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Koninginnedag 1987
In verband met de viering van het Gouden
Huwelijk vanH.M. Prinses Juliana en Z.K.H.
Prins Bernhard is het de bedoeling om dit jaar
een extra tintje te geven aan de viering van
Koninginnedag.
Begrijpelijk dat het bestuur van de Oranjever-
eniging verheugd is met het besluit van de ge-
meenteraad voor de financiële ondersteu-
ning.
Niet alleen het vuurwerk zal groots worden
doch het gehele programma op 30 april zal
grandioos worden.
Op 25 april begint het feest al met een achter-
hoekse avond in het Dorpscentrum. Dit be-
looft een knalavond te worden. Noteer deze
datum alvast.

, ]1 \Vilhelmus van Nassouwe
16e eeuw ,' Valerius' Nedcr-landtsche gedcnck-clinck 1626

i Wil - hel - mus van Nas - sou - wc
! i

ben ik van duit - sen bloed,

den va-der-land ge - trou-we

Wij willen nog niet alles verklappen. De ko-
mende weken zullen wij in "Contact" een en
ander bekend maken.
Op 23 april komt de speciale Oranjekrant uit
met het volledige programma.
Wij hebben vernomen dat niet iedereen het
volkslied goed kent. Het is niet gebruikelijk
om het volkslied in de krant te zetten, doch dit
jaar maken wij hierop een uitzondering.
Ter ere van het Gouden paar verwachten wij
dat tijdens de aubade een ieder, jong en oud,
uit volle borst het Wilhelmus gaat meezin-
gen. Ook verzoeken wij de leerkrachten de
kinderen er op te wijzen om het goed uit het
hoofd te leren. Het eerste en het zesde cou-
plet drukken wij hierbij af.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar tejdler stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

blijf ik tot in den dood.

Een prin - se van O - ran - je

^'-f i~^=f

ben ik vrij on - ver-veerd,

den ko - ning van His - pan - je

=?J ' • ' ;- —•—"•=
heb Ik al - tijd ge - ecrd.

(heb ik al-tijd)

Jaarvergadering
C.F.O.
De afdeling Vorden-Hengelo hield
dinsdagavond in het Dorpscentrum te
Vorden, onder voorzitterschap van de
heer G. Schuurman een algemene le-
denvergadering.
Na het lezen van Joh. 15 en een kort
welkomstwoord, werd het woord ge-
geven aan de secretaris de heer B. Oo-
sterink, de ingekomen stukken wer-
den behandeld en uit het verslag bleek
dat het voor de afdeling een gunstig
jaar was geweest.
De penningmeester G. Schuurman
maakte gewag van een voordelig sal-
do.
De kascommissie verklaarde dat alles

keurig in orde was bevonden.
Er werd dank gebracht aan de heer G.
Potman, die om gezondsheidsrede-
nen zijn voorzitterschap had neerge-
legd, het bestuur had al eerder, bij
hem thuis, afscheid genomen en be-
dankt voor het vele werk dat hij voor
de afdeling heeft gedaan.
Er werd hem en zijn vrouw een atten-
tie aangeboden.
Wegens het 40-jarig lidmaatschap van
de Bond, werden de heren B. Bloe-
mendaal en G. Schuurman gehuldigd
en werd hen het gouden insigne met
lauwertak opgespeld, de heer A. Wul-
link ontving wegens zijn 25 jarig lid-
maatschap het gouden insigne, ook de
daarbij behorende oorkondes werden
aan de heren uitgereikt.
De hoofdbestuurder sprak de heren

op hartelijke wijze toe. Dhr. Matser
(hoofdbestuurder) lichtte de vergade-
ring in over allerlei actuele zaken,
ambtenaren overleg etc. Er kwamen
heel wat vragen los, waarbij de heer
Matser deskundig antwoordde.
G. Lubbers beëindigde zijn afvaardi-
ging naar de districtraad te Arnhem.
B. Oosterink neemt deze taak van
hem over. Na allen bedankt te heb-
ben voor hun komst, sloot de voorzit-
ter de vergadering op de gebruikelijke
wijze.

Foto-wedstrüd
Super Joop Cornelis
Afgelopen week heeft Super Joop

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuurburgemeester Mr. M. Vünderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouderJ.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nederlandse Brandwonden-
stichting vergunning verleend voor
het houden van een collecte geduren-
de de periode van 13 tot en met 19
april a.s.

2. Afvalstoffenverordening
Vanaf heden ligt ter gemeentesecreta-
rie, afd. Algemene Zaken, een lijst van
bedrijven en instellingen ter visie, die
hun afval mogen meegeven aan de in-
zameldienst, die in Vorden wekelijks
het huisvuil ophaalt. Het afval van de-
ze bedrijven en instelli'ngen heeft de-
zelfde samenstelling als het normale
huisvuil.

3. Meegeven van huisvuil aan de inza-
meldienst en aanbieden van klein
chemisch afval

Huisvuil dient uitsluitend aangebo-
den te worden in plastic zakken met
het KOMO-keurmerk. Andere zak-
ken worden niet meegenomen. Wel
mag u grof huisvuil ter inzameling
aanbieden. Dit mag echter niet groter

zijn dan 1.00 x 1.00 x 1.50 m. Kleine
stukken grof huisvuil dienen zoveel
mogelijk samengedrukt en gebonden
te worden aangeboden.
Tuinafval dient te worden opgebost
tot een doorsnee van max. 30 cm en
een lengte van max. 1.50 m. Stukken
en bundels grof huisvuil en tuinafval
mogen niet zwaarder zijn dan 50 kg.
Huisvuilzakken dienen zodanig aan-
geboden te worden dat de zich daarin
bevindende stoffen en materialen
voor de inzamelaar geen gevaarople-
veren.
Voor het aanbieden van klein che-
misch afval kunt u iedere eerste en
derde maandag van de maand tussen
16.00 en 17.00 uur terecht bij hetinza-
meldepot aan de Zutphenseweg 50a,
alhier. Er mag uitsluitend klein che-
misch afval worden aangenomen van
particulieren, dus niet van bedrijven.

