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RAAD VORDEN
WD-erH. Tjoonk: Ze lïiakeil CF UI

een puinhoop van
Dat het gemeentebestuur van Vorden een brief heeft geschreven naar
het college van Zutphen met betrekking tot de fusieplannen in deze
stad om een brede scholengemeenschap voor openbaar voortgezet
onderwas te krijgen, heeft by verschillende raadsleden dinsdagavond
kwaad bloed gezet.
Aanleiding tot het verzenden van deze brief was een opmerking van
WD-erE.Brandenbarg vorige week dinsdag in de kommissie Finan-
ciën. Daar sprak Brandenbarg over „onzinnige fusieplannen" van de
gemeente Zutphen.

Hij drong er bij het college opaan een
reaktie naar Zutphen te sturen. „Dat
zijn we aan de ouders van de Vorden-
se schoolkinderen verplicht", zo sprak
Brandenbarg toen.
Wel, Vorden verzond deze brief met
de strekking van „Wij hadden in Vor-
den ook over deze plannen 'gehoord'
moeten worden."
Mevr. M. Aartsen-den Harder (frak-
tievoorzitster van het CDA) was het
totaal niet met de handelwijze van het
college van Vorden eens. „Moeten wij
ons als gemeente Vorden gaan be-
moeien met een beleid in een andere
gemeente? Dat ligt niet op de weg van
het gemeentebestuur van Vorden."
„Zeventig procent van de leerlingen in
Zutphen komt uit de regio. Volgens
ons was een beetje inspraak wel nodig
geweest", zo verdedigde wethouder
Mr. M.A.V. Slingenberg (WD) zich.
(Tussen twee haakjes: de raad stond
deze avond ondervoorzitterschap van
dhr. Slingenberg, aangezien loco-bur-
gemeester Geerken wegens droeve
familieomstandigheden verstek
moest laten gaan.)
Mevr. Aartsen was het met de uitleg
van de wethouder niet eens. „De ou-
ders van de Vordense scholieren heb-
ben voldoende gelegenheid om via
schoolraden e.d. in te spreken. Dat
hoeft een gemeentebestuur niet te
doen", aldus mevr. Aartsen.
Dhr. O. Wempe (PvdA) viel mevr.
Aartsen bij. „Ik zou het ook niet leuk
vinden wanneer de gemeente Zut-
phen zich met Vorden zou gaan be-
moeien. Ik stel voor dat er opnieuw
een brief uitgaat naar Zutphen met
daarin de mededeling de voorgaande
brief als niet geschreven te beschou-
wen", aldus dhr. Wempe, waarna dhr.
Slingenberg reageerde met de woor-
den: „Dit gaat mij duidelijk te ver".
Fraktievoorzitter W. Voortman achtte
het onjuist dat het college heeft gerea-
geerd op een verzoek vanuit de com-
missie Financiën. „Het was beter ge-

weest eerst met de raad te overleggen.
Zutphen zal de brief echt wel opvatten
alsof de gehele raad van Vorden ach-
ter deze brief staat. Stuur alsjeblieft
een brief waarin u schrijft dat de eerste
brief niet de opvatting deelt van de
raad van Vorden", aldus Voortman,
die zei zich met deze gang van zaken
doodongelukkig te voelen.

Puinhoop
WD-fraktievoorzitter H. Tjoonk
dacht hier duidelijk anders over. „Zut-
phen moet zorgen voor goed onder-
wijs. Ze verwaarloost de verzorging
van de randgemeenten. Wat Zutphen
aan het doen is is niet goed voor het
onderwijs. Ze maken er een grote
puinhoop van. Als het aan mij had ge-
legen had de brief van het college van
Vorden veel scherper mogen zijn!", al-
dus dhr. Tjoonk.
Wethouder Slingenberg volstond met
de mededeling dat hij de opvatting
van de raad bij de eerstvolgende'
B&W-bespreking ter tafel zal bren-
gen.

Motie Party van de
Arbeid verworpen
Bü de behandeling van de meerjaren-
begroting, eind vorige maand, diende
de fraktie van de PvdA een motie in die
een stemmenverhouding van 6-6 ople-
verde. Dat betekende dat deze motie
dinsdagavond opnieuw in de raad aan
de orde kwam.
Een motie waarin de PvdA vond dat
de huidige systematiek bij de meerja-
renbegroting niet langer voldoet als
methode voor de beleidsontwikke-
ling. Dit gelet op de jaarlijkse sterk
wisselende uitkomsten daarvan in de
betekenis van een onaanvaardbare
lastenverhoging die dit voor de burger
met zich meebrengt. Fraktievoorzit-
ter Voortman lichtte deze motie voor
de stemming nog even toe.

„Wij verzoeken het college om bij een
volgende meerjarenbegroting met
voorstellen tot heroverweging van het
bestaande beleid te komen en een
taakstelling te hanteren van vijf pro-
cent per begrotingshoofdstuk en bij
het opstellen van de begroting 1989
daar reeds een beperkte aanzet toe te
doen."
Hoewel wethouder Mr. Slingenberg
(WD) niet geheel onwelwillend te-
genover de motie stond ontraadde hij
de motie toch. „We zitten niet alleen
in een burgemeestersloos tijdperk,
maar bovenal zullen „de cijfers" de ko-
mende jaren beïnvloed worden door
de herinrichting Zutphen/Warns-
veld/Vorden", aldus dhr. Slingenberg
De motie eindigde ook dit keer, bij af-
wezigheid van een drietal raadsleden,
in een gelijke stand 5-5. Dat beteken-
de in dit geval dat de motie was ver-
worpen. Tegen stemde de fraktie van
het CDA en WD-wethouder Slin-
genberg. De „uitgedunde" rakties van
de PvdA en WD zorgden voor de vijf
voorstemmers.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

sen (CDA) en dhr. Voortman (PvdA)
maakten het college een kompliment
voor het snel aan de raad voorleggen
van dit voorstel.
Datzelfde gold voor het voorstel van
het college om het bestemmingsplan
„Industrieterrein 1988" vast te stellen.
Ook hier een snelle besluitvorming.

PvdA tegen afwijking
spreidingsplan woningbouw

WD en CDA voor woning
schoolhoofd dhr. Gudde, Kranenburg

In afwijking van het door de raad vastgestelde spreidingsplan woning-
bouw, kreeg de raad een voorstel onder ogen om op de Kranenburg
een stuk bouwgrond te verkopen aan dhr. Gudde uit D idam, thans di-
rekteur van de Samenwerkingsschool „de Kraanvogel". Dhr. Gudde
wil naast de school gaan wonen.

Het raadsvoorstel om verkeersmaatre-
gelen te treffen voor gedeelten van
zandwegen Kiefskamp-Lieferinkweg
en Waarlerweg werd aangehouden. In
verband met het op het laatste moment
wijzigen van de aanvangstijden van de
commissievergaderingen in verband
met de voetbalwedstrijd Nederland-
West Duitsland, waardoor eventuele
insprekers hun zegje niet konden doen,
werd besloten het agendapunt tot het
najaar aanjc houden.

*.

Komplimenten voor het
college inzake zonering
Gems Metaalwerken BV

„Wij zijn het met dit voorstel niet
eens. We maken uitzonderingen en
scheppen daarmee precedenten. Als
raad hebben we altijd gezegd niet van
het spreidingsplan af te wijken, denk
maar aan het geval Almenseweg,
Beekdal e.d. Toen hebben we ook als
raad gezegd: niet doen", aldus dhr.

•Voortman. De socialist kreeg (buiten
zijn eigen fraktie om) geen medestan-
ders in de raad.
Wethouder Mr. Slingenberg zei dat de
hoofdachtergrond bij het voorstel van
het college is geweest dat dhr. Gudde
bij de school komt te wonen. „De vori-

ge direkteur woonde in Zutphen en
daar was men op de Kranenburg niet
gelukkig mee", aldus dhr. Slingen-
berg. Namens het CDA en de WD
vonden resp. mevr. Aartsen en dhr.
Tjoonk dat je dit voorstel best in een
ander perspektief mag zien. Mevr.
Aartsen: „Laten we het zien als een
bedrijfswoning bij de school." Dhr.
Tjoonk: „Geven we de Kranenburg
volgend jaar toch één woning min-
der!"
Dhr. Voortman was niet te vermur-
wen. „Wij stemmen tegen", aldus
sprak hij.

NIEUWS IN T

Bewoners Vordense kastelen
ontvingen boekje
„woonhuizen"

Teneinde de bouw van de Gems op
het Industrieterrein niet te vertragen
bereikte de raad van Vorden op de val-
reep een voorstel „Zonering Gems
Metaalwerken BV". Dit heeft te ma-
ken met artikel 41 van de Wet geluid-
hinder die verplicht dat bij de vaststel-
ling of herziening van bestemmings-
plan voor gronden, waaraan een be-
stemming wordt gegeven die (de mo-
gelijkheid van) vestiging van een zgn.
„A-inrichting" (over het algemeen
een lawaai makend bedrijf) ingevolge
de Wet geluidhinder, mogelijk maakt
een zone vast te stellen, waarbuiten de
geluidsbelasting vanwege de inrich-
ting de waarde van 50 dB(A) niet te
boven gaat.
De raad ging maar wat graag akkoord
met het voorstel, waardoor de bouw-
werkzaamheden van de Gems door
kunnen gaan. Met name mevr. Aart-

Als deel van de Kleine Monumenten-
reeks is bij de Walburg Pers in Zut-
phen een boekje uitgebracht, getiteld:
„De Acht Kastelen van Vorden". Een
boekje geschreven door Annet van
Tengbegen, die daarbij de hulp mocht
ontvangen van haar man dhr. E J.
Tengbergen.
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Donderdagmiddag waren een flink
aantal genodigden in de raadszaal in
Vorden aanwezig om getuige te zijn
van de aanbieding van de eerste
exemplaren aan de eigenaars of bewo-
ners van de acht Vordense kastelen.
Loco-burgemeester J.F. Geerken
overhandigde deze gesigneerde
exemplaren.
„Wij streven ernaar om als gemeente
goede kontakten te onderhouden met
de kasteelbewoners. Wij zullen hier-
aan blijven werken", aldus dhr. Geer-
ken in zijn rol als gastheer. Tot slot ci-
teerde hij coupletten uit het Vordens
Volkslied, het lied „Er ligt een vriende-
lijk dorpje in Gelders Achterhoek".

Hierna werd het woord gevoerd door
dhr. J. van 't Leven, direkteur van de
Walburg Pers B.V. „Onze bedoeling
met het uitgeven van dit boekje is on-
der meer om mensen intensiever in
kontakt te brengen met historiche ge-
bouwen. Hij hoopte dat er nog vele
„deeltjes" aan toegevoegd zullen wor-
den. Dhr. Tengbergen belichtte in het
kort enkele kastelen en de renovaties
die door de jaren heen hebben plaats-
gevonden. Hij bedankte interne za-
ken, met name dhr. G.A.G. G rouw-
stra voor de medewerking die het
echtpaar Tengbergen bij haar werk-
zaamheden heeft ondervonden.
Het boekje is in de boekhandel ver-
krijgbaar of rechtstreeks bij uitgeverij
De Walburg Pers, postbus 222, 7200
AE Zutphen.

ouwvergunmngen

Op 21 juni j.1. hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:
1. familie J.H. de Jong, Vordensebos-

weg 3 voor het vernieuwen van een
zwembad en het veranderen van
een kelder;

2. H.G.M. Helmink, de Eldersmaat 3
voor het bouwen van een mestop-
slagsilo;

3. J.W. Golstein, Insulindelaan 17
voor de verbouw van de woning;

4. H.A. Elijzen, Zutphenseweg 101
voor de bouw van een hobbykas;

5. E J. Eggink, Lieferinkweg 4 voor de
bouw van een machineberging;

6. J.W. Temmink, Ruurloseweg 117
voor de bouw van een mestbassin;

7. IJ. Pompe, het Jebbink 53 voor de
bouw van een veranda;

8. Gems Metaalwerken B.V, Zut-
phenseweg 3 voor de bouw van een
bedrijfshal en het verbouwen/uit-

. breiden van een kantoor aan de In-
dustrie weg 9 en 11.

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.

OLLECTE

Het Nationaal Epilepsie Fonds heeft
een vergunning ontvangen om te mo-
gen collecteren in de periode gelegen
tussen 27 juni en 4 juli 1988.

