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Vordense Ondernemersvereniging
wel bereid om mee te betalen
aan parkeerplaatsen Columbusweg,
maar niet aan de weg zelf
De Vordense Ondernemersvereniging, bijgestaan door haar adviseur
dhr. S. Kardol, heeft afgelopen week tijdens een gesprek met het col-
lege van Vorden gezegd bereid te zyn om mee te betalen aan de par-
keerplaatsen die t.z.t. aan de Columbusweg gekreëerd zullen worden.
Een van de punten tijdens dit overleg was de vraag van het gemeente-
bestuur: „Wat denkt de Ondernemersvereniging mee te willen beta-
len voor de aanleg van deze Columbusweg, een bevoorradingsweg
aan de zuidzijde van de Dorpsstraat?"

Voorzitter Wim Polman: „We hebben
de beide heren (loco-burgemeester
Geerken en wethouder mr. Slingen-
berg) duidelijk gezegd dat we voor de
aanleg van de weg niets wensen te be-
talen. Dit wordt gewoon een openba-
re weg en daar hoeven wij als onder-
nemers niet voor op te draaien", zo
vindt Polman. „Een bijdrage voor de

straks aan te leggen parkeerhavens is
een andere zaak. Daar hebben wij be-
lang bij."
Het aanleggen van een bevoorra-
dingsweg (bestemmingsverkeer) is
een paar jaar geleden bij de discussie
over het totale verkeersplan (en dan
met name de problematiek in de
Dorpsstraat) ter sprake gekomen.

In de Dorpsstraat ontstaan nogal eens
opstoppingen door de bevoorrading
van de winkels en restaurants in die
straat. Het plan om deze weg, in de
volksmond de Columbusweg, aan te
leggen, ondervindt steun van de Vor-
dense gemeenteraad.

Eerst zware vrachtverkeer weren
Wim Polman: „Een ding is duidelijk:
we moeten eerst zorgen dat het zware
vrachtverkeer uit het dorp geweerd
wordt. Fase II is de aanleg van de Co-
lumbusweg en fase III is de herinrich-
ting van het dorp. Die herinrichting is
gewoon noodzakelijk. Wanneer de
Columbusweg er éénmaal is (zover is
het nog niet, de gronden moeten nog
worden aangekocht) en ook de par-
keerhavens in die straat zijn gereed,
dan ontlast je het dorp.
De zogenaamde 'lange parkeerders',
b.v. de bezoekers aan de feestavonden
of bruiloften in één der horecabedrij-
ven, kunnen hun auto ook aan de Co-
lumbusweg kwijt. Dit houdt dan in dat
er op dat moment 'ruimte' in de
Dorpsstraat ontstaat. Is dan het zware
vrachtverkeer inmiddels ook uit het
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WjlOUW-
- ^VERGUNNINGEN
Op dinsdag 7 juni j.l. hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer J.W. Oortgiesen, Ruurlose-

weg 113, voor het plaatsen van een
mestopslagsilo op het perceel Ruur-
loseweg 113;

- de heer J.W. Kornegoor, voor het
bouwen van een jongveestal op het
perceel Kostedeweg 10;

- de heer H.Th. Wiggers, Eikenlaan 8,
voor het bouwen van een garage op
het perceel Eikenlaan 8;

- de heer A J. Eijkelkamp, Ruurlose-
weg 114, voor het plaatsen van een
schutting op het perceel Ruurlose-
weg 114;

- de heer H. Lubbers, Molenweg 11,
voor het plaatsen van een berging-

i carport op het perceel Molenweg 11;
- de heer E J.A. Jansen, Hoetinkhof

52, voor het plaatsen van een carport
op het perceel Hoetinkhof 52;

- de heer A. Knoef, Onsteinseweg 22,
voor het bouwen van een ligboxen-
stal op het perceel Onsteinseweg 22.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na het verlenen
van deze bouwvergunningen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift indienen.

W^OMMISSIE-
• "VERGADERINGEN
De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 21 juni a.s. om 19.30
uur in de vergaderzaal van het ge-
meentehuis. Op de agenda staan on-
der andere de volgende punten:

- ontwerp K.B. tot overbrenging in
beheer en onderhoud van een ge-
deelte Rijksweg;

- vaststelling plan voor nieuwe basis-
scholenperiode 1989-1992;

- wijziging IZA-regeling Gelderland;
- aanpassing legesverordening i.v.m.

afgifte nieuwe paspoorten;
- evaluatie verkopen openbaar groen

en optrekken van delegatiegrenzen;
- verkoop bouwgrond in Kranenburg;
- verkoop grond op toekomstig indu-

strieterrein;
- verkoop perceeltjes grond aan de

Samenwerkende Kruisverenigin-
gen Vorden-Warnsveld-Zutpen en
aan de heer W.A. Ridderhof;

- overname onderhoud en treffen
van verkeersmaatregelen voor ge-
deelte van de zandwegen Kiefs-
kampweg-Lieferinkweg en Waarier-
weg;

- aanschaf Gatsometer en wildspie-
gels.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur vergadert op dinsdag 21 juni a.s.
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
- verdaging beslissing op beroep-

schrift van de heer B.H J. de Regt;
- wijziging IZA-regeling Gelderland;
- vaststelling bestemmingsplan „Vor-

den-Kom 1988 nr. l";
- aanpassing legesverordening i.v.m.

afgifte nieuwe paspoorten;
- aanvulling meerjarenprogramma

restauratie rijksmonumenten;
- raamraadsbesluit Regeling geldelij-

ke steun voorzieningen aan huur-
woningen 1987;

- evaluatie verkopen openbaar groen
en optrekken delegatiegrenzen;

- verkoop bouwgrond in Kranenburg;
- verkoop grond op toekomstig indu-

strieterrein; "
- verkoop perceeltjes grond aan de

Samenwerkende Kruisverenigin-
gen Vorden-Warnsveld-Zutphen en
aan de heer W.A. Ridderhof;

- overname onderhoud en treffen
van verkeersmaatregelen voor ge-
deelten van de zandwegen Kiefs-
kampweg-Lieferinkweg en Waarier-
weg;

- aanschaf Gatsometer en wildspie-
gels.

Inspraak
Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan uw mening kenbaar maken. De
raadsstukken, evens commissiestuk-
ken, liggen ter inzage in de biblio-

theek en het dorpscentrum. Als u wilt
inspreken moet u dat voor de verga-
dering begint aan de voorzitter of de
secretariHkeedelen.
De mo.we^kheid om in te spreken
krijgt u voor de behandeling van het
punt waarover u wilt inspreken. De
mogelijkheid bestaat dat de commis-
sieleden Heidens de behandeling van
dat punt^Pgen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

IEUWE
GEMEENTE-
VW GIDS

VERSCHENEN
In samenwerking met de VW is er
een nieuwe gids voor Vorden ge-
maakt. Binnenkort zal deze gids huis-
aan-huis verschijnen. Achter in de
gids is een adressenlijst opgenomen
met alle Vordense verenigingen. Ge-
tracht is om dit adressenbestand zo
actueel mogelijk te houden. Het kan
echter voorkomen dat er alweer een
verouderd adres in staat omdat de se-
cretariaten van verenigingen nogal
eens wisselen.
Adreswijzigingen kunt u doorgeven -
liefst schriftelijk - bij het gemeente-
huis.

^ESTIGINGS-
ï" ' VERGUNNING

HUISARTS
Overeenkomstig het unanieme advies
van de vestigingscommissie huisart-
sen, werd de heer J.M. Dagevos uit
Utrecht vergunning verleend om zich
als huisarts in Vorden te vestigen.

O PHALEN
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DONDERDAG
U kunt meewerken aan een scho-
ner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op

de Ie en 3e maandag van iedere
maand tussen 16.00 en 17.00 uur
op het adres Zutphenseweg
SOA;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

dorp geweerd, dan heeft het 'gewone'
verkeer vrij baan met alle gevolgen
van dien. Daardoor wordt het dan een
'must' om het dorp te herinrichten."

Wegversmalling
„Als Ondernemersvereniging willen
wij aan dit plan financiële medewer-
king verlenen. Wij hebben het archi-
tektenbureau Bakker/Bleeker in de
arm genomen. De heren zijn bezig
een plan te ontwerpen", aldus Wim
Polman.

„Dit houdt in dat er een wegversmal-
ling moet worden aangebracht. De
trottoirs moeten breder, waarmee we
dan ook aan de verlangens van de
Stichting Welzijn Ouderen tegemoet
komen. Hun klacht is immers dat de
Dorpsstraat voor deze groepering niet
'toegankelijk' genoeg is.

Bij de herinrichting van het dorp
wordt er tevens van uitgegaan dat ook
het Marktplein, een stukje van de
N ieuwstad en de Burg. Galleestraat in
de renovatieplannen worden meege-
nomen."

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Ook is Polman van mening dat er wat
straatmeubilair moet komen, zoals
banken en rekken voor de fietsen.

Hoe het financiële plaatje eruit zal ko-
men te zien is volgens de Vordense
Ondernemers nog niet te zeggen.
„We zullen allemaal (gemeente, on-
dernemersvereniging) eerst nog wat
huiswerk moeten gaan doen", aldus
Polman.

Twee dingen willen de Vordense onder-
nemers niet. „In de Dorpsstraat beslist
geen verkeerslichten en beslist geen
parkeermeters", zo besluit Polman re-
soluut.

Loco-burgemeester J.F. Geerken:

Blij dat er een gesprek over de
voetbalvelden op komst is
Ter gelegenheid van de promotie van het eerste elftal van de voetbal-
vereniging „Vorden" naar de 4e klasse KNVB zei loco-burgemeester
J.F. Geerken blij te zmdat er gesprekken over de sport in Vorden op
komst /ijn. „Dat de ̂ Pbalvereniging 'Vorden' daarbij betrokken
wordt, is een goede zaak; de vereniging heeft al enkele jaren moeten
'aanmodderen' op de huidige terreinen", aldus Geerken.

ipyv©^

De loco-burgemeester ^fcmde de
promotie van „Vorden" Her resultaat
van inspanningen van velen. „Andere
elftallen kunnen zich hieraan optrek-
ken. Verder hoop ik dat de aanstaande
EK in Duitsland nog meer stimulans
aan de voetbalsport zal geven", aldus
Geerken, die zich verontschuldigde
dat hij op deze receptie met lege han-
den kwam. „Wij hebben wel een rege-
ling voor kampioenen, maar helaas
niet voor clubs die promoveren", zo
zei hij.

Ook prees hij „Vorden" met haar
jeugdafdeling. In zijn openingswoord
had voorzitter Jan van Ark nl. bekend
gemaakt, dat behalve promotie van
het eerste elftal, de junioren A, de ju-
nioren C, de D2 en El pupillen kam-
pioen zijn geworden. Vordens voorzit-
ter noemde de vereniging „strijdbaar".

Wat betreft de bemiddeling die er met
de KNVB en de OAD uit de bus is ge-
rold, sprak hij waarderende woorden
ten aanzien van de heren Henk de
Jonge en Corry ten Barge, alsmede
aan OAD-direkteur Kobus, die op de-
ze receptie eveneens aanwezig was.

Trainer Herman de Weerd werd nog
even apart in het zonnetje gezet voor
zijn inbreng bij het eerste elftal.

Dhr. Tromp sprak waarderende woor-
den namens het bestuur van de KNVB
afd. Gelderland. „Het is voor een vere-
niging goed dat er op /n tijd resultaten
behaald worden. Het geeft een uitstra-
ling naar de jeugd", aldus dhr. Tromp,
die de vereniging prees met haar jaar-
lijkse organisatie van het internationale
S orbo-jeugdvoetbaltoernooi.
Met de wens dat het Vordense gemeen-
tebestuur de voetbalclub daadwerkelijk
zal steunen, besloot dhr. Tromp zijn
toespraak.

Dhr. Jansen v.d. Berg sprak als voor-
zitter van de Vordense Sport Federa-
tie (VSF). Hij wees op de plannen die
er zijn ten aanzien van een nieuw
sportpark in Vorden. „Zodat we met
z'n allen kunnen sporten", zo zei hij.

Voorzitter H. Wullink van Pax dook in
het verleden en vermeldde tot op de
doelpunten nauwkeurig hoe in het
verleden Vorden en Pax met elkaar
duelleerden. „De laatste wedstrijd
eindigde zes jaar geleden in 1-1. Vor-

den degradeerde naar de Hoofdklasse
en Pax promoveerde naar de 3e klas
KNVB", zo sprak hij.