4. Militaire oefeningen
Van 13 tot en met 16 april a.s. zullen er
onder meer in Vorden militaire oefe-
ningen gehouden worden. Particulie-
ren hebben toestemming verleend tot
het betreden van hun terreinen. Er zal

gebruik worden gemaakt van losse
munitie.

5. Publikaties ingevolge de wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 31 maart
1987 verleend.
Verleende bouwvergunningen:
- Aan de heer A.G.M. Fokkink, Zut-
phenseweg 87, voor het bouwen van
een dierenverblijf en opslagplaats.

Cornelis tientallen prijzen uitgereikt
naar aanleiding van een foto-wed-
strijd "Wie is de mooiste super baby".
De jury kon niet beslissen welke baby
het mooiste was. Daarom heeft de ju-
ry aan alle inzenders een gelijke prijs
toegekend.
Aansluitend op deze aktie werd een
grote kleurwedstrijd georganiseerd,
met als hoofdprijs een echte "Loeki
crossfiets". Tevens worden landelijk
nog 80 extra prijzen uitgereikt in de
vorm van een speciale rondleiding
met z'n vieren. Deze zullen door de
direktie van een bepaalde dierentuin
worden rondgeleid.
Kleurplaten zijn nu al verkrijgbaar
maar worden ook huis aan huis ver-
spreid. Komt men een kleurplaat te-
kort in de winkel zijn ze volop te krij-
gen.

Gevarieerd aanbod
van goedlopende
cursussen
Afgelopen winterseizoen zijn in Vor-
den weer een aantal drukbezochte
cursussen georganiseerd door de
Vrouwenraad Vorden.
De Vrouwenraad bestaat grotendeels
uit afgevaardigde bestuursleden van
de 6 aangesloten Vordense Vrouwen-
verenigingen (Ned. Bond v. Platt. Vr;
N.C.V.B.; KPO; HVG Dorp; HVG
Wildenborch; HVG Linde) met daar-
naast een dagelijks bestuur.
De teken- en schildercursus, die zo-
wel voor beginners als gevorderden
geschikt is, loopt al een aantal jaren
succesvol.
Men werkt met verschillen^»ateria-
len en tekent en schildert naar stille-
ven, model en landschap.
Ook mannen deden mee met deze 2 x
10 lessen durende cursus. De laatste
donderdag in sept. start mer^eer met
een nieuwe serie lessen. |B
De cursus "kennismaken met de com-
puter" gehouden gedurende 3 avon-
den in "De Dorpsschool", voldeed de
mensen, die hem bezochten zeer.
Men wilde graag op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen op dit gebied
en voor zover de korte tijd het toeliet,
wat leren werken op de computer.
Een "themamorgen" werd besteed
aan het praten, onder deskundige lei-
ding, over o.a. huursubsidie, studiefi-
nanciering, ziekenfonds, rechten van
oproepkrachten en thuiswerkers.
De cursus "bestuursvaardigheden"
bracht een grote groep enthousiaste
vrouwen vergadertechnieken bij: no-
tuleren, openen en sluiten, leiden van
een vergadering, knelpunten, eigen
funktioneren enz.
Voor bijna alle cursussen geldt, dat
men het jammer vond, dat ze afgelo-
pen waren, aldus de secretaresse me-
vrouw A. Krooi-van Werven.
De cursussen, die de Vrouwenraad or-
ganiseert zijn toegankelijk voor alle
Vordenaren, men hoeft dus geen lid
ergens van te zijn.

Wij als kerngroep van de kinderva-
kantiespelen vragen uw medewer-
king.
Zou u voor ons willen bewaren; de
volgende artikelen, zoals: lucifers-
doosjes, toiletrolletjes, keukenrollen,
blikken, plastic bekers, restanten stof,
wol papier enz. enz.
Heeft U spulletjes voor ons bel dan
een van de volgende nummers en het
wordt opgthaald.
Carla Zieverink, tel. 1932; Eddie Stok-
kïnk, tel. 2694.
Met uw hulp en steun moet het ook
dit jaar weer lukken.

Organisatie
Kindervakantiespelen

Verkoop
tentoonstelling
Wildenborch
Bewoners uit het buurtschap Wilden-
borch kwamen vrijdagavond in flinke
getale naar de Kapel voor de verkoop-
tentoonstelling. Men bracht allerlei

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

spulletjes voor de verkoop mede om
met de opbrengst de kas van de Kapel
te spekken. Aan het eind van de avond
kon zo'n 900 honderd gulden opzij ge-
legd worden.

Jong Gelre
Vrijdag 10 april organiseert de afde-
ling Vorden van Jong Gelre in het
Dorpscentrum een onderling tafel-
tennistoernooi voor dames en heren.

Geboren: M.P.A. Balvert.
Ondertrouwd: A J.G. Schepers en
Ü.A.M. Hulshof; GJ. Masselink en
F.S. Buist; B. Tuinman en J.W. Teke-
lenburg; H.R. de Bar en I .G. Oud;
J.A.M. Mokkink en J.G.H. Eulink; L.
Kornegoor en E. Amtink.
Gehuwd: E.G.H. Rutbeek en M. van
derEnt;J.L.StolkenG.W.Verkerk;E.
van de Vlekkert en P. Verhoef; H.J.
Willemsen en L.E. Evers; B.B.M. Jan-
sen en C.W.E. Nijenhuis; M.A. ten
Brinke en J.L. Boudri.
Overleden: D.G.J. Breukink, oud 69
jaar; G.G. Pasman oud 22 jaar.

Bevestiging nieuwe lidmaten
Ook in deze tijd zijn er jonge mensen
die uit willen komen voor hun geloof.
Wel niet de aantallen van vroeger - ve-
len weten zich nog goed de grote rijen
te herinneren van hen die zich toen
lieten aannemen - maar het jawoord
van hen die het nu nog willen doen
wordt er des te waardevoller door.
Want de tijd werkt er niet aan mee. Te-
genspraak is er genoeg. Ook daarom is
er een gemeente nodig om rondom
deze jonge mensen te staan, met me-
deleven en gebeden. Opdat deze dag
een dag mag zijn om met dankbaar-
heid en blijdschap aan terug te den-
ken. Opdat hun geloof gaandeweg
meer zal kunnen worden beleefd en
verdiept.
"Kiest dan het leven, opdat gij leeft".
Voor deze zondag zijn meerdere "ver-
zoeknummers" in de orde van dienst
opgenomen en we hopen te beginnen
met he.t lied van deze zondag: Ps. 24:
"Gij poorten heft uw hoofd omhoog
aloude deur maak wijd uw boog
ruim baan voor de verheven Koning".

