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De Redaktie

Ingezonden mededeling*
(buiten verantwoording van de redaktie)

Gaat Vorden de boot missen?
In de lokale en regionale pers verscheen onlangs het bericht, dat ar-
chitectuur- en bouwplanbureau van Geenhuizen b.v. te Hengelo het
plan om in onze gemeente een verblyfsrecreatieproject te realiseren
heeft laten varen en er thans voor gekozen heeft om dit project zo mo-
gelijk te gaan verwezenlijken in Braamt.
Voor onze gemeenschap 'n bittere pil
om te slikken, niet in de laatste plaats
omdat daardoor ruim 60 arbeidsplaat-
sen verloren dreigen te gaan. Die
smaak wordt des te wranger wanneer
men in ogenschouw neemt, dat ge-
noemd bureau, naar eigen zeggen, tot
die stap gekomen is om reden, dat de
gemeente Vorden vóóraf reeds (te)
verstrekkende voorwaarden had ge-
steld.
Van de zijde van de Gemeente werd
via Contact in het voorlaatste week-
nummer medegedeeld dat eerderge-
noemd bureau een rendabele exploi-
tatie niet mogelijk zou achten. Daar-
mede wordt een onvolledige en een-
zijdige voorstelling van zaken gege-
ven.
Immers wordt er met geen woord
over gerept, dat de gemeente in een
brief aan van Geenhuizen b.v. begin
maart j.1. een aantal criteria heeft op-
gesomd, welke in het in te stellen haal-
baarheidsonderzoek betreffende het
beoogde project dienden te worden
meegenomen.
Zo wees de gemeente - zonder nadere

motivering overigens - een totaal an-
der locatieterrein aan dan waarop van
Geenhuizen b.v. hetoog had en waar-
over in de voorliggende fase telkens
sprake is geweest.
Bij voorbaat was al wel vast te stellen,
dat die andere gebiedsindeling de be-
legger zou nopen tot aanmerkelijke
extra investeringen betreffende
grondaankopen en binnen het aange-
wezen gebied gelegen bungalows en
boerderijen. Verder werd door de ge-
meente gesteld, dat uit het haalbaar-
heidsonderzoek moest blijken de ma-
ximaal door van Geenhuizen b.v. te
betalen overnameprijs voor het
zwembad, terwijl toch de exploitatie
daarvan zoals bekend zwaar verliesge-
vend is!
In het kader van het haalbaarheidson-
derzoek diende er voorts van uitge-
gaan te worden, aldus de gemeente,
dat de verplaatsing van de sportvelden
voor de gemeente uiteindelijk geen
kosten mocht opleveren en de beleg-
ger dan ook op eigen kosten een
nieuw sportcomplex elders zou moe-
ten aanleggen.

Door dergelijke stringente voorwaar-
den vooraf te stellen wordt slechts be-
reikt dat een geïnteresseerde belegger
daarvoor terugschrikt en afhaakt,
zoals van Geenhuizen b.v. dat nu ook
heeft gedaan.
Aan de andere kant geldt, dat van
Geenhuizen b.v. al in een eerder sta-
dium kontakten had gelegd in
Braamt.
Blijkens mededeling van van Geen-
huizen b.v. is dit door haar gedaan,
omdat de gemeente óók door andere
investeerders zou zijn benaderd, die
tevens in het onderzoek betrokken
zouden worden.
Het valt ten zeerste te betreuren, dat
wanneer na een toch al slepende pro-
cedure van één jaar dan tenslotte eens
iets van de grond lijkt te komen, het
kontakt met een serieuze kandidaat
met een onderbouwd en qua haal-
baarheid goed plan, dat bovenal ook
nog aan de wensen van de plaatselijke
belangengroeperingen voldeed, op
een abrupte manier wordt beëindigd.
Viel er tussen van Geenhuizen b.v. en
de gemeente over de gestelde voor-
waarden nu echt niet meer te praten??
Met die vraag voor ogen: Hoe nu ver-
der?
Moeten we het persbericht van de ge-
meei\te geloven, dan zouden er nog
andere serieuze gegadigden zijn met
wie nu nader overlegd zal gaan wor-
den. Daarbij dringt zich al terstond de
vraag op, of de Gemeente óók ten
aanzien van deze gegadigden dezelf-
de beleidslijn, namelijk het stellen van
vergaande voorwaarden zal gaan vol-
gen.
In het bevestigende geval zal naar on-

het in goede banen leiden van verder
overleg met welke kandidaat dan ook
verdient het naar onze mening aanbe-
veling een commissie van wijze lieden
aan te stellen.
Misschien is het nog niet te laat, maar
dan zal nu slagvaardig en met voortva-
rendheid de zaak verder ter hand ge-
nomen moeten worden. Wij zullen
graag direkt betrokken blijven bij en
onze bijdrage leveren aan de realise-
ring van het project binnen onze ge-
meentegrenzen.

Ver. voor Vreemdelingen Verkeer
Ondernemersvereniging Vorden

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Fam. Schoppers wint mini-vakantie

beoogde project nooit
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meente en van Geenhuizen b.v. aan
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Voor dat doel en in ieder geval voor

De fam. Schoppers won
man. Deze minivakanties1

40-jarig bestaan van de k e
kanties uitgeloot. Kanskaa
tentie).

pi-vakantie aanbieding van keurslager Vlog-
beschikbaar gesteld in verband met het

lagers. 5 weken lang worden er 3000 mini-va-
kunt u verkrijgen aan de slagerij (zie adver-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens a f s p r a a k ,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet A rob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 15 april
1986 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.G. Dijkman, Kapel-

weg 10, voor het vergroten van een
berging/portaal;