NZAMELINGS-I
'AFGIFTE-
MOGELIJKHEDEN

AFVAL
Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek
dat op die dag 's morgens uiterlijk
07.00 uur aan de openbare weg te
plaatsen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op de

Ie en 3e maandag van de maand
tussen 16.00 en 17.00 uur aan het
depot Zutphenseweg 50a;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Dienst met jongeren
Op zondagmorgen 3 juli zal er weer
een dienst met jongeren zijn in deNH
Kerk. Bij de voorbesprekingen kwa-
men bij de jeugddienstcommissies
veel vragen op naar aanleiding van de
schriftlezing over het verhaal van Elia
en de profeten van Baal (l Kon. 18).
Het volk dat op twee gedachten hinkt
moet een keuze maken of Baal (af-
god) of God.
Is God een jaloerse God? Is geloven
zonder compromis mogelijk? Het the-
ma dat we aan deze dienst hebben ge-
geven is:

Laat God ons de keus?

Voorgangster is ds. Ida Eldering uit
Arnhem. Mevr. Eldering, moeder van
vier dochters, verleent samen met
haar echtgenoot part-time bijstand in
het pastoraat te Arnhem.
Naast de organist Rudie van Straten
wordt muzikale medewerking ver-
leend door het Vordens koor „Inter-
christ".
Na afloop van de dienst staat de koffie
in „de Voorde" klaar.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 3 juli 10.00 en 19.00 uur drs. P.W.
Dekker.

Weekenddienst tandarts
2 en 3 juli H.F. van Dam, Lochem, tel.
05730-1684. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zatedag en zondag 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
2 en 3 juli Praktijk dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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 uuren 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 2 juli 12.00 uur tot maandag-
ochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 7.00 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
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.

Woningbouwvereniging
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.

Tafeltje Dekje
Mevr. v/d Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor half 9.

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.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

S tankmeldingsnummer
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", Warnsveld

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

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



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

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen, kool-
planten, prei, sla, andijvie,
selderie, peterselie, knol-
raap, rode biet en asterplan-
ten. H. Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tel. 05752-6876.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Woonruimte in Vorden (tij-
delijk) voor gezin zonder kin-
deren. Inlichtingen: tel.
05730-7060 voor 10.30 uur.

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen. A.F.T.
Nijenhuis.Toverstraat 2, Baak,
tel. 05754-477.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten,
prei, sla, ijsbergsla, andijvie,
selderie, peterselie, courget-
tes, knolraap, koolrabie, ro-
de biet, bieslook, tomaten-
planten. Afrikanen, asters,
chrysanten, Chinese kool en
groenlofplanten. Cavia's. D.
Klein Geltink, Schuttestraat 1,
Vorden, tel. 05752-1498.

• GEZOCHT:
Woonruimte in Vorden of
omgeving. Brieven onder
nummer 24-1, Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP:
Nieuwe aardappelen. Steen-
blik, Nieuwenhuisweg 4.

• TE KOOP:
Puch maxi, z.g.o.h., bj.1986. -
tel. 05752-6680.

• TE KOOP:
z.g.a.n. Suzuki GSX 550 ES,
bj. '86, km stand 10.000. E.
Bruinsma, tel. 05752-2359.

• VERHUISD:
Fam. Hulshoff, de Stroet 10.
Bij ons vertrek uit Vorden doen
wij iedereen de groeten en be-
danken onze vrienden en ken-
nissen voor de prettige tijd die
wij in Vorden hebben beleefd.
Ons nieuwe adres is per 1 -7-
'88: Toutenburg 303, 7423
XC Deventer, tel. 05700-
51319.

Bij LOGA

Tekenmap 3,95
17-rings Multo 4,95

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van 1 juli 1988 gedurende één maand ter
gemeente-secretarie, voor een ieder ter inzage ligt:

a het bij raadsbesluit van 28 juni 1988 gewijzigd vast-
gestelde bestemmingsplan „Industrieterrein Vorden
1988"
en

b het bij raadsbesluit van 28 juni 1988 genomen zone-
besluit ex. artikel 41 van de Wet Geluidhinder,

beide betrekking hebbende op de vestiging van een
tweetal bedrijven (GEMS Metaalwerken B.V. en Ems-
broek Installatietechniek B.V.) ten westen van het hui-
dige industrieterrein.

De wijziging van het bestemmingsplan bestaat hieruit
dat behoudens een geringe aanpassing van de voor-
schriften

1 de bestemmingsplangrens enigszins is uitgebreid
en

2 de (theoretische) mogelijkheden voor de bouw van
(dienst)woningen binnen het plangebied groten-
deels zijn verwijderd.

Gedurende vorengenoemde termijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen de aan-
gebrachte wijzigingen bij het college van Gedeputeer-
de Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Vorden, 30 juni 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 14
juni 1988, nr. RO88.10434-ROV/G5208 hebben
goedgekeurd het bestemmingsplan „Vorden 1988, nr.
1" (t.b.v. de bouw van een woning aan de Overweg).
Ingevolge artikel 29, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening is dit besluit onherroepelijk.

Genoemd besluit ligt tesamen met het bestemmings-
plan vanaf heden voor een ieder ter inzage ter gemeen-
tesecretarie.

Vorden, 30 juni 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

GEiMI INT
VORDEiN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel
50, lid 8 van de Woningwet medewerking te verlenen
aan de bouwplannen van WBC Beheer b.v, te Winters-
wijk voor de bouw van 21 appartementen aan de Burge-
meester G alleestraat (voormalig zuivelterrein), kada-
straal bekend gemeente Vorden, sektie M, no. 708 en
709.

De op de bouwaanvraag betrekking hebbende stukken
liggen vanaf 4 juli 1988 gedurende 14 dagen voor een
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie mt de moge-
lijkheid tot indiening van bezwaren bij hun college.

Vorden, 30 juni 1988.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, De loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

Steun de campagne 1988

'Zo'n vakmannetje
komt er wel,

ZEKER WETEN!"
Terwijl hij toch epilepsie heeft...

Hpln de enilpn^ip-hpstni- OlCUll U"

27 juni tot 3 juli

Help de epilepsie-bestrij-
ding. Dan kunnen wij nog
meer doen aan wetenschap-
pelijk onderzoek, individuele
hulp en die zo noodzakelijke
voorlichting. In 1988 is
ons thema: . " ~
Epilepsie en Werk. f

Epilepsie en Werk:
- k "Als je 't weet, is 't heel normaal'

' $ NATIONAAL KI'ILKPSIK FONDS/
/ Dl MACHT V A N H KT KLKINK

''/ \s N\xNN Postbus 21. 2100 AA Heemstede

^ #jpigy »w wi&um
Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 30 juni, 1 en 2 juli

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

MAANDAG
4 juli

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
5 juli

500 gram

Worteltjes
geschrapt 1.50

WOENSDAG
6 juli

500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Onze jongens hebben de EK
gewonnen! Proficiat!
Wij gaan door met brood bakken.
Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet!

AANBIEDING:

Vordense Mik van 5,-voor 4,50
Appelpunten van 1,75 voor 1,50
Ontbijtkoek NU 2,50
Spiraalkoeken van 3,50 voor 3,-

Wij zijn
wegens vakantie

gesloten
van 4 t/m 18 juli

Dinsdag 19 ju/i
wordt weer dat
lekkere brood en
banket gebakken.

Debakkfif
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Salade van de week:

Ham-prei Salade 100 gram 1,65

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Cordon bleu

Vlinder vinken
5 halen

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 kilo 9,75

Fricando
1 küo 12,90

Gebr. Varkens
rollade ioogram 1,45

S n ij WOrSt gmfoffijn

100 gram 1,20

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 küo 6,25
Hamburgers per stuk 1,-

h.o.h. gehakt 1 küo 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90
L Magere Speklapjes

L zonder zwoerd, 1 kilo D,9O

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

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

• Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeitje.

Bodega 't Pantoff eitje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Auto-Motor rijles?
Bovag Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Hebt u het LTS of MAVO diploma
behaald? - Gefeliciteerd dan!

Nu nog een goed vak leren
en toch geld verdienen.
Bij ons zijn drie jongelui geslaagd
voor hun vakdiploma.

Ook jij zou zo'n vakdiploma
kunnen halen:

Wij vragen met spoed een

Leerling-Offsetdrukker (mnl./vr.)

Aanmelden bij de direktie.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

eeCAFÉ
BILJART

heeft 3 soorten bier
van het vat.

v RESTAURANT

2 +3 juli

Grill-weekend
Wij bieden U een
grill-avontuur.

Een royale schotel met maar
liefst 5 soorten vlees

van de grill,
compleet met diverse sauzen,

rauwkost-salade's,
stokbrood, frites

en een karaf rode wijn

25,- p.p.

f ( de Timmerieë f -

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Dinsdag's gesloten



Gelukkig en dankbaar zijn wij
met de geboorte van onze
dochter

Milou Jorieke

Wij noemen haar MÜOU

Covert en Erna
Droste

23 juni 1988.
Hoetinkhof 67,
7251 WK Vorden.

De vele blijken van medeleven
en belangstelling welke wij
mochten ondervinden na het
overlijden van onze moeder

Roelofje
Bernardina

Lammers-Gol

zijn ons tot grote steun ge-
weest.

Uit aller naam
J.M. Lammers

E. Bakker-Lammers

Enschede, juni 1988.

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn lieve man en onze
vader

Jan Bielderman

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van u mochten ontvangen.

Uit aller naam
G. Bielderman-B oerman

Vorden, juni 1988.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, kaar-
ten en kado's die wij bij ons
25-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

Robert Larsen
J o Larsen -Kettelarij

Prestemarken 33,
5892 Gudbjerg, Denemarken.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen, cadeaus en
kaarten die wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

W.D. Kok
J.G. Kok-Versteege

Vorden, juni 1988,
DeHoutwal 1.

Langs deze weg willen wij een
ieder heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij bij ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen. Het was voor ons
een onvergetelijke dag.

Fam. Eggink-Zents

Mossel se weg 14,
7251 KT Vorden.

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de ve-
le felicitaties, bloemen, ca-
deaus en kaarten die we bij ons
50-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

F.W. Kruisselbrink
A.H. Kruisselbrink-

Grijsen
i

Vorden, juni 1988.

Gezellig samen
zijn tijdens de

LUDGERMARKT
(BRADERIE TE WICHMOND)

bij café
d'n Olden Kriet

Zaterdag 2 juli
en zondag 3 juli

Tot ziens

Geheel onverwacht is ons ontvallen onze innig geliefde
kleinzoon, achterkleinzoon en neefje

Lars Geerken
zoon van Marleen en J os Geerken

bijna 2 jaar.

Oma Veldhuis
Opa Droogsma
Oma en Opa Geerken
Jan en Wilma Bakker
Gerard en Alie Geerken
Wim en Petra Geerken
Oma Veldhuis-Gerritsen
Oma Lubbers-Busschers
Elmie - Jeroen - Sara - Anne

De begrafenis heeft inmiddels in familiekring plaats ge-
vonden te Wamsveld.

28 juni 1988,
Wamsveld/Vorden.

Tot ons onuitsprekelijk verdriet, werd na een kortston-
dige ziekte van ons weggenomen, mijn lieve man, onze
lieve vader en opa

Berend Hendrik Fokkink

op de leeftijd van 63 jaar.

AJ. Fokkink-Rossel
Reind
Janny en Hendrik
Irma
Dorien
Henk
Bert en Monique

25 juni 1988,
Wiersserbroekweg 8, 7251 LG Vorden.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
woensdag 29 juni op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan onze broer, zwager en
oom

Berend Hendrik Fokkink
ECHTGENOOT VAN A.J. ROSSEL

op de leeftijd van 63 jaar.

Hengelo: H J. Fokkink-Zweverink

Vorden: J.W. Fokkink
G J. Fokkink-Zweverink

Vorden: J.R. Fokkink-Wensink

Neven en nichten

Vorden, 25 juni 1988.

Tot onze diepe droefheid delen wij u mede, dat nog on-
verwacht van ons is heengegaan onze lieve zwager en
oom

Berend Hendrik Fokkink
ECHTGENOOT VAN AJ.ROSSEL

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: fam. B. Wesselink
Vorden: fam. B. Wunderink
Vorden: fam. J.Weenk

Barchem: fam. A. Rossel

Vorden, 25 juni 1988

Overleden is ouderling

B.H. Fokkink

De goede herinneringen aan hem blijven,
waarbij we mogen weten
„In Gods hoede zijn we wel geborgen"

Kerkeraad der
Nederlands Hervormde Gemeente

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en vcr-
/orgcn wij op stijlvolle wij/e de ui tvaart .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Heden behaagde het de Here, na een liefdevolle verzor-
ging in „de Wehme" uit ons midden weg te nemen, mijn
lieve zuster en onze tante

Dina Obbink
WEDUWE VAN M. STEGEMAN

in de ouderdom van bijna 93 jaar.