K.k. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering; Palm-
zondag.

R.k. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Woord-en communie-
dienst.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering;
Palmzondag.

Hervormde Gemeente
Zondag 12 april 10.00 uur ds. H. Westerink,
Palmzondagdienst waarin Openbare Belij-
denis en bevestiging van nieuwe lidmaten.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 april 10.00 uur dhr. N. Esmeijer
van Hoenderlo.
19.00 uur ds. F.H. v. Veenhuizen van Apel-
doorn.

Weekenddienst huisarts
Zaterdag 11 en zondag 12 april dr. Sterrin-
ga, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 11 april 12.00 uur tot maanda-
gochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
Zaterdag 11 en zondag 12 april NJ.Edens,
Vorden. tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend vari 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 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. Bellen voor half
9.

HarthulplUn
Ned. Hartpatiënten verg.

Telefoon 08340-44192.

Stichting voor maatschappeiyke
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, Ruurto, 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 13.30 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.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085452220.

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.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstyden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

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



CROWN BRANDKAST

_ Een solide slotmechanisme en betrouwbare
Prima kruiwagen met een bakinhoud van 80 liter in cijfercombinatie bieden een prima beveiliging tegen
gelakte uitvoering met luchtband. Demontabel inbrekers. Beveilig uw waardepapieren en kostbare
model, maar eenvoudig zelf in elkaar te zetten. zaken voor een aantrekkelijke
hormale prijs 125.00. M P- ~~ prijs. f* /^ f\C
Vakwerk prijs 75.00 / ^UU Normale prijs 415.00. S lT\^1

t kJ t Vakwerk prijs 269.00 +* \J L/ •

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen.Tel. 18411

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Goede vrijdag 17 april
gesloten zullen zijn
De avondopenstelling wordt verplaatst
naar

Donderdag 16 april

DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

Een nieuwe meubelzaak
bij u in de buurt...
. . . u heeft het vast al gehoord. In
Steenderen opent op donderdag 9 april
a.s. een gloednieuwe meubelspeciaal-
zaak haar deuren. De naam is WOON-
BUDGET.
WOON budget is niet zomaar een
nieuwe naam. WOON budget staat
voor persoonlijke service
met een goed advies
geheel gericht op uw
eigen woonwensen.

Wij nodigen u uit dit alles
op uw gemak en vri jbl i j -
vend te komen bekijken.
Mogen wij zeggen tot ziens?
Een leuke verrassing staat
voor u klaar.

P.s.: Even voorstellen;
Marijke Kort-Verschuur en Tonny
Roordink-van Hal heten u van harte
welkom.

WOON Budget levert o.a.:
* Kwaliteits bankstellen. Moderne

combinaties en degelijke rustiek
eiken modellen.

* Ledikanten in diverse afmetingen.
* Een uitgebreide kollektie dekbed-

den en matrassen.
* Prachtige wandkasten, o.a. in

blank eiken.
* Kleinmeubelen te kust en te keur.
* Losse kussens om uw oude bank

of fauteuil er weer als nieuw uit te
ten zien.

* Wij ruilen ook uw oude
meubels in. '

* Woensdagmiddag geslo-
ten.

* Vrijdagavond koop-
avond.

DORPSSTRAAT 2. STEENDEREN
TELEFOON 05755-1727

Woon-Budset
Blijft binnen ieders begroting

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do. vrij. zat. 9-10-11 april

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
13 april

500 gram

panklare
Holl. andijvie

2,50

DINSDAG
14 april

500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
15 april

500 gram

panklare
spitskool

1,95
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood daar zit wat in
Vooral met Palmpasen en Pasen
Maar dan wel brood van de
man die zelf bakt
U proeft wel waarom! \NIND/V!OLENB/4KKERS

AANBIEDING

Mokka of slagroom snit
van 5,75 voor

Krenten- of rozijnenbrood
van 4,10 voor _. _

Kruidkoek n.. _ 2,75

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Druk met de schoonmaak
of met de tuin?

Weinig tijd om te koken.
Wij maken het U extra

makkelijk met een
ruime keuze

vlugklaar artikelen
en

panklare producten.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1kilo

6,95
Grove verse worst

1 kilo

9,90
Borstlappen

500 gram

6,45

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Bretons gehakt gekruid,i kilo 7,95
Slagers pizza
20 min in de oven of koekepan, per stuk U,«f U

W)RDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Schouderkarbonades
1kiku

Friuandeau rollade
12,90

UIT EIGEN WORST MAKERIJ

Achterham 100 gram 1,95
Gebraden gehakt 150 gram 1,25

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
Babipangang soo

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 VORDEN

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

Magere varkens

1 kilo7,45 a

Weekendaanbieding
Speciaal voor Palmzondag

Vruchten vlaaitjes
't winkeltje in vers brood en banket

P

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

1Erkend APK II keuringsstation

Onderhoud en reparaties
van alle merken
Accu's, banden, uitlaten
tegen scherpe prijzen.

U kunt ons bedrijf vinden aan de grote
weg tussen Warnsve/d - Vorden.

met
Televisie

reparaties
— direc»

i 1 naar

uw vakman
van vertrouwen

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21 -23 - Warnsveld.
Telefoon 05752-3568

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1000

toen
viel net de c.v

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24-uurs service
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

6
7251

f ons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- ^~"Installatie en

onderhoud van centrale verwarming

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



Dankbaar en erg gelukkig ge-
ven wij U kennis van de ge-
boorte van onze zoon

HERMAN GERHARD

We noemen hem

Arjan

Derk Bruil
RitaBruil-Wesselink

5 april 1987
Okhorstweg 7
7251 RG Vorden

In plaats van kaarten

Voor uw blijk van medeleven
dat wij zowel persoonlijk, als
schriftelijk mochten ontvan-
gen, na het overlijden van mijn
lieve vrouw en zorgzame moe-
der en oma

Gerritdina Wilhelmina
Eijerkamp

betuigen wij U onze welge-
meende dank.