2. Aan Alrecon Bunnik B.V, Rump-
sterweg 2, Bunnik, voor het plaat-
sen van een abri nabij Nieuwstad
49 alhier;

3. AandeheerH.J.Decanije,Galgen-
goorweg 7, voor het vernieuwen
van een berging;

4. Aan de heer E.J. ter Maten, Zut-
phenseweg 92, voor het bouwen
van een mestsilo aldaar;

5. Aan de heer J. Rodenburg, Dorps-
straat 32, voor het verbouwen van
een winkel;

6. Aan de heer R.J.A. Bos, Hoetink-
hof 75, voor het bouwen van een
woning aan het Stroo 14.

2. Raadsvergadering d.d. 29 april 1986
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zal de gemeen-
teraad voor het eerst in zijn nieuwe sa-

menstelling na de verkiezingen van 19
maart jl. vergaderen. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- beëdiging raadsleden;
- benoeming wethouders;
- benoeming leden commissie be-

zwaar- en beroepschriften ge-
meenteraad Vorden;

- aanvraag diverse gemeentegaran-
ties t.b.v. de Stichting tot Huisves-
ting van bejaarden te Vorden.

3. Jaardienstregeling 1986/1987
van de GSM
Ingaande l juni 1986 zal de nieuwe
dienstregeling van kracht worden.
Van de GSM hebben wij vernomen
dat dit voor Vorden zal betekenen:
- lijn 51: Doetinchem-Vorden-Zut-

phen v.v. In Zutphen ontstaan di-
recte treinaansluitingen richting
Deventer, Apeldoorn en Arnhem.
In Doetinchem ontstaan directe
aansluitingen op buslijn 29 (snel-
dienst) via de A48 van en naar
Velp/Arnhem.

- lijnen 50/51: deze lijnen krijgen in
Zutphen goede aansluitingen op
de buslijnen in de richting Deven-
ter, Apeldoorn en Arnhem.

4. Verkeersdrempels in woonwyken;
reacties gevraagd

In een aantal woonwijken liggen sinds
enige jaren verkeersdrempels en
kruispuntverhogingen. U heeft daar
derhalve ruime ervaring mee op kun-
nen doen. Thans zouden burgemees-
ter en wethouders graag vernemen
hoe de ervaringen met deze maatre-
gelen zijn, zodat daarmee in de toe-
komst rekening gehouden kan wor-
den.
Het college is vooral benieuwd naar
de ervaringen van diegenen die slecht
ter been zijn en wellicht gebruik moe-
ten maken van een rolstoel en van

mensen die minder goed kunnen fiet-
sen en derhalve met de verhogingen
moeite zouden kunnen hebben.
Tot en met 2 mei aanstaande kunt u uw
reacties schriftelijk of telefonisch ken-
baar maken (tel. 2323 tst 18 of 19).

5. Inzameling landbouwplastic
Zoals bekend zijn de containers waar-
in u het landbouwplastic kunt depo-
neren verdwenen. Thans zal het land-
bouwplastic op 23 mei aanstaande
door de firma Maatman opgehaald
worden. Eenieder die plastic mee wil
geven kan dit telefonisch tot en met 21
mei ter secretarie (2323 tst. 19) door-
geven. Het plastic dient gebundeld en
zo schoon mogelijk langs een verhar-
de weg geplaatst te worden. Uw me-
dewerking wordt zeer op prijs gesteld.

6. Verleende vergunning voor het
houden van een aktie

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Leger des Heils vergunning
verleend voor het houden van een kle-
dinginzamelingsaktie gedurende de
periode van l mei tot en met 23 mei
aanstaande.

7. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de festiviteiten rond
Koninginnedag hebben burge-
meester en wethouders besloten de
volgende tijdelijke verkeersmaatrege-
len te treffen;
1. Afsluiting voor alle verkeer behal-

ve voetgangers van het gedeelte
Schuttestraat vanaf de Ruurlose-
weg tot aan de Vordense Bosweg
op woensdag 30 april van 09.00 tot
13.00 uur en dezelfde maatregelen
voor

2. het gedeelte van de Horsterkamp
vanaf de Vordense Bosweg tot aan
de Ruurloseweg op woensdag 30
april a.s. van 09.00 uur tot 17.00 uur.

"Open Huis" Uiterweerd
gaf een "vol" huis
De directie van Schildersbedrijf en Spuitinrichting Uiterweerd b.v.
heeft vorige week woensdag tijdens het "Open Huis" tussen de dui-
zend en elfhonderd bezoekers mogen begroeten. Zoals we al eer-
der schreven is het Vordense bedrijf een samenwerkingsverband
aangegaan met Schildersbedrijf Rensink uit Deventer.
Bij de bekendmaking en presentatie
organiseerde Uiterweerd b.v. een
"Open Huis". Reeds 's middags om
drie uur was de belangstelling groot te
noemen. Vele collega's uit de schil-
ders- en aannemerswereld kwamen
hun opwachting maken. De directeu-
ren de heren J. Uiterweerd, H. Küper
en J. Smoes hebben zeer vele handen
moeten schudden.
Ook de vertegenwoordigers uit het
plaatselijk verenigingsleven lieten
zich niet onbetuigd.

Op een gegeven ogenblik werden
zelfs tijdelijke parkeerplaatsen aange-
legd om de auto's van de bezoekers te
kunnen plaatsen.
Ook in de avonduren was het een ko-
men en gaan van belangstellenden die
het bedrijf alle goeds voor de toe-
komst wensten.

Een drankje en een hapje stond voor
iedere bezoeker klaar. In de avondu-
ren werd de prettige sfeer nog ver-
sterkt middels een muziekje.
Van de gelegenheid de nieuwe kanto-
ren en bedrijfsruimte te bezichtigen
werd druk gebruik gemaakt.