Duizend gulden
E re-voorzitter W. Kuyper, 78 jaar,
vond het een voorrecht deze receptie
mee te kunnen maken. „Ik kan wel
zingen achter de microfoon", aldus de
krasse ere-voorzitter.

Voorzitter Jan van Ark bedankte de
aanwezigen voor hun komst en hun
giften en gaven, waaronder een
cheque van duizend gulden, aangebo-
den door de firma Barendsen en aan
te wenden voor de bouw van een tri-
bune.

BURGERLIJKE STAND

Gehuwd:
J.W. Golstein en H.A. Huetink
K J.M. Hustinx en J.A.M. Stottelaar.

Overleden:
D. Nijenhuis, oud 78 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, doopviering en afscheid kinderen
van de zondagsschool.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. T. Zuidema
van Apeldoorn; 19.00 uur drs. Dekker van
Vorden.

Weekenddienst tandarts
18 en 19 juni W.A. Houtman, Vorden, tel.
05752-2253. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
18 en 19juni dr. Haas, tel. 1678. Boodschap-
pen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van ^.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 18 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.

Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwtfzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

W oningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

M «nu(a Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 057304555.

S tank m e Idingsn u m mer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak. Raadhuis-
straat 6, tel. 3405.



Nieuwe huisvesting

Uitbreiding machinepark

Meer werk

Na de opening
van onze nieuwe drukkerij

is ons orderpakket toegenomen.
Gelukkig uiteraard,

wij zijn er erg blij mee,
doch om onze klanten
tot volle tevredenheid

te bedienen,
hebben wij vakmensen nodig.

CHTIflCA«TMOUOC»

Bent U zo'n vakman
die één of meerkleuren drukwerk
kan maken op onze Miller 1 en 2
kleuren offsetpersen of GTO persen?

Neem dan kontakt met ons op
of kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Tevens vragen wij met spoed een

Leerling offsetdrukker
(mnl./vr.)

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Veel tevreden Vaders met een fles van

Burg. G alleestraat - Vorden

De dranken speciaal zaak in de regio.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: Hooi, tel. 6646.

• TE KOOP:
1,3 hectare gras, nieuw inge-
zaaid. J . ten Damme, Almense-
weg 6, tel. 2554.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Toyota Starlet DL, bj.' 80, zil-
ver met., in goede staat. Tel.
05750-20728 na 17.30 uur.

• TE KOOP:
Acadiane (besteleend), aug.
'85, km. 37.000. Tel. 05752-
1391.

• TE KOOP:
Fuchsia's v.a. f 1,-. Insulinde-
laan 14, tel. 3544.

Vaderdag wordt extra feestelijk
met een overheerlijke taart

Keuze uit o. a. S lag room. Vruchten, Kwark,
Mokka, Chipolata

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

• TE KOOP:
Zeer mooie
05752-1464.

huifkar. Tel.:

• TE KOOP:
Kreidler Crossbrommer, i. pr.
st, opgeknapt, kl. rood, prijs
f 800,-. Tel. 05752-1611.

• TE KOOP/
Aardbeien en rabarber. Bel-
len voor 12.00 uuren na 19.00
uur. H. Weenk, Schuttestraat
12, Vorden, tel. 05752-6659.

• TE KOOP:
Gr. Y beren. Lettink, Lieferink-
weg 1, tel. 05753-1526.

• TE KOOP:
plm. 1.5 ha. gras. A.G. Schot-
man, Hamsveldseweg 10, Vor-
den, tel. 6737.

• TE KOOP:
Balen hooi. Wassink, Almen-
seweg 56, Vorden.

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
~* interieuradviseur

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 16,17 en 18 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Jonagold

handappels
2 kilo

4,95
MAANDAG

20 juni
500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
21 juni

500 gram

Worteltjes
nieuw . _ _

geschrapt l .DU

WOENSDAG
22 juni

500 gram

Bietjes
nieuwe ,. _ _

oogst, gek. 1.51

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Haalt Nederland de finale?
Wij weten het niet.
Wat wel vast staat is dat brood
van de bakker die zelf bakt verser
en lekkerder is.

VJINC^VIOLE^MKKERS

AANBIEDING VOOR BIJ DE BUIS:

Verse Aardbeien gebak van 1,75 voor 1,50
Zeeuwse Cake van3,50voor 3,10
Gevulde boterkoek NU 4,75
Krentebollen e haien 5 betalen

De bakte
die zelf
elke dag
versbaki

WARME BAKKER

f V

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

Het is er weer:

Vers Hollands Lamsvlees
een klasse apart!

WEEKEND SPECIALITEITEN

Filet carré
5 halen

4 betalen

LAMS VLEES SPECIALITEITEN

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Komkommer

100 gram 0,98

Zure Zult
100 gram 0,68

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Lams koteletten
1 kiio 19,90
Lams Bout 1 kiio 19,90
Lams Rol lade 1 kiio 21,50
Lams Krabbetjes A

1 kiio 14,50

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 küo 6,25

Pampa schijven 5 haien 4 betalen

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 küo 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90

Speklapjes
1 küo 6,95

Fa. Jolij
Exp. en Transp. bedrijf annex tankstation

zoekt voor haarTankstation en licht administratief werk
een

medewerker
Onze gedachten gaan uit naar iemand met:

* goede contactuele eigenschappen;
* de leeftijd van ca. 19 jaar;
* diploma op mavo-niveau.

Sollicitaties: Hummeloseweg 21 Hengelo (Gld.)
tussen 18.00 en 20.00 uur.
tel.: 05753-1283.

• TE KOOP:
Open haard
05753-2440.

hout. Tel.:

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

uw
briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

l id K o n i n k l i j k
Verbond van
Qrafiscfié
Ondernemingen

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



Langs deze weg willen wij alle
buren, kennissen en vrienden,
welke onze trouwdag tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt, hartelijk bedanken.

Ben en Eefke
Wagenvoo rt

„Peppelen bosch",
Larenseweg 3, Vorden.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij bij ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

W.L. Winkel
A.D. Winkel-Pardijs

Vorden, juni 1988.

Onze 45-jarige trouwdag is
voor ons en onze familie een
hele fijne dag geweest, mede
door uw belangstelling en ge-
schenken, in welke vorm dan
ook. Hartelijk dank.

H.MA. Helmink
A.MJ. Helmink-

Nijenhuis

B.v. Hackfortweg 22.

Dankbetuiging

De kinderen en kleinkinderen
van de fam. W.H. Ruiterkamp
te Ingen willen hiermede een
ieder die op welke wijze ook
zijn of haar medeleven heeft
betoond bij het 50-jarig huwe-
lijk heel hartelijk dank zeggen.

De kinderen en
kleinkinderen.

Ingen, juni 1988.

Bestuur en leden
BV „Kranenburg"
danken een ieder voor de feli-
citaties, bloemen en cadeaux
t.g.v. 25-jarig jubileum.

Pretty Markt
Grote ophaalactie
zaterdag 18 juni
vanaf 09.30 uur

A.s. vrijdagavond

Klaverjas-
wedstrijden

bij café-rest.
Schoenaker,

Kranenburg- Vorden

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
lnsulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

BIJ LOGA
EEN BOEK VOOR

VADERDAG,

EEN BLIJVEND
GESCHENK.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLItyK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

met
Televis ie

reparat ies
dirtc'

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

BREDEVELD
Weg naar Ldren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

In plaats van kaarten

Harry Arendsen
en

Erna Schutte

laten op vrijdag 17 juni 1988
om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden
„hun huwelijksbootje te water".

U bent van harte welkom
op onze receptie van 15.00-16.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
in Vorden.

Ons adres blijft:
De Bongerd 12, 7251 CD Vorden.

Henry Koning
Carla Sueters

Op vrijdag 24 juni 1988
om 11.00 uur zullen wij elkaar
het ja-woord geven in het
Gemeentehuis te Vorden.

Wij houden receptie van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

Ons adres is:
Hooiweg 4, 7779 DG Holthone
gem. Gramsbergen.
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Wij,

Christien &• Edwin

trouwen op vrijdag 24 juni 1988
te Lochem.

Om 11.45 uur
gaan we naar het gemeentehuis.
Daarna, om 12.30 uur,
volgt de trouwdienst in de
Hervormde Kerk.
Voorganger: ds. H J. Oortgiesen uit Ede.

Ons huwelijksfeest
vieren we te Laren (G) in hotel rest. Stegeman.

We nodigen U graag uit voor het
middagfeest van 16.00 tot 18.00 uur.

Christien Krajenbrink Edwin Woltering

Van Hogendorplaan 16
7241 HG Lochem

"

Maria Lebbink
gaan trouwen
op donderdag 30 juni 1988
om 10.00 uur in kasteel Vorden.

De kerkelijke inzegening
zal plaats vinden om 11.00 uur
in de St. Antonius van Paduakerk
te Kranenburg.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „Concordia",
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.).

Ons adres blijft:
Heideweversweg 2a,
7255 LV Hengelo (Gld.)

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Echt, je proeft 't!

Wegens vakantie

van 20 juni t/m 2 juli

Sig. Mag., Boek- en Tijdschriftenhandel

„JAN HASSINK"
Denk aan Uw Stenderkasten-voorraad

Op dinsdag 21 juni 1988
hopen wij

Herman en Riekie
Broekman-Ruesink

met onze kinderen

Jolanda en Hans,
Jeroen,
Erwin

het feit te herdenken
dat wij 25 jaar geleden
in het huwelijk traden.

U bent van harte welkom op de receptie
van 15.00 tot 16.30 uur
in bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Het Hoge 78
7251 XZ Vorden.

Onvergetelijk zijn zij,
van wie je hebt gehouden.

Verslagen en verbijsterd zijn wij door het plotseling
overlijden van mijn innig geliefde man, onze zorgzame
vader, zoon en schoonzoon

Wim Zweverink

op de leeftijd van 41 jaar.

Wenny Zweverink-Hogenhout

Wilfred en Karin

Wenneke en Arthur

G.H. H ogen hout-van Heeckeren

B J. Zweverink
E J.F. Zweverink-Eskes

12 juni 1988
Ruurloseweg 16
7251 LK Vorden.

Gelegenheid tot afscheidnemen en tekenen van het
condoleance-register woensdag 15 juni van 19.00-
19.30 uur in het uitvaartcentrum „Monuta", Het Jeb-
bink 4a te Vorden.

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 16 juni om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
genoemd uitvaartcentrum.

Wij doen mee aan het
grote voetbalt eest

Spaar nu mee
voor een GRATIS
VOETBAL

Bij f 10- besteding (en bij nóg van alles!) krijgt U een VOETBALBON gratis.
Spaar ze, want voor slechts 10 bonnen krijgt U een grote voetbal CADEAU!

ONZE AANBIEDINGEN MOGEN ER OOK ZIJN!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Rib- of haas-
karbonade 500 gram 4,98
Bij elke 500 gram karbonade
2 voetbalbonnen cadeau!

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Europacup
worst 100 g 1,98 SPECIAL

Gebr. gehakt
eigen gemaakt

100 g. 1,10

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

Monchou
rolletjes

VARKENSSCHNITZEL GEVULD
MET ANDIJVIE. ASPERGES EN

MONCHOU KAAS; HET
GEHEEL MET ONTBUTSPEK

OMWIKKELD.

Nasi of bami
per kilo 5,98

Heerlijk bij nasi of bami zijn:
- babipangang
- ajam pangang
- kip napoli

mmmm
DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

100 g 1,80

WOENSDAG:

Gehakt
h.o.h. 500 g 4,98
runder 500 g 5,98

Tevens verzorgen wij graag uw barbeque-party, waarbij u gra-
tis gebruik kunt maken van onze gas- of houtskool barbeque's.

KEURSLAGER

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321Verstand van

lekker vlees

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
^verlijden van onze fijne voorzitter

Wim Zweverink

We wensen Wenny, de kinderen en familie heel veel
sterkte toe.

Bestuur en leden van
„de Knupduukskes"

Vorden, 12 juni 1988.

TRENDSOLEIL
Deze maand bij iedere

knippen/watergolven of
knippen/föhnbehandeling,

een trend soleil
kleuring kadol

* Gedeeltelijke
lichterkleuring.