B.WUNDERINK
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, april 1987.

Wie kan mij nog helpen aan
een goed onderhouden Fiber-
koffertje. 48 cm. lang, 30 cm.
hoog en 16 cm. diep.
Brieven onder nr. 52-1 Bureau
Contact, Nieuwstad 12, Vor-
den.

Te koop: Simca Talbot 1100
speciaal, bj. Dec. '80. Km.
105.000. Uitstekende auto.
Tel. 05752-1750.

Te koop: Commodore com-
puter met spelletjes, datarec.,
uitgebr. cursus Basic, Game-
paddles. Slechtst 175,-.
Tel. 05752-2353.

Heeft U nog spulletjes voor de
rommelmarkt van Delden.
Bel dan: 1704 of 05753-2381.

Volop bloeiende violen en pri-
mula's.
Kwekerij Hendriks,
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg (Gld.).
Telefoon: 05753-1395.

Dinsdag 14 april a.s. begint de
St. Antoniusnoveen, R.K.
Kerk Kranenburg, 19.00 uur.

Volkstuinver. Vorden heeft
nog enkele tuinen te huur.
Te bevr. H r. Brinkhorst, pen-
ningm. Tel. 2419.

INBOEDEL-VERKOOP
Boon k 2, Vorden op zaterdag
11 april van 10.00tot13.00 uur.
Te koop o.a.: eiken eethoek,
fauteuils, bankstel 3+1-1-1, keu-
kentafel met stoelen, ledikan-
ten met matrassen, nachtkast-
jes, st. schemerlamp, hanglam-
pen, elec. fornuis, koelkast 180
Itr. enz. enz.

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

Te koop: exclusieve handge-
maakte damesmode, baby-
en peuterkleding.
Open dinsd. t/m vrijd. 13.30-
18.00 uur, zat. 9.00-16.00
uur.
WILLY'S
Burg. G alleestraat 38
Vorden.

Eindelijk Voorjaar
Voor groente planten, bloeien-
de violen, pootaardappelen
etc. etc.

Zutphenseweg 64, Vorden.
Tel. 1508.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

VERHUISD:
Familie G.T. Terpstra
naar
Galgengoorweg11
7251 JC Vorden.

7537 In plaats van kaarten 7587

Donderdag 16 april hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 50-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

A. Boers
H. J. Boers-Meerbeek

Receptie van 20.00 tot 21.30 uur in zaal Bak-
ker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Bloemen vinden we heel fijn, maar OQS huis is
wat te klein.

De Eendracht 13,
7251 GA Vorden

"•̂

Wij ontvingen uit Hattem bericht van het overlijden van

Jacob Jacobus van Zorge
Emeritus predikant van de N.H. Kerk

Oud predikant van de N.H. Gemeente te Vorden

Geb. 13-5-1909 Overl. 30-3-1987

l n dankbaarheid, voor wat hij heeft betekend, ook voor
onze gemeente, doen wij U bericht en wensen wij in het
bijzonder mevr. L. van Zorge en kinderen de troost en de
nabijheid toe van Hem, die zelfsZijn Zoon niet heeft ge-
spaard, maar voor ons-allen overgegeven heeft.
(Rom 8:32)

Namens de Kerkeraad der N.H. Gemeente
Voorzitter
Scriba

Heden werd plotseling uit ons midden weggenomen
mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, oma en
schoonzuster

Hendrika Johanna Bargeman-Hiddink

op de leeftijd van 72 jaar.

Warnsveld, 5 april 1987
Rouwbroekweg 1-7231 RB

Warnsveld: M. Bargeman

Zutphen: Minie en Jan

Warnsveld: Teun

Zoutelande: Wim en Dinie

Borculo: Geert en Jannie

Warnsveld: J.G A. Bargeman
en Kleinkinderen

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 9 april
a.s. om 13.15 uur in gebouw Triangel, Kerkhofweg te
Leesten.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om plm.
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Heden is na een korte ziekte, van ons heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

Berthus Groot Jebbink
echtgenoot van A. H aar ing

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: A. Groot Jebbink-Haaring
Zelhem: Marietje en Joop
Zelhem: Willemien en Adriaan
Vorden: Jopie en Joep
Vorden: Jan en Dinie

en kleinkinderen

7251 EN Vorden, 7 april 1987
Molenweg 45

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op vrij-
dag 10 april 1987 van 19.00 tot 19.30 uur in de aula van
Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 11 april
1987 om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op
de Alg, Begraafplaats te Vorden.

N a afloop gelegenheid tot condoleren in het Dorpscen-
trum te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen, onze
lieve broer, zwager en oom

Berthus G root Jebbink
Echtgenoot van A. Haaring

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: GA. Groot Jebbink

H.T. Bennink

G.J. Groot Jebbink
H.B. Groot Jebbink-Groot Jebbink

Ruurlo: G. Groot Jebbink-Hulshof

, Vorden: Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-Memelink

neven en nichten

Vorden, 7 april 1987

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
door de gemeenteraad bij zijn besluit van 30 september
1986 vastgestelde bestemmingsplan "Woonwagenerf
1985" door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
hun besluit van 16 maart 1987, nr. R086.36374-ROV/
G 5209 is goedgekeurd.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het be-
stemmingsplan vanaf 10 april__1987 gedurende één
maand voor een ieder ter visie teTgemeente-secretarie.
De inspekteur van de Ruimtelijke Ordening en zij die
zich tijdig met bezwaren tot zowel de gemeenteraad als
Gedeputeerde Staten hebben gewend kunnen gedu-
rende bovengenoemde termijn (schriftelijk) beroep in-
stellen bij de Kroon.
Gelet op artikel 29, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en de tegen het voorliggende plan ingediende
bezwaren, is het besluit van Gedeputeerde Staten om-
trent goedkeuring nog niet onherroepelijk.
Eventuele beroepschriften (in 2-voud) moeten worden
gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij
de Raad van State, afdeling voor de Geschillen van Be-
stuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-G ravenhage.