Herv/Geref kanselruil
In het kader van de voortgaande sa-
menwerking tussen de Gereformeer-
de kerken en de Hervormde kerk in
Nederland, vinden ook in Vorden
steeds nieuwe initiatieven plaats.
Aanstaande zondag, 27 april, vindt de
eerste officiële kanselruil tussen onze
beide gemeenten plaats.
Ds. J. Zijlstra, gereformeerd predi-
kant, zal voorgaan in de Hervormde
dorpskerk.
Ds. K.H.W. Klaassens, hervormd pre-
dikant, leidt de dienst in de gerefor-
meerde kerk.
In de Kapel in de Wildenborch wordt
de dienst geleid door ds. H. Westerink.

Opbrengst rommelmarkt
Geref. kerk
De netto opbrengst van de rommel-
markt geref. kerk was ruim f 7.300,-.
Vele mensen uit Vorden en omgeving
brachten een bezoek en hielpen zo
mee aan dit uitstekende resultaat.

R.K. KFRK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 april 10.00 uur ds. J. Zijlstra
Herv/Geref Kanselruil.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag27april lO.OOuurds .H. Westerink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 27 april 10.00 uur ds. Klaassens,
kanselruil. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 april dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00. uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
26 en 27 april J.J. de Kruif, Vorden. Tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 26 april 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens avond en nachtdienst 19.00-
07.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJl
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor half negen.

IIARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

BRAND MELDING
Tel, 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



Een delicatesse
Asperges met ham,
gekookte aardappelen
saus en salades
in ons restaurant 27,50

de Timmerieë
RESTAURANT A CAFÉ

Arie Maaldcrink X^wfa] __
l.ochemseweg 16-7231 PI)Warns»eld Tel.05751-336

Dit weekend en maandag + dinsdag

ORANJEGEBAK
IN VEEL SOORTEN

Natuurlijk bij:

Warme bakker

OPLAAT TELEFOON 1373

iiZwembad "In de dennen
VORDEN

Openstelling: woensdag 14 mei 1986 14.00 uur tot
zaterdag 6 september 1986 17.00 uur.
Openingstijden:
maandag 14.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 1 7.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur

Geen middagsluiting isertijdens de vakantieperiode van 29 junitot en met 30au-
gustus. Voor abonnementen- en 10 badenkaarhouders bovendien geopend van'
dinsdag t/m vrijdag van 07.00 - 10.00 uur.
De prijzen voor seizoen 1986 bedragen:

Gezinsabonnementen (ouders + kinderen t/m 17 jaar) 140,00
Abonnement jeugd/18 jaar en ouder resp. 40,00 en 70,00
10 badenkaart jeugd/18 jaar en ouder resp. 16,00 en 25,00
Entreekaart voor éénmalige toegang 2,00 en 3,00
Zwemleskaarten voor 1 2 lessen 24,00

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

U itsluitend en alleen tijdens de voorverkoopperiode tot en met 5 mei
gelden de volgende voorverkoopprijzen.

Gezinsabonnementen (ouders + kinderen t/m 17 jaar) 100,-
Jeugdabonnement 4 t/m 17 jaar en pas 65 25,-
Volwassenabonnement 18 jaar en ouder 50,-

De abonnementen zijn als volgt te verkrijgen:
A. Bij voorkeur door inzending of inlevering van de ingevulde onder-

staande strook bij een der bestuursleden
1. HJA. Mombarg, Her Kerspel 27, 7251 CT Vorden
2. J.J. van Dijk, Julianalaan 2, 7251 ER Vorden

Daarbij is gelijktijdige overmaking van het juiste bedrag voor 5 mei a.s. noodza-
kelijk op:
a. Rabobankrek. 36.64.24.262 (giro Rabobank 862923)
b. Amrobankrek. 48.63.78.543 (giro Amrobank 837570)

bij beide ten name van Zwembad "In de dennen" met vermelding „voor abon-
nementen 1986".

B. Voor niet rekeninghouders door inlevering van ingevulde onderstaande
strook en gelijktijdig contante betaling tijdens de voorverkoopavond op
vrijdag 2 mei a.s. van 19.00 - 21.00 uur in het Dorpscentrum.

Zowel in geval A als in B kunnen de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan
het zwembad worden afgehaald.

INVULSTROOK aanvraag abonnementen voorverkoop
Naam:
Adres: _
Woonplaats: —._
Wenst voor seizoen 1986 voor zwembad „In de dennen":

jeugdabonnementen ad. 25,- voor:
roepnaam 1e kind: geboortedatum:
roepnaam 2e kind: geboortedatum:
roepnaam 3e kind: geboortedatum:

D volwassenenabonnementen ad f 50,- voor:
voorletters geboortedatum
voorletters geboortedatum _

D gezinsabonnement ad f 100,- voor:
voorletters vader: geboortedatum:,
voorletters moeder: geboortedatum:
roepnaam 1 e kind: _ _ geboortedatum:
roepnaam 2e kind: geboortedatum:
roepnaam 3e kind: _ geboortedatum:

D zwemleskaart af f 24,- voor

Het totaal verschuldigde bedrag ad f
de rekening van het zwembad bij de

is per
bank.

overgemaakt op

Datum: Handtekening

Voor de komende feestdagen
vlaggen
vlagstokken
vlaghouders en
oranje wimpels
Uit voorraad leverbaar.

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden - Tel. 1514.

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/hTRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

G.T.W. Reizen B.V.

Per luxe touringcar naar:

bloembollenvelden &
Keukenhof
elke dinsdag, donderdag en zaterdag
van 15 april t/m 24 mei a.s.
(Corso 26-4)
Prijs f 23,- p.p. (ink. entree).

Inlichtingen en boekingen:

reizen b.v.
Doetinchem, Telefoon 08340-35945 of bij
J.L. HARREN, Klarenbeekseweg 14, Voorst. Tel. 05758-1334

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

De nieuwe kollektie merktapijten komen volop binnen. Om meer ruimte te krijgen, kunt u deze week profi-
teren van enkele superaanbiedingen. Met volledige garantie én gratis leggen,
(gratis reservering voor latere levering).