Voor heren
deze maand
50% korting
op alle kleuringen

Zutphenseweg 21, Vorden. Tel 05752-1215
Hogestraat 26. Dieren. Tel 08330-22109

Bevraagd voor d/rekt

Vakantie-
werkers

Boomkwekerij

Spiegelenberg
Vorden, tel. 1464.

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783 \

\

Voor één onzer relaties - een molenaarsbedrijf in de
Achterhoek - zoeken wij een

MEDEWERKER
in het bezit van een groot rijbewijs, die eventueel ook
kan persen en verder alle voorkomende werkzaamhe-
den wil verrichten.

Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te richten aan:

De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck
Postbus 8 - 7250 AA Vorden

rSVI IRDAAGSE

Herberg

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op st i j lvol le u i j /e de uitvaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Youlen. Het .K-bhmk 4. 05752-274*)
Noor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.G. Mcicndscn. Slnnlijk y. Vordcn. 05752-1844

Fietsclub VRTC „de Achtkastelenrijders" organiseert de

9e Avondf ietsvierdaagse
van 20 t/m 23 juni

4 avonden fietsen rondom Vorden.
Er zijn weer 4 mooie route's uitgezet rondom ons achtkastelendorp
Vorden. De afstanden zijn 20 of 35 km.

De route's gaan maandag richting: Bronkhorst, Steenderen - Dinsdag:
Warken, Lochem - Woensdag: Hengelo, 't Zelle - Donderdag: Wil-
denborch, Barchem.

Maandag 20 juni en dinsdag 21 juni
kunt u inschrijven bij café-rest. „de Herberg"
vanaf 18.15 uur.

De start is elke avond van 18.30 tot 19.30 uur.
Elke avond wordt u een hapje en drankje aangeboden door bakker
Oplaat, slager Rodenburg, „de Herberg" en VS-markt.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie Mink, Uw warme bakker

op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

héél pond Allerhande 3,-
N

N

Bruine of Witte bollen perpak 1,-

10 Oranje EK '88 koeken 5,50 „»• *«,*
P. S.: Onze aardbeien specialiteit al geproefd?- D a' s lekker!

Tegen inlevering van deze
WAARDEBON

op vrijdag 17 juni

1 Echt Fries
Suikerbrood

\
S

van 6.-
voor

3.-

VADERDAG AANBIEDING

Rockport herenschoenen van 159,95 voor 125,

Adidas sportschoen van 109,95 voor 75,-

Zweedse muil van 39,95 voor 35,-

Blenzo muil van 31,95 voor 25,-

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

TOUWTREKVERENIGING VORDEN
organiseert een

JUBILEUMTOERNOOI
op 25 juni en 26 juni a.s.

De deelnemende landen zijn:
Zweden - Zwitserland - Duitsland - Nederland

Zaterdag aanvang 10.30 uur - Zondag aanvang 10.30 uur

Het grote gebeuren is bij onze eigen accomodatie

RUURLOSEWEG 110 - VORDEN
op Medler

Op 25 juni is er een gratis Jubileumbal in de feesttent op 't Medler
voor iedereen die de touwtrekvereniging een warm hart toedraagt.

Muziek: „Medler Trio"

Tevens is er op 27 juni touwtrekken om het
Kampioenschap van de Gemeente Vorden

door bedrijven, buurtschappen en verenigingen.
Aanvang 19.00 uur

Komt allen Komt allen

GROTE
KINDERVRIJMARKT

in de S palstraat te
^ Hengelo G ld. ^

VRIJDAG 17 JUNI
van 16.00-20.00 uur

Komt allen Komt allen

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Dia films bij
FotoReesinck

DE BESTE UNIVERSELE DIAFILM IS
NU NOG BETER.
Nog grotere scherpte, rijkere en na-
tuurlijke kleuren. Optimaal re-
sultaat onder alle om-
standigheden. Van het
felste licht tot de diepste
schaduw. De nieuwe
Fujichrome in ISO 50 en
100.

Nieuwstad 37 Zutphen, S05750.12129

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (N/EUW/J,
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

VADERDAG
Natuurlijk.e>nechte Jagerskijker
in de betere merken:

®

• riSITldKIJK6rS, met hard gecoate lenzen.

Optisch van hoge klasse, vanaf T oUf~

Marft
doeltnffmdl

Zutphenseweg 9 -VORDEN -Tel. 05752-1272

Elke dag, vers geplukte aard-
beien voor consumptie en
diepvries. Kwekerij Hen-
driks, Uilenesterstr. 15,
Keijenborg, 05753-1395.

Malsovit
gezond, snel en voor-
delig afslanken.
Kostmaarf 1,75perdag
Exclusief verkrijgbaar bij

Echte Bakker
VAN ASSELT

fotohandel
vakfotografie

A.s. vrijdagavond

KLAVERJAS-
wedstrijden

bij café-rest.

Schoenaker,

Kranenburg-Vorden.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool

Horstman
De Eendracht 3

Vorden
tel. 05752-1012

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Op vakantie met
gladde benen?

Maak tijdig een
afspraak!

Huidverzorgingssalon

GUUSTA
BRUGGERT

Het Jebbink 36, Vorden
Tel. 05752-3025

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

G
7251

fons Jansen™°
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Op de door ons verkochte Anjerloten
zijn 2 prijzen gevallen:

lotnr.: 121417 f 50,-

121874 f 50,-

Voor het doen slagen van de actie zeggen wij U hartelijk
dank.

M uziekvereniging
CONCORDIA

SHEAFFERSET
MET TIJDELIJK
LEREN
ETUI
GRATIS

| Tegen de inlevering
i van de/e advertent ie
. kri jgt u op onderstaand
• .idres bij aankoop van een
l 2-delige
| Sheaffer Sentinel Set,
i vulpen/balpen of
J Rolling Bal l /vulpot lood
• een leren e tu i ( ter waarde
l van f 12,—) geheel gratis.
| Dus... u i tkn ippen en
i snel inleveren.

! SHEAFFER
! ELKE SHEAFFER SCHRIJFT ZO GOED ALS HIJ ER UITZIET

VOOR VADERDAG BU LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

19 JUNI VADERDAG
4 Terrasstoelen (hoge rug)

+
4 inzetkussens

kompleet voor

Kuipstoelen volkunststof: 29,95 p.st.

D VIDEOMEUBELEN

D DRAAIFAUTEUILS
D POEFS

D HAARDBANKJES

D TUINMEUBELEN

D ZONNEWERING

D LEKTUURBAK
D MIMISET

D PLAIDS

D SLAAPZAKKEN

HELMINK b.v. ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN
TELEFOON 1514
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Vakfotografie Hans Temmink geopend Uniek Concert

Met een prima belangstelling by de opening heeft donderdag 2 juni jl. Vakfotografie Hans Temmink aan
de Dorpsstraat 20 te Vorden, z\jn deuren voor het publiek geopend.
In de keurig ingerichte winkel kan men voor een keur van foto-artikelen terecht, o.a. camera's, verrekij-
kers, albums, tijsten, etc.
Er is o.a. een eigen vaklaboratorium voor 24-uur service of 2-uur service; men ontvangt dan geen automa-
ten print, maar een goede vak-print, pasfoto's zyn b.v. ook direkt klaar.
Vakfotografie Hans Temmink is Minolta- en Olympus-dealers. De fotostudio is gevestigd te Hengelo,
terw\jl men in Wichmond een openluchtstudio heeft.

Receptie hengelaarsvereniging 19 het
teken van de roep om een eigen viswater
Onder de tonen van een gezellig muziekje gaf de Vordense herigelaarsvereniginj^le Snoekbaars" zater-
dagmiddag ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan een receptie in „de Herfl̂ ;". Een receptie waar-
by in de meeste speeches de hoop werd uitgesproken dat „de Snoekbaars" binnen niet al te lange tijd over
een eigen viswater zal kunnen beschikken.

Namens het gemeentebestuur kwam
loco-burgemeester J.F. Geerken zijn
gelukwensen aanbieden. „Ondanks
het feit dat er in Vorden zo weinig vis-
water voorhanden is, heb ik bewonde-
ring voor u dat u zoveel leden aan het
vissen kunt houden. De hengelsport is
bijzonder populair geworden en zal zo
rond 2000 waarschijnlijk nog meer
beoefend gaan worden, wanneer we
bedenken dat de mensen dan de helft
van hun tijd zullen werken en er veel
vrije tijd overblijft. We vergrijzen in
Vorden, maar als dat aan het viswater
gebeurt is dat denk ik zo gek nog niet",
aldus loco-burgemeester Geerken,
die de jubilerende vereniging een ge-
schenk onder couvert aanbood.

Oog voor de natuur
„Wij hengelen niet alleen, wij hebben
ook oog voor de natuur. Wij hopen dat
het viswater behouden blijft voor de
vissers. De hengelsport is nl. zo'n

beetje de enige sport die bij wet is ge-
regeld. Onze voors en tegens liggen in
die wet vast. We worden van alle kan-
ten belaagd, omdat ook bedrijven ons
soms met hun lozing in de problemen
brengen", zo sprak dhr. J.J. van Sab-
ben namens „Oost Nederland".

Dhr. Kaak voerde het woord namens
het Pootvisfonds „de Berkel". Hij
wees onder meer op de grote inbreng
op bestuurlijk niveau van „de Snoek-
baars" in het pootvisfonds. „Uw vere-
niging was en is in dit bestuur door de
jaren heen steeds vertegenwoordigd",
aldus dhr. Kaak.

Dhr. H. de Jonge bood namens de
VSF (Vordense Sport Federatie) zijn
gelukwensen aan. ,3lij dat we uw ver-
eniging binnen de VSF hebben. Door
sociale omstandigheden zullen er in
2000 waarschijnlijk meer vissers zijn.

Dat vereist een goed beleid. U hebt als
bestuur aangetoond een gezond be-
leid te kunnen voeren. De VSF is van
mening dat een eigen viswater er
moet komen. Wij hopen dat u en het
gemeentebestuur tot een oplossing
komen", aldus dhr. de Jonge.

In /yn dankwoord tot de verschillende
sprekers zei voorzitter D. Weustenenk
dat het bestuur van „de Snoekbaars"
het hebben van een eigen viswater nog
niet uit het hoofd heeft gezet. „Vandaag
is het in de politiek nee, en morgen mis-
schien ja. In het verleden hebben we
met diverse afgravingen verscheidene
keren achter het net gevist, maar we
blijven hopen", aldus de voorzitter van
„de Snoekbaars".

Zaterdagavond hield de jubilerende
hengelaarsvereniging in besloten
kring een feestavond in „de Herberg".

NIEUWS IN T KORT

• Carnavalsvereniging
„de Deurdreajers"

Ondank^ het feit dat waarschijnlijk
niemand zijn hoofd naar carnaval
heeft staan, bleek de opkomst voor de
jaarvergadering van de Vordense car-
navalsvereniging „de Deurdreajers"
niet tegen te vallen. Sekretaris R.
Schmitz noemde het afgelopen carna-
val, dat voor het eerst in z'n totaliteit
in het dorp werd gehouden met „de
Herberg" als residentie, zeer geslaagd.
Vergeleken met voorgaande jaren was
er ditmaal voor de diverse avonden
meer belangstelling.

Wat betreft het carnaval 1989 zal ge-
tracht worden een nog attraktiever
programma op te stellen.
Tijdens deze vergadering werd af-
scheid genomen van de bestuursle-
den mevr. G.Helmink-terHuurneen
dhr. F. Kosse. (Beiden stelden zich
niet meer herkiesbaar.) Voorzitter M.

Westerik overhandigde hen namens
de vereniging een attentie. Het be-
stuur zal worden opgevuld door mevr.
H. Mullink-Huizinga en dhr. P. Hart-
man. Bestuurslid R. Schmitz werd bij
akklamatie herkozen.

Inmiddels /yn de volgende data bekend
gemaakt: 12 november Prinsenbal; 14
januari 1989 Pronkzitting; 25 januari
1989 Carnaval in „Villa Nuova".
Het „Grote" carnaval is van 4 t/m 7 fe-
bruari 1989.

