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Tante Toos Smale wordt 100 Oranjeavond
In het Dorpscentrum vindt a.s. zater-
dag weer de jaarlijkse Oranjeavond
plaats. Dit jaar begint de avond met
toneel, deze keer verzorgd dor de to-
neelvereniging 'Krato', die het toneel-
stuk 'Het is crimineel' voor het voe-
tlicht zullen brengen. Dit stuk stond al
eerder op het programma in het Drops-
centrum maar moest toen wegens plot-
selinge ziekte van een der spelers wor-
den afgelast. Het bestuur van de Oran-
jevereniging is bijzonder ingenomen
met de bereidheid van de toneelvereni-
ging Krato dit stuk hier nu te brengen.

Gezien de kwaliteit van genoemde to-

neelvereniging belooft deze avond een
succes te worden. Aan dat succes zal
ook zeker worden bijgedragen door de
popzanggroep 'The Keys' uit Keyen-
borg en omgeving. Deze groep zanger
van ca. 57 personen zullen hier goed in
het gehoor liggende zangnummers in
zowel het populaire als het moderne
genre voor ons brengen. Er blijkt nu al
grote belangstelling voor deze avond te
bestaan. Voor wie een goede plaats wil
is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn.
De zaal is om zeven uur open en de
aanvang is half 8. Leden van de Oranje-
vereniging hebben gratis toegang, niet-
leden f4,— per persoon.

Maandag 24 april is er feest op Villa Nuova. Die dag wordt namelijk de
100e verjaardag gevierd van Tante Toos Smale. In werkelijkheid is
tante Toos zondag 23 april jarig.

nen te poetsen. Werkzaamheden die zij
met veel plezier deed. Toen op Villa
Nuova de aardappels geschild en wel
werden aangevoerd betekende dit voor
Tante Toos minder werk. Tante Toos is
nog heel gezond, loopt zelf de traf op
en af en leest nog zonder bril. 's Mor-
gens staat zij om 8.00 uur op om pre-
cies 12 uur later het bed weer op te
zoeken. Af en toe neemt ze een 'snip-
perdag' en mag ze de gehele dag in bed
blijven. Maandagmiddag 24 april is er
ter gelegenheid van haar verjaardag een
receptie in het souterrain van Villa
Nuova. Burgemeester Kamerling zal de
jarige maandagmorgen namens het ge-
meentebestuur zijn gelukwensen ko-
men aanbieden.

Tante Toos werd een eeuw geleden in
Gorssel geboren. In 1902 is zij met haar
familie verhuisd naar de Branden-
borch. Met haar moeder en zuster
(haar vader was toen reeds overleden)
en opoe kwam zij in het huis van de
familie Klein Lebbink die in dit buurt-
schap een boerderij hadden. Tante
Toos heeft vrijwel haar hele leven op
deze boerderij doorgebracht en allerlei
huishoudelijke werkzaamheden ver-
richt. Zelf is zij nooit getrouwd ge-
weest. In juni 1979 is zij naar Villa Nuo-
va vertrokken waar zij tot op de dag van
heden wordt verpleegd. De eerste jaren
van haar verblijf op Villa Nuova maak-
te zij zich verdienstelijk door onder
meer aardappelen te schillen en schoe-

Aktie polio-de-
wereld-uit
Koniginnedag 1989
Konden we de vorige week melden dat
de voorbereidingen voor de grootse
sponsorloop in het centrum van Vor-
den op volle toeren draaiden, thans is
het zover dat vrijwel alle puntjes op de
'i' gezet. Het wordt steeds duidelijker
dat het een massaal gebeuren gaat wor-
den, dat zonder meer de moeite van
het aanzien waard is. Alle lagere scho-
len zijn gestart met de voorlichting op
het wereldwijde in-entingsproject te-
gen de kinderverlamming, en de kin-
deren zullen vanaf nu starten met het
vinden van sponsors voor hun eigen
loopprestatie.

SOOlopA
Het startschot voor dit grootse spekta-
kel zal worden verricht door de burge-
meester mr. E.J.C. Kamerling. De
schoolgroepen l, 2 en 3 zullen eindigen

De tot op ̂ Ppril bygewerkte lijst van de extra lopers naast de scholen ̂ P er
als volgt uit: week 14 week 15 week 16

om 15.15 uur. De groepen 4, 5 en 6
eindigen om 15.25 en de groepen 5 en
6, alsmede de meelopende volwasse-
nen einaigen om 15.35 uur. Voor alle
deelnemers staat bij de controlepost
een verfrissing te wachten en ontvangt
men een vaantje ter herinnering. Tallo-
ze vrijwilligers zullen zaterdagmorgen
het parcours over de verschillende rou-
tes uitzetten (grasveld, Burgemeester
Galleestraat en Zutphenseweg). Onder-
tussen hebben zich van verschillende
zijden nieuwe lopers aangemeld en zijn
alle sportverenigingen uitgenodigd om
een of meerdere lopers af te vaardigen
in het kader van de aktie, waarbij inge-
zonden lopen ter voorkoming van een
ziekte, die het lopen verhinderd.

Daarmee is het totale rondebedrag van
de extra lopers gekomen op f351,85 en
hebben we nog anderhalve week te
gaan voor het vinden van j^uwe lo-
pers en nieuwe sponsors. Ii^ph u ook
wilt meelopen, kunt u dit doen door u
aan te melden (uiteraard met een spon-
óor voor uw prestatie) bij Drukkerij
Weevers (tel. 1010).

Cor ten Barge
B. Bloemendaal
M.J. Bruggeman
Bos
G. Emsbroek
N.J. Edens
P. Everink
Fransen
W. Gudde
Houwen
Noppen
L.G. Weevers
G. Wolsing
H. van Woudenberg
H.G. Wullink
Hermien Groot Jebbink
Hr. Warringa

10,-
6,-
6,-
0,-

39,-
35,-
26,-
0,-
6,-
0,-
0,-

31,-
6,-
6,-
6,-
0,-

46,-
6,-

11,-
0,-

41,50
35,-
26,-
0,-
6,-
0,-
0,-

45,-
6,-
6,-
6,-

15,-

60,-
7,-

16,-
1,-

53,60
36,25
30,-
1,-
6,-

15,-
15,-
77,-
6,-
6,-
6,-

16,-
1,25

Gezellige seniorenshow bij Visser Mode

Afgelopen vrijdag hield Visser Mode haar seniorenshow. Op professionele wijze lieten de amateur manne-
quins en -dressmen Hetty, Ammy, Elly, Ali, Johanna, Fred en Theo de mode voor de wat oudere man en
vrouw zien.

Zij toonden zowel vlotte, sportieve
combinaties naast klassiek-modische
en geklede modellen. Bovendien zagen

alle mannequins er extra verzorgd uit
door het kapwerk van Heersink Haar-
modeteam. Bij de mantels zagen we de

trenchcoat in nieuwe materialen als
aquatherm (volledig waterdicht) en een
peau-de-peche-achtig materiaal, zeer

mooi in de bordeaux-rood. In de jacks
en coats vooral makkelijk draagbare
jasjes voor zeer acceptabele prijzen. Er
werden veel blazers in allerlei materia-
len en kleuren geshowd, ideaal om te
combineren, voor elke vrouw eigenlijk-
een kledingstuk dat niet ontbreken
mag. In de japonnen en pakjes van o.a.
Ara, Frankenwalder, Elvi en Linda Lu
zagen we veel gebloemde dessins, maar
ook rustige uni modellen. In de finale
werden de bloemdessins uitstekend ge-
combineerd met japonjasjes, in vele
kleuren, met lange en korte mouw. In
de set-programma's prima combinaties
van o.a. Ara, Sxapade, L'Espoir en het
huismerk Nicole Ferrat. Naast de des-
sinrokken met tricot-blouses in vele
kleuren zagen we uni rokken (o.a. We-
ber) met mooie dessin blouses of blou-
sons van o.a. Felicia. Veel rokken zijn
voorzien van elastiek (geheel of alleen
in de zij) wat zeer comfortabel dragen
is. De beide heren lieten fraaie kos-
tuums zien van o.a. Peter van Holland
en Vip. Ook de combinaties zagen er
mooi en draagbaar uit. De jacks o.a.
van Melka zijn sportief en wat langer
zodat zij prima te dragen zijn over een
kolbert. Verder makkelijk zittende vrij-
etijdsmode met bandplooibroeken,
overhemden van Fablo en Melka en
mooi uitgewerkte pullovers van Pierre
Monee en Roberto Sarto. Dhr. Elbrink
van Visser Mode bedankte ladyspeaker
Nel, de mannequins en dressmen, kap-
salon Heersink voor de zeer verzorgde
kapsels en de fa. Kettelarij die voor de
bloemen zorgde. Door de grote belang-
stelling en enthousiaste reakties bleek
het succes van deze seniorenshow.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur eucha-
ristieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 23 april
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, Kindemeven-
dienst

Kapel de Wildenborch zondag 23 april
10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk zondag 23 april
10.00 uur ds. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. P.W.
Dekker

Huisarts 22 en 23 april dr. Dagevos, alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel moge-
lijk tussen 9.30 en 10.00 uur

Praktijk verloskundige: Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur. Op zaterdag van
9.15-10.00 uuren 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 22 april 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 22 en 23 april G. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230
Alarmnummer 06-11.

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per
dag bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur,
tel. 05751-1846.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur, tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 uur

Tafeltje Dekje hele maand april mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bi/kantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdaa
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Wichmond/Vierakker T. ten Dijke-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-54555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
22 april 17.00 uur Eucharistieviering; zondag
23 april 10.00 uur Woord- en Communie-
dienst

Hervormde Kerk Wichmond zondag 23
april 10.00 uur ds. C. Bochanen

Alarmnummers:
Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-

Bus naar culturele
wedstrijd Ochten
Jong Gelre Vorden doet zaterdag mee
aan de provinciale culturele wedstrijd,
die wordt gehouden in Ochten (in de
Betuwe). Met het stuk, geschreven
door Erik Knoef, heeft de afdeling een
eerste plaats genaaid op de regionale
voorronde. Vanuit Vorden vertrekt een
busw naar Ochten voor leden en be-
langstellenden. Omdat er maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar zijn
(25), wordt iedereen verzocht zich hier-
voor op te geven bij Karin Boers of
WIm Voskamp.

15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. MAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-
12.00 uur

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur

Burgerlijke
Stand
Geboren: Merel Aemilia de Kruif,
Roy Siebelink.
Ondertrouwd: J. G. Wenneker en
G. Bultman
Gehuwd: C. de Jong en J. C. van
Hulst; H. E. Bouwmeester en G.
W. Rozendaal; R. Bakker en H.
Stapper.
Overleden: T. Roeterdink, 72 jaar.



De Rabocard nu
4 maanden op proef!

Neem mi een Rabocard. Vraag 'm aan vóór
l mei en probeer 'm vrijblijvend tot
l september a.s. Met de vakanties in zicht
een mooie gelegenheid om te ervaren hoe
comfortabel het kan zijn: wereldwijd betalen
met uw handtekening. De Rabocard is een
complete creditcard, die met ƒ 40,— per
jaar behoort tot de goedkoopste creditcards
ter wereld. Bij uw Rabobank ligt een folder
met meer informatie, voorwaarden en een
aanvraagformulier voor u klaar.

Rabobank
Meer bank voor je geld

8709-3-'8SI

DE HOOGSTE RENTE
EN EEN "KNAKENPIJP"

CADEAU
Profiteer snel van dit aanbod. Als u
nu kiest voor één van onder-
staande spaarmogelijkheden bij de
NMS Spaarbank bent u goed uit.
Naast de speciale pluspunten
(rente op rente, het vertrouwde
spaarboekje en persoonlijke
service) krijgt u: de hoogste rente
en een 'knakenpijp' met
3x een riks voor niks!

Vaste termijnsparen
1 jaar 6,5 %
2 jaar 6,75%
3 jaar 7,0 %
5 jaar 7,2 %

U ziet, het is nu meer dan ooit de moeite waard om
te gaan sparen bij de NMS Spaarbank.
K o m l i e f s t v a n d a a g n o g l a n g s !

D e a c t i e p e r i o d e i s
v a n 1 7 t / m 2 9 a p r i l

l Uw NMS-spaaradviseur:
ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Openingstijden:
Ma 14.00-17.00 uur, Woe 9.00-12.30 uur.
Vrij 9.00-12.30 en 14.00-17.00

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 20, 21 en 22 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

2 kilo
Hollandse

Golden
Delicious

2,95

MAANDAG
24 april

500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

DINSDAG
25 april

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
26 april

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
Maar dan brood
van de man die zelf bakt,
want dat proeft U!

AANBIEDING:

Aardbei-sinaasappel of
hazelnoot taartje van 7,25 voor 6,75
Zeeuwse cake NU 3,-
Ontbijtkoek of kandijkoek
NU 50 et. voordeel
Krentebollen 6 haien 5 betalen

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

U krijgt van ons een riks!

Da's mooi meegenomen, toch?
Profiteer mee met ons

duo-voordeel.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

gebraden
Varkensrollade

100 gram 1,45

Zure zult 100 gram 0,69
MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo

Borstlapjes

1 küo 11,90

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 Kippepoten voor

een tientje

Hamburgers

speciaal

s haien 4 betalen A

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470 WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 11,50

Bami of Nasi 1 küo 6,25

Priklapjesi küo 16,90

Schouder?
karbonades

1 küo 6,95

Dit weekend:

Franse
kaas-
broodjes

f 1,50voor

't winkeltje in ver» brood en banket

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

OOK IN DE
GLASBAK

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL ?

VORDEN

-x~v
Er is ons de afgelopen weken (en nog
steeds) zo vaak gevraagd of wij stopten
met de Herberg???

Wie dergelijke onzinnige verhalen de
wereld instuurt is ons onduidelijk.
Wij vieren in oktober het 10-jarig bestaan
en waarschijnlijk in 1999 het 20-jarig
jubileum.

Dus u kunt rustig uw bruiloft etc.
boeken voor de komende jaren.

Zo dat was dat.
Nog vragen? Even 2243 bellen.

m

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken•

Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11, 7251 MPVorden. Tel. 6673

Verkoop appeltaartjes
Vordens dameskoor
26, 27 en 28 april

Als ze bij U aan de deur komen,
stel ze dan niet teleur.

Hartelijk dank.

Concordia 120 jaar
In verband met dit jubileum
willen onze Duitse vrienden, de
„Music Verein Kranenburg", ons
een

gastconcert
aanbieden. U bent hierbij van
harte uitgenodigd op zaterdag
22 april om 19.30 uur aanwezig te
zijn in het Pantoffeltje.
De toegang is geheel gratis.

P.S. In de pauze zal de uitslag van onze vierde
trekking van de jubileumverloting bekend gemaakt
worden.



Hierbij willen wij iedereen
bedanken die onze trouw-
dag, 8 april, tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

Carlo en Irma
Bosch-Woltering

Hoetinkhof 111

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 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.

• Wie wil en kan ons helpen
(2 pers.) met economie 1,
5 VWO?
Tel. 6410.

• Biedt zich aan: zelfstan-
dige hulp in de huishou-
ding.
Tel. 2674.

• Gevraagd: Oppas voor
twee kinderen, 2 en 4 jaar.
Circa 40 uur in de maand.
Fam. Reinders, tel. 3575.

• Te koop gevraagd: in om-
geving van Vorden een af-
braakzomerhuisje of een
stukje grond met bouwver-
gunning voor nieuw zomer-
huisje.
Brieven onder nr. 3-1, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Nog gelegenheid voor het
inscharen van 3 a 4 pinken.
G.D. Nijenhuis, Onsteinseweg
7, Vorden. Tel. 05752-6750.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

Kunstgebittenreparatïe

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

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

FEESTAVONDEN
Openbare DORPSSCHOOL

Donderdag 20 en
vrijdag 21 april

Dorpscentrum, 19.30 uur.

Kaarten via school of
's avonds aan de zaal.

A.s. zaterdag 22 april

OUD PAPIER
OPHALEN
S.V. Ratti

Biljart-
vereniging
K.O.T.
organiseert
a.s. zondag 23 april

Café d'n Olde Kriet
Tel. 05754-285,
Wichmond

j

In plaats van kaarten

JAN GROOT JEBBINK en
ELISABETH VAN WELZENIS

QMn 22 april a.s. trouwen om 10.30 uur in
het gemeentehuis van Vorden.
De kerkelijke inzegening zal zijn om 11.30
uur in de N.H. Kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op de receptie
van 14.30-16.30 uur in café restaurant
'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.

*> Ons adres blijft:
Het Heijink 8
7251 VC Vorden

Vordense
ondernemers-
vereniging

De winkels zijn op
Koninginnedag

gesloten

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

RONDWEG 2 is wegens familiefeest
zaterdag 22 april
de gehele dag

gesloten
Tankstation geopend van
8.30 tot 18.00 uur

Cafetaria - Zaal

„b' (^Ib
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752 - 3487

is dinsdag 25 april
tot 17.00 uur

gesloten
D'Olde Smidse wenst
iedereen prettige Koninginnedag

Op vrijdag 28 april hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

LAMMERT en DINY
VISSCHERS

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10.

Brinkerhof 63
7251 WX Vorden
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Op
zondag 30 april a.s.
hoop ik

••^•x
§i$

R.B. Boers

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

LllTVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

LEKKER HOEFT NIET
ALTIJD DUUR TE ZIJN

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Kalfsleverworst P.«t. 298
Corned beef 100 gram 145

nze aanbiedingen van d£ze week:
NIEUW DIT WEEKEND:

Ter kennismaking

Hamtaart
100 gram 195
(heerlijk als hartige hap of
borrelhapje)

T" T T" ~r -r^r

SPECIAL
/ VOORJAARS

" ROLLETJES
165(ook m rundvlees)

100 gram

MAANDAG:

Speklappen
per kg 0,98

DINSDAG:

Verse worst . 00
500 gr. 4,98

Runderworst c no
500 gr. 5,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. . no
500 gr. 4,98

Rundergehakt
500 gr. 5,98

r • i

£
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

06 juwelier
siemermk
<x> opticien

, Zutphenseweg 7 - vorden

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

mijn 85ste verjaardag te vieren
met een receptie
van 15.00 tot 18.00 uur
in zalencentrum 'de Luifel'
te Ruurlo.

'Berkelhof nr. 17
7241 G J Lochem

Bedroefd, maar dankbaar voor het lejt/en dat wij met
hem mochten delen, berichten wij U dat plotseling
van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze
zorgzame vader en lieve opa

TEUNISROETERDINK
echtgenoot van B. J. Oudenampsen

geboren 16-11-1916, overleden 12-4-1989.

Vorden: B. J. Roeterdink-Oudenampsen

Vorden: Jan en Joke
Paulien, Marja, Renate

Vorden: JettyenJan
Jolande, Jeanet, Ingrid

Bathmen: Henk en Gerda
Karin, Edwin, Petra

Borculo: Anneke en Reint
Mark, Angelique

Oldenzaal: Ineke en Wim
Nienke, Marri

Lochem: Teun en Wim
Sander, Kirsten

Buggenum: Rikie en Günther
Monique

Hengelo (Gld): TonnyenAda
Diana, Petra, Agnes

Vorden: Hermien en Gerrit
Sandra, Patrick, Natalie, Lisette

Hengelo (Gld): Margriet en Fred
Jeroen, Sjors

Ruurlo: Martin en Ricky
Joy

en verloofdes

7251 NX, Vorden
12 april 1989
Zomervreugdweg 1

Deze week:

Eigengebakken knackebröd
met of zonder sesam ^*
nu van 2,50 voor £m

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN • TEL 1384

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. U itzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

,/N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman J r.

Campagne 1989

Epilepsie en Sport?
Zet jezelf niet buitensvel

Steun de epilepsiebestrijding. Dit jaar is
ons thema: sport. Laat vooroordelen niet
meespelen. Ruim 90.000 Nederlanders
hebben epilepsie. Nog veel meer hebben
er dagelijks direct mee te maken. Uw

^^ steun is onmisbaar.

} l NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
ƒ DE MACHT VAN HET KLEINE

' ''/~ ̂ v Postbus 9587, 3506 GN Utrecht

HE T VOORJAAR
MAAKT'N KNIPOOG
NAAR KOMFORTAm
Sportief en komfortabel. Dit voorjaar
gemakkelijke vrijetijdskleding naar de
laatste trend. Dit kleurige katoenen jack

geeft u optimale bewegingsvrijheid en
laat zich leuk kombineren met een
rib-of spijkerbroek.