Vorden, 9 april 1987.

De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 25
maart 1987 nr. R087.3347-ROV/G5208 heeft goed-
gekeurd het besluit van de gemeenteraad van Vorden
d.d. 27 januari 1987 tot vaststelling van de verordening
tot wijziging van de bouwverordening.

Deze verordening ligt gedurende een termijn van drie
maanden ter secretarie ter lezing en is tegen betaling
der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 9 april 1987

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester. Mr. M. Vunderink

DeSlavinkisjarig!
Uw Keurslager trakteert...

DE
KEURSLAGERS

GEVEN 5 WEKEN LANG
SAMEN 500.000 SLAVINKEN KADO.

Bij elke f 10.— besteding krijgt u een kanskaartje met een nummer.
Kom volgende week kijken op het uitslagenbord. Staat uw nummer er

op, dan krijgt u 4 slavinken kado! Plus een pakje Croma!

WEEKENDRECEPT

Riblappen
500 gram

7,98
MAANDAG:

Speklappen
per kg. 0,9o

— ̂ /X^Ai

SPECIAL

Delfter Pfanne
Heerlijk bij rijst of
puree, 100 gram

1f95
DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

TIP v/d BOTERHAM

Casselerib
100 gram 1,7 8

Varkensrollade
Gebr.100gr.1,98

WOENSDAG:

Gehakt
500 gram 4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

Totale leegverkoop.
Wij stoppen ermee.
Spijkerbroeken vanaf 20,-.
Katoenen dames band-
plooibroeken in 3 kleuren
29,-OP = OP!
Verder op alle artikelen kor-
ting.
Kinderspijkerjasjes 25,-
Kinderzomerbroekjes
15,-
Verder nog restant grove rib,
corduroy broeken. Alles gaat
weg met leuke korting. OP =
OP.
's Middags vanaf 1 uur
Hackfortselaan 2, Vorden
Tel. 05752-1717.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Te koop: N.A.K. gekeurde
pootaardappelen van vroe-
ge en late rassen.
H.ROSSEL
Holtmaatweg 3,
Leesten/Warnsveld
Tel. 05750-21600

Eindelijk Voorjaar
Voor groente planten, bloeien-
de violen, pootaardappelen

etc. etc.

Zutphenseweg 64, Vorden.
Tel. 1508.

Wij zijn nu op ons Paasbest

Het voorjaar is echt
begonnen.
Kom rustig kijken want
wij zijn nu op ons best.
Onze voorjaarscollecties
zijn compleet.

Wij hebben de koffie
met een tractatie voor
U klaar staan.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Dames - Heren - Kinder Mode



— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

VOOR J AARS TAPIJT AKTIE
MERKTAPIJTEN VOOR TOVENAARSPRIJZEN
o.a. DESSO - PARADE - BERGOSS voor OP = OP PRIJZEN en 5 jaar garantie.

Wij verhuren

voor uw gazon een

vertikuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261 HELMINK

SLAAPKAMERTAPIJT
in grijs of beige
400 breed
op foamrug *• ••

MEENEEMPRIJS ^3 f™

NIJLON TAPIJT
woonkwaliteit
400 breed
van 11 9, -nu f\f\

LEGGEN GRATIS W O f "~

HALFWOL TAPIJT
400 breed
op foamrug
van 1 1 5,- nu f^ f^

LEGGEN GRATIS W O f ™

ZWAAR NIJLON TAPIJT
400 breed
in 3 kleuren
(kan ook op j* « M
500 breed) nu 1 H K
LEGGEN GRATIS 1 «J W f""

BERGOSS HALFWOL TAPIJT

op 400 breed UU,"

op 500 breed 1 f ^rf~~
LEGGEN GRATIS

PARADE VELOURS
woonkwaliteit
400 breed grijs
van 1 69,- nu ^m ̂  M

LEGGEN GRATIS 1 £«Jf~

DESSO WOL TAPUT
zuiver scheerwol
400 breed
op=op A^f\
van 249,- nu ƒ U
LEGGEN GRATIS 1 i Wf~

PARADE WOL TAPUT
op jute rug
400 breed
van 299,- nu OOQ

LEGGEN GRATIS £O JJ f""

NIEUW w . . . NIEUW
Vanaf nu in onze zaak een

fonkelende tuinmeubel- en zonweringsshow

NIEUW met het aller nieuwste NIEUW

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 05752-1514

HAAS-JE- KEPJE
NAAR DE BANKET-
BAKKER

Een winkel eiyol
paas-traktaties

Onze paaseieren, een
sieraad op uw tafel.

BANKETBAKKERIJ

J.Wiekart
Tel. 17 50.

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. U itzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij

IBINK",
manssteeg 1, Ruurlo.

n Zoeteman J r.

Te koop: diverse rassen poot-

€
dappelen, alle N A.K. ge-
rd, alle maten.
ens consumptie aardap-

pels.
G.WOLSINK,
Tolhutterweg 11, Ruurlo
Tel. 05735-1411

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

NIEUW TE BOUWEN
premie A, B en C woningen

-:t̂

architektenburo heijink bv.
hengelo

Prijzen vanaf f 96.000 incl. BTW, aanneemsom
excl. grond en bijkomende kosten
Voor onafhankelijk advies omtrent bouwmogelijkheden, keuze aannemers,
premieregelingen, woonlasten en financiering kunt U bij ons terecht.