• Achtkastelenrüders
organiseert Fietsvierdaagse

De VRTC „de Achtkastelenrijders"
organiseert van maandag 20 juni t/m
donderdag 23 juni voor de negende
maal een Avondfietsvierdaagse. De
deelnemers kunnen kiezen uit twee
afstanden: 20 of 35 kilometer.
De eerste avond is er een route rich-
ting Bronkhorst, Steenderen; de
tweede avond Warken, Lochem; de
derde avond hengeo, 't Zelle en de
laatste avond richting Wildenborch
en Barchem. Om voor een herinne-
ring in aanmerking te kunnen komen

moet men tenminste drie van de vier
avonden fietsen.

Maandagavond 20 en dinsdagavond
21 juni kan men zich inschrijven bij ca-
fé-restaurant „de Herberg". Zie de ad-
vertentie in dit nummer.

• Uitstapje Plattelandsvrouwen
De dames van de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
hebben dezer dagen een busreis ge-
maakt naar Hoenderlo. Daar hebben
de dames een fiets gehuurd om ach-
tereenvolgens een tocht te maken
door het nationale Park „De Hoge Ve-
luwe". Tevens werd een bezoek ge-
bracht aan het Kröller Muller mu-
seum en aan het bezoekerscentrum.
Middels een pick-nick werd de inwen-
dige mens tijdens deze fietstocht niet
vergeten.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dat de zingende broers Eykelkamp (zes in getal) vanwege hun vokale prestaties gewaardeerd worden,
bleek zaterdagavond in de Sint Antonius vnn Padua kerk te Kranenburg, tijdens het zilveren jubileumcon-
cert. De kerk was tjokvol, het aanslepen van stoelen in het gangpad mocht niet baten. Een aantal bezoe-
kers moest genoegen nemen met een staanplaats. De waardering van het publiek van het gebodene was er
niet minder om.

Johan Eykelkamp, deoudste van de
broers, zei bij de aanvang van het con-
cert: „Bij ons heerst grote dankbaar-
heid. Het is niet mis om dit met zijn
zessen in goede gezondheid mee te
mogen maken. Onze vrouwen zijn
een grote steun geweest, de kinderen
denken wel eens 'oubollig', maar heb-
ben toch steeds achter ons gestaan."

Het concert begon zaterdagavond
met een optreden van de broers zelf,
Johan, Bernard, Paul, Antoon, Leo,
Ludo, daarbij op het orgel begeleid
(om het familiefeest kompleet te ma-
ken) door zwager Teun Wissink.
De broers brachten een aantal kerklie-
deren. Daarbij de driestemmige mis
„Kyrie en Gloria" van Don L. Perosi.
Een lied dat de broers Eykelkamp 25
jaar geleden reeds op hun programma
hadden staan en dat op prachtige wij-
ze werd vertolkt. Het slotnummer
„Sancta Maria" van Schweitzer werd
door een werkelijk muisstille kerk
aangehoord.

C ante mus Domino
Aan het concert dat de gebr. Eykel-
kamp deze avond gaven, werd meege-
werkt door het RK Gemengd Kerk-
koor „Cantemus Domino" en door
het Vordens Mannenkoor. Dat bete-
kende voor een aantal broers „over-
werk", want in beide koren is de fami-

lie Eykelkamp goed vertegenwoor-
digd!
Het gemengd kerkkoor stond onder
leiding van Teun Wissink („Ik geloof
dat hij al een eeuw dirigent is", zo kon-
digde zwager Johan aan.)

„Cantemus Domino", een uit bijna 40
leden bestaand koor (waaronder 12
mannenstemmen), verraste door haar
zuivere zang met als positieve uit-
schieters „Veni Jesu Amor Mi" van
Cherubrini en het door Robert Stolz
gekomponeerde lied „Auf der Heide
blühen die letzten Rosen".

Vordens Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert
Nijhof, zong als vanouds: prettig om
naar te luisteren. Een koor met veel
mogelijkheden, zoals b.v. het bijna
fluisterend gezongen „Untreue" van
Silcher, gevolgd door „Prèdwitsch-
mis", waarbij alle zangregisters kon-
den worden „losgetrokken".

Ludo Eykelkamp gaf als solist nog een
staaltje vakmanschap ten beste bij het
lied van de twaalf rovers, daarbij
prachtig ondersteund door het koor.

Een Russisch soldatenlied besloot het
optreden van het Vordens Mannen-
koor.

Populair genre
Dat de broers Eykelkamp he^l wat in
hun mars hebben bleek tijdens hun
slotoptreden. Een zevental liedjes en
bewerkingen in het populaire genre,
zoals het grappige „Wat ik heb" van
Zander, „Domme Hans" en het laat-
ste nummer „Kalinka". De hint van
Johan Eykelkamp aan het begin van
de avond „in de kerk mag best geap-
plaudiseerd worden", bleek niet aan
dovemans oren gericht!

Aan het slot bracht Paul Eykelkamp
de heren Martin van Rossum, Leo
Bleumink, Teun Wissink en Bert Nij-
hof dank voor hun medewerking aan
dit concert. Voor hen een boeket bloe-
men, terwijl ook de vrouwen van het
zingende zestal in de bloemetjes wer-
den gezet.
Later op de avond tijdens een druk be-
zochte receptie in zaal Eykelkamp
werden de vocalisten op hun beurt
weer door hun dames in de bloeme-
tjes gezet.
Niet alleen bloemen voor de broers,
ze werden door de echtgenotes letter-
lijk de das omgedaan. De vlinderstrik
moest af om plaats te maken voor een
fraaie stropdas. „Omdat," zo zei de
echtgenote van Paul Eykelkamp, Jul-
lie jezelf zo 'uniek' vinden en dat vin-
den wij eerlijk gezegd ook. Ga nog
lang door", zo sprak zij namens het
„thuisfront".

,£pelende" kersverse voorzitter Arjan Mengerink
Aw/Y Zwem- en Poloclub V orden '64

meer impulsen geven

Pretty Markt
financiële drijfveer

„Ik denk dat bij mijn beslissing om voorzitter van 'Vorden '64' te worden, heeft meegespeeld dat ook mijn
vader ooit al eens tien jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd", aldus de 31-jarige Arjan Mengerink, de
kersverse „spelende" voorzitter van de Vordense zwem- en poloclub.
Arjan Mengerink is eigenlijk sinds eenjaar terug van weggeweest. Op 12-jarige leeftijd in Vorden met wa-
terpolo begonnen, heeft hij tot 1981 de kleuren van "Vorden '64" verdedigd. Daarna vijfjaar speler bij
AZC in Apeldoorn en dan nu sedert 1986 weer btf Vorden.
Vorig jaar hebben ze hem gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Arjan Mengerink heeft er een poos
over nagedacht en onlangs gezegd „prima". Vrijwel gebjktüdig werd hij tot voorzitter gekozen.

Uitdaging
Arjan Mengerink vindt het voorzit-
tersschap een uitdaging. Zegt hij: „Ik
heb mij zelf als taak gesteld om te
trachten de vereniging weer bloeiend
te maken. We zitten momenteel in
een diep dal. Gedeeltelijk wat eigen
schuld, want 'Vorden '64' heeft weinig
gedaan om zich zelf te promoten. De
club staat in feite al twee jaar stil.

Je merkt het direkt, de 'loop' gaat er
dan uit. Het ledental daalt. Dit heeft
tot gevolg dat we het komende sei-
zoen met één heren- en één dames-
team in de competitie zullen uitko-
men. Het aantal jongens en meisjes is
te gering voor competitiewaterpolo.
We hebben momenteel zo'n vijftig le-
den. Ons streven is om binnen één of
twee jaar dit aantal op 100 te brengen.
Eerst dan pas heb je bestaansmoge-
lijkheid", zo zegt Arjan Mengerink.

Hoe denkt hij dit te realiseren? Arjan:
„We hebben een soort deal gemaakt
met het bestuur van de Vordense bad-
en zweminrichting 'In de Dennen'.
Tot dusver wordt ons het buitenbad in
de zomermaanden elke donderdag-
avond voor training ter beschikking
gesteld. Momenteel kunnen we ook
elke dinsdagavond gratis terecht. Het
bad wordt die avond dus voor het pu-
bliek gesloten. Het publiek ziet dan op
dat moment aktiviteiten van onze
zwem- en poloclub, hetgeen, zo ho-
pen wij, interesse voor de zwemsport
zal gaan opleveren. Het kan in elk ge-
val een stimulans betekenen", aldus

Arjan Mengerink. De Vordense
zwem- en poloclub wil o.m. komen tot
een trimclub voor zwemmers.

Zwemvierdaagse opstapje
Het beschikbaar stellen van het bad
door het badbestuur betekent voor
„Vorden '64" dat zij voortaan de
zwemvierdaagse zal organiseren.
Arjan Mengerink: „Daar zijn we erg
blij mee Tot dusver organiseerde het
personeel van het zwembad dat zelf.
Ik vind het een goeie zaak dat wij dat
nu kunnen gaan doen. Door de orga-
nisatie van dit zwemevenement ho-
pen wij mensen te stimuleren om lid
van onze vereniging te worden. Ik zie
deze zwemvierdaagse dan ook als een
opstapje naar een groter ledental", al-
dus Arjan Mengerink.
Overigens loopt de samenwerking
tussen Jn de Dennen" en „Vorden
'64" goed. Zo zal het badpersoneel de
helpende hand bieden wanneer b.v.
mensen 's avonds verhinderd zijn om
aan de zwemvierdaagse deel te ne-
men en graag 's morgens hun baantjes
willen trekken. Ook is de zwem- en
poloclub wanneer ze op het bad op
haar avond wat wil organiseren toege-
zegd, indien nodig, gebruik te mogen
maken van de kantine op het bad.

Pretty Markt onmisbaar
Voor Arjan Mengerink alles bij elkaar
een reden om hoopvol in de toekomst
te blikken. Heeft de vereniging 's zo-
mers nauwelijks kosten, in de winter-
maanden ligt dat wel even anders.

Voor traning moet dan naar Eefde
worden uitgeweken. Drie uur trainen,
kosten circa 285 gulden, per week. Ar-
jan Mengerink: „Dit is alleen maar op
te brengen door onze jaarlijke Pretty
Markt. Een inkomstenbron die we
niet kunnen missen. Tot dusver heb-
ben we ons in financieel opzicht door
deze Pretty Markt kunnen redden.

Zouden we deze bron van inkomsten
gaan missen, dan ziet het er slecht voor
ons uit. Alleen de subsidie van de ge-
meente en de kontributies is niet toerei-
kend", aldus Arjan Mengerink, die een
warm pleidooi houdt dat de mensen za-
terdag 2 juli in grote getale naar het
Marktplein zullen komen.

Er worden die dag van allerlei spelle-
tjes georganiseerd, zoals het „Spel 21".
De antiek- en rommelmarkt biedt de
bezoeker „elck wat wils". Er zijn
kraampjes voor het natje en het
droogje. Slecht weer? Geen pro-
bleem, de kramen worden overdekt.

SPORTNIEUWS

• Vorden speelt tegen
„de Graafschap"

Het eerste elftal van de voetbalvereni-
ging „Vorden" zal op donderdagavond
22 september een vriendschappelijke
wedstrijd spelen tegen „de Graaf-
schap". Deze ontmoeting vindt op het
gemeentelijk sportpark plaats.



campagne f f
1988 Epilepsie en Werk: "Als je 't weet is 't heel normaal"

Help de epilepsie-bestrijding. Dan
kunnen wij nog meer doen aan weten-
schappelijk onderzoek, individuele hulp
en die zo noodzakelijke voorlichting.