Maak kennis niet de nieuwe en

komfbrtabele

Vssel
mode

burg. galleestraat 3x^vorden



RAADSVERGADERING OP
DINSDAG 25 APRIL 1989
Deze vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
- vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 1988, nr. 5';
- voorbereidingsbesluit perceel Larenseweg 2 te Vorden;
- verkoop perceeltje grond in Addinkhof aan Intermed BV te Dieren;
- wijziging 'Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden;
- instellen vaste commissie van advies en vaststellen puntensysteem voor toe-

wijzing woonwagenstandplaatsen;
- benoeming voorzitter/lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente-

raad Vorden;
— verdagen beslissing op bezwaarschrift Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

Camping 'De Kleine Steege' opgenomen in bestemmingsplan.

Met de herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1988' wordt de cam-
ping 'De Kleine Steege' planologisch gelegaliseerd.
De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten heeft tegen de vaststelling
van dit bestemmingsplan bezwaren ingediend. Dit bezwaar richt zich tegen de
mogelijkheid om in de groenstrook rondom het kampeerterrein klim-en speel-
toestellen, banken en afvalbakken en dergelijke te plaatsen.

Aangezien de eigenaar van de camping er geen bezwaar tegen heeft dat deze mo-
gelijkheid uit het bestemmingsplan verdwijnt, stellen burgemeester en wethou-
ders de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen,
waardoor aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen.

Voorbereidingsbesluit voor
perceel Larenseweg 7
De eigenaar van de woning Larenseweg
7 heeft aan burgemeester en wethouders
gevraagd om deze woning uit te mogen
breiden. Het ingediende bouwplan past
echter niet binnen het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982'. Er is echter een her-
ziening van dit bestemmingsplan in pro-
cedure gebracht waarin een groeimoge-
lijkheid voor burgerwoningen is opgeno-
men. Deze woningen mogen dan tot ma-
ximaal 500 m3 worden vergroot. De ka-
rakteristiek van de woning mag daarbij
niet aangetast worden en de uitbreiding
moet noodzakelijk zijn om de woning te
laten voldoen aan de heden ten dage aan
een woning te stellen eisen. In principe
zou dan ook vooruitgelopen kunnen
worden op de wijziging van het bestem-
mingsplan.

Omdat er echter een negatief advies van
de provinciale planologische commissie
is op de wijziging van het bestemmings-
plan, moet er, om medewerking aan het
bouwplan te kunnen verlenen, een voor-
bereidingsbesluit worden genomen.
Burgemeester en wethouders stellen de
raad voor om dit te doen.

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag

van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E. J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

Verdelen
woonwagenstandplaatsen
volgens puntensysteem
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om voor de verde-
ling van de drie nog over zijnde woonwa-
genstandplaatsen een puntensysteem in
te stellen. Voor deze drie standplaatsen
staan vijf kandidaten ingeschreven. Voor
de toewijzing zal dus een objektieve keu-
ze dienen plaats te vinden. Het punten-
systeem moet daartoe dienen.

Eveneens stellen burgemeester en
wethouders voor om een commissie in
het leven te roepen die burgemeester en
wethouders in de toekomst voorstellen
doet om standplaatsen toe te wijzen. In
het verleden heeft de gemeenteraad
reeds besloten om de toewijzing van
standplaatsen aan burgemeester en
wethouders over te laten.

Nieuwe voorzitter voor de
commissie voor bezwaar- en
beroepschriften
gemeenteraad Vorden
De heer Mr. H.A. de Boer volgt, indien
de gemeenteraad het voorstel daartoe
van burgemeester en wethouders over-
neemt, de heer Mr. K. Mollema op als
voorzitter van de commissie voor de be-
handeling van bezwaar- en beroepschrif-
ten gemeenteraad Vorden. De heer Mol-
lema is naar Ermelo verhuisd. De heer
De Boer is plaatsvervangend rechter te
Zutphen en woont sinds kort in Vorden.

Kappen van bomen.

Aan de Oude Zutphenseweg komt door
de nieuwbouw van de firma Spiegelen-
berg een eik erg in het gedrang te staan.
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om deze eik te kappen en om el-
ders, in open gedeelten van de Oude Zut-
phenseweg, enkele eiken te herplanten.

Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen nadat de beslis-
sing genomen is, (l l april 1989) bij burge-
meester en wethouders daartegen een
bezwaarschrift ingediend worden.

Vordense verordeningen nu ook van toepassing voor
Vierakker en Wichmond
De gemeenteraad heeft in zijn vorige vergadering de Vordense verordenignen voor
Vierakker en Wichmond van toepassing verklaard, onder gelijktijdige intrekking van
de verordeningen van de Gemeente Warnsveld.

Op grond van de Wet Algemene Regelen Gemeentelijke Indeling zouden de verorde-
ningen van Warnsveld nog gedurende twee jaren gelden, tenzij de gemeenteraad ge-
bruik maakt van de mogelijkheid om deze verordening eerder vervallen te verklaren
en de verordeningen die in de gemeente Vorden reeds bestonden van toepassing te
verklaren. Op grond van het rechtsgelijkheidsbeginsel heeft de gemeenteraad beslo-
ten om de Vordense verordeningen al eerder dan twee jaar na de herindeling voor
Vierakker en Wichmond van toepassing te verklaren.

De onderstaande verordeningen van de gemeente Warnsveld zijn vervallen
verklaard:

- Algemene plaatselijke verordening;
- Verordening behandeling Arob-bezwaarschriften;
- Afvalstoffenverordening;
- Bouwexploitatieverordening 1969;
- Drank- en Horecaverordening;
- Verordening op de logeerinrichtingen en pensionbedrijven;

— Destructieverordening;
- Lozingsverordening riolering;
- Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie;

— Subsidieregeling herstel en vernieuwing rieten daken;
- Verordening op de algemene begraafplaats van Warnsveld;
- Koopavondverordening;
- Verordening ex. artikel 9, Ie lid van de Winkelsluitingswet;
- Verordening regelende het openbaar onderwijs;
- Inspraakverordening ingevolge de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing;
- Kampeerverordening;
- Monumentenverordening;
- Verordening regelende de samenstelling en werking van de monumenten-

commissie;
- Verordeninhg op de openbaarheid van bestuur;
- Algemene regelen voor de verkoop van bouwterrein door de gemeente Warns-

veld;
- Verordening geldelijke steun voor voorzieningen aan woningen voor gehandicap-

ten;
- Verordening op de commissie sociale zekerheid;
- Verordening op de behandeling van aanvragen en bezwaarschriften ingevolge de

Algemene Bijstands Wet en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers.

De volgende verordeningen van de gemeente Vorden zijn van toepassing verklaard:

- Inspraakverordening voor stadsvernieuwing en ruimtelijke plannen;
- Bouwexploitatieverordening;
- Bouwver^B^ning op de logiesgebouwen;
- Bouwregi^ratieverordening;
- Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing;
- Verordening geldelijke steun huisvesting gehandicapten;
- Verordening geldelijke steun voor verhuis- en herinrichtingskosten ten behoeve

van bewoners bij woningverbetering en krotontruiming bij verhuizing;
- Verorden^kop de recreatiewoonverblijven;
- Algemene^aatselijke verordening;
- Verordening inzake beroep geweigerde dansvergunningen;
- Drank- en Horecaveerordening;;
- Verordening speelautomaten;
- Verordening op de Algemene Begraafplaats;
- Verordening gemeentelijke geluidmeetdienst;
- Verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brand-

weer;
- Verordening op de Winkelsluiting 1982, nr. 3 (tot regeling van vrijstelling op grond

van plaatselijke omstandigheden);
- Verordening op de Winkelsluiting (tot regeling van de veertien dagen vrijstelling);
- Verordening op de Winkelsluiting 1978, nr. l (tot regeling van de koopavond in

Vorden);
- Verordening tot uitvoering van artikel 6k, 2e lid van de Wet op de Bejaardenoor-

den, betreffende de behandeling van bezwaarschriften;
- Verordening tot uitvoering van artikel 16k van de Wet op de Bejaardenoorden,

betreffende de behandeling van bezwaarschriften;
- Verordening inzake uitvoering artikel 29 en artikel 38 Algemene Bijstandswet;
- Verordening tot uitvoering van de artikelen 31 en 43 van de Wet Inkomensvoorzie-

ning Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers, betref-
fende de behandeling van aanvragen en de behandeling van bezwaarschriften;

— Monumentenverordening;
- Verordening op de Kampeerplaatsen en Kampeermiddelen;
- Afvloeiingsregeling personeel openbaar onderwijs;
- Verordening regelende de tarieven voor het gebruik van de binnensportaccommo-

datie aan het Jebbink te Vorden;
- Procedureverordening bestuurscompensatie;
- Verordening op de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
- Regelen voor de behandeling van bezwaarschriften ingevolge de Wet Administra-

tieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, door burgemeester en wethouders en
de burgemeester als zelfstandig administratief orgaan;

- Schattingsverordening grondbedrijf;
- Beheersverordening grondbedrijf;
- Verordening openbaarheid van bestuur gemeente Vorden;
- Algemene voorwaarden verbonden aan het gebruik van de sportzaal gelegen aan

het Jebbink te Vorden;
- Algemene regelen voor de verkoop van bouwterrein door de gemeente Vorden

1988;
- Raamregeling voor de inspraak van de gemeente Vorden;
- Verordening voor de heffing en invordering van rechten in verband met ontsmet-

ten van veewagens.

Naast deze verordening die vervallen en van toepassing worden verklaard, blijven nog
enkele verordeningen van de gemeente Warnsveld van kracht in Vierakker en Wich-
mond, omdat daar financiële consequenties aan verbonden zijn die nog nader onder-
zoek vragen. Het gaat om de volgende verordeningen:

- Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs
1987;

- Gemeentelijke stimuleringsverordening inzameling oud papier/karton;
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Warnsveld;
- Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de algemene begraaf-

plaatsen van Warnsveld;
- Verordening op de heffing van rioolaansluitingsgeld;
- Subsidieverordening specifiek Welzijn;
- Procedureverordening specifiek Welzijn;
- Verordening inzake het oprichten, houden en subsidiëren van peuterspeelzalen in

de gemeente Warnsveld;

De Vordense verordeningen die op grond daarvan nog niet van toepassing kunnen
worden verklaard zijn:

- Verordening leerlingenvervoer;
- Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs;
- Raamregeling gemeentegaranties;
- Garantiesubsidieregeling voor de inzameling van oud papier en karton;
- Verordening begrafenisrechten 1989;
- Algemene Subsidievoorwaardenverordening;
- Verordening op het verlenen van subsidie door het gemeentebestuur van Vorden

aan verenigingen, zich bewegende op maatschappelijk, cultureel of sportgebied,
dan wel in het vlak van de vrije tijdsbesteding;

- Subsidieverordening sociaal cultureel werk;
- Procedure verordening sociaal cultureel werk;

In de komende gemeentebulletins zal aandacht geschonken worden aan de conse-
quenties die dit voor de inwoners van Vierakker en Wichmond heeft.

Bouwvergunningen
Op 11 april jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer B. Wakkers te Ruurlo, voor

het bouwen van een loods op het per-
ceel Kerkhoflaan 9 te Vorden;

- de heer L. Kornegoor, Vennemans-
weg 4, voor het vernieuwen en veran-
deren van een kippenhok, op het per-
ceel Vennemansweg 4 te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na
het verlenen van de vergunningen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

Afsluiting gedeelte van de
Insulindelaan
In verband met de sloop van het voorma-
lig jeugdcentrum aan de Insulindelaan is
deze laan vanaf de Dorpsstraat tot aan de
Molenweg afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers, vanaf heden tot 13
mei 1989, of zoveel korter of langer als
nodig is.

Aanleg verkeersgeleiders op
de Horsterkamp
Indien de weersomstandigheden het
toelaten zal op maandag 8 mei aanstaan-
de worden begonnen met de aanleg van
verkeersgeleiders op de Horsterkamp.

De gemeenteraad heeft in maart 1988 al
besloten tot het aanleggen van de gelei-
ders. Met de uitvoering is gewacht totdat
de minister van volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening de geluidswaarde
voor de woningen langs de Horsterkamp
had vastgesteld. Dit is inmiddels
gebeurd.

Tegelijk met de aanleg van de verkeers-
geleiders zullen de bebouwde-kom-bor-
den worden verplaatst, waardoor de ge-
hele Horsterkamp binnen de bebouwde
kom komt te liggen. De maximumsnel-
heid op de Horsterkamp wordt daardoor
verlaagd van 80 naar 50 kilometer per
uur. Gedeputeerde Staten van Gelder-
land hebben op 30 oktober 1987 besloten
om de grenzen van de bebouwde kom
ingevolge de Wegenverkeerswet te wij-
zigen.
De werkzaamheden zullen ongeveer een
week in beslag nemen. Tijdens de uit-
voering zal de halve rijbaan voor het
verkeer beschikbaar zijn.

Winkels in Vorden mogen op
Koninginnedag 1989 geopend
zijn
Naar aanleiding van een verzoek van een
plaatselijke supermarkt hebben burge-
meester en wethouders besloten om Ko-
ninginnedag 1989 aan te wijzen als een
dag waarop de winkels in Vorden geo-
pend mogen zijn.

Inschrijven voor woningen bij
Thuis Best
Inwoners van Vierakker en Wichmond
die bij de gemeente Warnsveld inge-
schreven stonden voor een huurwoning,
dienen zich thans in te schrijven voor
een woning bij de Woningbouwvereni-
ging Thuis Best te Hengelo, indien men
voor een huurwoning in Wichmond of
Vorden in aanmerking wil komen. Bij de
inschrijving kunt u tevens opgeven dat u
bij de gemeente Warnsveld ingeschre-
ven stond. Alsdan wordt met de langere
inschrijvingstermijn rekening gehou-
den.

Het is niet zo dat Warnsveld de gegevens
van diegenen afkomstig uit Vierakker of
Wichmond doorgeven aan de woning-
bouwvereniging 'Thuis Best'.

Te verlenen
bouwvergunningen met
gebruikmaking van
vrijstellingsmogelijkheid
Burgemeester en wethouders maken be-
kend voornemens te zijn om met toepas-
sing van artikel 18A van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening juncto artikel 21
van het Besluit op de RuimtelijkeOrde-
ning medewerking te verlenen aan de
bouwplannen van de heer W. Smid,
Brinkerhof 76, voor het vergroten van de
woning Brinkerhof 76 te Vorden, en van
de heer H.W. Harmsen, Hengeloseweg
14, voor he«. verbouwen van een café-
ruimte aan de Hengeloseweg 14 te
Vorden.
De op deze bouwplannen betrekking
hebbende bouw- en situatietekeningen
liggen tot en met maandag 8 mei aan-
staande voor een ieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie (koetshuis) met de
mogelijkheid om daartegen gedurende
genoemde termijn bezwaren in te die-
nen bij burgemeester en wethouders.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Inzamelingsaktie

landbouwplastic.

Evenals voorgaande jaren is er een inza-
melingsaktie voor gebruikt landbouw-
plastic. Het ingezamelde plastic wordt
hergebruikt. Dit is beter dan het plastic
te verbranden, waarbij schadelijke stof-
fen vrijkomen, of het plastic te storten.
Plastic is niet afbreekbaar, zodat het dan
altijd in het milieu blijft zitten.

Tot l mei aanstaande kunt u bij de recep-
tie van het gemeentehuis opgeven of u
landbouwplastic mee wilt geven, tele-
foon 05752-2323.

Het plastic wordt op 3 mei opgehaald. U
dient er dan voor te zorgen dat het zon-
der klei of zand gebundeld aan de weg
ligt. Ook kunnen plastic veevoeder,
kunstmest of turfzakken meegegeven
worden. Uiterlijk om 07.00 uur moet het
plastic aan de weg liggen.
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„Weekblad Contact'
Uitslag
Pasen/
Voorjaarskruiswoordpuzzel
De oplossing luidde:
Met een lentebries in de rug kan je een storm goed aan
f25,- A.B.M, ter Bogt, Bedelaarsdijk 7, Ruurlo
f20,- I. Poorterman, Het Eiland 2, Warnsveld
f 15,- H. Zweverink, Dolrehoedsdijk 2, Barchem
f 10,- Ivonne Nijenhuis, Onsteinseweg 7, Vorden
f 10,- J.G. Goes, v. Heeckerenlaan 29, Ruurlo
f 10,- L. Louwerse, Lammerhof 71, Warnsveld
f 10,- Mw. E.H.J. Visser-van Doorn, De Hanekamp 34, Vorden
f 10,- H. ten Hoopen-Veldman, Dr. A. Ariënsstraat 13, Steenderen
f 10,- H. Lenselink, Molenweg 19, Vorden
f 10,- J. Tijdink, Sarinkkamp 43, Hengelo (Gld.)

Uitslag
Kinderpasen/voorjaars-
kleurplaat

Ie prijs f 10,- Diana Jimmink, Lage Lochemseweg 12, Warnsveld
2e prijs f 7,50 Marloes van der Heide, de Boonk 21, Vorden
3e prijs f 5,- Frederieke Tankink, Hoge Es 18, Hengelo (Gld.)

De troostprijzen van f 2,50 /ij n gewonnen door:
Mark Bargeman, Strodijk 3, Vorden
Paul Ilbrink, Strodijk l, Vorden
Annet Bloémendaal, Zelledijk 3, Vorden
Carlo Hissink, Russerweg l, Toldijk
Ilse Maalderink, Kremerskamp 14, Warnsveld
Alice Rouwenhorst, Zonnestraal 21, Hengelo (Gld.)
Mark Klein Haneveld, Vosheuvelweg 9, Ruurlo
Annelies v.d. Brink, Vordenseweg 52, Hengelo (Gld.)
Nicole te Linde, Dorpsstraat 13, Vorden
René Bergervoet, 't Gotink 4, Ruurlo

Prijzen af te halen vóór 29 april aan ons kantoor:
Nieuwstad 30a, Vorden

Terugloop ledenbestand
baart T.T.V. „Vorden" zorgen

Voorzitter Gerrit Barink van de touwtrekvereniging ,,Vorden" maakt
zich erstig zorgen over het teruglopen van het ledenbestand. De afgelo-
pen jaren is het ledental dermate verminderd dat de club momenteel in
kompetitieverband met twee senioren en èèn jeugdteam zal uitkomen.

Barink: ,,Je kunt de touwtreksport
nu éénmaal niet vergelijken met de
voetbalsport. Daar zie je gewoon
dat door bijvoorbeeld successen
van het Nederlands Elftal en de
club, het ledental toeneemt. Dat
verschijnsel zie je bij de touw-
treksport niet. Je moet echt klin-
kende resultaten halen wil je de
club op peil houden. Wij spelen nu
nog met ons eerste team in de
hoogste langelijke klasse, zij het
dat we tot de sub-top behoren. En
daar loopt, en niet alleen bij ons,
de belangstelling terug. Wanneer
ons ledenbestand niet wordt aan-
gevuld dan vrees ik dat het voor
ons uitermate moeilijk wordt ons

in de Hoofdklasse te handhaven",
zo zegt Barink.

Propagandaboekje
Het bestuur van de T.T.V. „Vor-
den" gaat echter niet bij de pakken
neerzitten. Binnenkort wordt er in
Vorden en in de buitenwijken huis-
aan-huis een propagandaboekje
over de touwtreksport verspreid.

,,In dit boekje kan men alles over
deze sport lezen en dan met name
het reilen en zeilen van onze vere-
niging. Wij hopen hiermee te be-
reiken dat zich een aantal nieuwe
leden zullen aanmelden", zo zegt
voorzitter Gerrit Barink.

Gezellige drukte bij Fancy Fair
Gereformeerd/Hervormde clubs
De fancy fair van het Gereformeerd/Hervormde clubwerk werd afgelo-
pen zaterdag door een groot aantal mensen bezocht.

Op het plein naast de Gerefor-
meerde kerk stonden voor jong en
oud allerlei grote wedstrijdspelen
opgesteld. In de drie zalen van
clubruimte ,,'t Achterhuus" was
o.a. kinderspeelgoed te koop en
kon men met allerlei aktiviteiten
meedoen. Zo was er een grimeur
aanwezig om kinderen op een zeer
professionele manier te schmin-
ken. Ook werden er wafels gebak-
ken. En natuurlijk stond er koffie
met cake klaar.

De opbrengst van de fancy fair was
niet voor de clubs zelf bestemd.
"We vonden het leuk om een spe-
ciaal doel uit te kiezen waar het
geld van deze dag heengaat", ver-
telde een lid van de Geref./Herv.
Jeugdraad. "En omdat het echt-
paar Lotterman binnenkort terug-
gaat naar Papua Nieuw Guinea om
hun zendings- en ontwikkelings-
werk daar voort te zetten, was een
goede bestemming al gauw gevon-
den.

Johan en Janny Lotterman waren

zelf aanwezig met een boeken-
kraam en met allerlei gebruiks- en
kunstvoorwerpen uit Papua en
Nieuw Guinea. Ook werden er in
een zaaltje dia's vertoond over het
bijbelvertaal- en alfabetiserings-
werk van deze Vordenaren.