Woonkamertapijt
400 breed, parade tapijt
acryl, hoogpool
prima kwaliteit
van 289,-
voor p.m.
+ GRATIS LEGGEN

198,-

Woonkamertapijt
400 breed, nylon
in bruin of grijs/blauw
(de beste uit de test)
beperkte voorraad
voor p.m.
+ GRATIS LEGGEN

155,-

Woonkamertapijt
berberkleurig
400 breed, half wol
van 198,-
voor

+ GRATIS LEGGEN
169,-

Slaapkamertapijt
400 breed, nylon
luspool of velours tapijt
van 79,- p.m. voor
+ GRATIS LEGGEN
Ribtapijt 400 breed
meeneemprijs per meter

69,-
45,-

Woonkamertapijt
zuiver wol, 400 breed
grove nop
extra zware kwaliteit
van 298,-
voor per meter
-l- GRATIS LEGGEN.

269,-
Slaapkamertapijt
100% katoen
400 breed
grijs/blauw
van 1 59,- zolang de
voorraad strekt voor
+ GRATIS LEGGEN

109,-
Tevens nog enkele couponnen tapijt.

HELMINK Zutphenseweg 24 - Vorden -

tel. 05752-1514



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en broertje

WOUTER

Nico Freddie, Karolien en Ellen
Huetink

18 april 1986
Hoetinkhof 193
7251 DH Vorden.

Tot mijn verdriet maar tot rust
voor haar, is van mij heenge-
gaan mijn lieve schoonmoeder

OMA STIEDING
B. Nijenhuis

Te koop: Honda MT5 bjr.
1981
Tel. 05752-1967.

Te huur: in de bosrijke omge-
ving van Breda een comforta-
bele bungalow met terras.
Voor max. 6 pers., 5-20 minu-
ten van de Efteling, Biesbosch
en Beekse Bergen.
Periode: 20-7 t/m 10-8, 2
pers. f 425,- per week, incl.
gas, electra en 2 fietsen, elke
persoon meer f 70,-.
INL H. BAAKMAN,
Tel. 01626-4557.

AUTO IN DE GARAGEBOX
VEILIG GEVOEL.
Vraag inlichtingen bij:
tel. 1417.

Gevraagd na 7 mei kinder-
meisje.
Brieven onder nr. 4-1
Bureau Contact.

Te koop: 1 keukenbloc met
ingebouwd 2 electrische kook-
platen, gr. 1 m bij 60 cm.
340 betontegels.
Electrische gazonmaaier
Cualcast br. 40 cm z.g.a.n. 1
jaar gebruikt.
4 pits kookplaat op B utagas.
B. BARGEMAN,
Wilmerinkweg 1, Vorden.
Tel. 05752-1558.

PRETTY MARKT
a.s. 5 juli grote Pretty markt
zwem en polover. Vorden '64.
Heeft U nog wat op te ruimen!
Wij komen het graag bij u
ophalen.
Bel. 2407.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

17 JAAR?

Nu theorieles voor
auto of motor (per comp.)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Meisje, 16 jaar, zoekt vakan-
tiewerk van half mei tot half
juni.
Tel. 05750-12178

Kunstgebittenreparatie .

DROGISTÏRtJ
TENKAIE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen
in Christus allen levend gemaakt worden.

(I.Cor. 15 vers 22)

Met verdriet in ons hart, maar erg dankbaar voor wat ze
in haar lange leven voor ons is geweest en dat haar ver-
der lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat de
Almachtige God heden tot zich heeft genomen, onze
lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder

FREDERIKA FfiANKE
weduwe sinds 1964 van H. E. Stieding

op de leeftijd van ruim 92 jaar.

Haar leven was een leven van onuitblusbare werklust en
een nimmer aflatende zorg voor allen die ze lief had.

Rotterdam: G. Biesma-Stieding
E. Biesma

Silvolde: F. Stieding T. Bruins
Rotterdam: G. Biesma

W. Biesma-v.d. Graaf
Fred, Ronald, Dennis

Steenbergen: R. Biesma-Korendijk
H. Korendijk
Rob, Patrick

Dinteloord: A. v. Mourik-Korendijk
H. v. Mourik

Vorden: E. Stieding
H. Stieding te Pas
Mare

Vorden: A. Bijenhof-Stieding
G. Bijenhof
(Janneke, Lissie)

Bejaardentehuis "De Wehme"
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

Correspondentieadres.
E. Biesma,
Frits Ruysstraat 18a, Rotterdam.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Enige en algemene kennisgeving.

"Als leven lijden wordt, komt de dood als een verlossing "

Tot ons verdriet overleed heden mijn lieve man, onze
zorgzame vader en fijne opa

WILLEM PARDIJS

op de leeftijd van 72 jaar.

A.R. Pardijs-Ellenkamp
Hannie Hissink-Pardijs
Henk Hissink
Batten Hilde

Betty Koerselman-Pardijs
Bertus Koerselman
Aline en Elles

Vorden 7251 BC, 1 7 april 1986.
Kerkstraat 23.

Overeenkomstig zijn wil, heeft de crematie in besloten
kring plaatsgevonden.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze biljartvriend

WIM PARDIJS

op de leeftijd van 72 jaar.

Wij verliezen in hem niet alleen een actief biljarter maar
ook een goede vriend.

Bestuur en leden
Biljartvereniging KOT

Tot onze diepe droefheid, is nog onverwachts van ons
heengegaan, onze lieve zorgzame vader

GERRIT-JAN SCHUTTE
weduwnaar van Maria Johanna Regelink

op de leeftijd van 55 jaar.

Gerdien -Theo
Erna - Harry
Gert-Jan

Vorden, 21 april 1986.
Hengeloseweg 20, 7251 PK

De teraardebestelling zal plaatsvinden, op zaterdag 26
april om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Voorafgaande daaraan wordt om 13.00 uur een rouw-
dienst gehouden in de Hervormde Kerk te Vorden.