Steun de
collecte

27 juni tot 3 juli

VELE TOONZAALMODELLEN NU VOOR
STUNTPRIJZEN

f 2695,-NU: 1998,-
WANDMEUBEL 1,70 mtr breed,
met TV inschuif deuren, blank gelakt

HOEKKOMBINATIE 3+2 zits blank gelakt
eiken met gestoffeerde kuipkussens voor: 1898/

HOEKKOMBIN ATIES 3+2 zits echt rundieder o-n_
diverse kleuren van f 2995,- NU: 2695,

v.a.: 359,—

va 298,-

v a 729,-

EETKAMERSTOELEN v.a.: 175,-

v.a.: 1 95,—

EIKEN FAUTEUILS

EIKEN TV-KASTEN
T EIKEN

SLAAPKAMERS

SCHUIFDEURKAST
wit
2 ZITS BANKEN 695,-

WW«<

COUPONNEN TAPIJT
lengtes variërend van 1 tot 9 meter

MET KORTINGEN TOT 70%
Tevens 48 rollen kamerbreed
merktapijt op voorraad; prijs p.m. v.a.: 49,—

AFDELING WOIMINGTEXTIEL
vele couponnen overgordijnen en vitrage
ZIE ETALAGE
GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN in:
* Dekbedden * Dekbed overtrekken
* S ierkussens * Smyrna tafelkleden
'Hoofdkussens *Tafellopers
* Slaapzakken * Matrassen

ZIE ETALAGES 'Handdoeken * Draion dekens

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 - Tel. 05752-1514 VORDEN

Nationaal
Epilepsie Fonds

De Macht van
het Kleine

27 JUNI-3 JULI

NATIONAAL KPILKPSIK
lONDSDI MACHT
V A N Hl . l K I J J N K

Postbus 21.
2100 AA Heemstede

Vaderdag geschenken:

Sportieve truien en vesten

Enge/se overhemden

M eind l, wandelschoenen v. a. 109,-

Luchtbuksen en -pistolen

Zakmessen, van klein tot groot.

Zutphenseweg 9 - VORDEN - Tel. 05752-1272

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

., 't Pant of feitje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

tuft
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

SPECIALE AANBIEDINGEN:

wij kochten een partij 2e keus Japonnen + Pakjes

Blazers
89,- EN 98.-

NU 79f- - 98f- EN 125,-
Modecentrum

Ruurlo

Chique herenzakdoeken
verpakt per 3 stuks
In luxe geschenkverpakking

normaal f 7,90
NU t/m zitirdig

f5,90
In leuke
strepen

en
fantasie
dessins

Koele s»
boxarsshorts
voor warme
dagen, /-sHERENTRUIEN

in diverse uni kleuren
een prachtige katoenen trui
voor de sportieve man
normaal 79,95

VADERDAGPRUS

39,95

adidas ̂

Sportsllp niftNL for men
in katoen/
lycra
kwaliteit ^K^f maten:
voor meer mWfi S t/m XL
bewegings- Mlt/ kleuren:
vrijheid j[$m_ bleu en wit

AN1ÖNIO
PAOLO

MEPHISTO

cPinoccfiïo

Tinoccfuo
schoenen
goed hè

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

normaal
f7,90
NU t/m
zilerda

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.



OPHEFFINGS
UITVERKOOP
GAAT NOG DOOR T/M 25 JUNI A.S

Daarna zijn wij gesloten.

NU NOG

20 TOT 50% KORTING
OP MEUBELEN, TAPIJTEN, ENZ., ENZ.

Fa. J. KERKWIJK
Dorpsstraat 20 - Ruurlo - Tel. 1384

ZOMER-KINDER JACKS
NU 25F— EN 50,—§ 69,— EN 89,—

RUURLO

O)T3
UI

>IP

U doet alle vaders een groot plezier met
deze super-aanbiedingen. Zeker weten!

makkelijk draagbare
SPORTIEVE KATOENEN BLAZER

De mode voor de jonge man van vandaag!
Kleur: marine, zand en krijt

in de maten S-M-L-XL

14Vz ounce
CHIORY SPIJKERBROEK

loose fit en strak
superstonewashed
perfekte pasvorm

50

NEW ROADS OVERHEMD
met 2 extra borstzakken

in snow white, stone white en zand
korte of lange mouw
maten S, M, L en XL

ROYAAL KOMFORT
VOOR EEN PRIJS
DIE U PAST.

00
OOI

NU KOMEN KIJKEND

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

TOURINGCAR BUSSEN
Grootte: 20 - 30 - 40 - 45 -
50 - 54 - 58 en 63 personen

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

vrijetijdskleding
[BINNENKORTOOK IN AALTEN |

;da9

van

DAMES - HEREN
T-SHIRT

MET TURTLE KRAAG
Kleuren: marine - wit - mint
zwart - cobalt - oud rose
rood - lila - zalm
NORMALE FOCUSPRIJS
19,95 AKTIEPRIJS

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM

Un begrip in gans Nederland:

NORMAAL
INTOLDIEK

OP VRIJDAG 24 JUNI
VOORVERKOOP a f 1 7,50 (wees er snel bij)

Café „De Herberg" Vorden • Café „'t Winkeltje", Zutphen
Café „De Zwaan", Hengelo • Café „De Ruif", Hoog Keppel
Café „Sesink", Baak • Jeugdsoos Flophouse, Toldijk
Café „De Engel", Steenderen • Piatenshop Sutterland, Doetinchem

VOORPROGRAMMA:
THE Q (exQ65)

HANSKA DUO

ZONDAG 26 JUNI
KOFFIECONCERT

met:

de GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
GAIT UUT 'T KLOOSTER

NORMAAL

't begint um elf uur en de veurverkoop is bi'j:
• Boekhandel Wolters, Hengel
• Slager Driever, Boak
• Slager Aalderink, Toldiek
• Sparmart, Steenderen

Café „de Engel", Steendern
Café „den Bremer", Toldiek
Café „de Ruif", Hoog Keppel
Café „de Herberg", Vorden

Weas d'r snel biel

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

,/N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman J r.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Werkgroep G.O J.
zoekt nog steeds

gastadressen
voor jongeren.

Voor info tel. 05753-2238.

Uw inlijstwerk
wordt door ons

vakkundig
verzorgd

Keuze uit ca. 50 soorten.

Scherpe prijzen!
Schilderjb»drijf - Vorfliand»! |j|

Dorpsstraat 7-9 - 7251 AA Vorden
Tel. 05752-1567

MOEZELVAKANTIE
TE HUUR:
- Caravans met grote voortent
- volledig huish. ingericht
- op camping in Duitsland
- in het prachtige Moezeldal
- plaats Pommern a/d Mosel
- 8 km van Cochem
- totale afstand 300 km

fam. Lovink,Thorbeckestr. 22,
7021 AX Zelhem
tel. 08342-1548



DE VALEWEIDE
1 bos Tros anjers 4,95

Grote Pot-chrysant 2,95

4 Fuchsia's 10,-
(verschillende soorten)

5 Geraniums 10,- (ook hang)
24 VLIJTIG LIESJE. PETUNIA'S,
SALVIA'S.AGRATUM.BEGONIA'S voor 12,75 (per soort)

32 LOBELIA, ALYSIUM, AFRIKANEN voor 12,75 (per soort)

5 Slavinken + 5 Hamburgers
samen 10,-

MetWOrSten de welbekende

4 stuks 12,-

SLAGER

HANS JONKER

Voor Vaderdag
Verwen vader eens met zo' n heerlijk ontbijt
van Uw Echte Bakker!

Met puntjes, kadetjes, krentebollen
of van die overheerlijke croissants.

van Uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

geboren of
trouwen op

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

G ratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Vergeet niet te reserveren

voor de DANSAVOND
25 juni a.s.

met de GROLLICO'S

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost meer!

Pretty Markt
Grote ophaalactie

zaterdag 18 juni
vanaf 09.30 uur

LU
CD

LU~

f**

als bij u op maandag 8 augustus 1988
een baby wordt geboren

of je wil deze unieke datum als trouwdag
dan krijgt u bij ons de

trouw- of geboortekaarten
voor f 88,88

is dat niet prachtig???

boekdruk offset

wevo-druk
nieuwstad 29, zutphen
'telefoon 05750 - 12306

DRUKKERIJ
WEGERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

achtachtachtentachtig

E.K. VOETBAL
ZORG VOOR 'N LOGE-PLAATS

DAAR ZITJE
VAN TE KIJKEN

SALORA
"V-VIDEO

Wie SALORA kijkt, kijkt in de toekomst.
Wie SALORA kiest, kiest voor kwaliteit.

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

Uw tuinparty
in onze „tuinzaal" of fi^j^fiJZ

maat. aangepast aan uw wensen.

P A R T Y R E S T A U R A N T gezelligheid en sfeer
S1VL D in elk seizoen

Kerkstraat 11 - Keijenborg -Tel. 05753-1293

Zaterdag 25 juni a.s.

Openbare les
van de

Nuts Blokfluit en Melodica club

in het Dorpscentrum,
aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.

Het Bestuur.

GIDSEN
GEVRAAGD

Voor het komend Zomerseizoen worden
door het VW-Vorden nog enige personen
gevraagd, die enkele malen in dit seizoen

tegen een vergoeding GIDS willen zijn
voor een groep |̂antiegangers, die dan per

bus of fiets lan^s onze kastelen gaan en
daar enige informatie over te horen

krijgen.

Inlichtingen:
VW-kantoor

Decanijeweg 3
tel. 05752-3222

DAK-RUBBER

VOOR:

* ONDERHOUD
* LEKKAGE

* REPARATIE
* RENOVATIE
* KOUD PLAKKEN

Dak-Rubber is een gladde, tixotrope coating op basis
van teervrije asfalt-bitumen, versterkt met een synthe-
tische rubber. Door de speciale samenstelling, kan
Dak-Rubber ook worden aangebracht op enigszins
vochtige ondergronden. In één arbeidsgang wordt een
voldoende laagdikte bereikt, die krimpscheurtjesover-
brugt.
Dak-Rubber wordt gebruiksklaar geleverd en kan
moeiteloos worden verwerkt met kwast, spatel of
vloertrekker. De hechting op hout, steen, beton, meta-
len, p.u.-schuim, dakbedekking, enz. is uitstekend. Na
droging vormt zich een elastische, weerbestendige kit-
laag, die niet zakt bij warmte en niet scheurt bij vorst.

Tevens: brandrollen Mee. 5-10 m - glasvlies rol 5-10-
20 m - aluminium daktrim regenpijpen - dakgoten -
kiezelbakken - stadsuitlopen.

BOUWMARKT

TOUIIIUC

TOLDIJK - DOESBURG
TEL. TEL.
05755-1655 08334-71209

a.s. zondag
het

Openingsconcert
van de Vordense VW

met medewerking van:
het Vordens Mannenkoor en
Muziekvereniging „Concordia'

Aanvang 11.45 uur

Bij Kasteel Vorden
en bij slecht weer in
Hotel Bakker.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Werk
in uitvoering
In verband met het uitvoeren van
werkzaamheden aan de NS-overweg
ONSTEINSEWEG
in de gemeente VORDEN
gelegen aan de spoorlijn
ZUTPHEN-WINTERSWIJK
zal genoemde overweg
VRIJDAG 17 JUN11988
van 7.30 uur tot 16.00 uur of zoveel
langer of korter dan noodzakelijk zal blijken,
voor alle verkeer gesloten zijn,
inclusief fietsers en voetgangers.
Het verkeer zal worden omgeleid.

[Nederlandse)
[Spoorwegen]

Bij inlevering van deze bon

M ik't Winkeltje
van f 5,- voor 4,25

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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Politievaria
Op 9 juni vond omstreeks 10.30 uur een aanrijding plaats op de Horsterkamp
tussen een personenauto en een vrachtauto. De bestuurder van de vrachtauto
reed achteruit en had daarbij de personenauto niet gezien. Beide auto's werden
beschadigd.
- Tevens werd een bromfiets gestolen die bij „de Pantoffel" stond. De bromfiets
was niet afgesloten.

In de nacht van 9 op 10 juni werd er ingebroken in de Openbare Lagere school
aan de Kerkstraat te Vorden. Via een raam klom men naar binnen. Er werd wat
kleingeld en een rekenmachine ontvreemd. Onderzoek naar de daders is nog
niet afgesloten.