Het was de bedoeling van de orga-
nisatoren dat de ongeveer 120 kin-
deren die wekelijks de club? bezoe-
ken zelf ook zoveel mogelijk aan
de diverse spelen zouden kunnen
meedoen. Daarom hoefde er voor
deelname aan een aktiviteit maar
een heel klein bedrag te worden be-
taald. De jeugdraad was dan ook
verbaasd dat de opbrengst van de
fancy fair toch nog 1200 gulden
bedroeg. De organisatoren waren
blij met de hulp die ze van allerlei
kanten kregen. Prijzen werden
aangeboden door particulieren en
de Vordense middenstand. En al-
lerlei spelen werden bijvoorbeeld
beschikbaar gesteld door muziek-
vereniging Sursum Corda, de Lin-
dese buurtvereniging en de Lagere
Agrarische School.

Rommelmarkt
„De Kraanvogel"

De rommelmarkt die de basis-
school ,,De Kraanvogel" zaterdag-
middag organiseerde is een succes
geworden. De organisatoren had-
den een optimistische berekening
van de te verwachten opbrengst ge-
maakt. Men hoopte op zo'n dui-
zend gulden. Toen aan het eind
van de dag de balans werd opge-
maakt bleek dat de bezoekers na
aftrek van de kosten, 1547 gulden
in het laadje hebben gebracht. Be-
halve spulletjes die van huis waren
meegebracht, werden er ook "in-
komsten" via allerhand spelletjes
verkregen.

De opbrengst van de rommelmarkt
is bestemd voor de nieuwe school-
tuin. Een tuin die is onderverdeeld
in zogenaamde tuinzitjes waar de
kinderen zelf kunnen kweken, een
zitje buiten waarbij bij mooi weer
les gegeven kan worden en een
parkje met bomen en wilde plan-
ten.

Amusante
toneeluitvoering
T.A.O.
De toneelvereniging T.A.O. Wil-
denborch heeft de bewoners uit dit
buurtschap vrijdag- en zaterdag-
avond in de Kapel weer een paar
gezellige uurtjes voorgeschoteld.
Beide avonden vond in een uitver-
kocht ,,huis" de opvoering plaats
van het blijspel ,,De verloofde van
mijn vrouw" van Otto Schwartz
en Georg Lengbach.

Het blijspel op zich was er één met
vele koij^che verwikkelingen. Een
oom en^n tante in Canada maak-
te regelmatig geld over naar een
lieftallige jongedame uit Neder-
land. Geld met een bijbedoeling
want de bewuste dame, zo hoopt
het Canjiese echtpaar, zou op ge-
geven iBIment in het huwelijk
gaan treden met zoon Toby.

Maar helaas de Hollandse schone
was inmiddels al getrouwd, dus
moest het huwelijk vanwege de
centen verborgen worden gehou-
den. Toen het Canadese echtpaar
op bezoek kwam was Holland let-
terlijk en figuurlijk in last!

Voldoende ingrediënten om ervoor
het publiek een leuke avond van te
maken. Onder regie van Henk
Kree f t enbe rg man i fes t ee rde
T.A.O. zich door een prima rolbe-
zetting.

Veel publiek bij
Achterhoekse avond
ANBO
Dit weekend organiseerde de afde-
ling Vorden een Achterhoekse
Avond. De grote zaal van het
Dorpscentrum was geheel gevuld.
Voorzitter H. de Graaf maakte in
zijn openingswoord bekend dat de
afdeling Vorden er sedert januari
jongstleden 42 leden heeft bijge-
kregen. Het totale ledenbestand
bedraagt thans 230.

De voorzitter van de ANBO gewest
Gelderland, de heer G. J. Bent uit
Winterswijk hield vervolgens een
korte rede. Hij sprak onder meer
over het ouderenbeleid zoals dat
door de lagere overheden wordt
gevoerd.
De folkloristische dansgroep "De
Knupduukskes" vermaakte de
aanwezigen met een aantal volks-
dansen. Ook gaf de groep een mo-
deshow met kledij zoals dat vroe-
ger en heden ten dage in de Achter-
hoek gedragen wordt.
Rinus Pelgrum kreeg de lachers de-
ze avond twee keer duidelijk op
zijn hand. Eerst vertelde hij hoe
Anton de Bok eens "rieeën" leer-
de. Zeer komisch was zijn voor-
dracht over de Achterhoekse boer
die een vliegreis naar Spanje had
gewonnen! Volksdansen, een sa-
menzang, alsmede een polonaise
vormde het slot van deze gezellige
Achterhoekse avond.

Huwelijks-escorte
Op zaterdag 8 april trouwden Irma Wol-
tering en Carlo Bosch. Omdat Irma lid is
van de LR en PC 'De Graafschap' werd
het bruidspaar begeleid door een escorte
van 32 ruiters van deze rijvereniging. De
bruidegom en bruid werden opgehaald in
een witte'koets. Met de begeleidende es-
corte werd achtereenvolgens naar kasteel
Vorden en de Christus Koningkerk gere-
den voor de huwelijkssluiting.

Voetbal
Rietmolen - Ratti
Ratti moest vandaag een wedstrijd
spelen tegen het laag geklasseerde
Rietmolen. Na een vlotte start
werd er eerst een penalty gemist.

Uiteindelijk was het Carla Addink
die de openingstreffer scoorde 0-1.
Daarna volgde er een reeks van
doelpunten door Lissette Spitho-
ven 3x, Gerrie Berendsen 2x, Ger-
da Bos lx, Carla Addink 2x, An-
net ten Pas lx, eindstand 0-10.
Ratti speelt volgende week uit te-
gen AD '69.

Fratsen in Jeugdsoos Agenda
Aanstaande vrijdagavond 21 april zal in de Vordense Jeugdsociëteit de
winnaar van het Keifestival 1988 van Lochem, de band Fratsen optreden.

De band heeft een optreden dat bestaat uit muziek en flarden van theater
en cabaret.
Al met al een optreden vol verrassingen en natuurlijk fratsen.

Dit clubje is het dat op dit moment
als stichting Fratsen ^ui bandje
vormt. Nu zegt dat noJPks, want
er zijn wel meer jongelui die probe-
ren op zo'n manier eeuwige roem
te vergaren. En die zijn ook alle-
maal weer op hun eigenn»nier bij-
zonder leuk, blind, v^ftk, posi-
tief of doemdenkerig rHargeestig.

Het aardige van Fratsen is echter
dat ze zo ongeveer van dat alles bij
elkaar zijn. Dat ze hun publiek
doen afvragen of de tranen in hun
ogen het gevolg zijn van schaterla-
chen of stilletjes huilen. Want wat
is er leuker dan een niet klaar kun-
nen komende hardrocker?

De dood van een politiek gevange-
ne? Het afschaffen vanhet leger?
Kleine landjes, vlooitjes, sprookjes
of een Tukker in Parijs? Hun mu-
ziek wordt beïnvloedt door alles
wat los en vast hun oren bereikt.
Mooie muziek die ontroerend is of
Top 40 geweld dat de oren teistert.
Dat wordt verwerkt in een pro-
gramma van bijna twee uur of lan-

ger dat alles behalve voorspelbaar
probeert te zijn.

Fratsen is live een entertainend ge-
zelschap dat de ogen voor intimi-
teit niet zal sluiten. Manoe danst
graag met alle mensen. De jongens
van Fratsen zitten op de muzikale
golf van bijvoorbeeld een jonge
gast als Neil Young (iemand die
het volgens hen de komende tijd
helemaal gaat maken...), gedreven
tot het maken van muziek, muziek
en nog eens een hoop lol. Van ori-
gine is Fratsen Twents en dat pre-
tendeert natuurlijk een zekere ma-
te van orginaliteit.

Ze willen de wereld op z'n Twents
veranderen en dat is alleen maar
aardig van ze. Fratsen brengt de
mensen samen. Op bruiloften en
partijen of in de café's en jonge-
rencentra. Om te scheuren, te
schreeuwen, te zingen, te bewegen
of te blijven. Dat maakt allemaal
niets uit, want ze hebben tenslotte
erg goed geoefend. Fr olijk, vrien-
delijk en frivool, da's Fratsen.

Biefstuk

Weekend
recept
Slageru
Vlogman

Geroosterde biefstuk, waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en
jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes worden gege-
ven, bereid je in een ommezien, terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen plm. 600 gram biefstuk.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol mt een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol in
folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstuk droog met keukepapier. Wrijf ze in met wat grof gema-
len zwarte peper en bestrijk ze met wat (olijf)olie. Rooster de biefstuk on-
der een zeer hete grill in 6 min. aan weerstzijden bruin. U kunt natuurlijk
ook de contactgrill of het eenvouddige ijzeren grillplaatje gebruiken om
de biefstuk te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal waarop het
vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie, omdat het vlees er anders
aan vast blijft „kleven". Bestrooi de biefstuk na het roosteren met een
beetje zout. Leg de geroosterde biefstuk op een voorverwarmde schaal
en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 min. - Energie per portie: ca. 2280 kj (550 kcal).

APRIL:

20 KPO Vierakker, Afsluiting seizoen
20 ANBO Vorden, fietstocht,

verzamelen op Marktplein.
20 Feestavond Dorpsschool
21 Feestavond Dorpsschool
21 Open Tafel S WO Vorden
22 Muziekverein Kranenburg (Dld.),

Concert in 't Pantoffeltje
22 Jong Gelre, Prov. Ledenvergadering

met Culturele wedstrijd en
feestavond

22 Jubal, Voorjaarsuitvoering
Ludgerusgebouw

22 Achterhoekse Avond Oranjefeest
23 Open Tafel SWO Vorden
24 ANBO Vorden, Jeu de boule en/of

klootschieten, camp. 'de Goldberg'
25 Soos Kranenburg, Dia's kijken in

zaal Schoenaker
25 Open Tafel SWO Vorden
26 Bejaarden Vierakker-Wichmond
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

Vorden
28 Jong Gelre, Bowlingavond

'Ruighenrode'
28 Open Tafel SWO Vorden
29 Oranjefeest
30 Oranjevereniging, Fietstocht bij

Ludgerusgebouw
30 Open Tafel SWO Vorden

MEI:
l ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
1 Kerkgebed de Voorde
2 SWO Vorden, Open Tafel
5 SWO Vorden, Open Tafel
7 SWO Vorden, Open Tafel
8 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
9 SWO Vorden, Open Tafel
9 Soos Kranenburg

10 HVG Wichmond-Vierakker, Lezing
10 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Bijeenkomst
12 ANBO, Lezing, Dorpscentrum

Vorden
12 SWO Vorden, Open Tafel
14 SWO Vorden, Open Tafel
15 ANBO, Fietstocht Vorden
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 HVG Dorp Vorden,

Afsluitingsavond
19 SWO Vorden, Open Tafel
20 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge

competitie senioren
20 C-toernooi w Vorden
21 B-toernooi w Vorden
21 Voorjaarstocht. Afstanden: 40 -80 en

120 km. Start: café-rest. 'de Herberg'
21 SWO Vorden, Open Tafel
22 Soos Kranenburg
22 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
23 SWO Vorden, Open Tafel
23 HVG Wichmond-Vierakker, Reisje
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
26 SWO Vorden, Open Tafel
26 Concordia Vorden, Concert Hotel

Bakker
27 Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi
28 Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi
28 SWO Vorden, Open Tafel
29 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
30 SWO Vorden, Open Tafel
31 HVG Vierakker-Wichmond,

Slotavond
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Een rijke keus uit motor- en handmaaiers, een fleurige
kollektie tuinmeubelen en veel bijzondere aanbiedingen...
^ maa'<t een bezoek aan onze voorjaarstuinshow
méér dan de moeite waard.

U bent welkom op vrijdag 21 april van 8-21 uur
zaterdag 22 april van 8-16 uur

Zutphenseweg 15 - Vorden -Tel. 05752-1261

turter
barbecues

DEMONSTRATIE
Zaterdag 22 april

10.00-16.00 uur

Wenzel Spellbrink
assurantiën en

bemiddeling o.g.

Spellbrink
hypotheekinfo:

Wij bieden aan: voordeel van
duizenden guldens, wanneer u
uw huidige hypotheek veran-
dert in een spaarvasthypo-
theek. Wij werken samen met
alle grote hypotheekverstrek-
kers.
Jan Gotink, onze hypotheekad-
viseur, zal u er graag meer over
vertellen.
Belt u ons meteen of kom van-
daag nog aan op ons kantoor.
Wij zijn non-stop geopend van
8.30 tot 19.30 uur, telefoon:
05430-1 85 85.
Spellbrink, uw bouwfondskan-
toor! Voor het veranderen van
uw huidige hypotheek in een
spaarvasthypotheek.

AKTIE:
nieuwbouw/hypotheken rente

5.3% voor geheel 1989.

Markt 25, 7101 DA
Winterswijk, tel.:
05430-1 85 85

Ruurlo tel.: 05735-2136

NOG 8 DAGEN OPHEFFINGSUITVERKOOP!

nog ±2500 stuks spijker-, katoenen- en
ribbroeken, t-shirts, polo's, bloesen, rok-
ken, blazers, jacks enz. aangevuld met
±2500 stuks onvolledige series, restan-
ten en kleding met schoonheidsfoutjes
uit ons magazijn knallen wij
eruit met kortingen van .

ALLES UI rZOEIKI !N

-19-9 en 5 g u iaën!

Dorpsstraat 29
RUUPLO

OPEL SERVICE

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Als de stroom

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op
de meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk
om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf Oldenhave, en wij
brengen weenlicht in de duisternis. Dag en nacht!

INSTALLATIEBEDRIJF x

Q.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-756.
Liirstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

BIJ OTTEN IS HET ECHT LENTE
,,Mooie bloemen,

mooie meubels!'
Lekker genieten, heerlijk in de zon.
Liefst op een OTTEN-bank.
Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk.
OTTEN-meubels in huis krijgen is véél
gemakkelijker!

Meubels voor uw kamer.
In de verkoophal van OTTEN staan bank-
stellen, fauteuils, tafels, stoelen en kasten,
te kust en te keur. Degelijk en mooi.
Bankstellen en stoelen naar keuze bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en
kleuren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens
eens over met OTTEN, hij adviseert u graag

kopen, als die van uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.
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BIJ ONS
VINDT U MODE
VAN TOP
TOT TEEN
DAMES BIG SHIRT
Ruimvallend t-shirt met leuke
print. Maten s t/m xl

Tuunteprijsf 12,50
Weektopper 9,95
KINDER JOGGING
PAK
Uitgewerkt pak met surf print en

een turtle kraag. Maten

104/164.

Tuuntepriis 49,95
OQ QC

Weektopper O^7/v vJ

DENIM ROKJE
In stoned washed kwal. Met

geborduurde band. Maten 36

t/m 42.

Tuuntepriis f 35,—.

7Q QRWeektopper ^^/f^J^J

FLUOR
SPORTBROEK
In de kleuren geel, groen en

cyclaam. Met binnenbroek.

Maten 104/176.

Tuuntepriis f 12,50.
O QC

Weektopper O/W w

DAMES JACQUARD
TRUI
leuke vlotte trui in 50% kat./50%

acryl. Div. kleuren.

Tuunteprijsf 69,95.

Weektopper

UNI BLAZER
100% katoen kwal. In de kleuren

zwart, wit, kit en beige.

Tuunteprijs f 35,—.

Weektopper 19,95
Aanbiedingen op de garenafdeling
Zareska Fargo van 375 voor 2.75
Zareska coton cable van 3.75 voor 2.75
Zareska jolie van 4.25 voor 3.25

Gezellig uit?!
Restaurant zalencentrum
te Almen biedt u vele mogelijkheden,
vanaf een gezellig diner in ons sfeervolle restaurant,
tot een compleet verzorgd feestarrangement.
Bel voor informatie: 05751-1296.

Adres: Scheggertdijk 10 - 7218 NA Almen.

Zalencapaciteit van klein — tot 600 personen.
Gelijkvloerse kegel- en bowlingbanen en een schietkelder.
Grote goed verlichte parkeerplaats.
Ook tourist-menu.

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodei

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

8

8 B>

Natuursteen, hout?
Ja, natuurlijk. Bij ons een scala aan
mogelijkheden om uw tuin op te
sieren.

Vlechtschermen, schaarbekken (div.
maten), rechthekken, rolborders, rond-
palen, half-rond palen, tuin-timmerhout,
azobé-balken, mini-bielzen, bielzen
zwart, kantdelen planken.

Vele soorten grote en kleine zwerfkeien
(internationaal).
Eiken spoorbielzen (evt. op maat gezaagd).
Sierbestrating natuursteen in vele soorten
en kleuren bestaande uit kinderkopjes en
waaltjes.

SCHRADER
industrieterrein De Huet, Doetinchem
tel. 08340-34602

iedere

e slip
iedere

e slip

Ruurio

LANDELIJKE DISCOTEKENDAG
voor

LANDELIJKE
DISCOTEKENDAG

ouders van discogangers, leerkrachten
gemeenteraadsleden, politie en brandweer,

gemeente-ambtenaren enz.

U bent van harte welkom
19.00 tot 23.00 uur

gelegenheid tot discussie

DISKOTHEEK 'DE ZWAAN'
Spalstraat 3 - Hengelo-G. -Tel. 05753-2448

W.J.3IPKOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA:
12S 5-drs. L, goud (m.), 36.000 km, 1 -'86
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87
13N 3-drs. Club, rood, 25.000 km, 8-'87

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
16D 3-drs. Diesel, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
13S 5-drs. Spec., groen (m.), 67.000 km, 2-'84
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km, 1 -'84
12 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
16D 3-drs. Diesel, rood, 162.000 km, 10-'84
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 5-drs. LS, Caravan, wit, 52.000 km, 6-'86
12S 3-drs. LPG. blauw, 68.000 km, 1 -'87 •

OPELASCONA:
16D 5-drs. LS, Diesel, rood, 154.000 km, 6-'82
16D 4-drs. LS, Diesel, rood, 1 97.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, Diesel, blauw, 123.000 km, 4-'84

OPEL REKORD:
20N 4-drs. LS, groen (m.), 160.000 km, '80

OPEL OMEGA:
18S 4-drs. LS, staalgrijs, 32.000 km, 1 -'87
18S 5-drs. Caravan, rood (m.), 27.000 km, 9-'87

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Citroen BX 19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-'84 •
Citroen Visa GT
wit, 78.000 km, 11-'84*
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Volvo 343 Spec.
groen, 160.000 km, 3-'79

Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83

Mitsubishi 23 TD
4-drs., groen, 1 55.000 km, 3-'84

VW Polo 1300 cc
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85 •

Subaru Justy S/L
rood, 150.000 km, 1 -'88

Off. OPEL + ISUZU-dealer
Leasin9- inruil en 100% financiering mogelijk



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Ar/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

normaal 5,50 nu 3,50

1 pak

witte of
bruine bollen 1,25
1 0 gevulde koeken 5,50
met amandel 0,75 p.s.

Specialiteiten: Aardbeienplaattaart, Appelplaattaart.

Tegen inlevering van
deze waardebon

VRIJDAG 21 APRIL

20 harde
Duitse

broodjes
3,50

\ \
\

BOUWPLANNEN?
EN BESCHIKT U OVER EEN GRONDPERCEEL?
DAN KUNNEN WIJ VOOR U UITVOEREN o.a.:

Sfff^r,

vo°$
ff

Exc\. leges en aansluitkosten
Compleet v.a. f 169.500 -

Exc\. leges en aansluitkosten
Compleet v.a. f 202.600 -
OOK DIVERSE ANDERE MODELLEN EN PRIJSKLASSEN !

Informatie:
AANNEMERSBEDRIJF CUPPERS
HENGELO-VORDEN
05753-1729 / 05752-6648

DIAFIT
vezel fibres

Voor een evenwichtig dagelijks voedingspakket wordt onder meer een Inname
van 40 gram vezels aanbevolen. Het verbruik ligt echter In het algemeen veel
te laag.

Zemelen, tarwe, rijst, mals. rogge, gedroogde vruchten en groenten bevatten
deze onmisbare vezels.

'Diaflt* te een doordachte keuze hieruit, waarmee op een prettige manier In
deze behoefte kan voorzien worden: het eten van twee s. drie boterhammen
daags geeft reeds de helft van de noodzakelijke vezeMnname.

Reeds lang Is de voedingsvezel bekend en gewaardeerd omwille van zijn rol
bij het stimuleren van de darmfunktie.

Met Diaftt verzorgt u uw voedingspatroon.