Na afloop van de begrafenis wordt u verwacht in zaal „'t
Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

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

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

Rust nu maar uit, je hebt je moe gestreden
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden en gebeden
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, ging van ons heen onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

AALTJETEUNISSEN
weduwe van Jan Groot Enzerink

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: H.W. Vruggink-Groot Enzerink
D. Vruggink
Alie en Arie
Niels, Thijs
Wilma en Henk
H.J. Groot Enzerink
W. Groot Enzerink-van Amerongen
Jannet
Jan

7251 PN Vorden, 21 april 1986
Deldenseweg 13.

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum van de Monu-
ta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op don-
derdag 24 april van 19.30 tot 20.00 uur.

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 25 april
1986 om 13.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden,
waarna aansluitend om 14.00 uur de teraardebestelling
zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaatste Vor-
den.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot con-
doleren in De Herberg.

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

CAFE-RESTAURANT

f „ie Herberg" V
VORDEN

A.S. DINSDAGAVOND 29 APRIL
MAANDELIJKSE

KLAVER J AS AVON D
AANVANG 20.00 UUR

pe Stichting voor Maatschappelijke

ienstverlening "De Graafschap"

zoekt belangstellenden voor de functie van

LPHA-HELP(ST)ER (m/v)
de plaatsen Baak, Keijenborg, Velswijk en Zelhem.

De Alpha-helpster wordt enkele ochtenden per week
via de Stichting ingezet bij gezinnen, die voornamelijk
huishoudelijk hulp nodig hebben.

Het salaris is - afhankelijk van leeftijd -
maximaal f 10,85 bruto per uur.

Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met
mevr. K. Altena (leidster alpha-hulp) telefonisch be-
reikbaar op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en
10.00 uur, tel.nr. 05752-3246.

Woensdag 30 april a.s. Koninginnedag

ORANJEBAL
m.m.v. Medler Trio.
Aanvang 20.00 uur.

Café-Rest.

't Wapen van
't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden. Tel. 6634.

Reinig en

behandel

— PARKET of
PLANKENVLOEREN

met
WOODBOY
eindelijk een nieuw,

eenvoudig,kompleet
en goedkoop systeem

voor de
DOE-HET ZELVER

geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof !

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
IM is te huur bij : ̂

Schildersbedrijf - verfwinkel'

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

FEEST BIJ DE KEURSLAGER!

Win h fijne
mini-vakantie.

S | . I I ; I - I - | > C X I , I . I M l
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N V', l.lll.lf f M'

ATTENTIE
deze week extra voordelig:

Varkensfrikandeau
500 gr. + 3 kanskaarten extra 6,98

SPECIAL

Koningjnnemedaillon
100 gram 2,35

Uitgeb. karbonade gevuld
met perzik en rauwe ham.

VOOR DE BOTERHAM

Boeren metworst 1 oo gr. 1,55
Tonge worst 1 oo gr. 0,98
Rauwkost salade 1 oo gr. 1,15

6,98

AANBIEDINGEN voor maandag en dinsdag:
MAANDAG 28 APRIL:

Speklappen
per kg + 2 kanskaarten extra

DINSDAG 29 APRIL

Verse worst grove of fijne
500 gram + 2 kanskaarten extra 1f "U

HET WINNENDE NUMMER
VAN WEEK 2 IS 581
IV Krurslagrr. Al 40 jaar verstand van Irkkrr vlees.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Ziet de nieuwe mode bij

RUURLO

ledere week nieuwe modellen

DAMES:
Japonnen v.a.

in ruiten en unie v.a.

Jacks v
Blazers v.a.

98-
1 Be-
ll 9-
119-

HEREN:
Ruitbroeken v.a.

Katoenen bandplooi broeken,
«J3CKS ruiten en unie v.a.

Grote en modische kollektie
truien - vesten - sweatshirts en polo's.

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open tussen 6 en 7 uur.

Maandags gesloten.

79.
69,
89,

Omdat HIJ
a.s. vrijdag gaat trouwen houden wij

vrijdagavond feest en hebben wij

GEEN
KOOPAVOND

Wij zijn daarom na half 6 's avonds

GESLOTEN

welke® |»
Stationsweg 22, VORDEN, Tel. 1583 .



met
Televisie

reparaties
- direc»

iji naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

Woningaanpassing

mindervaliden

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG

ARCHITECTUUR

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

Autobedrijf Teger B.V.
Zwiepseweg 25 - Lochem

aaaa voorjaarsshow anaa
in Lochem

Vrijdag 25 april van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 26 april van 10.00 tot 18.00 uur

Kijkdag zondag 27 april van 10.00 tot 17.00 uur.

HUI
anaa

Wij tonen u de gehele Fiat personen- en bestelwagen lijn.

O.a. de nieuwe:

Fiat Panda 750 - 1000 Fire

Fiat Uno Fire - Amico - Turbo IE

Fiat Ritmo - Abarth

Fiat Regata 70 - 85S - Quarzo

Bestelwagens in div. uitvoeringen

Wij stellen uw bezoek zeer op prijs.

HUI
anaa

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

lm

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Mister Steam is te huur bij:

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

U zou graag in zo'n mooie

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

HOLS o'

EEN SMULFESTIJN N/OOR
UW HOND. HOLS DONATIN.

VOORDEELPRIJS:

PER 21/2 KG 76,25

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

aguAsport
regenpakken

UW DIERENSPECIAALZAAK

welkooi»
tVORDEN, Stationsweg 22, tel. 1 583

Bekroond door h*l Minister u ..m Verkeer
, ' i - r s t a a t Hel meesl verkochlf

regenpak van Nt

WAPtN EN SPORTHANDEL

Martens
unit iotlutfl<*41

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Reorganisati| opruiming l
Vanaf donderdag 24 april a.s. grote opruiming, op alle artikelen

kreatief
centrummum

10 tot 50%
KORTING
Katoen - wol - kleinvak -

naaimachines -

borduurpakketten e.d. 1 O tot 20%

Kaarten - beenbekleding

heren/dames e.d. 20 tot 30%

£ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752 -1921

Hobbyartikelen o.a.