Op zaterdag 11 juni omstreeks 15.35 uur vond er een ernstig verkeersongeval
plaats op de kruising Het Hoge-Rondweg te Vorden. Een automobilist kwam
vanaf Het Hoge en stopte voor de aanwezige stopstreep en liet verkeer afkom-
stig uit Hengelo (G) voorgaan. Hierna trok de bestuurder op en werd aangere-
den door een auto afkomstig vanaf de Zutphenseweg, rijdende over de Rond-
weg en gaande in de richting van Hengelo. De ravage was enorm. De automobi-
list met passagiers die over Het Hoge reden, werden ernstig gewond. De passa-
giers moesten met behulp van de inmiddels verschenen vrijwillige brandweer
van Vorden uitgezaagd worden uit het wrak. De vrouw had ernstige kwetsuren.
De bestuurder was goed bij kennis, maar werd door de ter plaatse aanwezige
arts van den Berg uit Vorden goed in de gaten gehouden en eveneens per ambu-
lance overgebracht naar het streekziekenhuis „Het Nieuwe Spittaal" te Warns-
veld. Aldaar raakte de man bewusteloos en werd voor nader onderzoek overge-
bracht naar ziekenhuis te Deventer en daarna naar Enschede in verband met
ernstig inwendig hoofdletsel. De bestuurder van de auto die over de Rondweg
reed, geraakte licht gewond. Na behandeling ter plaatse door de arts van den
Berg uit Vorden werd hij ook overgebracht naar het ziekenhuis te Warnsveld.
Na hechting van handwond kon hij huiswaarts keren. Door de brandweer van
Vorden werd eveneens het wegdek schoongespoten, omdat het glad was gewor-
den door uitstromend koelvloeistof en olie uit de totaal vernielde auto's. Deze
beide auto's werden afgetakeld naar garagebedrijven. De rijkspolitie uit Vorden
heeft diverse getuigen gehoord en stelt een uitgebreid onderzoek in.

Op 13 juni omstreeks 14.00 uur vond een aanrijding plaats op de kruising Raad-
huisstraat-Dorpsstraat-Burg. Galleestraat, tussen een personenauto en een fiet-
sten De fietster komende vanaf de Raadhuisstraat merkte niet de personenauto
op die over de Dorpsstraat vanuit de richting Ruurlo kwam. De bestuurster van
de fiets werd aangereden door de auto. De bestuurster van de fiets werd overge-
bracht naar „Het Nieuwe Spittaal" met kneuzingen en snijwonden. De fiets
werd totaal vernield, terwijl de auto aan de voorzijde werd beschadigd.

Voorkoming misdrijven
Graveerkaktie rijkspolitie Vorden. Met betrekking tot de project-dagen die georga-
niseerd zullen worden te Vorden, werd vorige week opgenomen in deze krant dat dit
zal plaatsvinden op 13 en 14 juni. Diet moet echter zjjn 13 en!4 juli!988.De aktie zal
worden gehouden in de brandweerkazerne te Vorden. U bent allen welkom.

Zowel de gemeente Vorden als de plaatselijke rijkspolitie is het gebleken dat de
laatste tijd het parkeren, zowel de gehele auto als slechts een zijde van de auto,
op het trottoir toeneemt. De klachten nemen toe.

Op 14 juni vond er een ongeval plaats met een zeer licht gewonde. Een auto
stond geparkeerd in de Margrietlaan. Een bestuurder van een personenauto wil-
de er langs rijden, maar reed tegen de geparkeerde auto op. Dr. Sterringa heeft
de licht gewonde verzorgd.

Gisterenmiddag, 14 juni omstreeks 15.10 uur, vond er op de kruising Deldense-
weg-Rondweg een dodelijk ongeval plaats. De snorfietsbestuurder H J. Wolve-
rink (77) uit Lochem stak vanaf de Deldenseweg de kruising over. Uit de richting
Hengelo over de Rondweg reed een kleine bestelauto, afkomstig uit Schiedam.
Ondanks hard remmen en proberen uit te wijken, kon de besturder de overste-
kende snorfiets niet meer ontwijken. Dr. van den Berg, die ter plaatse kwam,
constateerde de dood van de snorfietsbestuurder. De snorfiets was geheel ver-
nield. De bestelauto had enige schade aan de voorzijde en zijkant.

Op 9 juni kregen de leden van de plaatselijke brandweer, het korps Rijkspolitie te
Vorden en de plaatselijke artsen een voorlichting/adviesfilm te zien over brand-
en aidspreventie. De avond was georganiseerd door de Rijkspolitie. Dank zij de
zeer bereidwillige medewerking van de gemeente Vorden werd een en ander
mogelijk gemaakt.
De avond had ook als doel om de contacten weer te versterken, omdat deze in-
stanties elkaar veelal ontmoeten bij ongevallen en branden. Dat die ontmoetin-
gen en hulpverleningen enkel zijn bij nare zaken, bleek wel weer in de afgelopen
week. De avond was een groot succes. Vele vragen werden op deskundige wijze
door de aanwezige artsen beantwoord.

NIEUWS IN T KORT

„de Graafschap"
Zutphen
Geslaagden LMO
Simone Kleine, Gelske van Nijen
(Barchem), Jacco Langeler (Henge-
lo), Trudie Wolsink (Ruurlo), Ans
Beuseker, Eddie Wolsink (Steende-
ren), Harold Aalderink (Toldijk), Re-
ne Arends, Bianca van Sligtenhorst
(Warnsveld), Marijke van den Brink
(Wichmond) en Martin Lukassen
(Zelhem).

Geslaagden LEAO
Mariëlle Arendsen, Marcel Dekker,
Greta Walgemoed, Erwin Wisselink
(Hengelo), Michiel de Lange (Ruur-
lo), Renate Vredegoor, Belinda Was-
sink (Steenderen), Patricia ten Barge,
WillienBulten,EstherDolphijn,Deb-
bie Kraayeveld, Renata Smallegoor
(Vorden), Miranda Blom, Miranda
Donderwinkel, Angelien Hartgers,
Maurice Jansen, Monica Lammers,
Ronald Lammers, Margriet Leuver-
man en Jacqueline Pikkert (Warns-
veld).

• Feestehjke intocht
A vond vierdaagse

De gymvereniging „Sparta" kan op
een goed geslaagde Avondvierdaagse
terugzien. Het deelnemersaantal be-
droeg dit-jaar 565, ongeveer hetzelfde
aantal als in 1987. Opmerkelijk dat
slechts twee wandelaars voortijdig de
pijp aan Maarten gaven.
Dit jaar bestond er voor de eerste keer
de mogelijkheid om een dagspeld te
behalen, speciaal bedoeld voor men-
sen die slechts één of twee keer kon-
den meedoen.
Donderdagavond was de intocht. De
wandelaars hadden zich verzameld op
't schoolplein van de school Het Ho-
ge, waar tevens de medailles werden
uitgereikt. De voorzitster van Sparta,
mevr. Conny van Woudenberg, sprak
woorden van dank aan het adres van
deelnemers en begeleiders. Na dit „of-
ficiële gedeelte" volgde de intocht met
medewerking van de beide plaatselij-
ke muziekkorpsen „Concordia" en
„Sursum Corda". Onder de wande-
laars een veertiental bewoners van
„de Wehme" die in een rolstoel de ge-
hele vierdaagse hebben meegedaan.
Ook zij genoten volop. Bij de basis-
school Dorp werd de stoet uiteindelijk
ontbonden en restten de deelnemers

nog één ding, nl. zo snel mogelijk de
bloemen op het water zetten. Een
avondvierdaagse zonder bloemen is
nu eenmaal ondenkbaar!

• Vrouwenclub Medler
Dinsdagmiddag 17 mei jl. gingen de
dames met de fiets naar de Midget-
golfbaan bij het zwembad te Ruurlo.
Na eerst een kopje koffie gedronken
te hebben, ging men een balletje
slaan. Daarna weer terug naar Eykel-
kamp, waar men zich het eten goed
liet smaken. Mevr. Hummelink be-
dankte iedereen voor het welslagen
van deze middag en gaf de trouwste
leden van dit afgelopen seizoen een
kleine attentie. Deze middag was zeer
zeker voor herhaling vatbaar!

Donderdag 9 juni was het jaarlijkse
uitstapje van de dames, 's Morgens
vroeg vertrok men richting Jouhre.
Naar de Douwe Egberts fabriek, waar
men ontvangen werd met natuurlijk
een kopje koffie. Na dia's en de ge-
schenkenwinkel en het museum ge-
zien te hebben, gingen we naar Mak-
kum, om daar de Makkums aarde-
werkfabriek te bezichtigen. Op de te-
rugweg nog even Elburg aangedaan.

Vervolgens gingen we naar Brum-
men, waar we ons het diner goed lie-
ten smaken. Tot slot gingen de dames
weer zeer voldaan op het Medler aan.

• Rode Kruis collecte
zeer geslaagd

De collecte van het Rode Kruis heeft
te Vorden het mooie bedrag van
f9.446,90 opgeleverd. Een hartelijk
dank aan een ieder die heeft meege-
werkt aan het welslagen an de actie.
Het Rode Kruis is de directie van
drukkerij Weevers zeer erkentelijk
voor de publicitaire ondersteuning
van de collecte.
De opbrengst van de jaarlijkse collecte
stelt het Rode Kruis in staat haar be-
langrijke uaüc te doen in binnen- en
buitenlaniH

SPORTNIEUWS

Geslaagd
- voor v^kkwaamheid „Parfume-
rie": mev^P Lesilolo te Klarenbeek.
- voor vakbekwaamheid „Doe het
Zelf: dhr. A. van Klinken, Apel-
doorn; dhr. G.W.M. Janssen, Does-
burg; dhr. G. Snellenberg,Eefde; dhr.
EJ.A. Jansen, Vorden; dhr. W.C.A.
Degenkamp, Warnsveld; dhr. T. Hart-
man, Zutphen; dhr. J. Verwey, Zut-
phen.
Zij ontvingen hun opleiding aan het
Instituut voor Middenstandsonder-
wijs te Zutphen.

• VTP Tennisnieuws
Zaterdagteams promoveren

Zowel het mixed-team als het heren-
team is er afgelopen zaterdag in ge-
slaagd de promotiewedstrijd te winnen,
waardoor zjj het volgend seizoen in de
zaterdag 4e klasse mogen uitkomen.
Het is de eerste keer in het nog jonge
bestaan van VTP dat een zaterdag he-
renteam in de 4e klasse mag uitkomen.
Enige jaren geleden heeft een mixed-
team al wel in de 4e klasse gespeeld.

Het thuisspelende mixed-team maak-
te er tegen Beusichem l een spannen-
de tennismiddag van op het Vordens
Tennispark. Carin Fransen won de da-
messingle in 2 sets van Nel Timmer.
Peter Bielawski verkeerde niet in
vorm en verloor zijn single van Wil-
lem Bakker. Tussenstand 1-1. De ge-
mengd dubbel van Josca van Wijk en
Jules Honig verliep erg spannend me-
de doordat de spelers reageerden op
reacties van het publiek. De 3e en be-
slissende set won Vorden, dat daar-
mee op een 2-1 voorsprong kwam te
staan. Peter Bielawski en Jules Honig
verloren de heren dubbel waardoor de
stand weer in evenwicht kwam: 2-2.

De dames-dubbel van Carin Fransen
en Josca van Wijk moest tenslotte de
beslissing brengen en deze viel uit in
het voordeel van Vorden, al moest de
overwinning wel in een 3-setter afge-
dwongen worden.

Het herenteam moest voor de promo-
tiewedstrijd naar Varsseveld om aan
te treden tegen Varsseveld 3 voor een
plaatsje in de 4e klasse. De Ie single
gespeeld door Jacques de Kruif werd
een marathonpartij van ruim 2\ uur,
waarin hij uiteindelijk toch nog ten
onder ging met 3-6,6-3 en 5-7. Hennie
Reindsen speelde lekker ci^^ii de Ie
set vrij gemakkelijk mt 6-1 emle 2e set
wat moeizamer in de tie-break met 7-
6. Dick Wijers had zijn dag niet en ver-
loor de single. Peter Pijnappel stond in
de Ie set met 5-2 achter vqJnt hij er
erg in had. Een veranderir^^an tak-
tiek bracht de ommekeer en de winst,
de Ie set met 5-7 en de 2e set mt 0-6.

Hiermee was de tussenstand weerin
evenwicht: 2-2. De beide herendub-
bels werden toen erg belangrijk, want
daarin zou de beslissing moeten val-
len. Jacues de Kruif en Peter Pijnappel
wonnen de Ie dubbel probleemloos
met 6-1 en 6-2 en stelden promotie
toen al zeker door een beter set-ge-

/

Karbonade op de barbecue
Karbonaden kunt u roosteren onder een hete grill, op een grillplaatje
of in een contactgrill. Ze smaken echter het lekkerst wanneer ze boven
het gloeiende houtskoolbed van de barbecue worden geroosterd.
Reken voor 4 personen op 4 rib- of haaskarbonades van elk 140 tot 150
gram.