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

M ETEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
VORDEN
In de periode van 27 april
1 989 t/m 3 mei 1 989 worden
de gasmeterstanden in de
gemeente Vorden opgenomen.
U kunt de meteropnemer ver-
wachten tussen 8 uur 's mor-
gens en 8 uur 's avonds.
Wij verzoeken u ervoor te zor-
gen, dat de meters goed be-
reikbaar zijn.
Heeft de meteropnemer u niet
thuis getroffen, dan doet hij
bij u een kaart in de brievenbus.
Op deze kaart noteert u zelf de
gasmeterstand.
Indien de meteropnemer uiter-
lijk 3 mei 1989 de gasmeter-
stand niet heeft opgenomen
of geen kaart in de bus heeft
gedaan, verzoeken wij u
kontakt met ons op te nemen
via één van nevenstaande
telefoonnummers.
U dient de ingevulde kaart
uiterlijk 9 mei 1989, op de
post te doen, aangezien
anders een schatting van uw
verbruik kan volgen.

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Hengelo:
05753-1966.
Kantoor
Zutphen:
05750-97612.

De oplossing
voor de aflossing»

aflossing gegarandeerd •stabiel lastenpatroon
•vele extra zekerheden

Garantie
Hypotheek

Van Zeeburg Mak OG
Zutphenseweg 31
VORDEN
Tel. 05752-1531
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6 vaste planten I I I

24 violen 750
1 bos trosanjers 495
1 bos tulpen

DE VALEWEIDE bloemen

In deze schitterende Omnibus drie boeiende
en onvergetelijke romans van een bekend
schrijfster:

De zon gaat niet onder
De levensroman van Alida Steijling
Leven zonder drempels

562 blz., gebonden
met een fraai kleurenomslag
Normale prijs f 37,50

NU SLECHTS f 16,90
Uw voordeel f 20,60

Boekhandel Loga
Raadhuisstraat 22, telefoon 3100

BIJ DEBOEKHANDEL BENT U GOED UIT

your fashion shoe by Helioform

Jgf Jansen & gal
^ autoschadebedrijf f/^?l

Autoschadereparaties [£<
'aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

Master's 0637
Met opvallend fraaie
plisséspiegel.
Buffelkalfsleer
f. 129,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG. ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit Radson
en Buderus voor c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

f m 7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

Zaterdag jl. opende garagebedrijf A.
Kant, aan de Enkweg 5-7, haar deuren.

Het was een drukte van belang in het
pand waar vroeger garage Boesveld was
gevestigd. Snelle serviceverlening

schrijft garage Kant hoog in het vaan-
del, tevens levert hij nieuwe en ge-
bruikte auto's onder volledige Bovag-
garantie. Reparaties en onderhoud
worden verzorgd aan alle merken
auto's.

In commissie
algemeen bestuur:
Gemeentelijke
monumentenlijst
punt van discussie
De heer H. Tjoonk, fraktievoorzitter
van de WD zei dinsdagavond in de
commissie voor Algemeen Bestuur
nogeens uitdrukkelijk dat zijn fraktie
grote bezwaren blijft houden tegen het
feit dat mensen verplicht kunnen wor-
den dat hun pand op de gemeentelijke
monumentenlijst wordt geplaatst. Mo-
menteel staan in Vorden 74 panden op
vrijwillige basis op deze lijst. Op advies
van de Monumentencommissie zijn
een aantal eigenaars aangeschreven,
waarvan de commissie vindt dat hun
panden op de monumentenlijst thuis-
horen. Hiervan hebben er zeven posi-
tief gereageerd. Een aantal hebben niet
gereageerd en elf eigenaars hebben la-
ten weten dat ze hun pand niet op de
lijst geplaatst willen zien. Burg. Kamer-
ling zei goeie hoop te hebben dat een
aantal alsnog zal zeggen, het is ak-
koord. 'Als deze mensen bijvoorbeeld
horen dat wanneer ze voor het opknap-
pen van het dak subsidie krijgen, zij
dan toch wel op de lijst willen. Dan
blijft een aantal die het perse niet wil-
len. Burg. Kamerling: 'Wanneer het
hier gaat om panden die het behouden
waard zijn dan kunnen wij besluiten
deze panden toch op de monumenten-
lijst te zetten. Voor de betreffende eige-
naars bestaat dan uiteraard de moge-
lijkheid om via de normale procedure
in beroep te gaan. Een goeie procedu-
re', zo vond de heer Kamerling. De he-
ren Voortman (PvdA) en Boers (CDA)
onderstreepten de zienswijze en het
door het college te voeren beleid.
Voortman tot Burg. Kamerling: 'Uit
uw beleid blijkt duidelijk dat u reke-
ning hebt gehouden met bezwaren
zoals die vanuit de burgerij ten opzich-
te van de monumentenlijst zijn opge-
merkt. Ik ben ook duidelijk van me-
ning dat het college een beleid voert
zoals ook de raad destijds heeft aange-
geven. Tjoonk beoordeelt het wat te
negatief, aldus Voortman. Dat laatste
vond ook CDA-fraktievoorzitter Boers.
Hij was van mening dat de heer Tjoonk
de praktijk veel te somber afschildert.
'Laten we over een jaar eens evalue-
ren', zo stelde hij voor. Voortman
stemde hiermee in. De heer Tjoonk
tenslotte: 'Hier is gewoon sprake van
machtsmisbruik. Nogmaals we gaan al-
leen akkoord indien het plaatsen op
vrijwillige basis geschiedt'.

Te 'forsc rijgedrag op
het lebbink
Zowel in de commissie Financiën/
Openbare Werken alsmede in de com-

missie voor Algemeen Bestuur werd
dinsdagavond door de CDA commis-
sieleden gewezen op het 'forse' rijge-
drag van automobilisten op het leb-
bink en dan met name op het stuk van-
af het kruispunt van de Steege richting
sporthal. De heer van Voskuilen be-
pleitte hier een wegversmalling aan te
brengen. De heer Boers wees op het
gevaar voor fietsers en spelende kinder-
en in deze straat. Burg. Kamerling:
'Kinderen behoren niet op straat te
spelen maar op de stoep. Dat het ik
mijn kinderen tenminste altijd ge-
leerd', zo zei hij. Een oplossing om de
snelheid via drempels te temperen zag
burgmeester Kamerling niet zitten.
'Drempels zjn hele slechte verkeers-
technische oplossingen', zo sprak hij.
Wethouder mr. Slingenberg zei in de
commissie Financiën/Openbare Wer-
ken dat de heer Bekman, hoofd ge-
meentewerken, ter plaatse de situatie
in ogenschouw zal nemen. In de com-
missie Financiën ontspon zich een dis-
cussie over de vraag of mestsilo's nu
wel of niet bij de onroerend-goed-
belasting betrokken worden. Het ging
met name de heer Lichtenberg om het
principe. Wethouder Slingenberg tot
Lichtenberg: 'Ik beloof u alvorens u de
aanslag in de bus hebt, hebben wij u
geïnformeerd'! Volgens de heer van
Voskuilen is het bij een aantal scholen
onvoldoende bekend dat er voor een
aantal zaken 'reserves' zijn waar scho-
len gebruik van kunnen maken. Hem
werd beloofd dat de scholen hier t.z.t.
nader over geïnformeerd zullen wor-
den.

Oudheidkundige
vereniging 'Oud-
Vorden'
Tijdens de in hotel Bakker gehouden
ledenvergadering van de vereniging
'Oud Vorden' werd allereerst een mi-
nuut stilte in acht genomen voor het
onlangs overleden lid de heer H. Ko-
ning. Bij de bestuursverkiezing werden
de aftredende bestuursleden mevr. J.
Vreeman-Dekker; mevr. F. van
Druten-Vrieze en de heer H.J. Reind-
sen bij akklamatie herkozen. Op 17 mei
maakt de vereniging een busreis naar
het Brabantse stadje Heusden. OP 19
september zal ir. H.F.M, van Rampen
van Natuurmonumenten een lezing
met dia's verzorgen. Hetzelfde doet de
heer L. Sevenster op 16 oktober over
de kastelen in Overijssel. De heer
Grootjans komt op 27 november naar
Vorden met 'Kerstmis door de eeuwen
heen'. 16 januari 1990 is er 'Nieuwjaars-
visite' men Hans Keuper. Marga Kool
komt op 13 februari op bezoek bij
'Oud-Vorden'. Na afloop van het offi-
ciële gedeelte vertoonde de heer F.
Rouwhorst een klankbeeld over het le-
ven van de schilder Rembrand van
Rijn, alsmede over 'Vorden vanuit de
lucht'.

Thema kulturele
wedstrijd
Na afloop van de provinciale jaarverga-
dering van Jong Gelre, zaterdag 22 april
in Ochten wordt een kulturele wed-
strijd gehouden. Het thema luidt: 'Mi-
lieu vriendelijk produceren en consu-
meren'. Aan deze wedstrijd doen de
volgende afdelingen mee: Almen; El-
dik; Ochten; Borculo; Geldermalsen;
Vorden en Laren.

Opbrengst
Hartstichting
De opbrengst van de collecte van de
Nederlandse Hartstichting in de ge-
meente Vorden heeft dit jaar f 5245,25
opgebracht.

Musik Verein
Kranenburg
Op zaterdag 22 april vindt er een optre-
den plaats van de musik verein Kranen-
burg uit Duitsland op uitnodiging van
Concordia. In 1987 heeft de plaatselijke
muziekvereniging Concordia contact
gezocht met de Duitsers, teneinde een
uitwisseling op gang te brengen tussen
beide plaatsen. Na enige voorbereidin-
gen was het in 1988 zover dat Concor-
dia tijdens het nieuwjaarskoffieconcert
in Vorden een gedeelte van het pro-
gramma samen met de Duitse partners
heeft uitgevoerd. In mei werd Concor-
dia uitgenodigd op het schuttersfeest in
Kranenburg alwaar in de optocht werd
meegelopen. In februari 1989 togen de
Vordenaren opnieuw naar de Kranen-
burg, nu op uitnodiging van de karna-
valsvereniging. Een compliment voor
het pionierswerk van deze Vordenaren
zijn de contacten die ondertussen zijn
ontstaan tussen de beide carnavalsvere-
nigingen en wellicht verdient dit navol-
ging door meerdere Vordense vereni-
gingen. Jongsleden zondag 16 april was
de Vordense muziekvereniging te gast
bij een c^fcert van de musik Verein in
Kranenbi^ en werd wederom een ge-
deelte van het concert gezamenlijk uit-
gevoerd. Al deze contacten hebben er-
toe geleid de Duitse vrienden uit te no-
digen vr^r een gastconcert in Vorden.
Eéen en^Wer zal geschieden op zater-
dagavonlR april a.s. in het Pantoffel-
tje. Als muzikale omlijsting van de
vierde trekking van de jubileumverlo-
ting zullen de muzikanten uit Kranen-
burg hun beste beentje voorzetten.
Teneinde niet alleen de vele lotenhou-
ders, maar iedereen te laten genieten
van deze muzikale happening, is beslo-
ten de toegang geheel gratis te houden.
Al met al belooft het een mooie kijk en
luisteravond te worden waarbij ieder-
een van harte welkom is.

In de bibliotheek
staat iets bijzonders
op de planken
Open huis in de openbare bibliotheek.

Op zaterdag 22 april is de bibliotheek
geopend. Men kan op de gebruikelijke
manier boeken, c.d.'s en platen komen
ruilen. Maar er is meer: dhr. Krauts uit
Vorden zal op gezette tijden een prach-
tige natuurdiaserie rondom Vorden la-
ten zien. Voor nieuwe inwoners een
aantrekkelijke kans om op een andere
manier kennis te maken met Vorden
en omgeving. Ook voor nieuw-
ingezetenen en mensen die het al lang
van plan waren, maak ook voor diege-
nen die het niet van plan zijn: maak op
22 april kennis met de openbare biblio-
theek door op die dag een gratis proefa-
bonnement voor 3 maanden te nemen.
Een lidmaatschap van de bibliotheek
biedt: het steeds voor 3 weken of langer
meenemen van romans en informatie-
ve boeken over zeer veel onderwerpen,
het lenen van compact-disks en platen.
Uiteraard kan men ook altijd - met of
zonder lidmaatschap - gebruik maken
van de leeszaal waar een keur aan tijd-
schriften en kranten voor iedereen be-
schikbaar is. Wilt u een bepaald adres
of betekenis van een bepaald woord
weten, de bibliotheek heeft naslagwer-
ken op velerlei terrein. De jeugd heeft
mee kunnen doen met een kijkdozen-
wedstrijd: bij voldoende deelname
worden op zaterdagmidddag prijzen
uitgereikt, terwijl één van de ingelever-
de dozen een kans maakt bij de gehou-
den provinciale wedstrijd voor de
jeugd.

Touwtrektoernooi
op Koninginnedag
Aan dit toernooi kunnen alle
verenigingen-bedrij ven-straten mee-
doen. Opgave is nog mogelijk tot 27
april bij M. Engel, Julianalaan 23, tel.
2836.

Vordens Dameskoor
Het Dameskoor treft momenteel voor-
bereidingen voor een grote appeltaar-
tenaktie welke op 26, 27 en 28 april zal
worden gehouden. De bedoeling is om
de clubkas te spekken.

Basisschool Vorden
De leerlingen van de basisschool
(dorp) houden 20 en 21 april hun jaar-
lijkse feestavonden in het Dorpscen-
trum.

Dammen
Negende Golden Prague
Toernooi te Pradg
Een Vordense delegatie nam deel in de
Tsjechische hoofdstad Praag aan het
toernooi om de 'Golden Prague'. Het
toernooi was goed bezet: de eerste 5
plaatsen waren voor spelers uit de
Sowjet-Unie, aangevoerd door Alexan-
der Presman, die 11 punten uit 7 wed-
strijden scoorde. Henk Ruesink, door-
gaans uitstekend op dreef in buiten-
landse toernooien, behaalde ook hier
een goed resultaat en werd 8e met 9
punten uit 7 wedstrijden. Hij was hier-
mee net niet de eerste Nederlander in
het eindklassement: dit was de Lim-
burger Paul Nitsch op de 6e plaats.
Henk Hoekman was eveneens op
stoom, behaalde net als Ruesink 9 pun-
ten, maar werd door een lager weer-
standsgemiddelde verwezen naar de
12e plaats. Harry Graaskamp werd ge-
deeld 25e met 7 punten,^i tenslotte
Bennie Hiddink gedeeld^Ke met 4
punten.

Gelders kampioenschap
Het Gelders kampioensch^is over de
helft, en Gerrit Wassink ̂ H aan kop
door een tweetal remises^Hierbij was
een zeer benauwde met Dinant Spie-
ker, alsmede een 'normale' met Hans
Ladage, overigens wel in een bloedstol-
lende partij. Henk Hoekman loopt
door zijn reis naar de Praagse lente een
ronde achter.

Turmac toernooi
In het tweejaarlijkse toernooi, georga-
niseerd door damvereniging Zevenaar,
hebben de DCV-ers flink huis gehou-
den. Liefst 4 eerste plaatsen werden be-
reikt, door Henk Grotenhuis ten Har-
kel en Jan Masselink in de hoofdklasse,
Saskia Buist in de eerste klasse en
Henk Lenselink in de tweede klasse.
Bertus Nijenhuis klom na een zwakke
start nog op tot een tweede plaats in
zijn groep. DCV werd tevens 2e in het
verenigingsklassement, wat de pen-
ningmeester een flinke aanvulling op
de kas opbracht.

Aspirantenviertallen
Met nog een ronde te spelen blijkt dat
de strijd om de titel gaats dussen DVD
Doetinchem en DCV Vorden 1. Het
eerste team won in Winterswijk over-
duidelijk met de volle score: 0-8. Het
tweede team verloor van DSO Sinde-
ren met 5-3.

Bekercompetitie
Bekerhouder DCV l is uitgeschakeld
in de derde ronde van het provinciale
bekertoernooi. DES Lunteren bleek te
sterk voor het ietwat uitgedunde DCV-
team. Henk Grotenhuis ten Harkel
kreëerde nog winstkansen, maar het
bleef bij een remise. Jan Masselink
moest alle zeilen, alsmede twee volle
schijven bijzetten om ook nog een re--
mise binnen te halen, wat uiteindelijk
wel lukte. Simon Wiersma en Tonny
Janssen verloren. Het tweede team is
wel een ronde verder. In een reprise
van het laatse competitieduel werd
DZW Warnsveld wederom verslagen,
nu met een verdiende 5-3. Bertus Nij-
enhuis, Martin Boersbroek en Saskia
Buist hielden de deur gesloten, terwijl
kopman Aart Walraven een hekstel-
lingvariant tot winst gebracht. In de
volgende ronde moet DCV 2 een thuis-
wedstrijd spelen tegen BDV uit Brum-
men.

Ratti - Beekbergen
3-3
Ratti heeft afgelopen zaterdag tegen
het in degradatie-gevaar verkerende
Beekbergen een 3-3 gelijkspel behaald.
Het behaalde punt kom echter te laat
aangezien de Kranenburgers sedert vo-
rige week zijn gedegradeerd naar de
tweede klasse. Vanaf het beginsignaal
was het duidelijk aan het spel te zien
dat Ratti vrij-uit kon spelen. Via goede
combinaties werd Beekbergen onder
druk gezet. Uit een afgeslagen aanval
was het echter een Beekbergenspeler
die na een kwartier spelen met een
strak schot doelman Robert Bos pas-
seerde 0-1. De gelijkmaker liet niet lang
op zich wachten. Enkele minuten na de
openingstreffer scoorde Harm Welle-
weerd 1-1 hetgeen tevens de ruststand
was. Kort na rust was het opnieuw
Harm Welleweerd die na een fraaie
solo scoorde en daarmee de Kranen-
burgers op een verdiende voorsprong
bracht 2-1. Fouten in de Ratti-
verdediging leverden binnen enkele
minuten de gelijkmaker van Beekber-
gen op 2-2, terwijl een aan Beekbergen
toegekende strafschop door doelman
Robert Bos werd gestopt. Een derde
doelpunt van Harm Welleweerd bete-
kende opnieuw een voorsprong voor
Ratti 3-2, maar het verbeten vechtende
Beekbergen wist kort voor tijd toch nog
de gelijkmaker te laten aantekenen 3-3.
Door diverse blessurebehandelingen
liet de scheidsrechter ruim 10 minuten
langer doorspelen waarbij de gasten
nog enkele mogelijkheden onbenut lie-
ten om twee punten mee naar Beekber-
gen te nemen.

Jubal
De muziekvereniging Jubal die maan-
delijks het oudpapier ophaalt deelt mee
dat in verband met de viering van Ko-
ninginnedag op zaterdag, niet zaterdag
29 apirl, maar een week eerder dus za-
terdag 22 april wordt opgehaald. De
voorjaarsuitvoering van de muziekve-
reniging is op zaterdag 22 april in het
Ludgerusgebouw. Deze a^ond wordt
afgesloten met het traditionele voor-
jaarsbal. Een ieder is van harte welkom.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
A.s. woensdag 26 april wordt de bejaar-
densoosmiddag weer gehouden in het
Ludgerusgebouw. Na de'koffie en de
opening met mededelingen zal het ge-
deelte voor de pauze verzorgd worden
door mevr. Broekhuizen van de stich-
ting Welzijn ouderen en na de pauze
zal de heer J. Bloemendaal uit Zutphen
vertellen en dia's laten zien over zijn
fietstochten uit het Buitenland. Men
hoopt dat allen op deze middag weer
aanwezig zullen zijn. Want het belooft
weer een fijne en leerzame middag te
worden. Vanaf 60 jaar is iedereen van
harte welkom, dus waag een stap, het is
oergezellig en één grote familie, dus tot
kijk.

Jeugdronde Baak
Het begon allemaal zo mooi voor de
organiserende vereniging Vierakker-
Wichmond bij hun jaarlijkse jeugdwic
lerronde in Baak. Met nog l cat. te gaan
vond er een ongeval plaats tussen een
overstekende toeschouwer en een ren-
ner van de ETP uit Zutphen. De toe-
schouwer moest ter observatie naar het
ziekenhuis in Zutphen worden ver-
voerd. De onfortuinlijke renner Barry
Smallegoor had een oogwond. In over-
leg met jury en de organiserende RTV
werd besloten om de laatste cat. niet
meer de verrijden. Uitslagen RTV le-
den: Cat. IV Ie Jos de loor; 5e Carlos
Leeflang. Cat V 6e Alexander van
Amersfoort; 7e Erna de Loor; Cat VI
8e Lars Vos. Rudi Peters werd zaterdag
2e in het totaalklasement van zowel de
Noord en Oost competitie van de Sal-
land IJsselstreek combinatie in de cat.
liefhebbers. Zondag ging hij zijn geluk
beproeven in een klimkoers in Zuid
Limburg, hij werd 7e van een kopgroep
van 8 renners.

Politievarai GROEP VORDEN

Op vrijdag 14 april werd aan het politie-
bureau aangifte gedaan van diefstal van
een fiets, die gestald had gestaan in de
fietsenstalling van de Sporthal te Vor-
den. De diefstal heeft plaatsgevonden
op donderdag 13 april tussen 18.00 en
23.00 uur.