Talens verf,

schoolartikelen e.d. 30 tot 50%

Daar zijn de gebakjes
van Oranje weer!

Volgende week
Oranje aanbiedingen

ter gelegenheid van
Koninginnedag

Zaterdag
KONINGINNEROL

Banketbakkerij
J. WIEKART, tel. 1750

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

Deze week weer nieuwe
ruitbroeken met bijpassende
tops op je eigen afdeling.nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Bij uw eigen opticien nu

MONTUREN
voor 69,-

100 echte opticiens hebben zich aaneen gesloten.
Zij vormen een nieuw front tegen al die z.g. „goedkope nieuwkomers
in de opticiens-wereld.
Zij brengen u de kol lekt ie

Een eigen merk met ruime keuze monturen voor de
absurd lage prijs van 69,- en toch:

onze volledige service
ons jarenlange vakmanschap
onze persoonlijke aandacht
onze gratis oogmeting met de modernste apparatuur
onze vaste prijslijsten voor glazen van de f ab r ikan t
ons eigen slijpatelier

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat u met 25% kort ing
op de glazen bij prijsboxers NOG STEEDS DUURDER UIT BENT
DAN BIJ DE ECHTE OPTICIENS.
U wilt 'n voordelige bril en tóch naar uw eigen opticien?
Dat kan nu!

oo optcn
siemerink zutphenseweg 7 -

vorden

De ene hypotheek
is de andere niet..

f* ^O/

fcfc^^

De ba|Bï8^ u
daarom altijd een KypotHeek ''na^jnp?'

advis^pfl^^
Met gi||̂
Praal|||i!|ji|î

'"lïtill^

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

zó erg is
het met u
gelukkig
nog niet!

Maar grasmaaien kan best een zwaar werkje zijn. Dat ligt vaak

aan uw grasmaaier die misschien voorde grootte en eigenschap-

pen van uw gazon niet de meest-ideale is. Vraag daarom een

goed advies aan de vakman. We hebben kooi-en circelmaaiers

en werken rnet de beste merken (o.a. Webb, Atco,Toro en Lawn-

boy). We verzorgen ook het onderhoud van uw machine.

borendseii Zutphenseweg 15 - Vorden

Telefoon 05752-1261



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 24 april 1986

48e jaargang n r. 4

Dash 2 (dames) volleybalkampioen

Door thuis met 3-0 van Hansa 3 te winnen zijn de dames van Dash 2 erin geslaagd om kampioen te
worden. Zij volgden daarbij het voorbeeld van de grotere "zus" Dash l dat zoals bekend onlangs even-
eens de titel voor zich opeiste.
Verdere uitslagen: Dames: Dash 3 - mcrang 3 0-3; Dash 6 - Almen l 1-2; Wi lhe lmina3 l-2; Dash 5-DVO 4 1-2.
Salvo l 1-2; Sp. Deventer 3-Dash 4 3- WIK 4 - Dash 7 2-1. Meisjes: MBK Dash 2-Boemerang l -
0; Dash 4 - Almen 2 3-0; Dash 5 - Boe- Heren: Dash l - V&K 13-1; Dash 4 - 2; MCT Colmschate 3 - Dash 3-0.

WATERPOLO
Dames verliezen met 6-1
van He-Key
De dames van Vorden '64 hebben za-
terdagavond de competitiewedstrijd
tegen He-Key welke in Eefde werd ge-
speeld met 6-1 verloren. In de eerste
periode nam He-Key een 1-0 voor-
sprong; welke in de tweede periode
door Hermien Tiessink teniet werd
gedaan.
Even later werd het 2-1 in het voor-
deel van He-Key. In de derde periode
stopte Roxan ter Huerne een straf-
worp. Vlak daarop werd het 3-1.
Nadat Vorden in de vierde periode
door een dubieus toegekende straf-
worp met 4-1 achter kwam te staan,
sloeg de vlam goed in de pan. Achter-
eenvolgens werden aan Vorden zijde
Hermien Kamerlink, Henriet Haze-
kamp en Marieke Velhorst uit het wa-
ter gestuurd. He-Key profiteerde opti-
maal door de eindstand op 6-1 te bren-
gen.

Harde wedstrijd herenpoloers
Vorden en OKK 5-5
In de competitiewedstrijd tussen de
heren van Vorden en OKK uit Eer-
beek ging het er soms bikkelhard aan
toe. Vorden-speler Han Berenpas die
in de laatste periode de eindstand op
5-5 bepaalde werd een paar maal der-
mate geattakeerd dat, zo bleek na
afloop, enkele gekneusde ribben het
gevolg waren.
In het begin leek Vorden op een grote
zege af te stevenen. OKK schoot eerst
in eigen doel, waarna Vorden na het
verstrijken van de tweede periode een
naar het scheen veilige 4-1 voorsprong
.had opgebouwd dankzij doelpunten
van Mark Besselink, Jaap Stertefeld
en Frans Karmiggelt.
In de derde en vierde periode leverde
een "alles of niets" offensief van OKK
een 4-5 voorsprong op voor OKK. In
de slotfase werd het evenwel alsnog 5-
5.