Maak een marinade door l '/•> dl droge witte wijn (bijvoorbeeld Riesling
uit de Elzas) te vermengen met 2 theelepels kruidenazijn. Voeg er 2
uitgeperste teentjes knoflook, l ragfijn gesnipperde ui, l theelepel fijn-
gewreven gedroogde tijm en l eetlepel paprikapoeder aan toe. Roer
alles krachtig door elkaar en leg er dan de met wat zout en peper inge-
wreven karbonades in. Laat ze er 5 tot 6 uur in liggen en keer ze elk uur
even om.
Maak het vlees vlak voordat het wordt geroosterd droog met keuken-
papier en wrijf het in met wat (olijf)olie. Rooster de karbonaden in 15
tot 18 minuten aan weerszijden goudbruin.
Geef er een saus bij die u maakt door het restant van de marinade sa-
men met nog l deciliter droge witte wijn gedurende 5 minuten te ko-
ken en daarna te zeven (bij voorkeur door een stuk vochtig gemaakt
(kaas) doek).
Breng het mengsel opnieuw aan de kook. Roer er 2 deciliter gezeefde
tomaten (Pomodoro passato) en een 1/2 eetlepel suiker door. Bind de
saus met l'/2 theelepel maïzena (aangemaakt met 1/2 eetlepel water)
en klop er daarna nog een klontje koude boter (ca. 30 gram) door.
Breng de saus op smaak met wat zout en(cayenne)peper. Dien de saus
in een sauskom op.

Tip: geef er een gemengde salade en knapperig stokbrood bij.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: 1410 kJ (335 kcal)

middelde. Ook Hennie Reindsen en
Dick Wijers wonnen de dubbel, waar-
door de eindstand 4-2 voor Vorden
werd.

• Dammen:
DCV succesvol in
bekerkompetitie

Het bekerviertal van DCV is inmid-
dels doorgedrongen tot de bekerfina-
le. Deze wordt gespeeld op donder-
dagavond 16 juni in zaal „d'Olde
Smidse" te Vorden. Tegenstander is
NOAD uit Nijmegen, de regerend be-
kerhouder. Het is de derde maal dat
DCV in een bekerfinale uitkomt. De
laatste maal was in 1981 tegen DIOS
Eibergen; deze wedstrijd eindigde
destijds in een duidelijke 8-0 overwin-
ning voor de Vordenaren. In 1977
speelde DCV tegen Lent, wat resul-
teerde in een 5-3 nederlaag.
Nu heeft DCV dus de kans om voor
de tweede maal de beker in de wacht
te slepen.
De opmars van DCV startte met de
verrassende uitschakeling van ge-
doodverfd favoriet D V Huissen 1. De-
ze leden iets aan onderschatting en
stelden niet hun sterkste viertal op.
Ondanks dat Gerrit Wassink reeds
vroeg verloor, kregen de andere spe-
lers volop kansen, die uiteindelijk al-
leen benut werden door Harry Graas-
kamp. Desondanks was de dik ver-
diende 4-4 genoeg voor de volgende
ronde, omdat DCV lager uitkomt in
de bondskompetitie.
De wedstrijd tegen Apeldoorn ging
moeizaam: ondanks vroege winst van
Henk Hoekman stond Gerrit Wassink
niet zo florissant, en hier had DCV
niet genoeg aan 4-4. Henk Ruesink
speelde nadat zijn partijopzet min of
meer mislukt was, in op de tijdnood
van zijn tegenstander en met sukses.
Deze „ging door de vlag" en toen ook
Harry Graaskamp de remise binnen
haalde, waren de benodigde 5 punten
binnen.
In de halve finale kwam DCV uit te-
gen Troesoe uit Arnhem, die in de eer-
ste distriktsklasse Noord uitkomt.
Desondanks beschikt deze vereniging
over twee spelers die op gelijk nivo
spelen als DCV l, namelijk Herman
Bouwhuis en Leo Aliar. Resp. Harry
Graaskamp en Henk Hoekman hiel-
den deze heren op remise (Graas-
kamp moeizaam; Hoekman makke-
lijk: hij gaf remise maar stond bij ana-
lyse later gewonnen), en Henk Rue-
sink en Jan Masselink bleken duide-
lijk beter dan hun tegenstander en
zorgden voor een 6-2 overwinning.

• Enkele finalisten
Volleybaltoernooi bekend

Het door de volleybalvereniging
„Dash" in samenwerking met de
plaatselijke Rabo georganiseerde vol-
leybaltoernooi waaraan door 65 teams
wordt deelgenomen, is momenteel
halverwege gevorderd.
Inmiddels zijn enkele finalisten be-
kend. In poule E heeft zich het team
„Delicia" geplaatst; poule H het team
„Het Stroo" en in poule I de Dorps-
school. Kanshebbers op een finale-
plaats in poule F zijn de teams van „de
Herberg" en „Harten Zes". I n poule G
hebben „de Plakkers" en „de Molen-
weg" de beste papieren. Naast de acht
„rekreatiepoules" zijn er ook twee
poules met „prestatiegerichte" teams.

• Walter Arendsen wint
crosswedstryd
„de Graafschapryders"

Walter Arendsen uit Hengelo blijft
'n klasse apart. Ook de laatste voor de
vakantie georganiseerde crosswed-
strijd van de VAMC „de Graafschap-
rijders" toonde hij zich oppermachtig.

De uitslagen van de zaterdagmiddag
op het „Delden-circuit" gereden
wedstrijden waren als volgt:
Klasse 125 cc: 1. Hans Berendsen, 60
pnt. - 2. Stephan Braakhekke, 49 pnt.
• 3. Tjeerd Stapelbroek, 45 pnt. -
4. Marcel Vruggink, 37 pnt. en
5. Hans Hermsen, 32 pnt.
Klasse 126 cc en hoger: 1. Walter
Arendsen, 60 pnt. - 2. Erik Berend-
sen, 54 pnt. - 3. Rob Groot Tjooitink,
45 pnt. - 4. G.erben Vruggink, 35 pnt.
en 5. Jan Klein Brinke, 32 pnt.

• LR en PC de Graafschap
Het afgelopen weekend werd er door
de vereniging deelgenomen aan het
concours in Warnsveld. De organise-
rende vereniging „Gorssel-Zutphen"

wist een groot aantal pony's en paar-
den naar hun evenement toe te trek-
ken. Voor onze ruitervrienden waren
weer een aantal prijzen weggelegd. Ja-
net Zomer behaalde met Kelly in het
B-springen een tiende plek. Saskia
Vreman met Hamed wist zich de
hoogste eer op te eisen in de L2-dres-
suur. In de rubriek „Bestlopende rij-
pony" werd ze tweede; voor het klas-
sement hield het in dat ze gemiddeld
eerste staat. Zij wordt afgevaardigd
naar de Gelderse kampioenschappen
in Laag-Soeren.
Mirjam Leeflang werd met Fury II in
het B-springen eerste; in de B-dres-
suur wist ze een vierde plek voor zich
op te eisen. Suzan Hartman met Al-
ferdy werd derde in de B-dressuur.

De paarden moesten zondag hun
kunnen laten zien. In de B-dressuur
behaalde Rita Wijnbergen met Char-
lie een 5e plaats. In de M2-dressuur
behaalde Lilian Cuppers nog een 6e
plaats; zij berijdt het paard Valentina.
In het B-springen wist Hennie Lense-
link met Rione een 3e plek te behalen,,
terwijl Wim Lenselink met Grando in
het M-springen een 6e plaats voor zich
op eiste.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Seniorensport in de Sport-
hal.

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

Iedere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Fietsclub VRTC elke dinsdagavond wég-
training.

ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymna-
stiek. Stichting Welzijn Ouderen.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
woensdagavond majorettes; donderdag-
avond repetitie drumband en harmonie-
orkest - leerlingen: woensdag en donder-
dag.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

JUNI:

20 t/m 23 Avondfietsvierdaagse
de Achtkastelenrijders

21 Soos Kranenburg, gezellige
middag

25 Dorpscentrum,Openbare lesNuts
Blokfluit en Melodica club

30 Dorpscentrum, Feestelijke Ouder-
avond Chr. School



FIETSVERZEKERING,
DE MOEITE WAARD
Het is verstandig bij aankoop van een nieuwe fiets
een fiets verzekering af te sluiten. Men kan hierbij kie-
zen uit drie verzekeringstermijnen: één, drie of vijf
jaar. Er zijn twee tarieven: een (hoger) tarief voor <Je
(meeste) grote steden en een laag tarief voor de rest
van het land. Gemiddeld kost een fietsverzekering
voor een fiets van bijv. ƒ 700,- • ƒ 800,-, afhankelijk
van de gekozen termijn en de woonplaats, ergens tus-
sen de dertig (l jaar, laag tarief) en tweehonderd gul-
den (5 jaar, hoog tarief). Over het algemeen geldt dat
men - tegen een eigen risico van ƒ 25,- het eerste jaar
bij diefstal een (zelfde) nieuwe fiets krijgt. Bij langere
termijn verzekering geldt dit (bij diefstal én aanrij-
dingsschade) ook voor het tweede jaar. Daarna krijgt
men - afnemend per jaar - 60% resp. 50% en 40% van
de aankoopwaarde vergoed.

FIETSREGISTRATIE
Bij de Nationale Fietsregistratie
(NFR) kan iedere fiets -nieuw én
tweedehands - die door de vakhan-
del wordt verkocht vijfjaar lang voor
tien gulden worden geregistreerd.
Bij het afsluiten van een fietsverze-
kering kost deze registratie niets.
De te registreren fiets wordt door de
vakhandel voorzien van een gele
kunststof huls om één van de frame-
buizen en van de gegraveerde post-
code van de eigenaar.
Per computer
De fietseigenaar krijgt een registra-

TOERTOCHTEN
In Nederland worden jaarlijks dui-
zenden fietstochten door de fiets-
clubs georganiseerd. Deze zijn aan-
gesloten bij de Koninklijke Neder-
landse Wielren Unie of bij de Neder-
landse Rijwiel Toer Unie. Deze toch-
ten worden over geheel Nederland
gehouden en variëren van 20 tot
350 km per dag. Veel fietsclubtoch-
ten zijn alleen voor leden. Wie regel-
matig recreatief/prestatief wil fiet-
sen, kan beter lid worden van een bij
de NRTU aangesloten toerfietsclub.

tiekaart waarvan, bij vermissing
van de fiets, deel twee moet worden
opgezonden aan de NFR. Alle politie-
korpsen in Nederland hebben een
rechtstreekse telexverbinding met
de NFR computer. Door vergelijking
van de gegevens van de als vermist
opgegeven fietsen met die van
gevonden fietsen kunnen de eigena-
ren op deze wijze snel worden opge-
spoord. En dat het systeem werkt
bewijzen de meer dan duizend fiet-
sen die reeds aan hun rechtmatige
eigenaren werden terugbezorgd.

Het NRTU Bondsbureau te Veenen-
daal (tel. 08385-21421) vertelt u
graag welke toerfietsclub er in uw
woonplaats of regio zijn. U kunt hier
ook het NRTU-fietsevenementen-
programma (ca. 7000 fietstochten)
bestellen door overmaking van
ƒ 21,- (incl. portokosten) op gironr.
626664 t.n.v. de NRTU, Veenendaal
onder vermelding van „Programma
'88". Ook de KNWU (tel. 03480-
11544) geeft een toertochtenkalen-
der uit. Te bestellen door overma-
king van ƒ 10,- (incl. portokosten) op
gironr. 111711 t.n.v. KNWU, Woerden
onder vermelding van „Toerinfo l".

Bij het kopen van een nieuwe fiets
geldt, net als trouwens voor het
kopen van andere dingen: Duurkoop
is goedkoop. M.a.w. iedere kwaliteit
is naar zijn prijs.
Omdat de uitgave voor een nieuwe
fiets over het algemeen niet maar zo
even uit de mouw - of beter, porte-
monnaie - wordt geschud, is het aan
te bevelen hiervoor naar de vakman,
de fietswinkel in de buurt, te gaan.

Fiets op maat bij de vak-
man

Alleen daar kunt u zich breed oriën-
teren over wat er zo al op de markt is.
De fietshandelaar kan u daarbij van
deskundig advies voorzien zodat u
ook de fiets koopt die geschikt is voor
het door u beoogde doel. Bovendien
prepareert hij de fiets perfect voor u,
stelt hem af op uw maten en kan hij
een fietsverzekering (incl. fietsregi-
stratie) voor u regelen.