Architektenburo

Heijink
Kastanjelaan 6
7255 AM Hengelo Gld.
Tel. 05753-2069
b.g.g. 2128

Assurantie & makelaarskantoor

gerrits + lammers bv
Spalstraat 26
7255 AC Hengelo Gld.
Tel. 05753-3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem
Tel. 08340-34025

fl̂ ^Sröe^rAde^
'^S^^s^

Dames Bermuda
in een mooie poplin kwaliteit
verschillende moderne uni kleuren
Tuunteprijs 69,50 ^" A f A

Paasprijs slechts W %M f W W

Meisjes blouses
in uni kleuren en
opgezette kraag **^m »• ̂ ^
Tuunteprijs 32,50 *J ^lix * Tl
Paasprijs slechts &• M f^J^J

Heren pantalon
in eenjuit seersucker stof
moderne kleuren
Tuunteprijs 49,9 5 /II* O O

Paasprijs slechts ^« W f U IJ

Dames blouse
een rijk versierde broderie blouse
in uni kleuren met opgezette kraag
en korte mouw É^ •" ^% ̂ %
Tuunteprijs 39.50 C M
Paasprijs slechts V V f W W

Meisjes rok
in een mooie chambrai stof
met rimpel elastiek in de boord
Tuunteprijs 49,50 |r% ̂ \ |™ ̂ %

Paasprijs slechts ^a •• ^J ̂ J
V

Heren overhemden
met korte mouw in uni kleuren met een
ingeweven werkje, knoopjes in de boord
Tuunteprijs 25,00 |̂ M f| |™

Paasprijs slechts 1 %t fWW

DAMES PUMP
in verschillende moderne
kleuren al vanaf 49,00

Prima leren collegeschoen |
leer gevoerd, Pinocchio

• in verschillende kleuren

99,00

ADIDAS SPORTSCHOEN
verschillende kleuren
vanaf 59,95

SCHOOLSCHOENEN
van de Tuunte is goed, stoer
en voordelig.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Dondedag 9 april 1987

49e jaargang nr. l

Echtpaar Boers aan "De Eendracht"
vijftig jaar getrouwd

ZUTPHEN: Buitensingel 62 Tel. 05750-28986. Weg naar Laren 126 Tel 05750-15911
VORDEN: Dorpsstraat 18. Tel. 05752-2713 GROENLO: Schrijnwerker 1 Tel 05440-62689.

Donderdag 16 april is het echtpaar A. Boers en H J. Boers-Meerbeek, wonende aan "De Eendracht" te
Vorden vijftig jaar getrouwd. Zowel bruid als bruidegom zyn 77 jaar en genieten nog een goede gezond-
heid.
Het gouden paar heeft twee dochters, één wonende in het Drentse Gieten en een dochter wonende in Vor-
den. Daarnaast is het echtpaar Boers maar wat trots op de vier kleindochters.
Het gouden paar zelf is zeer ver-
knocht aan Vorden. Beiden zijn hier
geboren en getogen. De heer Boers
heeft voor zijn pensionering gewerkt
bij de Coop. Landbouwvereniging
"De Eendracht" en wel van 1931 tot
1974. Gedurende een achttal jaren
was hij tevens marktmeester in Vor-
den, een karweitje dat hij altijd met
veel plezier opknapte.
Ook was de jubilaris 40 jaar penning-

meester van de plaatselijke afdeling
van de EHBO.
De hobby van het bruidspaar Boers
werd bijna een kwart eeuw gezamen-
lijk beleefd. Aan hun aktiviteiten bij
de boerendansgroep "De Knup-
duukskes" bewaren ze dan ook de be-
ste herinneringen. Vooral de uitstap-
jes naar onder andere Portugal, Fran-
krijk, Duitsland, België, Engeland
staan hun nog helder voor de geest.

Momenteel zijn hun favoriete bezig-
heden onder meer kaarten, bejaar-
densoos, bingo e.d. In en om het huis
zijn bove^Bn klusjes genoeg, zodat
het energieke gouden paar in feite nog
tijd tekort komt.

Donderdagavond 16 april wordt er in
Hotel Bai^f van 20.00 tot 21.30 uur
een receptie gehouden.

Voetbal

Voor het bedrijfszaalvoetbaltoernooi
dat Velocitas op 27 april, 11, 18 en 25
mei organiseert hebben zich al diverse
teams opgegeven. Er zijn momenteel
nog enkele plaatsen open.

Treffers kwamen
tegen Atak tot
moeizame 5-5
In de tweede wedstrijd van de promo-
tieronde kwam de Vordense tafelten-
nisvereniging tegen naaste concur-
rent Atak tot een moeizame 5-5.
Reind de Heus speelde ver beneden
zijn kunnen en wist maar één partij te
winnen. Ook Gerard Krajenbrink
kwam tot één zege.
Het was opnieuw Rolf Gaspar die de
meeste aandacht naar zich toetrok
door tweemaal te winnen. Een partij
ging verloren. De Vordenaren won-
nen wel de dubbel. In deze promotie-
ronde staan de Treffers met 3 punten
op kop. De Vordenaren ontmoeten
nog éénmaal Atak. Bij winst is promo-
tie en feit.

Voorjaarsrit
Graafschaprijders
A.s. zondag 12 april organiseert de
VAMC de Graafschaprijders een
voorjaarsrit. Start en finish zijn bij Ca-
fé Schoenaker op de Kranenburg.
Inschrijving is mogelyk in de A -l- B
klasse en toerklasse.

Velocitas
Het vijfde team van Velocitas heeft
kampioen Meipoort een gevoelige 8-3
nederlaag toegebracht. Het derde
team verloor thuis met 3-5 van Zavo-
do 8. Velocitas 2 ver!oor thuis met 3-6
van AZC 5.
Vrijdag 10 april gaat het eerste team
van Velocitas op bc/ock bij Flash.

Vorden - Terborg: 0-3
In een armetierig partijtje voetbal
heeft Vorden l zondag een verdiende
0-3 nederlaag geleden tegen Terborg.
De Vordenaren bakten er in deze
wedstrijd aanvallend niets van.
Opvallend was wel dat trainer Charly
de Weerd langs de kant met oogklep-
pen opliep, want het feit dat b.v. bij de
geelzwarten Reind-Jan Westerveld al
vanaf die beginfase duidelijk gebles-
seerd was waardoor deze speler de
wedstrijd onbewust aan zich voorbij
zag gaan, ontging de Weerd klaarblij-
kelijk.
De andere voorhoedespelers waren er
wel maar je zag ze niet, hoewel Chris
Hissink tien minuten voor tijd duide-
lijk in beeld kwam door commentaar
te geven op de leiding. Deze enige op-
zienbare daad van Chris Hissink werd
door de arbiter beloond met een rode,
kaart, waardoor Chris zijn medespe-
lers een "prima" dienst bewees in het
verdere verloop van de competitie.
Theo Schotsman en Gerrit Pardijs on-
derscheidden zich deze ontmoeting
wel positief.
Beste man van het veld was de rooie
Terborg speler André Roth die alle
drie doelpunten voor zijn rekening
nam.
Na een halfuur spelen kopte deze An-
dré Roth zijn ploeg na een uitstekende
corner van H. Valk naar O-1. Even later
kroop Vorden door het oog van de
naald toen Bennie Wentink blijkbaar
een vlieg in zijn oog had door de bal
precies voor de voeten van een Ter-
borgspeler te plaatsen. De deze mid-
dag weifelend spelende doelman
Wim Harms redde echter fraai.
Een kwartier voor tijd scoorde André
Roth zijn tweede doelpunt, waarna hij
even later uit een penalty (Wim
Harms pakte John Wanrooy binnen
de beruchte lijnen) de eindstand op
0-3 bracht.