Zaterdag 15 april werd er eveneens aan-
gifte gedaan van diefstal van een fiets.
Deze fiets werd ontvreemd op vrijdag
14 april 1989 nabij een plaatselijke cafe-
taria.
Een inwoner uit Vorden is geverbali-
seerd i.v.m. openbare dronkenschap.
De man was op de Horsterkamp van de
bromfiets gevallen toen hij door de po-
litie werd aangetroffen.

Eveneens op zaterdag 15 april werd er
door de politie op een parkeerplaats in
de gemeente een onverzekerd en niet

APK-gekeurd motorvoertuig aange-
troffen. De auto was volgens de eige-
naar niet bestemd voor direct gebruik
maar een 'opknapper'. Het voertuig is
door de eigenaar op last van de politie
van de openbare weg verwijderd.

Zondag 16 april kreeg de bestuurder
van een personenauto een rijverbod
opgelegd i.v.m. overmatig alcoholge-
bruik. Bij de blaastest bleek het alco-
holgehalte tussen de 0,5 promille en de
0,8 promille, waarna hij een ryverbod
kreeg.
Er werd aangifte gedaan door de voor-
zitter van de voetbalvereniging Vorden
van een inbraak in de kantine van de
vereniging. Uit de kantine werden siga-
retten ontvreemd. Het onderzoek in
deze zaak loopt en de politie verwacht
binnenkort de zaak op te lossen.

Ratti-jeugd
Uitslagen zaterdag 15 april: Ratti Cl-
Apeldoorn C2 1-1. Maandag 17 april:
Apeldoorn C2-Ratti Cl 3-0. Program-
ma zaterdag 22 april: Ratti Cl-Pr. Ber-
nardCl.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
«n vloeistoffen

oe> juwelier

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus F.en nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van 3en elektrische
bediening d.m.v Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

iet e rse
Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517

Sierpleister
(granol)

Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.: D.Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRIJS.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

MEER GELD VOOR
UW WELZIJN?
KIJK VRIJDAG 21 APRIL

IN UW BRIEVENBUS!

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

FEESTAVONDEN
Openbare DORPSSCHOOL

Donderdag 20 en
vrijdag 21 april

Dorpscentrum, 19.30 uur.

Kaarten via school of
's avonds aan de zaal.

met
Televisie

reparaties
direct

naar

i- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet openbare kennisgeving
verzoek om vergunning (art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
21-4-1989 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag), als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum
te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ver-
zoek met bijlagen van:

1. Dhr. J. de Greeff, Koekoekstraat 19, 7233 PB
Vierakker om een vergunning tot het uitbreiden
van de bestaande inrichting met een afgedekte
mestkelder voor de opslag van rundvee- en fok-
zeugenmest, adres inrichting Koekoekstraat 19;

2. Dhr. H.J. Eggink, Kostedeweg 7,7251MZVorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fokvarkensbedrijf, adres in-
richting Kostedeweg 7;

3. Dhr. A.J. Vruggink, Riethuisweg 4, 7251 RC Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een varkensfok- en mest-
bedrijf, adres inrichting Riethuisweg 4;

4. Werktuigenvereniging 'MEDO B.V.', Onsteinse-
weg 2, 7251 ML Vorden om een nieuwe, de ge-
hele inrichting omvattende vergunning voor een
werktuigenloods, een herstelinrichting en een
opslagplaats voor gewasbeschermingsmidde-
len, adres inrichting Onsteinseweg 2.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-
beschikking tegelijkertijd met het verzoek om ver-
gunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te ver-
wachten toekomstige ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld on-
der de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand vanaf de datum
van tervisielegging SCHRIFTELIJK worden ingediend
bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaar-
schriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder
kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 5-5-1989. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden inge-
diend bij het gemeentebestuur.

Vorden, 20 april 1989

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A. H. B. van Vleuten E. J. C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging
ontwerp-beschikking (art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
21 april 1989 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uuren
van 14.00 tot 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage het
ontwerp van de beschikking op het verzoek van de
heer G. R. A. Krijt, Dorpsstraat 10, 7234 SN Wich-
mond, om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een opslag- en verwerkings-
plaats voor veevoeders etc.; adres van de inrichting
Dorpsstraat 10, kadastraal gemeente Vorden, sectie
E, nummer 954. Het verzoek is gedateerd 14 februari
1989.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te ver-
wachten toekomstige ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten die inrich-
ting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld on-
der de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijker-
wijze niet (tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebe-
stuurworden ingediend vóór 5 mei 1989.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

Vorden, 20 april 1989

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A. H. B. van Vleuten E. J. C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestel 42.

Voor alle schoonheidsbehandelingen,
gezichtsdeel- en voetreflexzonemassage naar:

HUIDVERZORGING
l Cf uuóta

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden .tel. 3025

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzage-legging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
21 april 1989 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavond in het Dorpscentrum
te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de be-
schikking op het verzoek van:

dhr. J. W. Wolters, Heidepolweg 2, 7251 HT Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrichting
Heidepolweg 2 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergun-
ning verleend onder de voordat soort inrichtingen ge-
bruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking
van gevaar, schade of hinder.

i
BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat

hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder
bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, en wel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti-
kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver-

ek moet binnen bovengenoemde periode van een
aand worden gericht aan de voorzitter van ge-

toemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is be-
list.

'orden, 20 april 1989

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A. H. B. van Vleuten E. J. C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet openbare kennisgeving
verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
21 april 1989 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
verzoek met bijlagen van de heer H. Groot Roessink,
Hengeloseweg 9,7251 PA Vorden, om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
houtzagerij, een timmer- en metselwerkplaats en een
houtopslagplaats; adres van de inrichting Hengelo-
seweg 9, kadastraal gemeente Vorden, sectie N,
nummers 301 en 308. Het verzoek is gedateerd
28 maart 1989.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeente-
bestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden
mede ter inzage gelegd. Een ieder kan ook MONDE-
LING in persoon of bij gemachtigde BEZWAREN in-
brengen, op verzoek tot 5 mei 1989. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.
Indien met dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Vorden, 20 april 1989

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A. H. B. van Vleuten E. J. C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestel 42.

Zwembad „In de dennen"
VORDEN

Openstelling zaterdag 13 mei 1989,14.00 uur tot en met zaterdag 3 september
1989,17.00 uur.

Openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag V m vrijdag
zaterdag
zondag

14.00-20.00 uur
10.00-12.00 en 14.00-19.00 uur
10.00-12.00 en 14.00-20.00 uur
10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur

12.00-17.00 uur

Bij abnormaal lage buitentemperaturen kan het bad voor het publiek worden
gesloten.
Geen middagsluiting is er tijdens de vakantieperiode van 1 juli tot en met 2 sep-
tember. Voor abonnementen- en 10 badenkaarthouders bovendien geopend
van dinsdag t/m vrijdag van 07.00-10.00 uur. >

De prijzen voor seizoen 1989 bedragen:

Gezinsabonnementen (ouders + kinderen l/m 17 jaar) 120,00
Abonnement jeugd / 18 jaar en ouder resp. 30,00 en 60,00
10 badenkaart jeugd / 18 jaar en ouder resp. 17,50 en 27,50
Entreekaart voor éénmalige toegang 2,25 en 3,25
Zwemleskaart voor 12 lessen 36,00

Voor personen in bezit Pas 65 gelden na legitimatie de jeugdtarieven. Toegang
voor kinderen beneden 4 jaar gratis.

Uitsluitend en alleen tijdens de voorverkoopperiode tot 6 mei a.s.
gelden de volgende voorverkoopprijzen:

Gezinsabonnement (ouders + kinderen t/m 17 jaar) 100,00
Jeugdabonnement 4 t/m 1 7 jaar en Pas 65 25,00
Volwassenenabonnement 18 jaar en ouder 50,00
Éénoudergezinnen hebben een korting op een Gezinsabonnement van
f 25,00

De abonnementen zijn als volgt te verkrijgen:
Door inlevering van de ingevulde onderstaande strook bij
1. H. Vriend, Het Vaarwerk 20, Vorden
2. J J. van Dijk, Julianalaan 2, Vorden
3. M.J. Bruggeman, Het Hoge 31, Vorden
4. Rabobank Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3, Wichmond of
5. H. Mombarg, Ruurloseweg 68, 7251 LV Vorden

Daarbij is gelijktijdige overmaking van het juiste bedrag voor 6 mei a.s. noodza-
kelijk op:
a. Rabobankrek. 36.64.24.262 (giro Rabobank 862923)
b. Amrobankrek. 48.63.78.543 (giro Amrobank 837570)
c. Bondsspaarbankrek. 92.31.24.101 (giro Bondsspaarbank 886276)
ten name van Zwembad „In de dennen", met vermelding .Abonnementen
1989".

De abonnementen kunnen tijdens het eerste bezoek aan het zwembad worden
afgehaald.

INVULSTROOK aanvraag abonnementen voorverkoop.

N aam:

Adres:

Woonplaats:

Wenst voor seizoen 1989 voor zwembad „In de dennen":

D jeugdabonnementen ad f 25,00

roepnaam 1 e kind: geboortedatum:.

roepnaam 2e kind: geboortedatum:.

roepnaam 3e kind: geboortedatum:.

D volwassenabonnementen ad f 50,00 voor:

voorletters:

voorletters:

D gezinsabonnementen ad f 100,00 voor:

voorletters vader:

voorletters moeder:,

roepnaam 1 e kind:_

roepnaam 2e kind:_

roepnaam 3e kind:_

.geboortedatum:,

.geboortedatum:.

.geboortedatum:,

.geboortedatum:,

.geboortedatum:,

.geboortedatum:,

.geboortedatum:.

D gezinsabonnement éénoudergezin ad f 75,00 voor:

voorletter ouder: geboortedatum:.

roepnaam 1 e kind: geboortedatum:.

roepnaam 2e kind: geboortedatum:.

D zwemleskaart ad f 36,00 voor:

D lidmaatschap van de vereniging voor f 5,00.

Het totaal verschuldigde bedrag ad f is op

de rekening van het zwembad bij de bank.

Datum: Handtekening

overgemaakt op

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
maandag 24 april 1989, gedurende één maand, ter
gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het door de gemeente-
raad in zijn vergadering van 28 maart 1989 onder nr. 4
ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Ro-
tonde 1988' waarin opgenomen een verklaring als
bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening.
Zij die bezwaren tegen dit plan hebben ingediend bij
de gemeenteraad kunnen gedurende bovenge-
noemde termijn van één maand schriftelijk bezwaren
indienen tegen het vastgestelde plan bij het College
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 20 april 1989

De burgemeester voornoemd,
E. J. C. Kamerling

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, tel. 1342



Samenwerkende Kruisverenigingen
Vorden - Wacnsveld - Zutphen

Mededeling over
zwangerschapsgymnastiek

Mevrouw J. Wullink heeft haar werk-
zaamheden als docente zwanger-
schapsgymnastiek beëindigd.
Mevrouw E. Warlam heeft het van
haar overgenomen.

De gymnastiek wordt gegeven op maan-
dagavond van 19.30-20.30 uur in het
wijkgebouw aan het Jebbink 15 te Vor-
den.
Voor inschrijving voor de zwanger-
schapsgymnastiek kunt u zich aanmelden
tijdens het spreekuur van de wijkver-
pleegkundigen op werkdagen tussen
13.00 en 14.00 uur, in het wijkgebouw.
Tel. 05752-1487.
De ingeschrevenen krijgen schriftelijk be-
richt voor de aanvang van de cursus.
De eerste deelname aan de cursus is op
de 1e maandag van de maand om 19.15

Hout en
Plaatmateriaal
op maat gezaagd

Vurenhouten balkjes geschaafd
3V2 x 3V2. lang 2.10 m 2,50 p/st.

4V2x4V2, P/m 2,75

4V2x6V2. P/m 3,95

Meranti latten en balkjes geschaafd
1 x41A, 2, lengte 2.10 m 3,50 p/st.
1 V2 x 4, lengte 2.10 m 5,— p/st.

2x4, lengte 2.10 m 6,— p/st.

4x4, lengte 2.10 m 7,50 p/st.

Vloerdelen 9/gepl. 1,50 P/m

Panlat 1,— P/m

Vloerplaten 122/24419 mm p/pi. 55,—

Enorme sortering en voorraad timmer hout

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

anjer
In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

\̂ Discotheek Invention • Concordia Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

VRIJDAG21 APRIL
) )£*? DEFORMATIE THE CO VIK

GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur.

STADION

VORDEN

In samenwerking met voetbalvereniging Vorden en
radio-tv speciaalzaak Bredeveld.

woensdag 26 april:
VOETBALWEDSTRIJD

NEDERLAND/
WEST-DUITSLAND
op groot video-scherm

Vanaf 19.00 uur zorgt Boerenkapel Concordia in het
dorp voor een muzikale opwarmer.

Vanaf 19.00 uur worden er beelden getoond van
het Europees kampioenschap in Duitsland en beel-
den vanuit het café tijdens de finale.

Er zijn inmiddels 200 van de 300 kaarten a f 1,- ver-
kocht. Dus wees er snel bij.

"Zelfs de details zijn prima!" Opperbeste combinatie van
degelijkheid en mode.
Oersterke jongensschoen
in nubuckleder.

BUNNIES

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

„Stal Nieuwmoed
Wij kunnen U aanbieden verschillende tuig-, rijpaar-
den, Arabisch volbloed + Halfbloed, New Forest en
Welsh hengsten.

Rentmeester

SÜVerSter

Walser

bruin, luigpaard

vos, Tuigpaard

zwart, Tuig- en Basis

Cole bruin, Hackney

* Courville "
Rijpaard Makelaar Keur

* Excilio **
VERDER:
Arabische Volbloed en Halfbloed
New-Forest + Welsh K

Beleefd aanbevelend

Jurrius en Zn
Ruurloseweg 96-98, Vorden, tel. 05752-6766

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

"WALS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 -.Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

ZATERDAG 22 APRIL

OPEN HUIS
IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Deze zaterdag geopend van 10.00-16.00 uur.

- Normale uitlening
- Koffie
- Gratis proefabonnement
— Literatuurtentoonstelling
- Diavertoning van de 'natuur rondom Vorden'

door de heer Krauts om 11.00,14.00
en 15.00 uur.

Uitslag kijkdozenwedstrijd om 15.30 uur
(bij voldoende deelname)

Kom naar de Openbare bibliotheek

DORPSSTRAAT 3, VORDEN, TEL. 1500

Vanaf 5 mei is er iedere
vrijdagavond van. 19.30 tot 20.30 uur

spreekuur voor

zwangerschapscontrole
in het Kruisgebouw aan

Het Jebbink, door

Ria Haggeman- Withaar
verloskundige

Graag van te voren een afspraak maken
op tel.nr. 05754-351.

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Parijse soezen
gewoon geweldig lekker
5 halen, 4 betalen

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

vrijetijdskleding

'H

l m

DH denim
basic broek

stonewash bleach,
de nieuwe voorjaarsrage

normale focusprijs 59,95
nu

TOT ZIENS BIJ FOCUS Lichtenvoorde Aalten Winterswijk
Eibergen Ruurlo Lochem Ulft



Concours Hippique Steven Veldhuis
wint met 'Furioso' springen klasse
Steven Veldhuis van 'De Bogelskamp' is er zaterdagmiddag met zy n paard 'Furioso' in Vorden geslaagd om
het springen in de klasse Z op zyn naam te schrijven. Anita Stevenuiter van 'De Luchte' werd met haar
paard 'Alme' een goede tweede.
Bij de ponies werd Arno Esselink met
Jessica Winterswijk, zondagmiddag
winnaar bij het M-springen. Tweede
werd Beryl Hijink met Bruna van Syla-
wald. Het concours-hippique te Vor-
den dat gedurende twee dagen op het
terrein aan het Lekkerbekje door de
landelijke rijvereniging- en ponyclub
'De Graafschap' werd georganiseerd,
trok een groot deelnemersveld. Bij de
paarden kwamen zaterdag 300 kombi-
naties aan de start. Zondags bij de po-
nies 260 deelnemende combinaties.
Een 'voortreffelijk georganiseerd toer-
nooi dat vrijdag nog even aan een zij-
den draadje heeft gehangen. Toen die
dag de regen bleef plenzen werd over-
wogen om in elk geval het concours
voor zaterdag af te gelasten. De weers-
voorspelling voor het weekend deed de
organisatie evenwel toch besluiten de
gok te wagen. Wel het pakte goed uit
en kon het concours onder goede om-
standigheden gehouden worden. Voor
burgemeester E.J.C. Kamerling van
Vorden ditmaal geen vrij weekend,
want hij nam beide dagen de parade af
en zo te zien met zichtbaar genoegen!
Het concours-hippique werd financieel
mogelijk gemaakt door een groot aan-
tal sponsors.

Uitslagen paarden
Springen klasse B groep 1: l Arriet
Raedt met Triumph Hamelandruiters;
2 Pascal Roozendaal met Cor de Queen
Sylawald; 3 Wim Kuiper met Ulrich
Semper Fidelis. Groep 2: l Karin Keur
met Dreamdancer Zevenbuurtschap-
pen; 2 Liesbeth Visser met Damascus
Zelhem; 3 Hester Slijkhuis met Berrie
Hoenderlo. Springen klasse L groep 1:
l Ton Te Molder met Funtime Zieu-
went Harreveld; 2 Eddie Brinkman met
Walsmusette Gorssel-Zutphen; 3 Ron-
nie ter Braak met Compliment Pasrui-
ters. Idem Groep 2: l Steven Veldhuis
met Prins Purioso Bogelskamp; 2 Uriel
Taken met Ace T Gorssel-Zutphen; 3
Jan Saaltink met El Condor Sint Staf-
fenruiters. Springen klasse M: l Gerrit
Stegeman met Dutch Courage St. Stef-
fenruiters; 2 Steven Veldhuis met
Greetje Bogelskamp; 3 Monique ten
Haaken met Ashly Winterswijk. Sprin-
gen klasse Z en Z2: l Steven Veldhuis
met Furioso Bogelskamp; 2 Anita Sta-
venuiter met Alme de Luchte.

Dressuur: Ring 1: l Nancy Poelder met
Ciska Gorssel-Zutphen; 2 Hester Ver-
molen met Dante De Hamelandrui-
ters; 3 Monique Waard met Dublin Ys-
selzoom. Ring 2: l Carolien ten Dam
met Boy Ysselzoom; 2 Gerard Reukers

met Andie De Luchte; 3 Anneke
Scholderman met Chantal St. Steffen-
rijders. Ring 3: l Elise Neuteboom-
Spijker met Sharon IJsselzoom; 2 He-
leen Klein Breteler met Bliksem de
Graafschap; 3 Ronny ter Braak met
Compliment Pasruiters. Ring 4: l Ba-
thijn Ginkel met Velouts IJsselzoom; 2
Wim Kuiper met Ulrich Semper Fide-
lia; 3 Elise Neuteboom-Spijker met
Sharon IJsselzoom. Ring 5: l Carolien
ten Dam met Boy IJsselzoom; 2 Torn
Schreuder met Borus De Graafschap; 3
Lucia Stapelbroek met NN Ruurlo.
Ring 6: l Liesbeth Visser met Damas-
cus Zelhem; 2 Arriet Raedt met
Tromph Hamelandruiters; 3 Marlou
Noordermeer met Ginger IJsselruiters.

Ring 7: l Astrid Grosman-Bomers met
Boy Wint Ruiterclub; 2 M. Kuipers
met Wonder Z^elhem; 3 Gerrit Stege-
man met Dutch Courage Steffenrui-
ters. Ring 8: l Hermien Toevank met
Ceasar Ruurlo; 2 Yvonne Willemsen
met Cartier Varsseveld; 3 Gabrielle van
de Westen met Fleur IJsselzoom. Ring
9: l Yvonne Brouwer met Jasper Zel-
hem; 2 Johan Klein Braskamp met
Bloesem Hamelandseruiters; 3 Hester
Slijkhuis met Dagobart Hild Middach-
tenruiters. Ring 10: l mej. Karelse met
Apollo Ardeo; 2 Monique ten Haaken
met Ashley Winterswijkse Ruiterclub;
3 Romunde Sissingh met Nannie Vars-
seveld. Ring 11: l Gerrit Zadelhof met
Bonny Winterswijkse Ruiterclub; 2
Hester Slijkhuis met Dagobert Mid-
dachtenruiters; 3 Romunde Sissingh
met Nannie Varsseveld. Ring 12: l
Liesbeth de Jager met Dior Hameland-
seruiters; 2 Clemens Bokkers met Cor-
date Zieuwent Harreveld; 3 Ina Sloet-
jes met Wendy Gorssel-Zutphen. Ring
13: l Bernadette Buitink met Wilson
IJsselzoom; 2 Marthijs de Haan met
Ticlaudia IJsselzoom; 3 Arma Borkus-
van Erp met Adien De Luchte. Ring
14: l Mirjam de Boer met Wilco Velp;
2 Joke Leussink met Oribi Varsseveld;
3 Wendy Barnstein met Nimrod Doe-
tinchem.