G. Maalderink-Obbink

neven en nichten

7251 AJ Vorden, 22 juni 1988.
„de Wehme", Nieuwstad 32.

De begrafenis heeft maandag 27 juni op de Algemene
Begraafplaats te Almen-Harfsen plaats gevonden.

Wij zijn wegens vakantie

gesloten
van 4 t/m 18 juli

Dinsdag 19 juli wordt weer dat
lekkere brood en banket gebakken.

Bakkerij Oplaat
Dorpsstraat 11 - Vorden - tel. 1373

Openbare Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek is

gesloten van 11 t/m 22 juli

U kunt vooraf EXTRA BOEKEN lenen
voor langere periode.

NET EEN BEETJE
ANDERS NATUURLIJK
VAN DE KEURSLAGER

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Varkensfilet
500 gram O,9o

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Paarderookvlees
100 gram 2,19

Varkenslever
gelardeerd of ongelardeerd

100 gram 0,99

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Kip cotelet suisse
100 gram 1,69

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

SPECIAL

Muider-
slotjes

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

(Varkenslappen
500 gram 5,98

BIEFSTUK GEVULD MET |
KRUIDENCRÈME

ENKAAS

100 gram 2,95

WOENSDAG:

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

KEURSUGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321
ruj^

K,
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Bij LOGA
De bibliotheek voor boeken,
tijdschriften, kranten, cd's en Ip's.

ORANJEFEEST

Schetsboek 2,95
Plakboek 3,95

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien

H- Vo<SEXSCHlE.TT£f< Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Marktvereniging Hengelo G ld.

Gevraagd: Wederverkopers van loten
van de Marktvereniging.

Aanmelden bij de penningmeester: J. Berendsen,
Spalstraat 4, tel. 05753-1254
of secretaris: J. Dinkelman,
Fokkinkgweg 9, tel. 05753-2030

WEEKENDAANBIEDING:

Heerlijke Koekjes
bereidt met echte roomboter

NU vrijdag en zaterdag Ji
250 gram van 4,95 voor maar TT,

bij uw

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

HONDENTRIMSALON
JOANNE ZELLE

J-r* ^A Wij gaan van 11 juli
t/m 5 augustus

op vakantie!

Praktijkadres:
Burg. G alleestraat 23

7251 EA Vorden
Telefoon: 05752-3128. B.g.g.: 05752-3330

Uitvaartcentrum: Vorden. Het Jebbink 4. 05752-2749
Noor informatie (ner uitvaartverzekeringen:

A.G. Hereiulsen. Sinulnk l). Vinden, 05752-1844

IN ONZE OPRUIMING

Skai muilen
Dames- en Heren maten

van 31,95 NU voor • w f

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

GRINDTEGELS v.a. 3.75
BETONTEGELS 30x30 1.-

WAALFORMAAT
STRAATSTENEN 27 1/2 CENT

RONDE EN ZESKANT TEGELS, d/v.
kleuren SIER- EN ZWERFKEIEN.

KINDERKOPJES enz.

G. Weulen-
Kranenbarg en Zn. BV

Ruurloseweg 45 - Vorden

Tel. 05752-1217 of 1811

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

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

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M. W. en Mazda automaat

Terug van weg geweest
Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

'JAN HASSIIMK'
is a.s. maandag 4 juli om 7.30 uur weer

OPEN

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk be-
danken die, op welke manier dan ook, ons
25-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

AUTOKDRUf

Groot
jebbink

Nieuwstad 36, Vorden

Uitslag van onze puzzel:
Ie prijs: Elke Oldenhave, Spiekerweg 6 te Vorden
2e prijs: G. Harmsen, Burg. Galleestr. 46 te Vorden
3e prijs: E. v. Zuilekom, Het Vaarwerk 18 te Vorden
4e prijs: L. van Zantvoort, Pr. Bemhardweg 6 te Vorden
5e prijs: W. Zweverink, Hengeloseweg 5 te Vorden.



Nieuw binnen en
1 week voor halve prijs:

Jack
Western Style

normaal f 109,-

Jeans
strak en halfwijd
normaal / 89,-KOMPLEET

SPIJKERPAK
profiteer nu:

Jeans + jack
INTRODUKTIE-PRIJS:

PASVORM
ALLE MATEN

2 Vliegen in één klap!
Wist u

dat u ... trouwkaarten, uitnodigingskaarten, enz.
kunt bestellen bij uw vakfotograaf Hans Temmink?

dat ... deze nauw samenwerkt met uw drukker
Drukkerij Weevers?

dat ... bovengenoemde vakfotograaf ook nog
uw bruidsreportage tot in de puntjes verzorgt?

dat ... wist u zeker al?

dat ... 't drukken gebeurt bij uw plaatselijke
vpgi-kwaliteitsd rukker,

dat ... had u toch ook al begrepen?

VAKFOTOGRAFIE

Vorden
Dorpsstraat 20
tel. 05752-2812

•
Hengelo Gld.
Spalstrdat 10
tel. 05753-2386

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Wij gaan reorganiseren

TOTALE

van onze stoffen afdeling
Alle stoffen van de rol

25% korting
Coupons voor weggeef prijzen.

Een grote aanbieding in ondergoed:
ten Cate Certifit (Heren) 4 halen - 3 betalen

Plus vele andere koopjes!

Grijp uw kans - nu kan het nog

De geldautomaat van de Rabobank is
altijd open. In principe kan iedereen
met een privérekening* er terecht.
Dag en nacht, ook in het weekeinde.
Dus voortaan neemt u geld op
wanneer het ü uitkomt!
U doet dat met behulp van een
Eurochequepas of bankpas en een
geheime code, die alleen aan u
bekend is. Snel, veilig en gemakkelijk.
Kom even langs bij uw Rabobank,
dan vertellen wij er graag meer over.

De Rabobank geldautomaat staat tot
uw beschikking in
Vorden, Zutphenseweg 26

De Rabobank geldautomaat is
gastvrij: iedere houder van een
pas die geschikt is voor het
gebruik van een geldautomaat
kan er terecht, ook als u geen
cliënt bent van de Rabobank.

Rabobank Geldautomaat:
geld opnemen wanneer het ü uitkomt.

geld en goede raad

Vorden
Zutphenseweg 26 - tel. 05752-1888

VORDEN, Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 - Tel. 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

Kunstgebittenreparatie

DRUGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mijter S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Bij inlevering van deze bon:

Kampioen-Taartjes Gewoon

van 7,50 voor 6,50 Geweldig Lekker!

't winkeltje in vers brood en banket

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 30 juni 1988

50e jaargang nr. 24

Prinses
Julianaschool

75 jaar

Feestvierende Wildenborchers
wilden het weten ook!

Om een receptie met daaraan gekoppeld een reünie op tijd te laten beginnen is natuurlyk ydele hoop. Dat
bleek zaterdagmiddag toen de Prinses Julianaschool ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan recipieerde
en de grote feesttent naast de school geleidelijk aan vol stroomde.
Een massale opkomst want /o'n 500 personen probeerden een plaatsje te bemachtigen. Bij het betreden
van de tent ging het al gauw van „Hoe geet het toch met oe,Toos?" „Zeg, ie biint toch Jan, hoe was de ach-
ternaam ook weer?" „Foi, foi, wat een hoop bekenden!" en meer van dat soort opmerkingen. De oude
koeien werden al bijna voor de reünie begon uit de sloot gehaald. U begrijpt het al: een by/onder sfeervol
gebeuren daar in dat Wildenborchse.

Toen de plaatselijke muziekvereni-
ging „Sursum Corda" voor de feest-
tent een muzikale hulde aan de jubila-
ris had gebracht, beklom de voorzitter
van de jubileumkommissie Herman
Klein Brinke het spreekgestoelte, die
blij was met een dergelijke grote op-
komst. „Van zelfs buiten de landsgren-
zen zijn oud-Wildenborchers hier", zo
zei hij.

Jubileumboekje
Dhr. Klein Brinke was blij dat men alle
bezoekers een jubileumboek over de
school kon aanbieden, wat in een
week tijd verzorgd was door drukkerij
Weevers.
Onder de aanwezigen een tiental per-
sonen van het eerste uur. Mensen die
75 jaar geleden tot de eerste leerlingen
behoorden. Zij kregen een boeket
bloemen aangeboden. Ook het onder-
wijzend personeel werd in de bloe-
menhulde betrokken.
„Wildenborch kent een soort drieluik:
het kasteel, de Kapel en de school. Elk
met een eigen rol doch nauw met el-
kaar verbonden", aldusHermanKlein
Brinke.

Hierna kwam een lange rij van spre-
kers het schoolbestuur gelukwensen
aanbieden, waarbij één facet als een
rode draad door al die toespraken

heen liep en wel de belangrijke rol die
de Prinses Julianaschool in dit buurt-
schap vervult en een veel gehoorde
wens dat de school voor dit deel van
Vorden behouden blijft.

De eerste spreekster, Gedeputeerde
mevr.Nagel-Cornelissen, maakte zich
hier zeer sterk voor. „Ik hoop dat het
leerlingenaantal op het huidige ni-
veau blijft. Dan kan de school blijven
voortbestaan. Je hebt hier te maken
met een hele bij elkaar horende ge-
meenschap, waarbij de school een be-
langrijke rol speelt. Ook voor mij een
feest om hier te zijn", aldus mevr. Na-
gel-Cornelissen.
Wethouder mr. M.A.V. Slingenberg
toonde zich diep onder de indruk van
de „massaliteit" hier, waarmee hij de
overvolle feesttent bedoelde. Verder
ging de wethouder in op de verbon-
denheid van de naam van de school
met het Koninklijk Huis. „Uw school
is een sieraad voor het dorp en moet
onder alle omstandigheden blijven
bestaan", aldus dhr. Slingenberg.

Schoolbel
Mevr. Staring sprak bij afwezigheid
van haar man (die in het ziekenhuis
verblijft) het schoolbestuur toe. „Het
geeft ons een warm gevoel dat we tot
een zo hechte gemeenschap mogen

behoren", a^B mevr. Staring. Terwijl
zij medededlK een schoolbel te wil-
len aanbieden, rinkelde tegelijkertijd
buiten de feesttent de bel!

Dhr. Von h opvoerde het woord na-
mens de scl^pinspektie. Hij noemde
het politiek^oeilijk om een kleine
school in stand te houden. JVlaar de
politiek mag en kan zien hoe het hier
in de Wildenborch is", aldus dhr. Von-
hof.

Zelfwerkzaamheid
Dhr. R. Mennink bood felicitaties aan
namens de verenigingen die de Wil-
denborch rijk is. H ij liet de verschillen-
de leerkrachten die de school ekend
heeft de revue passeren. „Het school-
bestuur heeft in de loop der jaren al-
tijd veel aan zelfwerkzaamheid ge-
daan", zo formuleerde dhr. Mennink.
Met de woorden „op naar de hon-
derd" bood dhr. Reindsen namens de
schoolhoofden van de basisscholen in
Vorden zijn felicitaties aan. Hij noem-
de de Prinses Julianaschool het hart
van de Wildenborch.
Dhr. Paas voerde het woord namens
de Vordense scholen voor voortgezet
onderwijs, te weten de LHNO en de
LAS.
„Herinneringen vliegen op je af', zo
sprak dhr. J. MacKay, namens een vijf-

tal ex-collega's van de school. Hij
bood namens dit kwintet een bedrag
aan, te besteden om de pomp op het
schoolplein weer „aan de praat te krij-
gen".

De rij van sprekers werd gesloten door
achtereenvolgens de 78-jarige heer
Aartsen die samen met twee van zijn
zussen zo'n 60 jaar geleden als onder-
wijzer aan de school was verbonden.
Dhr. Groot Enzerink sprak namens de
Geref. Kerk en ds. Klaassen namens
de Hervormde Kerk.