U krijgt garantie op bepaalde onder-
delen, (zoals op frame en vork) en
kunt bij hem later altijd terecht voor
advies, onderhoud en reparatie.

Weet wat u wilt

Nog een tip: Alvorens naar de fiets-
winkel te gaan, zijn er een paar din-
gen die u bij uzelf moet overwegen.
Dit maakt het voor uzelf gemakkelij-
ker een beslissing te nemen en voor
de fietshandelaar u hierbij te hel-
pen.
Stel voor uzelf vast waarvoor u de
fiets gaat gebruiken (recreatie, bood-
schappen doen, werk enz.), hoe lang
de fiets mee moet gaan, hoeveel hij
mag kosten en hoe hij er uit moet
zien (model, kleur, handremmen of
niet, accessoires zoals een kinder-
zitje enz.).

Koop een nieuwe flets bij de vakhandel: u
hebt meer keuze en krijgt meer service.

NIEUWS IN T KORT

• Clubgebouw
„de Graafschaprüders"

De Vordense auto- en motorclub „de
Graafschaprijders" is een clubhuis rij-
ker. De afgelopen maanden zijn Harry
Horsting en een aantal medewerkers
druk in de weer geweest om de voor-
malige „Bezige Bij" aan de Eikenlaan
2 in Vorden om te bouwen tot een
voor de motorclub acceptabel club-
huis.

In het gebouw is een vergaderruimte
gekreëerd. Er is door de vaklui een bar
ingebouwd. Er zijn diverse isolaties
aangebracht. Aan de buitenkant is het
gebouw voorzien van luiken. De schil-
der heeft zijn werk gedaan, kortom
vrijdagavond 17 juni kan het gebouw
officieel worden geopend. Deze offi-
ciële handeling zal worden verricht
door loco-burgemeester J.F. Geerken.
Nadien is er voor genodigden en le-
den gelegenheid het glas te heffen.

• Openbare Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de Open-
bare Bibliotheek: Akkermans, Wes-
sel, Personal computers en printers:
aansluiten en gebruiken - Beijer, J. de,
Achttiende eeuwse gezichten van ste-
den, dorpen en huizen, deel 1: Gel-
derland en Overijssel - Drubbel, A.,
Sollicitatiebriven; wenken en voor-
beelden - Dam, Irene van, Basisboek
budgetbegeleiding - Dorrestein, Re-
nate, Een nacht om te vliegeren -
Jaarboek Achterhoek en Liemers,
deel 11 - Graaff, Ant.P. de, De heren
worden bedankt-Jakes, Joh., Fakkels
in de storm (Noord en Zuid, 3) - Levi,
Primo, Het respijt - MacCullers, Car-
son, De bruiloft - Poenboek, financië-
le gids, 1988-Lord, James, Giacomet-
tie; een portret - Marugg, Tip, De
morgen loeit weer aan - Reijmerink,
Freek, Sterrenatlas - Roemer, Astrid,
Nergens ergens - Strietman, B., Nie-
tonze wegen - Veerman, Margot, Eé-
nouderkind - Vooijs, M.W., TV-op-
voeding.

Onze trouwkaart komt uit de collectie van

en wordt tot in de
slke gewenste tekst voorzien door

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

• Ratti-dames
sluiten drie-week-end-
toernooi winnend af

Uitzonderlijk fraai voetbalweer ken-
merkte de laatste toernooi-dag bij de
sv. „Ratti". 's Morgens traden tien
ploegen aan, allen uitkomend in de
tweede klasse. Al snel werd duidelijk
dat de ploegen van Vaassen, DCS uit
Zevenaar, UDI uit Enschede en Ratti
de toon aangaven. Tot het laatste
ogenblik toe bleef de spanning er in.
Tot twee maal toe moesten door mid-

del van het nemen van strafschoppen
de beslissingen worden afgedwongen.
Vaassen kwam uiteindelijk als win-
naar te voorschijn. Naast een fraaie
beker kreeg Vaassen ook de mevr. Be-
rendsen-wisselbeker uigereikt.
DCS werd goede tweede, UDI derde,
terwijl Ratti 2 de vierde beker ver-
wierf.

Zondagmiddag speelden de dames,
uitkomend in de eersteklas. De Ratti-
dames toonden zich die middag de
sterkst ploeg, vóór H. en K. en Dinx-

perlo. Een waardige afsluiting van het
seizoen en zeker een mooi geschenk
voor traner Percy Lash, die de dames
gaat verlaten en volgend jaar de zon-
dag-heren onder zijn hoede neemt.
In diens plaats is door het bestuur be-
noemd dhr. Ronald Bos.
Het dertiende drie-week-end-toer-
nooi van Ratti is bijzonder geslaagd te
noemen. Meer dan tachtig elftallen
hebben tesamen met een grote ploeg
scheidsrechters drie weken gezellig
gespeeld op de velden op de Kranen-
burg.

Voordelig met NS naar
de brullende TT'motoren
De TT in Assen is een motorevenement waar de liefhebbers ieder jaar weer
naar uitkijken. Dit jaar valt de eigenbjke "Dutch TT" op zaterdag 25 juni, en
dan zal dit belangrijkste motorsportgebeuren van het jaar weer door tiendui-
zenden fans uit binnen- en buitenland bezocht worden. Tijdens de TT-week
gaan meer dan 500 wegracecoureurs — waaronder de gehele wereldtop —
strijden om de punten die hier te verdienen vallen voor Europees en Wereld-
kampioenschap. Dat levert een schouwspel op waar iedereen die houdt van
de combinatie van spanning en sportieve prestaties, naar hartelust van zal
genieten. En met het Trein + Toegangbüjet van NS (alleen geldig voor de ei-
genlijke TT op zaterdag) komt u er ook nog gemakkelijk en voordelig.

De TT (voluit Tourist Trophy) schouwspel gadeslaat. En dan is er
vormt al sinds 1925 een sport-eve-
nement waar de liefhebbers van
heinde en verre op afkomen. En dat
niet alleen motorfanaten hier naar
toe gaan, bewijst wel het feit dat dit
Nederlands best bezochte sportge-
beurtenis van het jaar is. De span-
ning van wedstrijden waarbij de rij-

natuurlijk de unieke sfeer. Wie wil
weten hoe het is om op te gaan in
het enthousiasme van die duizen-
den bezoekers, heeft niet veel aan
een beschrijving. Dat moetje heb-
ben meegemaakt!

ders het uiterste van zichzelf en
hun motoren vergen, is voelbaar
voor iedereen die dit sensationele

Gemakkelijk met de trein

Het spreekt vanzelf dat er nogal wat
mensen op de motor naar de TT
reizen. Maar steeds meer bezoe-

kers willen de verkeersdrukte in en
om Assen op 25 juni vermijden, en
kiezen voor de trein. De Neder-
landse Spoorwegen reageren alert
op die toegenomen vraag door het
inleggen van nogal wat extra trei-
nen. Daarmee komt u gemakkelijk
en zonder verkeersproblemen in
Assen. Wie het ook nog voordelig
wil houden, koopt bij een wat gro-
ter station een Trein + Toegangbil-
jet voor de TT. Daarmee hebt u een
combinatie van treinretour, busre-
tour van station Assen naar het cir-
cuit, en een staanplaats voor de ra-
ces. En dat levert u — vooral op de
wat langere afstanden — een flinke
besparing op. Een bijkomend voor-
deel is dat u niet hoeft te wachten
bij de kassa, maar zo kunt doorlo-
pen met uw T+T biljet. Bovendien
is het goed te weten dat u de biljet-
ten nu al kunt kopen aan het sta-
tionsloket. Dan weet u zeker dat als
u zaterdags vroeg vertrekt, u niet
voor een (nog) gesloten loket komt
te staan. Alles bij elkaar zijn de
Trein + Toegangbiljetten dus een
ideale manier om te genieten van
een spektakel zonder weerga! Wilt
u er meer over weten vraag dan om
de speciale T+T folder die bij de
meeste stations verkrijgbaar is.

De mannen van het grote werk: Eg-
bert Streuer en BernardSchnieders in
aktie op de A sser TT. In 1987 won dit
duo (drievoudig wereldkampioen)
voor het eerst in hun carrière de TT in
hun eigen woonplaats. Ook dit jaar
zal het op zaterdag 25 juni een span-
nend gevecht worden. Steeds meer be-
zoekers nemen de trein om de TT-ra-
ces te bezoeken en profiteren van het
voordelige T+T biljet van de NS-
Trein + Toegangsbiljetten

Kermis vieren in Tilburg
met voordelig T+T biljet
Ieder jaar vindt hartje zomer een evenement plaats dat in de Benelux /jjn ge-
Ujke niet heeft: de Tilburgse Kermis. Negen dagen lang is het dan feest in het
centrum van deze gastvrije stad in het Brabantse land. Op vyf Tilburgse plei-
nen die allemaal met elkaar zyn verbonden, komt u dan byna 200 attracties
tegen. Ze yjjn er in allerlei soorten en maten, groot en klein, van moderne ap-
paraten tot ouderwets-gezellige draaimolens, van vrolijke snoepkramen tot
boeiende schouwspelen. Een feest vol afwisseling dat ook dit jaar weer heel
wat bezoekers zal trekken, en dat nu extra voordelig bereikbaar is door de
speciale Trein -l- Toegangbüjetten van de Nederlandse Spoorwegen.

Een kermis van dit formaat biedt
natuurlijk voor elk wat wils. In de
eerste plaats zijn er de talloze at-
trakties, de eigenlijke kermis dus.
Maar daarnaast worden er nog heel
wat meer spectaculaire en boeien-
de zaken op touw gezet. Heel letter-
lijk geldt dat voor één onderdeel:
het koordrijden met motoren. De-
ze spectaculaire actie van waaghal-
zen die met hun motoren op zestig
meter hoogte naar de bovenste ver-
dieping van het stadhuis rijden, is
van 25 tot en met 28juli te zien. Een
ander evenement dat waarschijnlijk
alleen geschikt is voor mensen zon-
der hoogtevrees, wordt gevormd
door de helicoptervluchten die u op
woensdag 27 juli boven de Tilburg-
se kermis kunt maken. Hoog boven
het feestgedruis krijgt u dan een
schitterend zicht op alle pleinen
waar u even tevoren nog tussen de
mensen liep.

Kleurig en vroUjk
In Tilburg weten ze nog wat ouder-
wets kermisvieren is. En wat is een
kermis zonder dansen? Vandaar dat
er een echte danstent is, met een or-

De grootste kermis van de Benelux:
de kermis in Tilburg. Tweehonderd
attrakties op een vijftal pleinen die
op elkaar aansluiten. Wie tussen 25
en 28 juli een vrolijk dagje uit wil be-
leven, pakt de trein en reist naar Til-
burg. De NS zorgt voor voordelige T+
T biljetten die recht geven op de trein-
reis vice versa en een couponboekje
voor 25 gratis attrakties.

gel dat zorgt voor de goede muziek
om heerlijk op te zwieren. Een nos-
talgisch stukje kermis om volop van
te genieten dus. Iets heel anders,
maar wel erg boeiend, is de actie
van graffitikunstenaars die op zes
enorme borden met de spuitbus
kleurrijke kunstwerken zullen ma-
ken. Die grote schilderijen met als

thema kermis en dansen, zullen tij-
dens de kermis te zien zijn.

Voordelig arrangement
Een heel gemakkelijke én voordeli-
ge manier om dit alles mee te ma-
ken, wordt u geboden door de Trein
+ Toegangbiljetten van NS. Ze zijn
te koop bij alle wat grotere stations
en kosten niet veel meer dan een
gewoon retourtje. Voor dat be-
scheiden extra bedrag krijgt u een
toegangsbewijs voor de kermis.
Wanneer u dit toegangsbewijs inle-
vert bij de Tilburgse WV Hart van
Brabant (tegenover station Til-
burg) ontvangt u een boekje met
speciale coupons, goed voor 25 gra-
tis kermisattrakties, waaronder ook
enkele consumpties. Wie meer wil
weten over deze makkelijke moge-
lijkheid om in Tilburg kermis te vie-
ren, kan het beste even de speciale
folder ophalen die bij de meeste
NS-stations verkrijgbaar is.
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