Uitslagen ponies
Springen klasse B: l Chantal Kramer
met Morris Sylawald; 2 Rianne Esse-

„link met Sonja Barchruiterstjes. Klasse
B cat. D groep 1: l Tamara Terlaak met
Avenue Varus; 2 Inge Griessen met
Fiona Berkelruiters; 3 David Carriers
met Amadeus Winterswijk. Idem
groep 2: l Martie Woestenenk met
Webster Steffenruiters; 2 Claudia
Kniest met Boy Grose PC; 3 Gea Reur-
slag met Sjara Staffenruiters. Idem cat.

E: l Andre Oudenampsen met Dayka
Steffenruiters; 2 Danielle te Voortwis
met Boy Winterswijk. Klasse L cat. B/
C: 2 Maddie ter Aardt met Flits Berkel-
ruiters; 2 Chantal Burger met Silvia De
Luchte. Cat. D: l Christiaan te Raa met
Ustero Berkelruiters; 2 Mireille Pop-
ping met Chanel Sylawald; 3 Anja Mul-
derije met Daysy Ruurlo. Klasse L: l
Christel Stegeman met Midnight Bar-
chruiters; 2 Johan Ruiterkamp met
Shima Hengelo. Klasse M cat. C/E: l
Arno Esselink met Jessica Winters-
wijk; 2 Beryl Hijink met Bruno Syla-
wald; 3 Han Eppink met Jorick Schans-
ruiters. Dressuur ring 1: l Annick Wol-
ters met Rowena Schansruiters; 2 Mir-
jam Kwakkel met Calimero
Hamelandseruiters; 3 Eshter Schaap
met Caballo. Idem ring 2: l Linda Ko-
lenbrander met Christie Varus; 2 Si-
mone Kleine met Giljam Barchruiters;
3 Suzanne Hartman met Alferdy De
Graafschap. Idem ring 3: l Miranda
Duistermaat met Gipsy Winterswijk; 2
Nicole Lubbers met Blitz Light Gren-
sruiters; 3 Rianne Esselink met Sonja
Barchruiters. Idem ring 4: l Marian
Vrogten met Fenny Zelhem; 2 Gea
Hiddink met Jessica Hamelandserui-
ters; 3 Annemiek Klokman met Eppo
Barchruiters. Idem ring 5: l Jonen
Heuvelink met Sarah De Graafschap; 2
Lidewij Beemer met Adelheid Henge-
lo; 3 Monique Halma met Black Devil
Sylawald. Idem ring 6: l Christiaan te
Raa met Ustero Berkelruiters; 2 Berna-
det Loman met Palatin Zelhem; 3 El-
len Griessen met Offem Mars Berkel-
ruiters. Idem ring 7: l Danielle Carrière
met Poladru Winterswijk; 2 Michel
Grootholt met Miller Berkelruiters; 3
Kitty Jansen met Baron Nodwin Ber-
kelruiters. Idem ring 8: l Marie France
Robben met Kim Zelhem; 2 Robbert
Peppelman met Early Ramona Verus;
3 Dinant Aarnink met Lucky Boy Win-
terswijk. Idem ring 9: l Marieke ten
Elzen met Rapid Boy Berkelruiters; 2
Erik Brouwer met Dublin Zelhem; 3
Annemiek Gockel met Fellow Grolse
PC. Ring 10: l Linda Koeleman met El
Beauty Ham^ndseruiters; 2 Ilse Wol-
terinck melHsquino Schansruiters; 3
Marie Franc^ Robben met Kim Zel-
hem. Ring 11: l Jantine Reurink met
Kyamah Ruurlo; 2 Karin Sloetjes met
Wendy Gojreel-Zutphen; 3 Eshter
Vriesen me^Aagya Grensruiters. Ring
12: l Esthe^Rezen met Shagya Gren-
sruiters; 2 Evelien Middelkoop met Ce-
cilia Kindervriend; 3 Caroline Rever-
dink met Igor Hamelandseruiters. Ring
13: l Anita Loman met Rinaldo Hen-
gelo; 2 Nathalie Heisterborg met Nan-
ka Verus.

Jaarvergadering
P.K.V. Vorden
Op maandag 13 maart hield de
pluimvee en konijnenvereniging
P.K.V. Vorden haar jaarvergade-
ring. In zijn openingswoord was
voorzitter H. Berenpas verheugd
over de goede opkomst. Uit het
jaarverslag van secretaris M.G.
Lijftogt bleek dat de vereniging
volop in de belangstelling staat ge-
zien het steeds groter worden van
het ledenbestand. Per l januari
1989 94 leden. (Inmiddels uitge-
groeid tot 98).
Dat het goed gaat bleek uit het gro-
te aantal inzendingen op de jong-
dierendag en de klubtentoonstel-
ling. Landelijk gezien daalt het
aantal inschrijvingen, maar op de
PKV klubtentoonstelling waren
bijna 60 inschrijvingen meer dan in
1987. Verder was de PKV ook
weer aanwezig op de braderie te
Vorden en Wichmond, vooral de
caviabaan is zeer in trek bij de
jeugd. Ook was de PKV vertegen-
woordigd op de landbouwschool
waar de jeugd hun diertjes konden
laten beoordelen op verzorging en
gezondheid. Mevr. Warringa en
enkele keurmeesters namen dit
voor hun rkeening. Gezien de be-
langstelling lijkt dit wel voor her-
haling vatbaar.

Uit het financiële verslag van pen-
ningmeester H. van Heerde bleek
dat er ondanks alle kosten nog een
batig sado was. Tevens werden op
deze avond de jaarlijks te winnen
wisselbekers uitgereikt. Winnaar
bij de grote hoenders Arnold
Dijkstra; dwerghoenders M. Klein
Bramel; grote hoenders, jeugd,
Arnold Dijkstra; dwerghoenders,
jeugd, Eric Seesing; Sierduiven
Harry Wesselink; konijnen grote
rassen H. S nellink; middenrassen,
G. Lenselink; kleine rassen, Theo

Janssen; dwergrassen, H. Sander-
man. De voorzitter reikte met een
toepasselijk woord de prijzen uit.
Bij de bestuursverkiezing werd het
volgens rooster af t redende
bestuurslid dhr. B. van der Hou-
wen bij acclamatie herkozen. Bij
de rondvraag kwam de vraag naar
voren hoe het mogelijk is dat de
pas opgerichte postduivenvereni-
ging ƒ 3000,-- van de gemeente
kreeg, (dat is ƒ 100,- per lid). Daar
er verder niets meer aan de orde
was sloot voorzitter H. Berenpas
de vergadering en wénste iedereen
een goed fokseizoen.

Volleybal
Winst voor Dash/Sorbo
Bloemen voor Jolande Wentink
Dash/Sorbo heeft zaterdagmiddag
op basis van een enorme vechtlust
een bezoekende Zwovoc uit Zwolle
met 3-2 op de knieën gekregen.
Een knappe prestatie temeer daar
Zwovok met drie punten achter-
stond op Avero OS 2 uit Sneek nog
een theoretische kans had om op
gelijke hoogte met de koploper te
komen!

Voor de aanvang van de wedstrijd
werd Jolande Wentink toegespro-
ken door manager Johan van Sa-
voyen. Dit vanwege het feit dat Jo-
lande het volgend seizoen niet
meer in het eerste team zal terugke-
ren. Zij laat de studie prevaleren.
Haar medespeelsters boden bloe-
men aan.

Vanaf het beginsignaal ontspon
zich een aantrekkelijke wedstrijd
of beter gezegd een merkwaardige
wedstrijd. Dash/Sorbo stond in de
eerste set-al vrij snel op een 5-0
voorsprong. Bij de stond 5-2 ver-
liet Carla Jansen geblesseerd het
veld. Verwarring troef aan Dash-

zijde. ,,Dank-je-wel" zei Zwovok
en zette de achterstand om in een
5-10 voorsprong. Carla Jansen
werd opnieuw ingezet. De rugbles-
sure bleek toch ernstiger dan ge-
dacht want binnen twee minuten
was Carla weer van het tapijt ver-
dwenen. Zwovok won de set met 6-
15.

De tweede set kende een spannend
verloop. Op gegeven moment
kwam Dash/Sorbo met 13-10 aan
de leiding. Toen Marja Harenberg,
die overigens vooral in verdedi-
gend opzich een prima wedstijd
speelde, de bal na opslag in het net
sloeg, nam Zwovok de serve over
om deze vervolgens niet meer af te
staan 13-15. Stand op dat moment
0-2. Een pluspunt voor de thuis-
club dat ze zich niet gewonnen wil-
de geven. Toen Dash/Sorbo in die
periode diverse opslagen ,,de
mist" in zag gaan en Zwolle met 5-
9 aan de leiding kwam, leek het
pleit beslecht. Een 0-3 eindstand
lag in het verschiet. En dat dacht
ook Zwovok. Een misrekening.

Met een "alles-of-niets" offensief
won Dash met 15-12.

De vierde set werd dé set van Ger-
rie Koren. Goed spel aan het blok
en bovendien een aantal smashes
waartegen Zwovok geen verweer
had. Het was dan ook een terechte
beloning dat juist Gerrie bij de
stand 14-12 het beslissende punt
schoorde 15-12. Stand 2-2. Via het
rally-point systeem of beter gezegd
via het systeem van "een lot in de
loterij" won Dash/Sorbo de vijfde
set met 15-11 en daarmee de
wedstrijd met 3-2. Op basis van
karakter een waardige afsluiting
van dfe competitie. Na een zwakke
competitiestart (vele blessures) uit-
eindelijk een gedeelde vijfde plaats
op de ranglijst.

't is Oranje, 't blijft Oranje

Het feestprogramma is rond
Op 22 april begint het feest met de bekende

oranje avond
Houdt deze avond vrij!
Invaliden en hulpbehoevenden welke een plaats gereserveerd willen
hebben of gehaald willen worden kunnen dit opgeven bij G. Weevers, tel.
1010ofH.Wullink, tel. 1342.

29 april voor elk wat wils
Een feestelijk programma dat zich dit jaar midden in 't dorp afspeeld. (De
Dorpsstraat wordt voor het verkeer afgesloten vanaf 's morgens 8.00 uur
tot 17.00 uur) dus gezellig alles bijeen.

Wordt nu lid van de Oranjevereniging.

Gaarne zouden wij in de toekomst doorgaan, ja het grootser opzetten, doch
hierover ontbreekt het geld. Want de kindervoorstellingen en de
oriënteringsritten met de hieraan verbonden traktaties kosten ondanks veel
vrijwillige hulp al meer dan f 2500,-. Daarnaast worden voor de
schoolgaande kinderen ruim 2000 vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor de
zweef- en draaimolen. Ook versieren, muziek, geluid en het
middagprogramma kost geld.
Momenteel wordt dit geld bijeengebracht door een 750 leden. Gezien het in-
woner-tal van Vorden, kan dit zeker worden uitgebreid.

BON Naam:

Adres:

Postcode -l- plaats:

Inleveren bij: B. Bloemendaal, Hengeloseweg 2, Vorden
H. Wullink, Dorpsstraat 4, Vorden
G. Weevers, Nieuwstad 12, Vorden

? MJ. Bruggeman, AMRO-bank, Raadhuisstraat 1, Vorden

kunt ook f 10,- (of meer) overmaken op ons rekeningnummer bij de
AMRO-bank nr. 41.12.37.187 t.n.v. Oranjevereniging.

Steinhuis en Nijland
winnaars
crosswedstrijden
Na Holten, werd zaterdagmiddag
op het militair oefenterrein te Vor-
den de tweede wedstrijd gehouden
in het kader van de uitwisselings-
wedstrijden tussen de motorclubs
,,De Graafschaprijders" HA-
MAC, Harfsen, MAC Holterberg,
Sport & Vriendschap, Lochem en
motorclub „Ruurlo". Tussen deze
vereniging is voor 1989 in de klas-
sen 80cc en 125 cc een competitie
opgezet van in totaal vijf wedstrij-
den.

Voorzitter Wim Bielderman van
,,De Graafschaprijders" reikte na
afloop de prijzen uit. Deze werden
gewonnen door: Klasse 80cc l. Ar-
wald Nijland, Rijssen; 2. Jeffrey
Zweers, Zutphen; 3. Christian El-
ting, Eelde. Klasse 125cc 1. Jan
Steinhuis, Neede; 2. Marco Eel-
ting, Eefde; 3. Jürgen Tragter, Ep-
se.

„De Graafschaprijders"
De V.A.M.C. „De Graafschaprij-
ders" organiseerde zaterdag een
clubwedstr i jd in de klasse
250/500cc. Deze werd gewonnen
door Erik Berendsen uit Hengelo;
2. Walter Arendsen, Hengelo; 3.
Rob Groot Tjooitink, Warnsveld.

Tennis
De afgelopen week heeft het startsein
plaatsgevonden van de tenniscompeti-
tie. VTP is dit jaar sterk vertegenwoor-
digd in het competitiegebeuren. Op
zondag (landelijk niveau) hebben we
kunnen inschrijven met 4 heren-
senioren, l mix-senioren en l mix-
juniorenteam. Het hoogste herenteam
is vorig jaar gedegradeerd van de 3e
naar de 4e klasse, voorwaar een schone
zaak om dit seizoen te trachten de 3e
klasse wederom te heroveren! Uit de
uitslagen moge blijken dat alle teams,
m.u.v. het 2e herenteam, een aarzelen-
de start hebben gemaakt. Wellicht
speelde de 'gravel-gewenning' en angst
voor het onbekende (4e herenteam!!)
daarin een rol.

Uitslagen zondagcompetitie: Vorden
Heren 1-Sprenkelaar l 3-3; Ramele 1-
Vorden heren 2 0-6; Vorden heren 3-
De Stoven 2 1-5; Vorden heren 4-De
Slenk 2-4; Lochem 3-Vorden mix sen.
6-2; Gorssel 2-Vorden mix jun. 7-1.
Op zaterdag (districtsniveau) hebben
we voor het eerst dit jaar een maximale
inschrijving van 8 teams te bewerkstel-
ligen. Interesse voor deze competitie
bleek binnen de club sterk te leven. De
verdeling van de teams is als volgt: 3
mix senioren teams; l heren senioren-
team; l heren veteranen team; l junio-
ren mixteam; 2 junioren jongensteams.

Vorig jaar zijn het Ie mix en Ie heren-
team beiden naar de 4e klasse gepro-
moveerd. Deze beide teams wisten
zich de Ie competitiedag prima te
handhaven, evenals het junioren mix-
team en herenveteranen.
Uitslagen zaterdagcompetitie
Neede 2-Vorden Sen. Mix l 2-3; Vor-
den sen. mix 2-TC Zuid 3 2-3; Vorden
sen. mix 3-LTC Zutphen 1-4; Vorden
heren l-de Hoven 3-3; De Koen-
Vorden heren vet. 2-4; Vorden jun.
mix-Winters wij k 2 5-0; De Kei 1-
Vorden jongens t/m 14 jaar 6-0; Win-
terswijk 1-Vorden jongens t/m 17 jaar
6-0.
Naast de zaterdag en zondagcompetitie
vinden er op de woensdagmiddag re-
giowedstrijden voor de jongere junio-
ren plaasts. De Ie keer bleken de jonge-
ren totaal geen last te hebben van 'wed-
strijdzenuwen', want de uitslagen lie-
gen er niet om! Vorden jun. mix-
Winterswijk 4-1; De Kei-Vorden junio-
ren 0-6. Ga zo door!! Last, but not least
nemen een drietal teams deel aan de
damescompetitie op dinsdag. Het gaat
hierbij om l x 3e klasse en 2x 4e klasse
teams. Het Ie damesteam maakte een
flitsende start door met 5-0 van Ruurlo
2 te winnen. De beide andere dames-
teams moeten nog duidelijk wennen:
Vorden dames 2-Ruurlo 3 0-5; Vorden
dames 3-Lochem 3 0-5.

Uitslagen Dash
Dames: Dash 2-Wik l 3-1; Dash 3-
Voorwaarts 2 1-2; Sp. Deventer 3-Dash
4 0-3; Dash 5-Devolco 10 3-0; Almen 2-
Dash 62-1; Voorwaarts 5-Dash 72-1;
Olympia 2-Dash 8 0-3; Dash 9-Devolco
130-3.
Heren: Devolco 4-Dash l 3-0; Dash 2-
Voorwaarts 10-3; Almen 2-Dash 52-1.
Meisjes: Dash Al-SVS Al 3-0; Dash
Cl-Harfsen Cl 0-3.
Jongens: Dash Cl-DSC Cl 3-0.

Voorjaarsrit 'De
Graafschaprij ders'
De voorjaarsrit die de VAMC 'De
Graafschaprijders' afgelopen weekend
organiseerde trok in totaal 70 deelne-
mers. De rit was uitgezet door de heren
W.D. Wesselink en J. Luiten. Bert Re-
gelink reikte aan de volgende personen
de prijzen uit: A-Klasse: l S. Haarsma/
J.v.d. Meer, Leeuwarden ; 2 Bert
Regelink/A.G. Weevers Vorden; 3 R.
Trip/mevr. J. Trip Ommen. B-klasse:
G. Popkema/G. Veenstra; 2 P.
Reinders/W. Fleerkate Zutphen; 3
L.J.M. Wopereis/F. Wopereis Lichten-
voorde. Toerklasse niet-leden: l J.
Hannink Raalte; 2 G. Disselhorst Raal-
te; 3 A. Steenbergen Winschoten.
Idem leden: l J. Slagman Vorden; 2 R.
Scheffer Zweeloo; 3 W. van de Wal
Zutphen. Teams A-klasse: l VAMC
De Graafschaprijders Vorden; 2 MAC
Midden Drente-Westerbork; 3 AMBC
Wezep. Idem B-klasse: l MAC de Wal-
den Drachten; 2 MAC Stadskanaal; 3
VAMC De Graafschaprijders Vorden.
Idem toerklasse: l MAC Midden
Drente Westerbork; 2 VAMC Graaf-
schaprijders Vorden.

Voetbal
Uitslagen zondag 16 april
senioren
Dierense Boys 4-Vorden 4 1-0; Lochem
7-Vorden 5 2-3.

Programma zondag 23 april
Vorden 1-Sp. Lochem 1; Vios Beltrum
3-Vorden 2; Vorden 3-Meddo 2; Be
Quick 6-Vorden 4; Vorden 5-Be Quick
5; SVBV 4-Vorden 6; Vorden 7-Baakse
Boys 6; Witkampers 10-Vorden 8.

Uitslagen zaterdag 15 april
junioren
Sp. Brummen Bl-Vorden BI (Vorden
BI kampioen) 0-2; Nieuw Heeten Bl-
Vorden B3 4-0; Be Quick Cl-Vorden
Cl 2-0; Witkampers C2-Vorden C2 8-1;
Vorden B2-Witkampers BI 2-2; Heeten
B2-Vorden B3 3-0.

Programma zaterdag 22 april
SDOUC Al-Vorden Al; Kok Ud Bl-
Vorden B3.



ter gelegenheid van het oranjef eest
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't Is Oranje, 't blijft Oranje
Voorwoord van de voorzitter

| H. G. Wullink
Elk jaar met Koninginnedag probeert het bestuur van de Oranje-
vereniging een zodanig programma samen te stellen dat een zo
breed mogelijk publiek hiervan kan genieten. Daarbij wordt zo wel
aan volwassenen als aan kinderen gedacht.
Deze laatsten nu krijgen dit jaar extra veel aandacht door de invoe-
ging van de polio-sponsorloop in het programma. Voor de kinde-
ren een unieke gelegenheid om hun kunnen voor een groot publiek
te tonen, maar vooral een gelegenheid een geldbedrag bijeen te lo-
pen waardoor het mogelijk wordt hun leeftijdsgenoten in Indonesië
van een inenting tegen polio te voorzien.

Het bestuur van de Oranje vereniging wil diegenen van de Rotary
Club die mede de organisatie van deze sponsorloop verzorgen en de
direkties en medewerkers van de basisscholen bij deze reeds harte-
lijk danken voor hun inzet in deze.
Fijn vindt het bestuur het ook dat de touwtrekvereniging dit jaar
haar medewerking aan het programma heeft toegezegd, daarmee
tevens voor de nodige variatie zorgend.
Het Coca-Cola trampoline-team heeft zo'n fantastische naam dat
daaraan niets hoeft te worden toegevoegd. Dit mag U niet missen!

Nieuw is ook de door de Karnavalsvereniging ,,De Deurdraejers" 's
morgens georganiseerde play-back show voor de middengroepen
van de basisscholen, een samenwerkingsvorm waar het bestuur bij-
zonder mee ingenomen is.