• Gezellige feestavond Prinses
Julianaschool

Zaterdagavond was de feesttent in de
Wildenborch weer tot de laatste plaats
bezet toen daar t.g.v. het 75-jarig be-
staan van de school een feestavond
werd gehouden. Een barbecue en reü-
nie ging hier aan vooraf.
Het avondprogramma werd verzorgd
door leerlingen, oud-leerlingen, leer-
krachten, kortom door mensen die
nauw met de school verbonden zijn
geweest of nog zijn.
Ton van Dijk, Erik Klein Brinke, Mar-
jolein Kistemaker, Kristie Ezerman,
Erika Mennink, Janneke Rijneveld,
Bert Berenpas en Estelle Vliek ver-
zorgden een optreden dat werd aan-
geduid als de „meneer Kaktusshow".
Oud-schooljuffrouw Steenhuis vertel-
de verhaaltjes uit de „oude doos". Het
programma voor de pauze werd be-
sloten met een optreden van Grada
Bennink, wetenswaardigheden over
leerlingen, hetgeen zij aanduidde met
„Het huwelijksfeest".
Na de pauze trad oud-leerkracht Ton
Werner voor het voetlicht. Hij bracht
een aantal liedjes, waarbij hij zichzelf
op de gitaar begeleidde. Bram Eggink
nam vervolgens een duik in het verle-
den.
Verder was er nog een „Voorstelling
zonder titel" waaraan medewerkten
Ab Klein Brinke, Tonnie RukAamp,
Herman Horstman en Gerr^Bbren-
blik. Tot slot van deze i^eelijke
avAnd kreeg Dik Pardijs met zijn solo-
konference de lachers duidelijk op
zijn hand. ^
Het 75-jarig bestaan van de P^Bes Ju-
lianaschool werd zondagmo^Pn be-
sloten met een dienst in de Kapel in de
Wildenborch.

• Scholieren al volop aan het
feesten

De scholieren van de Prinses Juliana-
school in het buurtschap Wilden-
borch vonden het maar wat prachtig
dat hun school dezer dagen 75 jaar be-
stond. De hele week feest, eten en
drinken, wat wil je nog meer? Donder-
dag stond in het teken van de bak- en
braadkunst. Onder het toeziend oog
van het onderwijzend personeel was
men de gehele ochtend bezig met het
maken van slaatjes, het bakken van
brood en allerhande lekkernijen.
Toen het „werk" erop zat schoof de
kinderschare aan aan de welgevulde
dis en zorgde zij ervoor dat al het lek-
kers als sneeuw voor de zon ver-
dween.
De vrijdagmorgen stond in het teken
van spelletjes. Eerder deze week kon-
den de kinderen een aantal videofilms
bekijken.
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• Muziekvereniging
„Concordia"

Deze dagen hebben een elftal leerlin-
gen van de Vordense muziekvereni-
ging „Concordia" het door het mini-
sterie van WVC erkende A-examen
afgelegd. Het betrof hier: Wendy Zie-
verink,DanielleBrunnekreeft,Berna-
det Groodbod, Marleen Lindeboom
en Marieke Geurds op klarinet - Bas-
.tiaan Star, Suzan Sueters en Karin
Sloetjes op dwarsfluit - Debby Barink
en Rianne Nijhuis op hobo en Robert
Walgemoet op slagwerk.
„Voor onze vereniging een grote sti-
mulans omdat het harmoniekorps nu
met goed opgeleide leerlingen kan
worden uitgebreid", aldus sekretaris
Gerrit Nijenhuis.
De opleiding van de leerlingen werd
verzorgd onder supervisie van de
Streekmuziekschool te Zutphen, wel-
ke onder andere voor „Concordia" in
Vorden een dependance heeft.
Ook het komend jaar zullen weer een
groot aantal Concordia-leerlingen via
de muziekschool de opleiding mid-
dels een examen afronden.

Concordia-sekretaris Nijenhuis is blij
dat de muziekvereniging in samen-
werking met het gemeentebestuur en
de muziekschool volop voorwaarden
schept voor een gedegen opleiding.
„Daarmee is de toekomst van Vor-
dens oudste kulturele vereniging ge-
waarborgd", aldus Gerrit Nijenhuis.

• Feestehjke
diploma-uitreiking
LHNO„'tBeeckland"

De vlag kon weer uit hy de diploma-uit-
reiking op de Chr. School voor LHNO
„'t Beeckland" in Vorden. Voor het
tweede achtereenvolgende jaar bleken
alle examenkandidaten te /ün geslaagd.
De vierde klassers en het personeel
van de school kwamen vóór het begin
van het officiële gedeelte van de
avond bij elkaar om dit samen te vie-
ren. Alle leerlingen waren geslaagd
met de niveaus die ze nodig hadden,
om toegelaten te worden tot de geko-
zen vervolgopleidingen, zoals MD-
GO, KMBO of de Vooropleiding Ho-
ger Beroepsondewijs (op Havo-ni-
veau).
Zowel de voorzitter van de Commis-
sie van Beheer van de school, dhr.
Graaskamp, als de directrice, mevr.
L.A. Nijhoff, spraken bij de diplo-
mauitreiking waardering uit voor de
inzet van de leerlingen en van de do-
centen en ook voor de steun die de
school altijd van de ouders heeft ont-
vangen. Door al die inzet konden de
toch wel verrassende resultaten van
dit jaar bereikt worden.

„Opvallend was", volgens mevr. Nij-
hoff, „dat de resultaten bij de vakken
die landelijk geëxamineerd werden op
Mavo/Lbo C-niveau dit jaar zo goed
waren. Bij een vak als Engels scoorden
de leerlingen op C-niveau bijna een
punt hoger dan het landelijk gemid-
delde. En bij de leerlingen die Engels
op mavo D-niveau deden, was het re-
sultaat zelfs nog beter."
Verheugende berichten voor de Vor-
dense LHNO, die ook nog kon mee-

delen dat hun leerlingenaantal, in te-
genstelling tot diverse andere scholen
voor voortgezet onderwijs in ons land,
komend schooljaar iets groeit.
Na afloop van de diplomauitreiking
werd er nog nagepraat over de erva-
ringen van de leerlingen in de afgelo-
pen jaren.
Juist door de bijlessen en de aan-
dacht die je op een wat kleinere school
zoals deze krijgt, ging het zo goed",
merkten enkele leerlingen op bij het
afscheid nemen.

• Darmen van slag in de
vakantie?

Veel mensen hebben normaal al last
van constipatie (moeilijke stoelgang),
maar op vakantie, zeker na een lange
reis, wordt dat nog erger. Daardoor
wordt voor even zoveel mensen voor-
al het begin van de vakantie nogal
onaangenaam.

Vezelrijk eten helpt
Het is daarom raadzaam om tijdens
de reis en het begin van de vakantie
erg vezelrijk voedsel te eten, maar hoe
doe je dat onderweg?

Peter van Tiel weet raad
„Heel eenvoudig", zegt Peter van Tiel.
„Mede voor dit specifieke probleem
brengen wij al ruim eenjaar Malsovit-
maaltijdtqeken op de markt, die je ge-
makkelijk mee kunt nemen, die lang
goed blijven en die net als Malsovit-
brood erg veel ezels bevatten."
„Helpen die ook voor de lijn?", zo
vroeg uw reporter. „Ze zijn in de eer-
ste plaats voor de lijn bedoeld", aldus
Peter. „Je moet per koek minstens één
glas water drinken. Het is ook lekker
goedkoop en gemakkelijk onderweg".
Ook voor de kinderen als „hap tussen-
door".

Gratis folder over Malsovil-inaaltyd-
koeken hij de Malsovitbakker Echte
Bakker Van Asselt, Zutphenseweg 18.
Haal er meteen één!

Piet Veerman naar Vorden

Tijdens de kermis 21,22 en 23 juli heeft „de Herberg", zoals voor-
gaande jaren, weer een programma dat er wezen mag. 's Donderdags
tydens de braderie komt de formatie „Spring en Maribelle" voor het
4e achtereenvolgende jaar naar Vorden. In het café wordt het muzika-
le gedeelte verzorgd door „het Hanska Duo".
Zaterdag 23 juli vindt dan weer het traditionele Openlucht- en zaal-
festyn plaats. Dit jaar wederom met het kampioenschap „Rodeo" op
de mechanische stier. Verder kan men weer terecht by de barbeque.
Muzikale medewerking op deze avond wordt verleend door het dans-
en showorkest „Liberty" en een optreden, later op de avond, van de
nog altyd zeer populaire Volendamse zanger Piet Veerman.

Kaarten /yn verkrijgbaar by diverse voorverkoopadressen.
Zie ook de advertenties de komende weken in dit blad.



Accountantskantoor
Groot Wassink BV
Toen het Bedryfs Economisch Adviesburo zeven jaar geleden is ge-
start met /yn dienstenpakket aan bedrjjven, heeft men nooit gedacht
dat de toekomstplannen in snel tempo gerealiseerd konden worden.
Op 27 juni 1987 werd het nieuwe kantoorpand aan de Christinalaan
la officieel geopend en nu precies eenjaar later is het dienstenpakket
nog verder uitgebreid.
Dientengevolge is thans dhr. J. van Maanen, accountant-administra-
tieconsulent aan het bedryf verbonden. Door zyn benoeming kan het
Bedrijfseconomisch Adviesburo nu onder de titel „Accountantskan-
toor" werken. Voor direkteur W. Groot Wassink was dit aanleiding
om de naam van het bedrijf met ingang van l juni te veranderen in
Accountantskantoor Groot Wassink BV.

Het voormalige Bedrijfs Economisch
adviesburo heeft op de achtergrond
reeds een aantal jaren samengewerkt
met het accountantskantoor om in de
behoefte te kunnen voorzien. Maar
omdat de automatisering steeds meer
om zich heen greep, kwamen een aan-
tal taken van het buro te vervallen.
Deze werden veelal door de bedrijven
zelf overgenomen. Groot Wassink B V
was zich er heel goed van bewust dat
door deze verandering de dienstverle-
ning in de toekomst er anders uit gaat
zien. Het afgelopen jaar heeft reeds
aangetoond dat er een andere behoef-
te aan begeleiding is ontstaan. Daarop
wil het accountantsburo nu inspelen.
Ook al blijkt dit niet uit de nieuwe
naamsaanduiding, toch blijft het in-
tensief begeleiden van bedrijven hoog
in het vaandel staan. Want juist dit ele-
ment is er de oorzaak van, dat dit be-
drijf in zo'n korte tijd is uitgegroeid tot
'n gerenomeerd kantoor. Dhr. Groot

Wassink vewacht dat door deze uit-
breiding de echter doorbraak in de
eerstkomende jaren zal plaatsvinden.
Het volledige dienstenpakket van
Groot Wassink BV wordt met twee
woorden omschreven: Management
Totaal. Hieronder valt de financiële
administratie van een bedrijf (de gege-
vens worden zeer aktueel verwerkt)
de urenverantwoording (geeft inzicht
in de tijdsverantwoording per man of
per afdeling naar direkte en indirekte
uren), voor- en nacalculatie (het vast-
stellen van de kostprijs van produk-
ten), loon- en salarisadministratie, be-
groting (het maken van een begroting
op jaarbasis, waarbij rekening wordt
gehouden met plannen en mogelijk-
heden. Deklant krijgt periodiek auto-
matisch een vergelijking tussen wer-
kelijke en begrote kosten), balans- en
resultatenoverzicht, planning en orga-
nisatie, fiscale jaarrekening en modu-
lair systeem.

Groot promenadeconcert
op Kerkplein te Warnsveld

Uniek evenement reeds voor derde maal
georganiseerd door het Warnsveld's Mannenkoor

Wegens de enorme publieke belangstelling in voorgaande jaren
wordt ook dit jaar (a.s. vrijdagavond l juli) weer een Promenadecon-
cert georganiseerd. Op een groot podium tegen de Nederlands Her-
vormde Kerk stellen zich dan in totaal zo'n 150 zangers en 80 orkestle-
den, in de buitenlucht op.

Aan dit grootse gebeuren zullen be-
halve het Warnsveld's Mannenkoor
verder meewerken: het Nijverdals
Mannenkoor en de Kon. Christ. Har-
monievereniging „Advendo", even-
eens uit Nijverdal, met o.a. ook een
slagwerkgroep. Verder zal meewer-
ken de pianiste Linda V.d. Mee en de
bariton Paul Eykelkamp. Het geheel
staat onder muzikale leiding van diri-
gent Hans Vos; koren en orkest staan
overigens allen onder leiding van deze
dirigent

Dit voor de wijde omgeving unieke
gebeuren, ondervindt bij het publiek
steeds veel enthousiasme, niet in de
laatste plaats doordat er steeds naar
gestreefd wordt zoveel mogelijk origi-
naliteiten in het programma te ver-
werken. Het programma is ook nu
weer zeer gevarieerd. Er worden wer-
ken ten gehore gebracht, uiteenlo-
pend van bigband-achtige muziek tot
operette-melodieën, waarin koren en
orkest elkaar afwisselen en begelei-
den. Een zéér gevarieerd programma
dus.