Finalisten
bedrijfsvoetbal bekend
Tijdens de derde voorronde zijn de
teams van ten Have en de Zuivelfa-
briek l erin geslaagd om door te drin-
gen naar de finalepoule om het be-
drijfszaalvoetbalkampioenschap van
Vorden. De uitslagen waren als volgt:
Wolbrink - Zuivelfabriek 1-2; ATV -
ten Have 0-4; Rondeel - Wolbrink 0-3;
ten Have - Zuivelfabriek 1-0; ATV -
Rondeel 0-1; Wolbrink - ten Have 0-1;

Zuivelfabriek - ATV 7-1; ten Have -
Rondeel 1-1; ATV - Wolbrink 1-2;
Rondeel - Zuivelfabriek 1-1.
Tijdens de finales welke op 28 april in
de sporthal 't Jebbink worden ge-
speeld zijn de volgende clubs in poule
A ingedeeld: Gems; Sorbo 1; ten Ha-
ve.
In poule B komen uit Barendsen, Sor-
bo 2 en Zuivelfabriek 1.
Het programma ziet er als volgt uit:
Gems - Sorbo 1; Barendsen - Sorbo 2;
ten have - Gems; Zuivelfabriek - Ba-
rendsen; Sorbo l - ten Have; Sorbo 2 -
Zuivelfabriek 1.
De wedstrijden worden georgani-
seerd door de plaatselijke zaalvoet-
balclub "Velocitas".

Vorden bij
O verwetering met 1-0
de boot in
Vorden l is er niet in geslaagd om zon-
dag in Olst het goede spel in de thuis-
wedstrijd tegen Loo voort te zetten.
De geelzwarten verloren de ontmoe-
ting tegen Overwetering met 1-0.
Het was daar in Olst koud voorjaars-
weer met voetbal waarvan de suppor-
ters ook niet warm werden. Voor de
thuisclub was het met het oog op de
degradatiezorgen een belangrijke
overwinning.
Vorden daarentegen kan de theoreti-
sche kans op de derde plaats door de-
ze nederlaag definitief vergeten.
In de eerste helft had de thuisclub een
veldoverwicht dat resulteerde in en-
kele goede scoringsmogelijkheden.
Vorden doelman Wim Harms bleek
een te grote sta-in-de-weg.
Na een kwartier spelen in de tweede
helft viel het enige doelpunt uit de
wedstrijd. Het was Erik Bos die doel-
man Wim Harms met een strak schot
kansloos liet 1-0. Vorden probeerde
hierna nog wat terug te doen. De geel-
zwarten werden wat sterker doch kon-
den aanvallend beslist geen vuist ma-
ken. De doelman van Overwetering
kreeg het dan ook niet moeilijk.

Voetbaltoernooi
Zaterdag 17 mei wordt er in Loosdui-
nen nabij Den Haag een voetbaltoer-
nooi georganiseerd waarbij de gezel-
ligheid voorop staat. Voetbalteams uit
diverse streken van het land zijn hier-
voor uitgenodigd. Het niveau ligt on-
geveer op de 4e/5e klas onderafde-
ling. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Na afloop van het toernooi is er 's
avonds een groots opgezette feesta-
vond.

Sole
Op zondlBJ mei a.s. wordt er een so-
lexrace georganiseerd door onze
plaatselijke zwem- en poloclub. Dit
gebeuren vindt plaats op de Galgen-
goorrin'^jj|Vorden. Voor dit grandio-
ze spekd^«an men /ich nu reeds la-
ten inschl^ln. De organisatie kan in
totaal 200 deelnemers tot het evene-
ment toelaten. Deze solexrace is één
van de eerste in de Achterhoek. Van-
daar dat niemand dit gratis toeganke-
lijke spektakel mag missen.

Uitslagen
tenniscompetitie
Woensdagmiddagcompetitie: junio-
ren gemengd l 't Elderink - Vorden l
0-10; junioren gemengd II Vorden 2 -
Bergh l 10-0.
Zaterdagcompetitie: In de 4e kl. ge-
mengd kon slechts l punt meegeno-
men worden uit Neede door winst in
de dames-dubbel van Anneke Honig
en Josca van Wijk, in een 3-setter. Alle
dubbelpartijen werden in 3 sets be-
slist, helaas in het nadeel van de VTP.
Het 2e gemengd team, spelend in de
6e kl. startte thuis uitstekend met een
4-1 overwinning op Doesburg 3. Al-
leen de herendubbel werd door Jan
Woltering en Bert Brandenbarg verlo-
ren.
De herenploeg 5e kl. werd door het
slechte weer in Winterswijk gedwon-
gen zowel bui ten als in de tennishal te
spelen. Henny Reindsen won in de hal
zijn single. De ploeg van captain Peter
Pijnappel keerde met een 5-1 verlies
huiswaarts.

Bij de heren veteranen ging de strijd
gelijk op. Eelke Huizinga moest na
een meer dan 2 uur durende slopende
partij de wedsrijd na 3 sets toch nog uit
handen geven. Dit ondanks zijn - voor
deze koude, regenachtige zaterdag -
sportieve kledij. Na de singles was de
stand 2-2, en omdat ook de dubbelpar-
tijen eerlijk gedeeld werden, werd de
einduitslag 3-3.
De juniorenploeg gemengd A kan op
een leuke wedstrijddag terugzien in
Bejtrum. Ondanks een 3-2 verlies
heeft deze ploeg mogelijkheden.
De junioren-jongens B van coach
Chris Hissink werden nogal geplaagd
door de regenbuien waardoor de par-
tijen uitliepen. De ploeg won verras-
send met 5-1.
4e kl. gemengd Neede l - Vorden l 4-
1; 6e kl. gemengd Vorden 2 - Does-
burg 3 4-1; 5e kl. heren Winterswijk 3 -
Vorden l 5-1; 3e kl.heren (vet.) Vor-
den - Ruurlo 3-3; jun. gemengd A Bel-

trum - Vorden 3-2; jun. jongens B Vor-
den - Wildbaan 5-1.
Zondagcompetitie: het team van Ton
van Snellenberg had in de uitwed-
strijd tegen het Enschedese Topspin-
ners 2 geen enkele moeite en won met
6-0 in allemaal 2-setters.
Ook het 2e herenteam won met 6-0 in
een sportieve ontmoeting metNijver-
dal 4. De door Harbach Sport Zut-
phen in nieuwe trainingspakken ge-
stoken spelers klaarden het karwei in
goed 4 uur.
Op het laatste moment werd het ju-
nioren-jongensteam gewijzid in een
gemengd team door Iris de Gruyter
en Marije Jansen er aan toe te voegen.
De meisjes hebben zich knap geweerd
maar konden niet verhinderen dat
Nieuwe Hellewei uit Steenderen met
6-2 won.
5e kl. heren Topspinners 2 - Vorden l
0-6; 6e kl. heren Vorden 2 -Nijverdal 4
6-0; 4e kl. jun. gemengd Vorden - Nw.
Hellewei 2-6.