Oranje avond
Zaterdag, 22 april wordt de Oranje-avond gehouden in het Dorps-
centrum. Dit jaar zal de toneelvereniging KRATO het blijspel ,,'t is
krimineel" opvoeren. Het popkoor The Keys zal^rgen voor een
grandioos optreden voor jong en oud, het koor beSrat uit 57 perso-
nen.

Veel van de georganiseerde aktiviteiten waren niet mogelijk als we
niet de volle medewerking van het gemeentebestuur en gemeente-
werken ontvingen, dit wordt door het bestuur bijzonder gewaar-
deerd!!!
Samen met de andere vaste programmapunten is de viering van Ko-
ninginnedag in Vorden qua opzet en belangstelling uniek in de Ach-
terhoek en behoort bij de top-tien van Nederland. Laten we samen
proberen dit zo te houden.
Namens het bestuur alvast een prettige dag toegewenst.

H. G. Wullink.

De spontane medewerking van de Vordense Ondernemersvereni-
ging om de winkels gesloten te houden op zaterdag 29 april, is
door het bestuur zeer op prijs gesteld.
H et publiek wordt dan ook verzocht om hun inkopen vóór zater-
dag te doen bij de echte Vordense ondernemers, het kan per slot
tot vrijdagavond 9 uur.

30 april 1989
80e verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana

50e verjaardag van Mr. Pieter van Vollenhoven
De viering van de 51 verjaardag van

Hare Majesteit Koningin Beatrix
vindt dit jaar plaats op:

29 april 1989

Prinses Juliana 80 jaar

HET koningschap moge dan in de afgelopen jaren veel van zijn roman-
tiek en statig aureool hebben verloren, nochtans is de band die het Huis
van Oranje aan het Nederlandse volk verbindt even hecht als in het
verleden. Dat is de eerste plaats de grote verdienste van prinses Juliana,
die haar taak als staatshoofd met grote wijsheid heeft vervuld en steeds
veel begrip heeft getoond voor de ingrijpende veranderingen, die zich
ook in de Nederlandse samenleving voltrokken.
Tijdens haar ambtsMgpde zijn de laatste resten van het mytisch
koningschap, dat ver^Jn het gewone volk staat, verdwenen. Juliana
was in alle opzichten een moderne vorstin, niet alleen in de vervulling
van haar staatstaak, maar ook in haar onbevangen contacten met alle
geledingen van het Nederlandse volk.

HET constitutionele kc^Bgschap is
diep geworteld in de Nederlandse
samenleving. Het Huis van Oranje is
nog even geliefd als toen Juliana na
een officiële inhuldiging in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam haar moeder, de
onvergetelijke Wilhelmina opvolgde.
Tijdens deze inhuldiging sprak de
pas gekroonde vorstin over 'de grote
liefde, waarmee ons volk mij tege-
moet treedt', een liefde die haar, naar
zij hoopte, ook 'in tijden van tegen-
spoed en verdriet', deelachtig zou
worden. Het Nederlandse volk heeft
deze hoop, dachten wij, zeker niet
beschaamd. Allerlei complicaties,
verwikkelingen en pijnlijke gebeurte-
nissen, die de afgelopen jaren de
gemoederen in beweging hebben
gebracht, hebben niet kunnen ver-
hinderen, dat het overgrote deel van
ons volk niet alleen de monarchale
staatsvorm is blijven prefereren, maar
ook emotioneel sterk aan het Oranje-
huis gebonden is gebleven.
Het leven en de regeerperiode van
prinses Juliana omspannen een tijds-
gewrichtdat zonder meer als één van
de meest turbulente episoden uit de
wereldgeschiedenis kan worden ge-
kenschetst.
Toen Juliana op 30 april 1909 in het
paleis Noordeinde te Den Haag het
levenslicht aanschouwde, heerste er
in Nederland nijpende werkloosheid
en honger onder grote groepen van
de bevolking.
Vijf jaar later breekt de Eerste Wereld-
oorlog uit, vier jaar later wordt het
koningshuis bijna het slachtoffer van
een staatsgreep van Troelstra c.s.,
daarna volgden enkele ernstige eco-
nomische crises, bijvoorbeeld die van
de dertiger jaren, in 1940 moest het
koninklijk gezin uitwijken voor de
Duitse Nazi's, in 1949 verliezen we
Indonesië, daarna komen de verwik-
kelingen rondom de huwelijken van
prinses Irene en prinses Beatrix. Kort-
om, de tijden van tegenspoed en ver-
driet, waarover de vorstin tijdens haar
inhuldiging repte, hebben wel dege-
lijk een stempel op haar leven ge-
drukt.

Hoogtepunten
GELUKKIG heeft het leven van prin-
ses Juliana ook een groot aantal
hoogtepunten gekend. Tot die hoog-
tepunten rekent zij ongetwijfeld ook
zelf de tijd, dat zij in Leiden rechten
studeerde, een studie die in 1927
begon en in 1930 werd afgesloten.
Een tweede mijlpaal in haar leven is
haar huwelijk met prins Bernhard van
Lippe Biesterfeld. Na de officiële ver-
loving in september 1936 wordt op 7
januari 1937 het jonge paar in de
Haagse St. Jacobskerk in de echt
verbonden.
Nieuw geluk werd Juliana in 1938
deelachtig, toen zij het leven schonk
aan een dochter, prinses Beatrix. An-
derhalf jaar later schenkt zij het leven
aan een tweede dochter, prinses
Irene. Deze naam was symbolisch.
Het prinselijk paar wilde hiermee hun
verlangen naar vrede tot uiting bren-
gen. Maar kort daarna breekt de
Tweede Wereldoorlog uit. Tien mei
1940 vallen de Duitse legioenen Ne-
derland binnen en het koninklijke
gezin moet vluchten naar het buiten-
land. Juliana en Bernhard wijken uit
naar het Canadese Ottawa, waar in
1943 prinses Margriet wordt geboren.
Vijf jaar lang leeft het koninklijk gezin
gescheiden van het volk, dat haar zo
dierbaar is. Pas in mei 1945 kan
Juliana met haar moeder de bevrijde
zuidelijk provincies bezoeken, 2 au-
gustus van hetzelfde jaar volgt de
definitieve terugreis naar Nederland.

Verwikkelingen
WANNEER in september 1948 Julia-
na tot staatshoofd wordt gekroond,
zit Nederland midden in de interna-
tionale verwikkelingen. In Neder-
lands-lndië, het grote koloniale ge-
bied in de Oost, is de onafhankelijk-
heidsbeweging aan de winnende
hand.
Eén van de eerste belangrijke rege-
ringsdaden van de vorstin speelt zich
op 27 december 1949 af, wanneer zij
in de Burgerzaal van het paleis op de
Dam de zogenaamde souvereiniteit-

soverdracht tekent. Indonesië houdt
op Nederlands gebied te zrn.
In 1953 leeft de koningin intens mee
met dat deel van onze bevolking, dat
door de grote waterramp van 1 fe-
bruari wordt getroffen. Zij bezocht de
betreffende gebieden.

Grote beroering wekt in 1964 de ver-
loving van prinses Irene met de
Spaanse prins Hugh Charles, leider
van de Carlistenbeweging. De emo-
ties rond de overgang van de prinses
naar het R.K.-geloof, verhogen de
tragiek van de gebeurtenissen. De
koningin wordt nu op pijnlijke wijze
geconfronteerd met haar dubbele rol,
die van staatshoofd en die van moe-
der.
En na een uiterst rumoerige voorge-
schiedenis trouwt op 10 maart 1966
prinses Beatrix met Claus von Ams-
berg. Weer laaien de emoties hoog
op, die zich kristalliseren in een uit-
voerig Kamerdebat, dat door de tele-
visie in alle Nedelandse huiskamers
wordt gebracht. Fel zijn de discussies
over de beruchte brief van de socialist
Nederhorst, die schreef dat het ko-
ningschap in ons land 'een betwiste
zaak' begint te worden.

Fijnzinnige eenvoud
HET Nederlandse volk zal aan konin-
gin Juliana blijven denken als een
vorstin, die met milde wijsheid en
fijnzinnige eenvoud haar taak als
staatshoofd heeft vervuld en daarmee
de grondslag heeft gelegd voor een
modern koningschap, dat oog heeft
voor snelle veranderingen, die zich in
de samenleving voordoen.
(Nadruk verboden)

Oranjevereniging Vierakker-Wichmond
Het Oranjecomité te Vierakker-Wichmond organiseert ter gelegenheid van Koninginnedag op zondag 30
april een gezelligheidsrit, voor een ieder die fietsen kan, kan aan deze tocht deelnemen. De fietstocht die on-
geveer 60 minuten zal duren en over rustige en mooie wegen met veel natuurschoon zal leiden kan dus ook
door ouders met kinderen gefietst worden. Men mag zelf het tempo bepalen. ledere deelnemer ontvangt na
afloop een herinnering. De tocht begint om 2 uur bij het Ludgerusgebouw te Vierakker.



Koningin Beatrix
BIJ het aanvaarden van het koningsschap stond Beatrix voor de zware
taak om een vorstin te vervangen die zich in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog een ongekende populariteit had verworven. Het is bij-
zonder moeilijk om een zeer bekwaam voorganger op te volgen. Het
hoeft echter geen betoog dat het Hare Majesteit gelukt is om zich in alle
geledingen van de samenleving geliefd te maken. Haar optreden is wars
van alle opsmuk en er gaat een ongekunstelde hartelijkheid van haar
uit. Zij verraste vorig haar iedereen door plotseling op de Vrijmarkt in
Amsterdam te verschijnen. Een duidelijker blijk van haar spontaniteit en
de wil om dicht bij het volk te staan, zijn niet denkbaar.

TOEN prinses Juliana op 31 januari
1980 haar voornemen om afstand van
de troon te doen bekend maakte,
voorspelden sommigen dat Beatrix
als koningin Wilhelmina II zou gaan
regeren. Men wees op de overeen-
komsten, die er zouden bestaan tus-
sen de scherp omlijnde opvattingen,
die Beatrix over het koningschap
koestert en de opvattingen die haar
grootmoeder destijds huldigde. Ook
wees men op de karakterologische
overeenkomsten tussen prinses Bea-
trix en de oude koningin. Wat kenden
deze voorspellers prinses Beatrix
toch slecht!
Door de naam van haar grootmoeder
aan te nemen zou zij wellicht de
indruk hebben gewekt zelf niet over
een grote persoonlijkheid te beschik-
ken zich daarom te willen tooien met
de naam van een grote voorgangster.

De toen 42-jarige kroonprinses had
zo'n naamsverandering niet nodig.
Zij is een vrouw met zeer persoonlijke
opvattingen, een grote kennis van
zaken en was beter op haar toekom-
stige taak voorbereid dan alle staats-
hoofden die Nederland vóór haar
hebben geregeerd. Bovendien had-
den allerlei 'zwartkijkers' onmiddellijk
met het verwijt aangekomen dat Bea-
trix de tijd wilde terugzetten als zij de
naam 'Wilhelmina II' had aangeno-
men. Een verwijt dat overigens vol-
strekt ten onrechte zou zijn uitge-
sproken, want onze koningin is een
vrouw van deze tijd, die zeer moderne
opvattingen huldigt over haar konink-
lijke taak.

Turbulente jeugd
DE op 31 januari op paleis Soestdijk
geboren Beatrix heeft een zeer turbu-

lente jeugd gekend. Als peuter van
ruim twee jaar moesten zij en haar
zusje Irene na de Duitse inval in mei
1940 door haar ouders worden mee-
genomen naar Engeland. Daarwaren
ze echter allerminst veilig voor de
Duitse bombardementen en Juliana
reisde daarom met haar twee doch-
ters door naar Canada, waar de oor-
logsjaren werden doorgebracht.
Als meisje van zeven jaar arriveerde
Beatrix in augustus 1945 in het be-
vrijde vaderland. Haar moeder was
toen nog kroonprinses en zou dat
blijven tot september 1948, toen ko-
ningin Wilhelmina afstand deed van
de troon.
Beatrix groeide op op Soestdijk, maar
kreeg een veel minder conventionele
opvoeding dan haar moeder en
grootmoeder. Zo werd zij leerlinge
van de Kees Boeke-school in Biltho-
ven, waar men een veel 'progressie-
ver' onderwijssysteem volgde dan op
de meeste traditionele scholen het
geval was. Vervolgens werd Beatrix
leerlinge van het Baarnse lyceum,
waar zij de gymnasium-opleiding
volgde.

Goede opleiding
IN 1956 wordt Beatrix studente aan
de Leidse universiteit. Zij doet de vrije
studierichting aan de rechtenfacul-
teit, waarin ook voor een toekomstig
staatshoofd zo belangrijke vakken als
economie, parlementaire geschiede-

nis, staatsrecht en sociologie zijn op-
genomen.
In 1963 verlaat zij het ouderlijk huis
en gaat wonen op het pittoreske kas-
teel Drakestein. In 1965 verlooft zij
zich met Claus von Amsberg. Er
breekt één van de moeilijkste perio-
des uit haar leven aan. Groepen in de
Nederlandse samenleving hebben
bezware/i tegen een huwelijk 'met
een Duitser' en als op 10 maart 1966

het huwelijk van Beatrix en Claus in
de Westerkerk in Amsterdam wordt
ingezegend, worden vooral in de
hoofdstad rookbommen tot ontplof-
fing gebracht.

In de daarop volgende jaren weet
Claus von Amsberg echter de sympa-
thie van de Nederlandse bevolking te
winnen, ook bij die groeperingen, die
eerst tegen hem gekant waren. Hij is
nu de populairste van de schoon-
zonen van prinses Juliana.

Drie zoons
GEDURENDE de jaren 1967-1969
schenkt prinses Beatrix het leven aan
drie welgeschapen zoons, namelijk
Willem Alexander, Johan Friso en
Constantijn.

In allerlei opzicht was Beatrix zich
goed op haar hoge taak voorbereid.
Staatskundig is zijn voortreffelijk on-
derlegd. Zo verwonderlijk is dat ove-
rigens niet, want vele jaren had Bea-
trix zitting in de Raad van State, zodat
zij zich uitstekend heeft kunnen in-
werken in diverse facetten van het
Nederlandse staatsleven, terwijl
kroonprins Willem Alexander het
voorbeeld van zijn moeder volgt. Zij is
trouwens ook betrokken geweest bij
de Nationale Raad voor Maatschap-
pelijk Welzijn en heeft derhalve ken-
nis en belangstelling voor alle sociale
situaties.

OFSCHOON het aan opleiding
tot het koningschap haar aan niets
heeft ontbroken was het toch de
vraag hoe zij haar taak in de prak-
tijk zou invullen. De ongekende
populariteit waarin zij zich mag
verheugen zal haar steunen in
haar wil om haar functie zo goed
mogelijk te vervullen. Dat zij niet
alleen een symboolfunctie wil
vervullen maar eveneens daad-
werkelijk wil bijdragen tot een gro-
ter welzijn van de bevolking be-
wees haar kersttoespraak van
1988. Hierin gaf zij uiting aan haar
zorg voor het milieu. Haar indruk-
wekkende betrokkenheid bij alles
wat handelt om het welzijn van het
volk heeft toen velen ontroerd en
aan het denken gezet.

De nieuwe collectie nu bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

ROCKPORT BUILD A BETTER SHOE

Uwgeldzamn goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel

De Amro Bank heeft alles in huis om 't u financieel
naar de zin te maken^Maak er vooral gebruik van.
't Geeft ook een fee^pjk gevoel, als uw geldzaken
goed geregeld zijn.

amro bank ty

U
voor

itmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk

U
schildersbedrijf en spuitinrich

uiterweerd b
njurln<;p\A/pn35 vnrHpn tpl OR?1^?-

De juiste en veiligste weg
voor
MEUBELEN
TAPIJTEN EN
GORDIJNEN

B. Lammers
Tapijten Lederwaren

Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

schildersbedrijf en spuitinrichting

.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523 J

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN
MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP
Diverse bankstellen, kasten, wand-
meubels, klaptafels, eethoeken, knop-
stoelen, ronde, rechthoekige en ovale
tafels (bladdikte 5 cm.) Buroos, boe-
kenkasten, dekenkisten, hoek-en lade-
kasten, ledikanten, kaarsen- en asbak-
standaards, lampenstandaards (ge-
draaid) diverse maten.

J. W. Klein Kranenbarg 8- Zn
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425.

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Martens
itttdt doeltrttftndl

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden



De zaak
voor iedere
doe-het-zelver

De meest veelzijdige zaak in de regio met nog meer keus.

BARENDSEN VORDEN b.v.
Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Gereedschappen
Uzerwaren
Hout
Verf
Behang
Ruim assortiment tuinmeubelen

Luxe en
huishoudelijke
artikelen

Speciale
serviezen-
afdeling

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

Start uw financiële carrière
bij de bank met de S

BONDSSPAARBANK
Gevestigd sinds 1819. Decanijeweg 3, tel. 1988

Wij
wensen u
een
goed
feest! mode

burg. galleestraat 3 - vorden
~^r

DGCJTIP in mOClG voor meisjes /jongens /dames /heren

ORANJE HAP ORANJE

LU

D
LU

D
LU

GEZELLIG

EN GEMAKKELIJK

Heel Vorden viert feest...
Geen tijd om te koken?
Geen nood!
Hotel Bakker maakt 't U gemakkelijk
Zaterdag 29 april vanaf 12.00 uur

Oranje hap voor f 15,--

m

m

m

dVH
WEGENBOUW

STAL

05752-6691
VORDEN

Aannemingsbedrijf
Grond/weg/beton/waterbouwkundige
werken
Verhuur aannemingsmaterieel
Ook leveren en verwerken van asfalt

Onsteinseweg 20, Vorden, telefoon 05752-6691

Gezellig wonen begint,
waar problemen zijn opgelost

Nou dan - waarom komt U niet even bij
ons binnen?

Wij zijn er niet alleen voor -
wij kunnen het ook!

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

Interieurverzorgers van huis uit!

Oranjebollen
voor f 4,20

Oranje tompoucen
6 heren 5 betalen

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 -VORDEN -TEL 1384

NAAIMACHINES
HUSQVARNA,
ANKER
EN LEWENSTEIN
VANAF 399,-

NAAIMACHINEHANDEL - REPARATIE-INRICHTING

BORGONJEN
Kerkstraat 13, Vorden, telefoon 05752-1385

Cnstall

Cnstall 5373. Met teengreep en verend
voetbed. Voor soepel wandelgenot.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Voor alle leeftijden is er
de juiste fiets.

Onze enorme collec-
tie lichtlopende
Gazelle's maakt
uw keuze ge-
makkelijk.

Tot ziens bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. TEL. 1393.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NOR DE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

R

Soft ijs
in diverse smaken

Meeneem bekers

Milk shakes

Vorden,

tel. 05752-1921

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen

- Brand Opstal en Inboedel

- Begrafenis

- Pens/oen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

"de Rotonde"

Kerkstraat 3 - Vorden - Tel. 05752-1519

Tijdens koninginnedag in de snackcounter:

1 softijsje voor f 0,25

Wij serveren plate service in het restaurant

vanaf / l^r/

U kunt ook è la carte eten vanaf / 2. l ,O(J



Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531

Lid NVM/MCC

Vordens Volkslied
Er ligt een vriend'lijk dorpje, "Ergens in Gelderland"

Men heeft er acht kastelen, als 't waar om heen geplant,

Wilt gij het leeren kennen, ga dan eens op bezoek,

Naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

Naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

Daar in dat oude dorpje, dat acht kastelenoord,

Vind men nog veel natuurschoon, dat 's mensen oog bekoort,

En in zijn mooie bossen, waar 't beekje rustig vliedt,

Daar kan men nog genieten, van 't nachtegalen lied.

Daar kan men nog genieten, van 't nachtegalen lied.

Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij,

Want daar leeft men gemoed'lijk, eenvoudig en gastvrij.

't Geen men U daar kan bieden, vindt g'aan geen zee of strand.

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

Daar zijn de gebakjes
van Oranje weer!

Banketbakkerij J. Wiekan
Telefoon 17 50

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Café Uenk
Arno/d en Ria Schut

Het adres
voor dorstige kelen
en een hartige hap

Heerlijk koel Grolsch bier

Ons motto is:
Gezelligheid kent geen tijd

NIEUWSTAD 13, TEL 1363. EIGEN PARKEERPLAATS

siebelink vorden
was- en textielverzorging b.v.

industrieweg 3/7251 jt vorden/telefoon 05752 1

Verhuurbedrijf van:

Geluidsinstallatie - verlichting - aansluitkabel
verdeelkasten barbeque frituurfornuis
bakplaat op gas - frituuroven - bain marie
koffiezetapparaat - kop en schotels

Fa. Wolsing
Julianalaan 20, 7251 ER Vorden, tel. 05752 - 1209

Uw schilder- en behangwerk wordt bij ons door vakbekwame
schilders uitgevoerd . . .