Voor de twee mannenkoren is een
aparte versterking beschikbaar, zodat
het orkest de koren niet zal overstem-
men, maar het geheel in evenwicht
brengt.
Er is een beperkt aantal zitplaatsen be-
schikbaar, voor mensen die slecht ter
been zijn. Het overige publiek kan het
concert staande bijwonen of zelf
(klap)stoeltjes meenemen.

Bij slecht weer wordt het concert afge-
last, want een concertzaal waar een zo
groot muziekgezelschap (230 perso-
nen -l- publiek) in kan is in Warnsveld
niet beschikbaar. De kerk zou bijvoor-
beeld in één klap vol zijn.

Voor deze jaarlijks terugkerende ge-
beurtenis (welke overigens zaterdag-
avond 2 juli a.s. tevens in Nijverdal
plaats vindt) is de toegang gratis.

Voor meer informatie over concert en
koor kan men zich wenden tot Paul Ey-
kelkamp (secretaris) tel. 05750-21421,
of Willem Kraaykamp (PR) tel. 05750-
28896.
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Geslaagden
Op de Streekschool voor Beroeps bege-
leidend Onderwijs „ de Voorde " te Zwol-
le slaagden de heer Pascal Klootwijk
voor het examen Grafisch Technicus,
micro-macro monteur; De heer Geen
van der Meer macro-monteur, repro-
graaf, Grafisch Vakman; de heerJoerie
de Bruin offsetdrukker, Grafisch Vak-
man.
Allen werden opgeleid bij Drukkerij
Weevers.

„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).
- voor vakbekwaamheid „Parfume-
rie": mevr. L. 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.

Geslaagd voor het basis-examen
machineschrijven:
Erwin B. Wisselink (Hengelo), Michel
J.G.Besselink (Vorden), Hendrika W.
Donderwinkel en Petra Weenink
(beiden uit Zutphen).
Geslaagd voor het examen typiste:
Mariëlle B. Arendsen, Esther Klein
Zessink, Alberta H. Pelskam en Jac-
queline Pikkert, Johanna G. Walge-
moed(Hengelo), Michiel W. de Lange
(Ruurlo), Renate C.M. Vredegoor en
Belinda D. Wassink (Steendere), Ger-

dien J. ten Barge,Willien Bulten, Her-
ma A. Smallegoor (Vorden), Nicoline
Bredeveld, Angelien Hartgers, Moni-
ca Lammers, Margriet Leuvermans
en Ronald Lammers (Warnsveld).

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
C.M. Vredegoor en Belinda D. Was-
sink (Steenderen), Gerdien J. ten Bar-
ge, Willien Bulten, Herma A. Smalle-
goor (Vorden), Nicoline Bredeveld,
Angelien Hartgers, Monica Lammers,
Margriet Leuvermans en Ronald
Lammers (Warnsveld).

• Geslaagd aan Modeschool
Zwolle

Mevrouw Izeboud-Ossen en me-
vrouw Kappen-Hagen zijn aan de mo-
deschool te Zwolle geslaagd voor cou-
peuse. Mevrouw de Brouwer slaagde
voor costumière.
De dames werden in Zutphen opge-
leid door mevrouw Hartman-Bool-
tink uit Vorden.

• Zwembad „In de Dennen"
Met ingang van zaterdag 2 juli wordt het
zwembad „In de Dennen" ook tussen
de middag opengesteld, terwijl in ver-
band met de zwemlessen met ingang
van dinsdag 12 juli rekening gehouden
moet worden met een beperkte zwem-
gelegenheid in het diepe bassin. Dit
geldt gedurende de ochtenduren.
De trainingen van de zwem- en polo-
club gaan gewoon door op de dinsdag-
avonden en is het diepe bad niet be-
schikbaar voor het publiekszwemmen.

• Stichting Kinderdagverblijf
„Troeli Woeli" in oprichting

Vier maand geleden hebben 2 kinder-
verzorgsters een plan bij de gemeente
Vorden ingediend met het verzoek
een kinderdagverblijf te mogen begin-
nen. Hierop is positief gereageerd.
Daarop is naar geschikte ruimte ge-
zocht, diejkgevonden bij het Dorps-
centrunv^Bsteund door begeleiding
van Gel^ps Overleg Kindercentra
hopen zij (als de financiële zaken goed
verlopen en afgerond zullen zijn) di-
rect na de zomervakantie op 22 augus-
tus te kuAten openen, als Stichting
Kinderda^rblijf „Troeli Woeli".
Om een verantwoorde opvang te ver-
zorgen zullen er 2 full-time gediplo-
meerde kinderverzorgsters werkzaam
zijn, die allerlei aktiviteiten, zoals ver-
ven, muziek, poppekast, baby/peuter
zwemmen, etc. met de kinderen zul-
len doen, aangepast aan de leeftijd van
het kind. Het kinderdagverblijf is be-
stemd voor kinderen vanaf 6 weken
tot de basisschool.
Heeft u belangstelling of wilt u verde-
re informatie, belt u dan naar Thea
Maatkamp 05750-15819.

• Openbare bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten: Sjöwall en
Wahlóó, De lachende politieman -
Durbridge, Francis, Mijn vriend Char-
les - Baantjer, De Cock en de zorgvul-
dige moordenaar - Streic, Heinrich,
Kompas en kaart - Vrouwenlevens
1500-1850 - Lloyd, Sarah, Een Indiase
relatie - Haar, Jan ter, Ondanks Ewald
• Kennedy, William, Uzerkruid -
Francis, Dick, Moord-race - Pestel,
Eduard, Voorbij de grenzen van de
groei - Stavast, Piet, Een verkenner
verdwaalt - Wttewaall, B.W.G., Ne-
derlands klein zilver 1650-1880 - Ho-
gen Esch, Irene, Ontgroening en ver-
grijzing - Gerdi, Buit, Je beroepshou-
ding bij verzorging en begeleiding -
Mannoury, J., Hoofdtrekken van de
sociale verzekering - Psychologische
praktijken; een 20e eeuwse geschiede-
nis - Schoenmaker, Wim, KLU vlieg-
tuigen.

• Verloting Marktvereniging
Hengelo Gld.

Enige tyd geleden heeft in diverse kran-
ten het bericht gestaan, dat Toon Key-
zer vanwege rijn leeftyd stopt met het
verkopen van loten.

Het Bestuur betreurt dit, maar
kan er wel begrip voor opbrengen.
Een iemand, die zoveel loten aan de
man wist te brengen en die daar zo-
veel tijd voor opofferde is haast niet te
vinden. Toch wil men door middel van
van dit bericht proberen één of meer-
dere „vervangers" voor dit werk warm
te maken.
Voor iemand met veel vrije tyd kan dit
een mooie afwisseling betekenen.

Hoe men zich kan aanmelden, is te
zien in de advertentie elders in dit
blad.

• Verbouw Rabobank
Hengelo (Gld.)

Na lange voorbereiding nadert het
moment, dat met de verbouw van de
Rabobank aan de Raadhuisstraat te
Hengelo (Gld.) wordt begonnen. In
het weekend van 25 juni vindt de ver-
huizing naar het tijdelijk adres van de
Kastanjelaan nr. 11 plaats. In verband
daarmee is de bank op maandag 27 ju-
ni gesloten. Ook het kantoor aan de
Spalstraat is dan dicht.
De deuren gaan weer open op dins-
dagmorgen 28 juni. De kasuren zijn
gelijktijdig gewijzigd. Op vrijdag is ht
aantal kasuren uitgebreid, terwijl de
bank in het vervolg tijdens de lunch-
pauze de deuren sluit. Op vrijdagmid-
dag worden de kasuren niet meer on-
derbroken, maar blijft de bank doorlo-
pend open tot 's avonds.

Men hoopt op deze manier de drukte
op vrijdag beter te kunnen verwerken.
Kort na de verhuizing zullen de ver-
bouwwerkzaamheden een aanvang
nemen. Ook de plannen voor de par-
keerplaats tussen Rabobank en biblio-
theek zijn inmiddels in een vergevor-
derd stadium.

• ITT-Post automatiseert
Vanaf 21 juni a.s. worden alle loketten
van de postkantoren en postagent-
schappen in het Bestuursgebied Zut-
phen voorzien van computer-appara-
tuur. Het Bestuursgebied Zutphen
omvat de kantoren Zutphen, Baak,
Barchem,Borculo,Eefde,Epse,Gors-
sel, Hengelo Gld., Keijenborg, Laren
Gld., Lochem, Ruurlo, Steenderen,
Vorden en Warnsveld.
De automatisering van loketdiensten
is nodig, omdat in de afgelopen jaren
het aantal diensten enorm is uitge-
breid. Hierdoor zijn ook de admini-
straties steeds ingewikkelder gewor-
den.
Om aan de wensen van de opdracht-
gevers en het publiek te kunnen blij-
ven voldoen, is het noodzakelijk om
computers in te zetten. De eerste fase
van deze automatisering richt zich
vooral op de administraties achter de
loketten.
In een later stadium zal zij ook gericht
zijn op de directe dienstverlening.
De computer van het hoofdpostkan-
toor zal dan worden aangesloten op
computers van andere ir^nties en
bedrijven (o.a. Postbanken Rijks-
dienst voor het wegverkeer).

Het publiek zal voorlopig weinig van
deze verandering merken,^i het dat
girostortingen en cheque^bt meer
worden gestempeld. De terminalprin-
ter registreert de benodigde gegevens
op de betalingsstukken.

Jonge vogels
Laat ze piepen!
„Er zit een in de steek gelaten jong vo-
geltje in onze tuin"; „Ik heb een ver-
dwaalde jonge merel in huis genomen,
wat eet-ie?"; „By de boerderij zit een
jonge steenuil, een weeskind, kunt u
hem ophalen?"
Dergelijke vragen bereiken in deze
periode het kantoor van Vogelbe-
scherming te Zeist dagelijks. G oed be-
doelde, maar meestal onnodige be-
zorgdheid. Jonge vogels maken vaak
en erg onhandige en hulpeloze in-
druk; jonge roofvogels en uilen verla-
ten het nest zelfs al voordat ze kunnen
vliegen. Het is begrijpelijk dat veel
mensen bij het zien van en net uitge-
vlogen jong denken dat het zijn ou-
ders is kwijtgeraakt. Toch is dit mees-
tal niet het geval. Bijna altijd zitten de
oudervogels vlak in de buurt te wach-
ten, totdat het „menselijk gevaar"
verdwenen is en ze het bedelende
jong kunnen voeren.
Laat daarom zo'n jong met rust en ver-
wijder u uit de omgeving.
Slechts bij direkt gevaar, zoals een
rondstruinende kat, kunt u de nog am-
per vliegende vogel op een wat veili-
ger plekje zetten. Ga echter nooit zelf
met een jonge (of oude) vogel an het
dokteren. Wanneer u echt helemaal
overtuigd bent dat een vogel verlaten
is of hulp behoeft, schakel dan een ter-
zake kundig vogelasrel bij u in de om-
geving in. Er zijn in Nederland onge-
veer 140 vogelasiels. Hier kunt u de ge-
wonde, zieke of zwakke vogel naar toe
brengen. De mensen van zo'n vogel-
asiel hebben een vergunning om deze
vogels te houden en te laten revalide-
ren. Ze hebben veel verstand van vo-
gels en weten dus precies wat ze moe-
ten doen met zo'n vogel. In zo'n vo-
gelasiel worden de vogels weer „opge-
lapt" en bijgevoerd tot ze sterk genoeg
zijn om weer voor zichzelf te zorgen
en vrijgelaten te worden.

Wilt u meer informatie over vogels en
Vogelbescherming, stuur dan een brief-
kaartje naar: Vogelbescherming, Drie-
bergseweg 16c, 3708 JB Zeist.

• Honderd baden aktie
Op initiatief van de Koninklijke Ne-
derlandse Zwembond, UNICEF en
sponsor Blue Band vindt in het kader
van de Nationale Zwem Promotie
week de „Honderd-baden-aktie"
plaats op woensdag 29 juni a.s.
De „Honderd-baden-aktie" bestaat
uit twee spektakulaire onderdelen. Op
de 29e juni a.s. zullen 100.000 Blue
Band-ballonnen, gevuld met helium-
gas, de lucht ingaan. Honderd geselec-
teerde zwembaden hebben 1000 Blue
Band-ballonnen gekregen die op
woensdag gelijktijdig de lucht in zul-
len worden gelaten. Aan deze ballon-
nen zitten labels waarop de naam en
het adres kan worden ingevuld. De ei-
genaar van de Blue Band-ballon die
het verste zal komen, krijgt een door
Blue Band ter beschikking gestelde
vakantiecheque ter waarde van
f2.500,-.
Nadat de ballonnen delucht in zijn ge-
gaan, wordt in de 100 zwembaden een
aanval gedaan op het huidige record
„sponsor-zwemmen", dat in het
Groot Guiness Record Boek op
f 193.000,-staat.
De aanval op dit record wordt gedaan
in het kader van sponsorgeld bijeen
zwemmen voor UNICEF, een activi-
teit die ook tijdens de Blue Band
Zwemvierdaagse wordt georgani-
seerd.