Meddo dames -Ratti dames l
In deze uitwedstrijd tegen Meddo
werd de tweede nederlaag geleden
voor de Ratt idames dit seizoen.

Al in de eerste minuut kreeg Meddo
een kans die ze niet benutte. De kans
die even later kwam benutten ze wel
en het werd 1-0.
Lidy KI. Heerenbrink moest 15 minu-
ten voor rust het veld verlaten met
een enkelblessuren. Daar geen wissel-
spelers aanwezig waren, moest Ratti
met 10 man verder spelen.
Na de rust werd er alles aangedaan om
de achterstand weg te werken, maar
het mocht niet baten.
Meddo slaagde er nog in om een twee-
de goal te scoren. Dankzij een gemiste
penalty van Meddo bleef de stand 2-0.
Ondanks deze nederlaag blijft Ratti
nog goed in de race om het kampioen-
schap.

Dammen
Pupillentoernooi Tilburg
Een gekombineerd pupillenviertal
van DCV Vorden en DC Zutphen
nam deel aan een sterk bezet invitatie-
toernooi in Tilburg. Het team haalde
in het toernooi een 4e plaats achter
Kasteel Spangen l en 2 en Blijswijk 1.
In totaal deden er 28 teams mee aan
dit toernooi. Mike Voskamp en Anja
Bouwman skoorden 10 uit 7. Frieda
Meyerman en Marco Teunissen 9 uit
7.

Onderlinge kompetitie
Senioren: S. Wiersma - J. Koerselman
0-2; S. Buist - T. Janssen 2-0; B. Breu-
ker - B. Hiddink 2-0; M. Boersbroek -
H. Lenselink 1-l^G. Hulshof - H. Es-
selink 1-1; B. Wentink-G.B rummel-
man 0-2; B. Rossel - R. Slutter 2-0; Ko-
mende week is er geen klubavond: op
17 april zal worden gesneldamd.

J unioren viertallen
Het juniorenviertal won, na een 7-1 in
Ulft nu ook de thuiswedstrijd tegen
Ulft met 6-2, en mag zich nu distrikts-
kampioen noemen. Beide team zijn
geplaatst voor de Gelderse titelstrijd.

M. Voskamp - R. Boon 1-1; H. Hoek-
man - M. Daamen 2-0; J. Slutter - J.
Venus 2-0; H. Berenpas - A. Renting
1-1.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gestoofde riblappen
De stooftijd voor riblappen hangt af van welk deel van het rund de lap-
pen gesneden zijn. Voor riblappen, volgens de liefhebbers een lekker
stukje stoofvlees van het rund moet u tenminste 2 a 2,5 uur rekenen. Het

/voordeel van riblappen is dat deze gemakkelijk een dag van te voren
klaargemaakt kunnen worden. De volgende dag even opwarmen is dan
voldoende.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram riblappen. Maak het vlees
droog met keukenpapier en wrijf ze in met wat zout en peper. Stuif er
door een zeefje een beetje bloem over. Verhit 100 gram boter (of half bo-
ter en half rundvet) en bak de lappen boven een niet al te hoog afgestelde
warmtebron aan weerszijden bruin.
Schuif het vlees naar een kant van de pan en fruit, gedurende l minuut,
in de bakboter l grote grof gesnipperde ui. Voeg vervolgens l uitgeperst
teentje knoflook toe en roer alles even door. Schuif het vlees weer op z'n
plaats en schenk zoveel kokend water in de pan tot het vlees net niet he-
lemaal onder staat.
Voeg l eetlepel (kruiden)azijn, l laurierblad, 2-3 kruidnagelen en even-
tueel l theelepeltje fijngewreven tijm toe. Temper de warmtebron. Leg
de deksel op de pan en laat alles stoven tot het vlees gaar is. Hoe langer de
stooftijd is des te smakelijker de jus wordt.

Tip: gestoofde riblapp^F smaken lekker bij alle koolsoorten en ook
bij peulvruchten zoals capucijners en bruine bonen. Geef er gekookte
aardappelen bij.
Bereidingstijd: 5-10 minuten. Stooftijd: 2-3 uur.

Mevrouw Halfman in beroep
tegen herplantplicht

De commissie voor beroep en be-
zwaarschriften heeft zich donderdag-
avond onder voorzitterschap van Mr.
K. Mollema bezig gehouden met het
beroepschrift van Mevr. G.H. Half-
man-Memelink aan de Hengeloseweg
15 te Vorden.
De gemeente Vorden heeft haar her-
plantplicht voor 42 eiken langs de Zo-
mervreugdweg opgelegd en haar te-
vens gesommeerd de overblijvende
stobben te verwijderen.
Mevr. Halfman voelt niets voor deze
herplantplicht want volgens haar gaat
het hier om doorgeschoten slaghout
dat de kans krijgt om opnieuw uit te
lopen.

Politierechter
Tegenover de commissie van beroep-
en bezwaarschriften stelde Mevrouw
Halfman onomwonden dat zij eerst
de uitspraak van de politierechter wil
afwachten.
De Arrondissementsrechtbank te
Zutphen heeft haar namelijk op 10 de-
cember 1986 het vellen van 23 bomen
ten laste gelegd. "De rechter achtte
het vellen van 23 of althans een aantal
bomen niet bewezen. Of ik de bomen
gekapt heb is zeer twijfelachtig, hiero-
ver heeft de politierechter nog geen
uitspraak gedaan. Hetgeen mij is op-
gelegd is niet bewezen zodat mij dus
geen herplantplicht kan worden opge-
legd", aldus Mevrouw Halfman.