In het plaatsen van isolerende beglazing (thermopane) heb-
ben wij een ruime ervaring.
Schildert en behangt u zelf? In onze winkel zijn wij goed
gesorteerd in verf, behang, schildersgereedschap en
voorzetramen. Tevens het adres voor al uw inlijstwerk

Ook geven wij
hierbij graag een
vakkundig advies.

Schildersbedrijf - Verfhandel

Modecentrum voor dames, heren,
kinder en babykleding

huishoudtextiel

De Tuunte wenst lederen
een gezellige Koninginnedag

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

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

Bloemen horen erbij
Ze houden van mensen

Zomaar door de week
of bij een feest
of verjaardag

U houdt toch ook van
bloemen

van uw bloemenspeciaalzaak

dijhprmcin
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Koninginnedag
in 't Pantoffeltje

een grandioos feest!

De hele dag stemmingsmuziek met

"de Woodpeckers". Gratis entree.

En natuurlijk traditioneel een rechtstreekse
satellietverbinding met het schietterrein
(verzorgd dooi Wolsink HiFi)

'S Avonds 20.30 uur: Sfeer en stemming

met "Hammond tour"
Entree f 6,- Leden Oranjever, f 5,-.

P.S.: Komt u 's avonds met een grote groep,
reserveert u dan even?

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Op deze dag zijn de consumptiemunten
van ,,'t Pantoffeltje", Hotel Bakker, en
,,De Herberg" in alle 3 zalen te gebruiken.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

ADMINISTRATIES
ADVIEZEN
BELASTINGZAKEN
COMPUTERVERWERKING

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Tel. 05752-1455, b.g.g. 05753-3274



ter gelegenheid van het oranjef eest

Bijlage
WEEKBLAD CONTACT
Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

't Is crimineel" door Krato Het popkoor The Key's

Op zaterdag 22 april zal toneelvereniging Krato in het Dorpscentrum, aanvang half 8, het
blijspel ,,'t Is crimineel" opvoeren, ,,'t Is crimineel" is een komedie in drie bedrijven, ge-
schreven door Hans van Wijngaarden.
De rolverdeling is als volgt: Dorus Suijkerbuik - Harrie Sueters; Saar Suijkerbuik (zijn vrouw)
- Henny Sueters; Loe Suijkerbuik (hun zoon) - Bertus Pellenberg; Dolly (zijn vrouw) - Wilma
Nijenhuis; Lenie Grashoop - Tinie Pellenberg; Kaatje, (dochter van Loe en Dolly) - Annie
Bosch; Adriaan Voskuil - Bertus Waarle; Zwaan, agent van politie -^ert Wasseveld; Regi-
seuse - Marjan Zweverink; Soufleuse - Anneke Roelvink; GrimeuseJ^Anneke Roelvink en
Ineke Wunderink; Kledingadviezen - Bertha Mombarg.

Coca-Cola Acrobaticsnow
Grootste trampolineshow van Europa

Het popkoor the Key's uit Keijenborg is officieel opgericht op 25 februari 1987. De reden van
de oprichting was dat er voor mensen tussen 20 en 35 jaar geen mogelijkheid was om de he-
dendaagse muziek in koorverband te zingen.
Het blijkt dat het popkoor in een behoefte voorziet, want momenteel bestaat het koor uit zo'n
57 leden inclusief dirigente en bandleden. De koorleden komen uit de wijde omgeving. Het
popkoor treedt op bij de meest uiteenlopende aktiviteiten en/of festiviteiten. De kracht van
het koor zit het^^. in de repertoirkeuze, het enthousiasme en de bewegingen. Het repertoire
bestaat uit, zoa™ezegd, de hedendaagse muziek (bijvoorbeeld you've got it van Roy Orbison
en Walk of live van Dire Straits), maar ook uit muziek van de jaren zestig (zoals If I had a
hammer van Trini Lopez). Het koor heeft al aardig wat optredens gehad, waaronder een op-
treden in Amsterdam tijdens een popkorenfestival. Het ligt overigens ook in de bedoeling om
in oktober van A jaar mee te doen aan een internationaal korenfestival in Veldhoven.

Optreden goochelaar
Voor de jeugd, groep l, 2 en 3, is om half tien in het Dorpscentrum de bekende goochelaar
Pedro. Pedro is een zeer jonge goochelaar, hij trad al op in het Jeugdjournaal en mocht al
eens samen met beroepsgoochelaar Hans Kazan op TV.

Even tintelend, bruisend en pittig als het bekende bruine frisdrankje zal de aanblik van de
Acrobaticshow zijn. Het gaat hierbij om een werkelijk uniek schouwspel, verzorgd door vier
trampoline springers die behoren tot de top van Nederland.
Het scala van sprongen wordt uitgevoerd vanaf het dak van een 4 meter hoge, speciaal gede-
coreerde, vrachtwagen. Via twee op de grond geplaatste trampolines belanden de turners na
hun sprong op het luchtkussen.
Trampoline synchroon oefeningen, dubbele salto's, schroefsalto's, drievoudige schroef
salto's, side by side's en de onnavolgbare "Rapid fire's" met minimaal 10 salto's vlak achter
elkaar zitten in het veelzijdige repertoire.
Een aanstekelijke speaker begeleidt het geheel met commentaar en flitsende muziek. Ook de
toeschouwers zullen bij de show betrokken worden, tijdens de show wordt één van de toe-
schouwers op de trampoline gehaald waar hij/zij onder leiding van het team de eerste schre-
den in de trampoline sport zal zetten. Dit zorgt meestal voor de nodige hilariteit onder het pu-
bliek.
Het Coca-Cola Acrobatic Show team reist ook deze zomer weer door Nederland, met zo'n 50
optredens een druk bezet programma. De grootste trampoline show van Europa zal u niet
snel vergeten.
De show duurt ± 15 minuten en zal een aantal malen worden herhaald. Een spektakel wat u
beslist niet mag missen!



ran
Zaterdag 22 april

19 30 uur: ORANJE AVOND
IN HET DORPSCENTRUM

TONEELVERENIGING KRATO

T IS KRIMINEEL
Een blijspel in 2 bedrijven, geschreven door
Hans van Wijngaarden.
Het verhaal speelt zich af in huize Suijkerbuik,
waar 3 generaties bij elkaar in wonen. Zo zijn
daar Dorus en Saar, een inbrekersechtpaar in
ruste (nou ja, ruste). Zoon Loe en schoon-
dochter Dolly en kleindochter Kaatje, ook al
niet vies van het onbetaald meenemen van
dingen.
Dan is er nog Lenie, de dochter van Dorus en
Saar en schoonzoon Joop, maar die is helaas
opgepakt tijdens een klus.
Daar de familie, na het oppakken van Joop,
zich een poos koest heeft moeten houden,
zitten ze zo'n beetje zonder inkomen. Daar
moet wat aan worden gedaan.
D.m.v. een advertentie komen ze in contact
met Adriaan Voskuil, een niet zo snuggere
jongeman. Zonder dat die het weet, laten ze
hem een grote rol spelen in een grote kraak.
Maar dan blijkt Adriaan snuggerder te zijn dan
hij op het eerste moment leek. Hoe? Dat zal
blijken.
21.30 uur
OPTREDEN POPKOOR THE KEY'S
57 personen

De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Entree-
kaarten zijn dan a f 4,- p.p verkrijgbaar. Leden
van de Oranjevereniging gratis toegang op
vertoon van de lidmaatschapskaart (maximaal
2 personen op 1 kaart).

Zaterdag 29 april
Muzikale medewerking wordt verleend door de Chr. mu-
ziekvereniging 'Sursum Corda'.

8.00 uur: KLOKLUIDEN

8.30 uur: AFHALEN

SCHUTTERSKONING
door bestuur Oranjevereniging Vorden.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de
basisscholen en de kinderen van dezelfde
leeftijd die een school elders bezoeken, verza-
melen zich per school op het plein achter de
Openbare Basisschool.

8.30 uur: Vertrek vanaf Openbare Basisschool, vooraf-
gegaan door de Muziekvereniging 'Sursum
Corda'
* Opstellen schoolkinderen bij kasteel Ge-

meentehuis
* Opstellen muziekvereniging

8.45 uur: AUBADE
Welkomstwoord voorzitter Oranjevereniging.
* Hijsen vlaggen door padvinders van de pad-

vindersgroep 'David G. Alford' onder bege-
leiding van een Trompettist

* Zingen Vordens Volkslied (3 coupletten).
* Toespraak Burgemeester E.J.C. Kamerling
* Zingen Wilhelmus coupletten 1 en 6
* Lang zullen ze leven en driewerf hoera
* Dankwoord voorzitter Oranjevereniging
* Afmars muziekvereniging met schoolkinde-

ren naar Dorpscentrum

9.30 uur: PLAY BACK SHOW
voor groep 4, 5 en 6. Tot plm. 11.00 uur,
georganiseerd door Carnavalsvereniging 'De
Deurdreajers'.

GOOCHELAAR PEDRO
voor de kleintjes groep 1, 2 en 3, ook in het
Dorpscentrum.

9.30 uur: ORIËNTERINGSRIT
per fiets voor groep 7 en 8 en zij die elders
scholen bezoeken t/m 14 jaar. Men kan zich
opgeven achter de basisschool dorp, waar ook
wordt gestart.
9.45 uur start voor 15 jaar en ouder

Prijzen afhalen tussen 12.00-12.30 uur aan
de Basisschool dorp. Inschrijfgeld f 1,50 p.p.
Prijzen die niet afgehaald zijn, kunnen om
17.00 uur bij de prijsuitreiking in Hotel Bakker
afgehaald worden.

10.00 uur: VOGELSCHIETEN
Voor dames en heren aan de Horsterkamp.
Tevens is hier gelegenheid tot buksschieten
op de personele en vrij baan. De Schuttersko-
ning(in) wordt om 17.00 uur gehuldigd in de
zaal van Hotel Bakker.
Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-. Voor leden
van de Oranjevereniging f 1,50 korting op
vertoon van de lidmaatschapskaart. Na de
derde ronde f 1,50 bijbetaling.
Inschrijfgeld buksschieten personele baan
f 4,— per 2 kaarten van 3 schoten. Vrije baan
f 2,- per kaart van 3 schoten. Inschrijven 9.30
uur.

10.00 uur: VLAAMSE SPELEN
In de Dorpsstraat verzorgd door de Jeugd-
soos.

,r: VOGELGOOIEN
op parkeerterrein van Hotel Bakker

10.00 uur: MUZIEKSHOW

Muziekvereniging Sursum Corda zal in
Dorpsstraat een show verzorgen.

10.00 uur: TOUWTREKWEDSTRIJD
Georganiseerd door de touwtrekvereniging
Vorden.

10.15 uur: RINGSTEKEN

Aanspanning 'In de Reep'n' organiseert het
ringsteken per dogkar voor dames en heren in
de Dorpsstraat.
Prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt
om 17.00 uur in Hotel Bakker. Inschrijfgeld
f 2,- Voor leden van de Oranjevereniging f 1 ,-
korting op vertoon van de lidmaatschapskaart

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kunnen de gehele
dag gebruikt worden. De kinderen van de basisscholen
ontvangen deze vrijkaartjes op de scholen. Kinderen t/m 12
jaar die een school buiten Vorden bezoeken kunnen vrij-
kaartjes afhalen bij de Amrobank op 27 april.

11.30 uur: Eerste optreden

COCA COLA ACROBATIC
SHOW

ORANJE HAP HOTEL BAKKER
VANAF 12.00 UUR GEZELLIG UIT
ETEN
SPECIAAL VOOR HET ORANJE-
FEEST:

ORANJE HAP
voor slechts f l 5,- P-P-

Middagprogramma
Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereni-
ging 'Concordia'.

14.00-14.30 uur:

COCA COLA ACROBATIC
SHOW
Grootste trampoline show van Europa.

14.45-15.45 uur:

SPONSORLOOP
ten bate van de aktie 'Polio de wereld uit' door
alle kinderen van de basisscholen te Vorden
onderleiding van de polio + Vorden organisa-
tie Rotary Club Zutphen. Zo'n 400 a 500
kinderen zullen dan een geldbedrag bijeen
lopen voor de aktie.

SPECIALE LOOP VETERANEN

15.45 tot ± 16.30 uur:

COCA COLA ACROBATIC
SHOW

16.30 uur: AFHALEN VAN DE
SCHUTTERSKONING(IN)
Dit geschiedt door het bestuur van de Oranje-
vereniging in een open landauer, waarna een
rondrit door het dorp met medewerking van
muziekvereniging 'Concordia'.

17.00 uur: HULDIGING

De huldiging van de Koning(in) en de prijsuit-
reiking van het vogelschieten, baanschieten,
ringsteken, oriënteringsrit, touwtrekken en an-
dere spelen en wedstrijden, vinden plaats bij
Hotel Bakker.

Gratis entree

Avondprogramma
DANSEN
in de zalen:
* Hotel Bakker
* Zaal de Herberg
* Bar-Bodega 't Pantoffeltje

Sfeer en gezelligheid!
* Zaal d'Olde Smidse
* Café Uenk.

U wordt verzocht vanaf 8.00 uur geen auto's meer te
plaatsen op een gedeelte van Burgemeester Galleestraat en
gedeelte van Zutphenseweg, Dorpsstraat en Raadhuisstraat.

In de verschillende horeca-gelegenheden is de gehele dag stemmingsmuziek

DE HERBERG
10.00-14.00 uur in het café "Hanska Duo".
15.00-17.30 uur dans en showorkest MAGIC
Vrij entree.
Vanaf 20.00 uur ,,Hanska Duo" in het café.
Vanaf 20.00 uur dans en showorkest MAGIC
Entree f 6,--, leden Oranjevereniging f 5,--.

'T PANTOFFELTJE
Gehele dag stemmingsmuziek met "de Wood-
peckers". Vrij entree.
Vanaf 20.30 uur dansorkest "Hammond Four"
entree f 6,-, leden Oranjevereniging f 5,-.

HOTEL BAKKER
Vanaf 15.00 uur in het café pianist Hans Nossent.
Om 21.00 uur in de grote zaal het dansorkest
"Return Combo".

N.B.: de konsumptiemunten van
de Herberg, 't Pantoffeltje en Hotel Bakker
kunt U over en weer besteden.

D'OLDE SMIDSE
Vanaf 14.00 uur stemmingsmuziek
dansorkest Forever.

CAFÉ UENK
Sfeer en gezelligheid.

met



KJaas Bakker van Hotel Bakker,
Corrie ten Barge van de Herberg en

Nico van Goethem van 't Pantoffeitje

wensen u
een fantastisch fijne
Koninginnedag toe

P.S. de Konsumptiemunten van deze 3 bedrijven kunt U over en weer besteden.

Welkoop Vorden de specialist in:

n
M
V

VORDEN, Stationsweg 22, tel. 1583

welkooii
[ m. De Grote Groene Vakwinkel «K <

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land

zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we

nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van

oudsher overal diep geworteld.

Rabobank
staat dicht bij u

0150

IW elektrische
installaties
zowel aanleg als onderhoud.

Vakkundige voorlichting en aanleg

DEKKER ELECTRO B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg en onderhoud
van de

elektrische
insta l lat ie's
naar

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35-Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten

HOTEL BAKKER
Koninginnedag vanaf 15.00 uur in 't café pianist

HERMAN NOSSENT

Om 20.00 uur in de grote zaal

DANSEN
m.m.v.
dansorkest RETURN COMBO

Uw

motorgazonmaaier
is bij ons in goede handen - voor elk on-
derhoud.
Bent U aan een nieuwe maaier toe, dan
adviseren wij u graag welk type voor U
het meest geschikt is.
De betere merken in voorraad
DEALER:

BENARD EN HUSQVARNA-ERING

motor-gazonmaaiers

FA. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. TELEFOON 1393

Voor ai uw Lood- en zinkwerken
Water- en gasinstallaties
Sanitair
Dakbedekking

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK H et Hoge 20, Vorden
Telefoon 1656

Handel in hout en
bouwmaterialen
Metsel en timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Modieuze

kollektie in:
TENNISKLEDING
ZWEMKLEDIIMG
SPORTKLEDING
Groot assortiment

TENNISRACKETS
Wij bespannen of repareren uw racket binnen 24 uur.

KLUVERS sport totaal Zutphenseweg 41, Vorden
Tel. 1318

>

Kgpten
brandstoffen — smeermiddelen — antivries
koelvloeistof -- poetsmateriaal — shampoo
handreinigers — garagekorrels — ontvetters
papierrollen — werkhandschoenen * 05752-1736

Voor al uw:

METSEL/TIMMERWERK
BETON/STRAATWERK
o.a. MESTOPSLAG en SILO'S

FA. G. BARGEMAN & ZN.
Ruurloseweg 53, Vorden, telefoon 05752-1258

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

Ringsteken per dresseerkar
Dit jaar wordt het ringsteken gehouden in de Dorpsstraat, dus gezel-
lig alles bij elkaar. Terugdenkend aan de volksspelen zoals die vroe-
ger waren, vond men altijd op het programma vermeld, het ringste-
ken. In Zeeland wordt het heden ten dagen nog gedaan op het paard.
Een rechte baan wordt afgezet en men klimt op het zware zeeuwse
paard en galloppeerd op de ring af. Zeer spectaculair.

Hier in de achterhoek gaat men vanuit
de dresseerkar. Op Koninginnedag
wordt ook dit jaar een ieder in de gele-
genheid gesteld om eens de sfeer te
proeven zoals die vroeger hier in Vor-
den ook was. Want je gaat uiteindelijk
met het hele gezin naar een volksver-
maak???

Kinderen in de draaimolen en de
verdere kermisattracties - pa gaat
vogelschieten en wat daar mogelijk
allemaal bij komt - en de dames gaan
vogelgooien of ringsteken. Dit jaar
komen er enkele spelletjes bij.

UW

briefpapier
komt overal...

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



Als uwonroerend
goed u ter harte gaat
is'behoudzucht een

Wrlkr uilKiivrii u Imini-n rrn vaststaand bu
priiiritiit vrrlirnt is ecu kwestie van wikken en U

Als u u|i lijd laai schilderen duet u twee
diiiKen Iegelijk l ! houdt uw onroerend tfocd in co
waarmee u dure rc|>aratics voorkomt. Kn u Keef l
l» l een representatief KexichL Ken kwestie van «e
TX'hnudzwhfdu». Hu van oplimaal rendemenl.

dget

SCHILDERWERK.\\EEN GOEDE INVESTERING.

schildersbedrijf
VJNfctffiSI D

•V
Het Hoge 3, Vorden.

Telefoon 05752-1208
b.g.g. 2039

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

RONDWEG 2 - VORDEN - TELEFOON 05752-1794

FORD-DEALER

SUZUKI SUZUKI-DEALER
Ook voor andere be-
kende merken kunt u
bij ons terecht.

GOED
GOEDKOOP
BETROUWBAAR

Shell tankstation met LPG

U vlagt toch ook ter ere
van Koninginnedag
op 29 april?

* vlaggen

* vlagstokken

* vlaghouders en

* oranje wimpels
Uit voorraad leverbaar, ruime keus

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 1514

PROOST
met kwaliteitswijnen van

SMIT Vorden
Burg. Galleestraat 10, tel. 05752-1391

Geef Koninginnedag een feestelijk tintje
met

oranjegebak
oranjebollen

en

Alles vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 05752-1877

Voor goede en betaalbare dames-
confectie naar de
grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Koninginnedag

stemmings- en
dansmuziek

Vanaf 14.00 uur met

Dansorkest Forever

Cafetaria - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752 - 3487

Verstand van
lekker vlees

Keurslagerij

VLOGMAN
DE ECHTE VORDENSE AMBACHTELIJKE SLAGER

Muziek op koninginnedag

TE VORDEN

,x-\,
08.30 -12.00 uur:

KOFFIE + APPEL- OF
ORANJEGEBAK f 3,-

(voor de nieuwe schutterskoning ligt weer een waardebon klaar
t.w.v. 50,-)

10.00 -14.00 uur in het café:

"HANSKA DUO"

15.00-17.30 uur

GRATIS DANSEN
Dans en showorkest MAGIC

20.00 uur in hat café:

'HANSKA DUO
20.00 uur in de zaal:

ORANJE-BAL
Dans en showorkest

(entree f 6,-; voor leden oranjever, f 5,-)

Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van 't Pantoffeltje, de Herberg en Bakker

in alle drie zaken te gebruiken.

CL
O
O
.*
<D

l

UW HULP IN HUIS
Overal in 't land
Sorbo bij de hand

Sorbo niet alleen op
radio en op de buis

Maar ook als hulp
in 't Koninklijk Huis

De Regt, Bloemendaal
en Wiegerinck

Wij wensen U een
prettige koninginnedag

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Tel. 05752-1485
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