Deelnemers aan deze poging dit re-
cord te vestigen zullen minimaal f 2,-
afstaan aan UNICEF. Het bijhouden
van het bedrag en het aantal deelne-
mers geschiedt onder toezicht van
KNZB-officials en de burgemeester of
wethouder. Ook zwembad „In de
Dennen" doet hieraan mee. Voor in-
lichtingen: dhr. de Koning, de Stoet
13.

SPORTNIEUWS

• VTP Tennisnieuws
Het afgelopen weekeinde heeft het
zaterdag-junioren jongensteam suc-
cesvol gespeeld voor het Gelders
Kampioenschap.
Op zaterdag moest het team - Stefan
van Voskuilen, Christian Thalen, Erik
Besseling en Marco Wijers - thuis
aantreden tegen „de Kersenplukkers"
uit Kesteren. De wedstrijd werd ge-
wonnen met 4-2.
De volgende dag, zondag, moest in
Apeldoorn gespeeld worden tegen
„TC Sprekelaar". Ook deze wedstrijd
werd met 4-2 gewonnen waardoor het
Vordense team a.s. zaterdag thuis de
halve finale speelt tegen „Spitsbergen

2" uit Veenendaal. Mocht het Vordens
jeugdteam ook deze wedstrijd win-
nen, dan spelen zij op zaterdag 2 juli in
de finale voor het Kampioenschap
van Gelderland.

Open Jeugdtoernooi
Onder prima weersomstandigheden
heeft het Open Jeugdtoernooi van
VTP Vorden plaatsgevonden. Uit de
hele regio waren weer veel inchrijvin-
gen en er werden in totaal 110 partijen
gespeeld.
Zondag werden de finales gepeeld,
waaronder enkele zeer spannende
wedstrijden. In de jongste categorie
werd in een poule gespeeld: t/m 10
jaar: 1. Mannes Smelt TV Lochem,
2. Rob Hofman TV Lochem - tl m 12
jaar: Danny te Kampe-Ralph Koe-
horst uit Groenlo 6-2 en 6-1 -12 tl m 14
jaar meisjes: Fleur ter Steeg, de als
eerste geplaatste, won overtuigend
met 6-0 en 6-3 van Marijke Lagnegge
uit Eist en Nathalie Groot Kormelink
uit Beltrum won met 6-0 en 6-2.
Bij jongens tl m 14 jaar was het een
spannende finale, die in drie sets uit-
eindelijk gewonnen werd door Frank
Woltering van VRP door de als eerste
geplaatste Alwin Zwaan van TV Doe-
tinchem te verslaan met 2-6,6-4 en 7-
5. Meisjes tl m 16jaar: Christel te B rake
uit Zutphen-Alice Kiers uit Lichten-

- voorde 6-4, 6-1 -jongens tl m 16 jaar:
Mark de Jonge uit Borculo versloeg
Alwin Zwaan, die in twee categoriën
had ingeschreven, met twee maal 6-2.
De uitslagen van de meisjes en jon-
gens dubbel waren als volgt:
t/m 12 jaar: poule l Ralf Koehorst/
Danny te Kampe, 2. Peter Boere/Re-
né Wopereis Almen - meisjes t/m 13
jaar: Corine Copiëns/Gerda Bijenhof
VTP - Evelien Westerman/Marieke
Marijnusse Groenlo 6-2,6-2 -jongens
tl m 14 jaar: Frank Woltering VTP/Ro-
gier Matser Elderink Hengelo - Je-
roen Riebe/Jochem Vliek 6-4, 6-4 -
jongens t/m 16jaar: Rene Arends/Dik
Jan Dijkerman Warnsveld - Mark
Spit/Holge B raun Groenlo 6-2,6-7,6-
3.
Al met al een heel gezellig geslaagd en
sportief toernooi!

• Tweede plaats
Damesvolleybalteam
Jong Gelre

Het Damesvolleybalteam van Jong
Gelre uit Vorden is afgelopen zater-
dag tweede geworden tijdens de lan-
delijke sportdag in Bathmen. Op deze
sportdag streden plattelandsjongeren
uit heel Nederland om de nationale ti-
tel.
Vorig jaar werd Vorden kampioen. Nu
moest men de eer laten aan het team
uit Langbroek (Utrecht).

Politievaria
Enkele dagen geleden werd door een bewoner van Vorden
een fiets aangetroffen in de Burg. Galleestraat. Daar deze
fiets was voorzien van een postcode en huisnummer kon de
eigenaar zijn fiets wee ophalen op het politiebureau. Deze
fiets kon op eenvoudige wijze weer terug naar de eigenaar.

VOORKOMING ^ *s ̂ an ook een stuKJe samenwerking tussen de burger en
MISDRIJVEN politie. Voorkoming Misdrijven is ook een zaak van U en de

tmzuknnd«polW«èa«. polit ie.

Tevens wordt weer onder uw aandacht gebracht de projectdagen met betrekking tot
Voorkoming Misdrijven: 13 juli 1988 fietsgraveerdag en 14 juli 1988 het laten mer-
ken van waardevolle voorwerpen. Deze dagen worden gehouden in de brandweer-
kazerne te Vorden. Nadere bijzonderheden m.b.t. de aktie zullen te zijner tijd be-
kend gemaakt worden.

Op dinsdag 21 juni 1988 werd er aangifte gedaan van diefstal van een damesfiets.
De fiets werd ontvreemd bij een horecagelegenheid in de Dorpsstraat, tussen
vrijdag 10 en zaterdag 11 juni.

Op maandag 27 juni omstreeks 8.10 uur vond er op de kruising Zutphenseweg/
Dr. Lulofsweg te Vorden een doorrijding na aanrijding plaats. Een 12-jarige be-
stuurster van een fiets, die over de Zutphenseweg reed, werd aangereden door
een personenauto, die aan kwam rijden vanaf de Dr. Lulofsweg. Nadat de be-
stuurder van de personenauto was gestopt om te kijken of de bestuurster van de
fiets iets mankeerde reed hij door zonder zijn identiteit bekend te maken.

In de nacht van zondag 26 juni op maandag 27 juni vonden er op de Brinkerhof
te Vorden een tweetal inbraken plaats. De daders van de inbraken zijn vermoe-
delijk m.b.v. een valse sleutel beide woningen binnengekomen. Bij beide inbra-
ken werden geld, cheques en de bijbehorende pasjes weggenomen. Tevens wer-
den er nog een rij- en een kentekenbewijs meegenomen.

Bovenstaande zaken zijn in onderzoek bij de politie te Vorden. Indien u informa-
tie heeft die van belang kan zyn voor het oplossen van één van bovenstaande zaken,
wordt u verzocht contact op te nemen met de politie te Vorden, tel.: 05752-1230.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: wieldop - licht bruin riempje - zwarte portemonnee ca. f 40-1- sleutels
- dameshorloge,merk „Helia(n)" zwarte band - l diskette - blauwe kinderporte-
monnee - groen regenpak.
Verloren: witte portemonnee - bruine herenportemonnee f75 a f 100 - rijbewijs
t.n.v. Cellarius - plastic jas, kleur blauw - grijze Gazelle damesfiets - zwarte zon-
nebril, model „Sonny Crocket" - Duitse Dog, reu „Arco" - bruine portemonnee
met rits f 20 + kleingeld - 2 bankbiljetten f 100 - zwarte poes met gele band met
penning - Mechelse herder - damesfiets, merk „Empo" met postcode 7251CH -
autosleutels Ford - een gestreepte badhanddoek - blauwe ara met gele staart -
zonnebril met goudkleurig montuur.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vordert

A r ie Mi n k. Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

10 Super Krentenbollen 3,50
65 cent per stuk

10 Reuze Gevulde Koeken 5,-
MET AMANDEL - 75 cent per stuk

Pak Witte of Bruine bollen 1,-
P.S.: Mits u een dezer dagen op vakantie gaat, wensen wij u een

heel fijne prettige plezierige zonnige vakantie toe.

Wij zijn gewoon elke week bij U op de markt met elke week van die speciale reclame's.

Teg'en inlevering van deze

WAARDEBON
op vrijdag 1 juli

1 grote
NATTE KEEK

van 6,50
s voor

4.-
V
s

In HENGELO (Gld.) 6 KM van VOR-
DEN midden in 't dorp, op lekink 8
(zijstraat van Spalstraat) vindt U alles
op fietsgebied. Wij hebben altijd ca.
100 fietsen van groot tot klein rijklaar
in onze showroom staan. Veel onder-
delen en accessoires. Regen en wiel-

wij iets niet hebben, dan zorgen wij
dat het er snel komt. Fietsen en brom-
fietsen worden gratis bezorgd. Wij
berekenen geen af leveringskosten. U
kunt voor de deur gratis parkeren.

Fiets en bromfietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - tel. 05753-2888 - Hengelo (Gld.)

Camera's bij
FotoReesinck

PENTAX ZOOM 70
's Werelds eerste compactcamera
met motorzoomobjectief. Van 35-70
mm. Flitser, zoeker
en andere functies
passen zich auto-
matisch aan. Wij
demonstreren ^^^\.

fotohandel
vakfotografie

679
'm graag
voor u.

Recsinck-
Nieuwstad 37 Zutphen.»05750.12129

met
Televisie

reparaties
_ direct

i— uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

1ELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Malsovit
Maaltijd koeken
bevatten alle bouwstoffen, mi-
neralen en vitamines voor een
gezond en slank vakantiehou-
den. Koop ze bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Gevraagd

POMPBEDIENDE

G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 18111217

ADVERTEREND

Epilepsie en Werk:
"Als je 't weet, is 't heel normaal"

CO||eCte

27 juni tot 3 juli

Steun de epilepsie-be-
strijd.ng. Dan kunnen wij
nog meer doen aan we-
tenschappelijk onder-
zoek, individuele hulp en
die zo noodzakelijke
voorlichting.

NATIONAAL KPILKPSIK FONDS/
-^ DK MA( 'UT VAN HKT KLFTNK

''/\s N^ Postbus 21, 2100 AA Heemstede

SLANK BLIJVEN OP VAKANTIE

MET M
MAALTIfDKOEKEN

Handig, simpel en voedzaam onderweg.
Lekker en voordelig als rantsoen.
Ook uw stoelgang beter geregeld op reis of tijdens vakantie.

Malsovit Maaltijdkoeken bij uw
Malsovit-bakker.

HAAL ZE METEEN OF
VRAAG DE GRATIS FOLDER.

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed adv/es

naar
^ interieuradviseur

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

%
%
%
%
%
%
%

%

% De Voetbal Vereniging „Vorden'
% feliciteert Oranje!!

%
% Nu na de roes van het EK-festijn
0/0 ook voetballen jou hobby zal zijn
0/° kun je vanaf zes jaar al leren
o/o wat het is om te promoveren.

0/° Daarvoor hoefje niet naar Duitsland te gaan, 0/°
o/o maar kun je ook bij de W Vorden o/0
% je mannetje staan. %

% Opgave: Pupillen vanaf 6 jaar
o/o Junioren vanaf 12 jaar o/0
% Senioren vanaf 18 jaar en ouder %
% %

o/° Bij: Voetbalvereniging „Vorden"
% sekr.:Elsbeth Stokkink,

D de Bongerd 17, 7251 CC Vorden, Tel.: 2575 °̂ °

- • H

Wij zetten nu een streep door
onze prijzen !

OPRUIMING
Vanaf nu kunt u profiteren van de
doorgestreepte prijzen op onze
dames-, heren- en kinderafdeling.

Deze enorme kortingen zijn toch
mooi meegenomen, ook straks,
als u misschien op vakantie gaat.

Parkeren voor de deur

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

'i

.:



ER IS THANS
VEEL
ZOMERKLEDING
STERK
AFGEPRIJSD

DAT WORDT NOG EENS
GOEDKOOP OP

VAKANT/E
GAAN!!

v*,:v

fiïï'f&; >: ( JOCHIES

R]^ adidas ̂

Profiteer nu van

10-50%
echte korting

»,rieken

ANTONIO
PAOLO

MEPHISTO

cRnoccfuo

Ook op de afdeling
schoenen geven wij

flinke kortingen!