Zij haalde vervolgens fel uit naar de
gemeente, hetgeen Wr. Mollema
deed opmerken: "U bent wel erg
boos". Dat kun je wel zeggen ja, want
de gemeente heeft behalve een aantal
stobben inmiddels ook kamperfoeli
en vlierbessenstruiken weggehaald.
Dat heeft de gemeente gedaan om de
bewijzen weg te halen", zo sprak
mevr. Halfman duidelijk geëmotio-
neerd. Volgens haar heeft de gemeen-
te een aantal grote stobben laten
staan.
Wethouder Geerken wenste op de
verwijten van mevr. Halfman tegen-
over de gemeente niet nader in te
gaan. "De gemeente heeft alleen aan
de hand van de verordening herplant-

plicht opgelegd", aldus de heer Geer-
ken.
Naar aanleiding van vragen van Mr.
Mollema antwoordde de wethouder
dat het beleid van de gemeente los
staat van het proces verbaal. 'Twee ge-
scheiden dingen".
De commissie zal binnenkort aan de
raad advies uitbrengen, waarbij het
volgens Mr. Mollema niet is uit geslo-
ten dat de commissie eerst nog een
kijkje gaat nemen aan de Zomer-
vreugdweg.

Feestelijke opening
DB professioneel
Op zaterdag 28 maart jl is db professio-
neel van start gegaan. Op die dag pre-
senteerde de groothandelstak van de
firma De Beer zich officieel in haar
nieuwe pand aan het publiek. Een ie-
der, professioneel gebruiker of niet,
was dan welkom om 's met eigen ogen
te zien wat het resultaat van de verhui-
zing van de Spittaalstraat/Tademasin-
gel naar de Kleine Belt 3 op industrie-
terrein De Mars is geworden.

Het nieuwe vestigingspunt garan-
deert niet alleen een betere bereik-
baarheid en een enorme toename van
het beschikbaar aantal vierkante me-
ters, maar ook een efficiëntere inde-
ling, een met PVC afvoermateriaal en
elektrisch installatiemateriaal uitge-
breid pakket én een snellere service.
Zo is db professioneel nu geheel ge-
komputeriseerd.

Naast de al genoemde produkten le-
vert db professioneel, deels zelf uit
West-Duitsland geïmporteerde, ijzer-
waren, gereedschappen en machines.

Laatstgenoemde twee artikelgroepen
worden ook verhuurd. Ook partikulie-
ren kunnen bij De Beer steigers, par-
ketschuurmachines, etc. huren, zij het
dat men zich dan wel in de winkel aan
de Spittaalstraat moet vervoegen. Een
bijkomstig effekt van de verhuizing is
de mettertijd effektiever in te delen
winkel. De eerste stappen zijn in die
richting al gezet.

Industrieën, aannemers, instellingen
en andere professionele gebruikers
zullen voortaan op werkdagen bij db
professioneel, Kleine Belt 3, indu-
strieterrein De Mars, Zutphen terecht
kunnen. Telefonisch zal de zaak be-
reikbaar zijn onder nummer 05750-
18411. Een speciale buitendienstme-
dewerker wordt aan het personeelsbe-
stand van zestien personen toege-
voegd om zo gewenst de professione-
le klant te bezoeken.

Uitslagen wedstrijden
v.v. Vorden
Vorden Al - A.B.S. Al: 2-2; Vorden
A2 - Brummen A2: niet gespeeld;
A.Z.S.V. BI-Vorden BI: 0-1; Vorden
B2 - Warnsveldse Boys B2: 6-4; Vor-
den B3 - Sp. Lochem B2: 1-7; W.W.-
N.A. Cl -Vorden Cl: 2-2; K.S.V.C1 -
Vorden C2: 6-0.

Uitslagen biljarten
Uitslagen van woensdag 25 maart:
Kranenburg l - Ons Genoegen l-
34-38.
Uitslagen donderdag 26 maart in Zut-
phen: Modern 3 - Kranenburg 3'
40-26.

Nationaal Geschenk voor
Prinses Juliana en Prins Bernhard

De Oranjeverenigingen in on/e gemeente /.ijn benaderd door de Confederatie
van Oranjeverenigingen met het ver/oek om a k t i v i t e i t e n te w i l l e n ontplooien
om gelden in te /amelen voor een Nationaal Geschenk, dat Prinses Ju l i ana en
Pr ins Bernhard /al worden aangeboden bij de viering van Hun Gouden
Huwelijksfeest.

/oals al bekend is gemaakt /al dat geschenk op 30 apri l a.s. "op
Koninginnedag" worden aangeboden tijdens een manifestatie op Paleis
Soestdijk.

De gemeente Vorden heel t in overleg met de Oranjeverenigingen speciaal voor
de/e i nzame l ing onderstaande bankrekeningen geopend onder de volgende
nummers

Amrobank 47.97.96.440
Bondsspaarbank 923127.836
Rabobank 36.64.17.673
Vorden en bijkantoor Kranenburg

Onder vermelding van Nationaal Geschenk
50-jarig huwelijk.
A l l e giften die daarop worden gestort zullen bestemd worden voor het Gouden
huwelijksgeschenk.

Wij verzoeken iedereen die een bijdrage het/ij groot of klein op één van deze
rekeningen zou willen storten dat te doen. Dit Nationaal Geschenk van de
Nederlandse bevolking zal Prinses Juliana voor de helft willen besteden aan
projekten speciaal voor gehandicapten, terwijl Prins Bernhard de andere helft
graag wil besteden aan projekten binnen Nederland van het Wereld
Natuurfonds.
De Oranje verenigingen en het gemeentebestuur hopen dat zeer vele
inge/.etenen wil len meedoen in de wetenschap dat vele kleintjes één grote
maken.

Gemeentebestuur Vorden
De Oranjeverenigingen