De Tuunte: ook voor schoenen
kwaliteitsgarantie - de beste service

ER /S NU NOG RUIME KEUS
Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.

Tinoccfuo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

•4^inoccffio

EXCLUSIEF verkrijgbaar bi| de Tuunte \>»

geboren of
trouwen op

OPRUIMING

20 TOT 50%
KORTING

Zie onze etalages!

Marten
tteed» doettnffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

voor

uw kaarten

slechts f 88,88

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???

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VOROEN

TELEFOON 057B2-1O10 - TELEFAX 05762 1086

achtachtachtentachtig

ONBEKOMMERD
OP VAKANTIE ?

Automobilistenhulpverzekering v.a. f 17,50

Wie naar het buitenland gaat voor
vakantie of zaken, doet er verstandig
aan eerst even bij de Bondsspaar-
bank binnen te lopen.

Daar kunt u terecht voor buiten-
lands geld, Eurocheques, Traveller-
cheques, Reisverzekeringen,
kortom: voor alle bankzaken die no-
dig zijn om onbekommerd op vakan-
tie te gaan.

Bij de'bank met de S sluit u een
goede, voordelige reisverzekering

af. En u huurt er voor een luttel be-
drag een kluis om uw sieraden, waar-
depapieren en dergelijke veilig
achter te laten. Zodat u zorgeloos op
reis kunt. En straks bij thuiskomst niet
onaangenaam hoeft te worden
verrast.

De bank met de S wenst u een in al-
le opzichten prettig verblijf.

De Bondsspaarbank. Voor vreemd geld,
Eurocheques, Travellercheques,
Reisverzekeringen en kluisservice.

bondsspaarbank
Centraal en Oof lijk Nederland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3

DE VALEWEIDE
Gemengd
boeket 4,75

1 bos Rozen 4,75

lOTuinanjers 9,25

V/XX

Kalkoendijen
8,75 per kilo

Haantjes
5,25 per kilo

BU UW

POELIER HOFFMAN

1 JULI BEGINT
ONZE GROTE OPWlMlHG

KOMT ZIEN EN PROFITEREN
FANTASTISCH LAGE PRIJZEN IN DE HELE COLLECTIE

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

DAMESMODE

VORDEN. Zutphenseweg 29 - Tel. 05752 1971
WINTERSWIJK. Misterstraat 78 - Tel. 05430-13980
PA R KEREN VOORDE DEUR

&%%SS&^̂ ^̂ &t& *̂%^
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Fröllunda Zweden en Eibergen winnaars
internationaal touwtrektoernooi
Wie kent niet het oer-Nederlandse lied „We hebben een potje met vet al op tafel gezet"? Zaterdag voor
de aanvang van het internationale touwtrektoernooi, dat de jubilerende Vordense Touwtrekvereniging
(30-jarig bestaan) gedurende twee dagen op haar intieme terrein aan de Ruurloseweg organiseerde, ston-
den er meer potjes met vet. Met dit verschil dat ze niet op tafel werden gezet, maar op een vuuitje. Vet, be-
doeld om de schoenen van de heren touwtrekken» soepeler te maken.
Daarnaast prikkelden nog andere geintjes onze neusgaten, want touwtrekkers laten niets aan het toeval
over. Smeerseltjes voor de massage van handen, armen en benen, kortom om optimaal te kunnen preste-
ren. Want prestaties die werden geleverd, dat mag gezegd.

Wanneer je zo de benen bekijkt van
bijvoorbeeld de Zweedse vereniging
„Fröllunda" dan zie je de spierbundels
liggen. Touwtrekken vereist nl. een
gedegen konditie. Gerrit Barink,
voorzitter van de jubilerende Vorden-
se touwtrekvereniging, is zelfs van
mening dat touwtrekkers veel meer
moeten trainen dan de gemiddelde
amateur-voetballer. De waarheid zal
wel ergens in het midden liggen. In
Vorden bleek wel dat de ploegen over
een ijzersterke konditie (en mentali-
teit) beschikten.

Huilen nader dan lachen
De organisatie in Vorden stond zater-
dagmorgen overigens het huilen na-
der dan het lachen. Twee ploegen uit
Duitsland kwamen gewoon niet opda-
gen.
Voorzitter Barink: „Overeen dergelij-
ke mentaliteit erger je je groen en geel.
Al een halfjaar geleden zijn de papie-
ren getekend, de toezeggingen van de
deelnemende clubs ontvangen en dan
laten ze je gewoon in de steek. Eén
club belde vrijdagavond laat af en het
andere team liet helemaal niets van
zich horen. We hebben zelf zater-
dagmorgen naar Duitsland gebeld en
kregen de lakonieke mededeling:
'we komen niet'. Zonder opgaaf van
reden. (De nederlaag van Die Deut-
sche Mannschaft zou er toch niets
mee te maken hebben? red.) Wij teke-
nen als touwtrekvereniging protest
aan bij de TWIG en hopen dat die
Bond maatregelen zal gaan nemen. Je
kunt toch niet zomaar wegblijven?
Stijlloos!", aldus voorzitter Gerrit Ba-
rink.
Voor de organisatie betekende het dat
het programma zaterdag omgegooid
moest worden, met als gevolg dat
sommige clubs een paar maal achter

elkaar met een te korte rustpauze in
aktie moesten komen.
Behalve het incident met de „wegblij-
vers" verliep het tweedaagse toernooi
voortreffelijk. Teams en publiek kwa-
men volop aan hun trekken.

Ontvangst gemeentehuis
Vrijdagavond werden de buitenlandse
ploegen samen met de organiserende
vereniging „Vorden" op het gemeen-
tehuis door wethouder mr. M.A.V.
Slingenberg ontvangen.

De clubs kregen een herinnerings-
schild aangeboden, zijnde een prach-
tig Delftsblauw bord met daarop de
afbeelding van kasteel Vorden. Voor-
zitter Barink en dhr. Co Koren, presi-
dent van de TWIF brachten het ge-
meentebestuur van Vorden dank voor
de ontvangst. „Concordia" zorgde de-
ze avond voor de muzikale medewer-
king.

Zaterdag vond het invitatietoernooi
plaats. Er werd begonnen met de klas-
se A-680 kilogram. De deelnemende
clubs waren in twee poules onderge-
bracht. De beste drie van elke poule
plaatsten zich voor de finale.
In poule A waren dat: „Fröllunda"
(Zweden), „Bekveld" en 'Thurtal"
(Zwitserland).
In poule B waren dat: Jt Heideskip"
(Friesland), „Bison" uit Eibergen en
„Unna Ryd" (Zweden).
In de finale werd een halve competitie
gespeeld.
Winnaar werd „Fröllunda" met 15
punten; 2. „Bison", Eibergen, 12 pun-
ten; 3. „Thurtal"(Zwitserland), 9 pun-
ten; 4. Jt Heideskip", 6 punten;
5. „Unna Ryd" (Zweden), 2 punten;
6. „Bekveld", l punt.
In de klasse 640 kilogram plaatsten

Weekend
recept
Slagery
Vlogman

Varkensfilet met champignons
Bij een varkensfilet met champignons kunt u heel goed jonge voorjaars-
groenten of een gemengde salade (radijsjes, veldsla en komkommer) en
kleine gebakken of gefrituurde aardappels geven.

Reken voor 4 personen (of meer) op 800 gram varkensfilet, 250 a 350
gram champignons, lj£ eetlepel bloem, 4 deciliter bouillon (eventueel
van tablet of poeder), l eierdooier, 4 eetlepels room en 2 eetlepels fijnge-
sneden bieslook.

Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerfde vetlaag op het vlees in
met de punt van een scherp mesje. Wrijf het vlees aan alle kanten in met
een mengsel van l eetlepel fijne Marne-mosterd, % theelepel fijngewre-
ven gedroogde tijm, wat (selderij)zout en fijngemalen zwarte peper. Laat
het daarna 15 tot 30 minuten liggen. Wrijf het daarna opnieuw droog met
keukenpapier. Verhit in een braadpan met dikke bodem 100 gram boter
en schroei het vlees er aan alle kanten in dicht. Voeg daarna nog wat extra
boter (ca. 35 gram) toe. Temper de warmtebron en leg het deksel schuin
op de pan. Laat het vlees daarna nog 25 minuten zachtjes braden.
Keer het vlees tijdens het braden enkele malen en bedruip het tegelijker-
tijd met wat braadboter.
Maak intussen de champignons schoon en snijd ze in dunne plakjes.
Neem het vlees na het braden uit de pan, verpak het in aluminiumfolie
en laat het 10 tot 15 minuten rusten. Verwijder \ deel van de braadboter.
Bak de champignons gedurende 4 tot 5 minuten in de resterende bakbo-
ter onder voortdurend omscheppen. Strooi de bloem er door een zeefje
over en schep alles enkele malen goed om. Schenk er beetje voor beetje
de bouillon bij. Blijf zolang roeren tot 'n licht gebonden saus is ontstaan.
La:U alles hierna nog 5 minuten zachtjes pruttelen. Roer in een kom eier-
dooier en room goed los. Roer er 4 eetlepels hete saus door en roer daar-
na het mengsel door de saus. Neem onmiddellijk daarna de pan van de
warmtebron en blijf er dan nog 30 seconden in roeren. Voeg er eventueel
nog wat zout en peper naar smaak aan toe. Roer er vlak voor het opdie-
nen de helft van de bieslook door.
Snijd het vlees in niet al te dunne plakken én leg ze op een voorverwarm-
de schaal. Schenk de saus er over en strooi er daarna de rest van de bies-
look over.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: 1860 kj (445 kcal)

zich uit poule A de clubs „Vorden",
„Fröllunda" en „Thurtal" voor de fina-
le. Uit poule B kwamen daarbij:
„Goldscheurer", „Heure" en „Cam-
brinius".

De finalewedstrijden kenden een ui-
termate spannend verloop, want drie
clubs eindigden gelijk. Na het spelen
van beslissingswedstrijden werd
1. „Heure" met 12 punten; 2. „Fröl-
lunda" met 12 punten; 3. „Gold-
scheuer" met 12 punten; 4. „Vorden",
6 punten; 5. „Cambrinius", 3 punten
en 6. „Thortal" met O punten.

Open klasse
Zondag werden er wedstrijden in de
zogenaamde open klasse gehouden.
Bij de jeugd werd „Heure" winnaar
met 24 punten; 2. „Vorden", 21 pun-
ten; 3. „Goldscheurer", 15 punten;
4. „Heure II", 14 punten en 5. „Bison"
met 13 punten.

In de categorie 720 kg eindigden
„Halfwegboys" en Jt Heideskip" met
25 punten op een gedeelde tweede
plaats. Na een beslissingswedstrijd
werd „Halfwegboys" tweede achter
kampioen „Fröllunda"; 4. „Koop-
mansboys", 21 punten en 5. „Vecht-
lust" met 17 punten.

In de Mfcse 640 kg plaatsten zich uit
poule HBTe volgende clubs voor de fi-
le: „Eibergen", „Bison" en „Vorden".
Uit poule B kwamen daarbij „Eber-
ecken" (Zwitserland), „Noordijk" en
„Jagerslust" uit Schijf. Kampioen
werd i^^idelijk het team van „Eiber-
gen" ^m 14 punten; 2. „Bison" uit
Beltrum, 12 punten; 3. „Eberecken", 9
punten; 4. „Vorden", 4 punten; 5 en
6. „Jagerslust" en „Noordijk" met elk
drie punten.

SPORTNIEUWS

DCV Vorden
hekerkainpioen
DCV l heeft in een zinderende finale de
Gelderse dambeker veroverd. Omdat
tegenstander NOAD Nümegen (die
reeds voor een negende keer in een be-
kerfinale optrad) in een hogere klasse
uitkwam dan DCV l, was een 4-4 ge-
hjkspel voor de beker genoeg.
In alle partijen stonden de DCV-ers
min of meer onder druk, maar de re-
misegrenzen bleven in zicht. Henk
Hoekman hield de normaal erg ge-
kompliceerd spelende Frans Herme-
link in overzichtelijke paden, en
kwam niet echt in gevaar.
Henk Ruesink speelde tegen Piet
Roozenburg ook een degelijke partij,
maar kwam in het late middenspel in
het nadeel. De oud-wereldkampioen
miste echter een kansrijke variant in
tijdnood en ook hier liep het remise.
Jan Masselink kwam in nadelig spel
terecht na de hekstelling verbroken
te hebben. Doordat tegenstander
Cees Strooper niet te attent reageer-
de, kon Jan Masselink met enkele ma-
noeuvres het evenwicht herstellen.
Ondanks een goede opening kwam
Harry Graaskamp in het nadeel tegen
Hans Ladage. Dit nadeel was echter
niet groot genoeg om serieuze verlies-
kansen voor Graaskamp op te roepen.

DCV komt volgend jaar tevens uit in de
landeujke bekerkompetitie.

• Rabo/Dash Volleybal
toernooi

Deze week worden dem aatste wed-
strijden gespeeld voor het Rabo/Dash
Volleybal toernooi. Gedurende een
zestal weken hebben dan 65 teams
strijd tegen elkaar geleverd.
In de zogenaamde „Prestatiepoule"
zullen de teams van „de Herberg" on
„Boetiek 32" om de derde prijs gaan
strijden. De finale gaat tussen „School

Hoge" en „Monday Stars". In de re-
creatiepoule komen acht teams in ak-
tie. Dit zijn „Brandweer I", „Restan-
tje", „Deliciateam", „Harten Zes",
„Plakkers", „Stroo I", „Dorpsschool"
en „Jong G eire I".

• A vondfietsvierdaagse
Achtkastelenryders

Ondanks de konkurrentie van het Eu-
ropees kampioenschap (Aanvallen!!)
voetbal hebben er toch nog 275 perso-
nen deelgenomen aan de Avondfiets-
vierdaagse welke voor de negende
keer door de VRTC „de Achtkastelen-
rijders" werd georganiseerd.
Het fietsweer was goed en zo konden
de deelnemers van het fraaie natuur-
schoon genieten. De deelnemers wa-
ren afkomstig uit Vorden, Hengelo-G,
Zutphen, Aalten en zelfs vakantiegan-
gers uit Amsterdam. De eerste avond
bij de controle in Hengelo-G kreeg
men een appel aangeboden van de VS
Markt uit Vorden, de tweede avond
een stuk worst van slager Rodenburg,
de derde avond een versnapering van
bakker Oplaat en de vierde avond een
slaatje van „de Herberg". Bovendien
zorgde de VS Markt elke avond voor
een drankje. Volgend jaar bij de tiende
uitgave van de fietstocht hoopt het be-
stuur van „de Achtkastelenrijders"
wat „extra's" te organiseren.

• LR en PC de Graafschap
Afgelopen zondag werd er door een
aantal pony- en paardeleden aan een
springwedstrijd deelgenomen.
Bij het B-springen wist Mirjam Leef-
lang met Fury II een tweede plaats te
behalen. Saskia Vreman met Hamed
haalde in het L-sprihgen een zesde
plek binnen.
Martine Rutting had er met Mona zo-
veel plezier in dat ze twee prijzen bin-
nen haalde. In het gewone parcours
werd ze derde, terwijl ze in het pro-
gressief springen een eerste plaats
voor zich opeiste.

• Zwemvierdaagse van start
Dinsdagavond is officieel de zwem-
vierdaagse in het Vorderoe zwembad
,Jn de Dennen" van Airt gegaan.
Voor het eerst is de org^ntie in han-
den van de plaatselijke ̂ wem- en Po-
loclub. De zwemclub hoopt dat mid-
dels deze vierdaagse mensen zich aan-
getrokken zullen voelen om lid van
hun vereniging te worden.
Op deze openinsavond gingen 150
personen van start die per avond kon-

den kiezen uit twee afstanden, te we-
ten 250 of 500 meter. Tijdens het
zwemgebeuren staan er wat „waterat-
trakties" op het programma, zoals een
luchtbeddenrace over het water en
wedstrijden op de loopmat.
Vrijdagavond is de prijsuitreiking en
worden tevens de herinneringsme-
dailles aan deze zwemvierdaagse uit-
gereikt.

• PV „de Blauwkras"
Wedvlucht Soissons, d.d. ll-6-'88.
J.W. Bosvelt l - H. Boesveld 2 - J.A.
Eulink 3, 8 - H. ter Beek 4 - J.J. van
Gijsselt 5, 10 - H. Langenkamp 6 -
Comb. Hilferink 7 - G. Nekkers 9.

Jeugdcompetitie: Peter van Hesse l, 3,
6 - Ronny de Beus 2 - Anthony Scher-
penhuizen 4, 5.

Wedvlucht St. Quentin d.d. 18-6-'88.
H.Boesveld l,5,8,9-G.Goedhart 2-
J.A. Eulink 3 - j. van Gijssel 4 -
Comb. Hilferink 6 - A. Sterkeboer 7 -
H. ter Beek 10.
Wedvlucht Bourges d.d. 18-6-'88.
J.A. Eulink l - H. Boesveld 2, 5 - J J.
vanGijsse!3,8-H.terBeek4,6,7-H.
Boesveld 5, 9, 10.

Jeugdcompetitie
Wedvlucht St. Quentin: Ronny de Beus
l, 3, 6 - Peter van Hesse 2, 5, 7 - He-
leen Boersbroek 4, 9 - Xandra Derk-
sen 8.

• Mano Lubbers
succesvol in Luxemburg

De categorieën amateurs en Junioren
van de RTV zijn fgelopen weekend
naar Luxemburg geweest. De ama-
teurs reden zaterdag een criterium;
hierbij werd Wim Besman 6e.
Zondag werd er een klassieker verre-
den, waarbij Jan Weevers uit Steende-
ren de beste amateur was; op de 15e
plaats kwam hij binnen.
Bij de categorie junioren werd de Ie
plaats gehaald door Mano Lubbers uit
Warnsveld. Hij zette in zijn rit over 80
km het complete peloton op l minuut,
een geweldige prestatie, Mano!
Martin Zonneveld werd 15e in deze
rit.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Nuteblokfluit- en melodicaclub
Keyboardafdeling rijker

Devoorzitter, dhr. de Vries, nodigde de oud-leider dhr. de B oer (die indertijd de Me-
lodica-afdeling oprichtte) met de 2 meisjes die voor de laatste maal met de melo-
dica voor het voetlicht traden, uit op de foto te gaan.

Het ziet er naar uit dat de Nutsblok-
fluit- en melodicaclub binnenkort haar
naam zal gaan wijzigen. Zaterdagavond
tijdens een uitvoering in de grote zaal
van het Dorpscentrum, waarbü veel ou-
ders aanwezig waren, werd nl. bekend
gemaakt dat de melodicaclub zal wor-
den opgeheven. De belangstelling hier-
voor is dusdanig gedaald dat lesgeven
niet meer verantwoord is. Daarvoor in
de plaats is er belangstelling ontstaan
voor de keyboard.
De jongelui die reeds eenjaar les heb-
ben op dit instrument lieten deze
avond horen dat ze in dat ene jaar on-
der leiding van Hans Weenk en Gea
van Zuilekom al heel wat hebben op-
gestoken.

Dat de keyboard ook bij vaders van
leerlingen in de smaak valt, viel voor
de pauze te beluisteren toen als ver-
rassing een drietal vaders voor het
voetlicht trad. Gea van Zuilekom zei
te hopen dat meer vaders (moeders
uiteraard ook!) zich aangetrokken zul-
len voelen om ook les te gaan nemen.
Het programma bestond zaterdaga-
vond verder uit een optreden van de
verschillende blokfluitgroepen. Zoals
te doen gebruikelijk werd tot slot ge-
zamenlijk met de zaal het clublied ge-
zongen. Hans Weenk en Gea van Zui-
lekom ontvingen van voorzitter P. de
Vries een enveloppe met inhoud, ter-
wijl drummer Ronald een boeket
bloemen in ontvangst mocht nemen.

• Achtkastelen fietstochten
Gedurende de maanden juli en augus-
tus wordt er elke woensdagmiddag
onder deskundige leiding een fiets-
tocht gehouden langs de acht kaste-
len. Dit zomerseizoen vindt de eerste
tocht reeds op woensdag 29 juni
plaats. Men kan zich op het Markt-
plein melden.

• Diploma/wemmen
In het zwembad „In de Dennen" werd
voor de eerste keer in dit seizoen di-
plomazwemmen gehouden. De 53
kandidaten die tot de examens kon-
den worden toegelaten, slaagden al-
len. Na afloop reikte chef-badmeester
Martin Westerik, die de examens leid-
de, de zwemdpiploma's uit en ontvin-
gen 9 kandidaten het A-diploma, 26
het B-diploma en 18 hun basisdiplo-
ma.
Speciale aandacht ging uit naar de
jqngsten onder de kandidaten, t.w.
Eelke van Ark (4 jaar) en Peter Wol-
brink (5), die respektievelijk hun A- en
B diploma ontvingen; de 8-jarige
Mark Haams behaalde het basisdiplo-
ma. De examencommissie bestond
uit Martin en Marga Westerik en Ans
de Wette.

AGENDA

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

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

Iedere 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.

ledere 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".

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

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Fietsclub VRTC elke dinsdagavond wég-
training.

ledere wcjensdagmorgen: 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 PantofTeltje.

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

Iedere 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:
30 Dorpscentrum, Feestelijke Ouder-

avond Chr. School

SEPTEMBER:
6 HVG afd. Dorp, Fietstocht
8 Bejaardenkring Dorpscentrum

8 en 9 Tiroleravond Dorpscentrum
21 HVG afd. Dorp, Begin seizoen
22 Bejaardenkring Dorpscentrum



Modecentrum

ORANJE BIJ
Ruurlo

KINDER MODE

Alle merken

V 2 P"Js
jacks - broeken

sweatshirts

DAMES MODE

DAMES MODE
^-

japon-
nen v.a. 69,-

rokken v.a. 39,-
pantalons v.a. 35,-

blouses v.a.
25,-

ONDERGOED
BEHA'S, CO RS ETTER l E

korting
op alle merken
behalve aan-

biedingen

HEREN MODE

zomer
broeken &

modische jack's

V 2 Prijs

DAMES MODE

modische
jack's & blasers

V 2 prijs

Zie onze
Groene
Opruimingskrant

VERRASSEND LAAG IN PRIJS EN HOOG VAN KWALITEIT

HOEKKOMBINATIE zwaar massief eiken
met leather-look kuipkussens

in blank of donker eiken
3+2zitsvoor:

Ook als 3-1-1 leverbaar

Eetkamerstoel: 175,-

Tafel
539,-

FAUTEUIL
massief eiken
draion velours

voor:

Tafel: 295,-

Robuuste EETHOEK
bestaande uit 4 massief
eiken zadelzitstoelen
+ eetkamertafel 130 x 85 cm

359,-
I

kompleet: 995,-
BROODKAST
blank of donker eiken
1.68 mtr. breed

NU: 1498,-

•-j::

-

Prachtig eiken
WANDMEUBEL
met toog in blank of
donker eiken

voor:

Stalen
LEDIKANT
90 x 200
in wit
voor:

Tafel
245,-

Prachtige HOEKKOMBINATIE
in een moderne velours «• J? ̂  C

als3+2zits: l O / Of "

198.-

COUPONNEN TAPIJT

van
1 tot
8.50 mtr.
lengte

SLAAPKAMER alpine wit
ledikant 140x200 + 2 nachtkastjes
-f ombouw

voor:

DRAAI-
FAUTEUIL
echt rundieder
in blank of
donker eiken

voor 998,-

MATRASSEN diverse
maten en prijsklassen
uit voorraad leverbaar

HELMINK
VORDEN

KORTINGEN VAN 25 TOT 70%
(zie etalages)
' 40 rollen kamerbreed op voorraad o.a.:
* PARADE TAPIJT 400 breed in grijs of

beige van 1 39,- voor 98,-
* KEUKENTEGELS van 1 2,95 voor 10.95 p. st.
* gratis reservering en verzekering voor latere

levering

ZUTPHENSEWEG 24
TEL: 05752-1514

meubelen
J.W. H AG E MAN STRAAT 3
TEL. 05454-74190

VELE OPRUIMINGS-
AANBIEDINGEN IN:
* DEKBEDDEN
* TAFELKLEDEN
* KUSSENS
* SLAAPZAKKEN
* COUPONNEN

OVERGORDUNSTOF
EN VITRAGES

EIBERGEN
Erkende
binnenhuis-
architektuur

Poëzie album 4,95
met slot 7,95

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 IBIIMK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman J r.

Werkgroep G.OJ.
zoekt nog steeds

gastadressen

voor jongeren.

Voor info tel. 05753-2238.

Dieselolie
Petroleum

Huisbrandolie

De laagste prijzen

bij de Vrije Pomp

G. Weulen-

Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUW/).
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

dekking vaak zo duur,s,

O

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 263)

erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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