Klaverjassen
De laatste wedstrijd in de klaver-jas-
drive in zaal Schoenaker van het afge-
lopen seizoen is gehouden.
Met 5638 punten plaatste de heer Jan
Bos zich als eerste. De heer J. Schroer
werd met 5499 punten tweede, terwijl
mevr. Dostal-Siemens de derde prijs
veroverde met 5459 punten. De poe-
delprijs ging ditmaal naar de heer Jan
Jansen.

Op vrijdag 23 mei volgt de slot-avond
met uitreiking van de prijzen o.m. een
draagbaar t.v.-toestel.

B.V. Kranenburg
De uitslagen van de afgelopen week
zijn als volgt:
Kranenburg l - De Keu 2 26-40; Beu-
seker 2 - Kranenburg 2 34-36; Excel-
sior 2 - Kranenburg 3 40-32; Kranen-
burg 4 - Modern 4 34-35; Kranenburg
5 - Ons Genoegen 4 35-34.
Deze week worden de laatste compe-
titie-wedstrijden verspeeld.

Rabo/Dash-toernooi
recreanten geslaagd
Het eerste Rabo/Dash toernooi voor
recreatie-spelers is zeer geslaagd. De
heren volleyballers speelden een hal-
ve competitie; de spanning bleef er tot
het laatste in, want eerst de laatste
twee wedstrijden brachten de beslis-
sing.
Winnaar werd SMASH uit Beekber-
gen; DVO uit Hengelo werd tweede
terwijl De Zwaluwen uit Hengelo de
derde beker van zaal De Herberg ver-
overde.
De bekers van Visser Mode gingen
naar WIK uit Steenderen, Sportclub
Deventer en Tornax uit Ruurlo.
Namens de beide beker-sponsors wer-
den de bekers uitgereikt door de heer
H. Elbrink.
De scheidsrechters kregen na afloop
een creatief aandenken, terwijl alle
deelnemende teams een slagroom-
taart kregen aangeboden. Als het aan
Rabo/Dash ligt krijgt dit eerste re-
creanten-toernooi volgend jaar een
vervolg.

Derde plaats
Jong Gelre
Bij de regionale kulturele wedstrijd
van Jong Gelre regio West Achter-
hoek behaalde afdeling Vorden in /aal
Witkamp te Laren een fraaie derde
plaats.
Aan de hand van het jaarthema men-
senrechten en sociale controle voer-
den de afdelingen een toneel- of caba-
retstukje op. Laren werd eerste; Al-
men tweede.
Deze 3 afdelingen mogen op zaterdag
26 april a.s. meedoen aan de Provin-
ciale Kulturele wedstrijd in Dieren in
de "Klok".

Derde competitie-
tournooi touwtrekken
in Vorden
A.s. zondag organiseert de Touwtrek-
vereniging Vorden de derde serie
competitie-wedstrijden van het dis-
trict Oost van de Nederlandse Touw-
trekbond.
In de voormiddaguren wordt strijd ge-
leverd tussen de diverse ploegen in de
720 kg-klasse en de jeugd-teams.
Na de pauze treden de 640 kg-ploegen
in het strijdperk. Voorts komen ook de
recreatie-ploegen in aktie.
Hoewel de Touwtrekvereniging over
een grote ontspanningsruimte de be-
schikking heeft, hoopt men toch op
goed voorjaarsweer, opdat de be/oe-
kers langs de lijn van de spannende
wedstrijden kunnen genieten.

HUISDIERENVERKIEZING
Zaterdagmiddag orgarjfieerde de jeugdsoos 't Stampertje voor het tweede achtereenvolgende jaar de
huisdierenverkiezing. ĵ Ke verkiezing die gehouden werd in het Dorpscentrum trok minder deelname
dan vorig jaar. Er werTgestreden om het origineelste, het knapste en het best verzorgde huisdier.

,v i - . , -» . - . , ! cavia's,
parkieten en niet te vergeten de vuil-
nisbakkenrassen dat ware&zoal de
dieren waaruit gekozen fj^^vorden.
Tijdens deze verkiezing s^ffd er een
stand opgesteld met foldermateriaal
en monsters van diervoedingen die
aan de bezoekers werden uitgedeeld.
De Vordense Pluimee- en Konijnen-
vereniging PKV had een aantal bekers
beschikbaar gesteld. Samen met de
plaatselijke dierenartsen dr. C. War-
ringa-Hendriks en A. Noordkamp
nam de PKV ook de jurering voor haar
rekening.
Het aanwezige publiek kon eveneens
meebeoordelen. De uitslagen waren
als volgt:
Origineelste huisdier: 1. Raymond
Lichtenberg, dwergkees; 2. Malisa
Lenselink, Cavia.
Knapste huisdier: 1. Mirjam Brugge-
man, Duitse herder; 2. Mieke Stolten-
borg, Parkiet.
Best verzorgde huisdier: l . Mieke Stol-
tenborg, parkiet; 2. Malisa Lenselink,
cavia.

De keurmeesters, de heren Lijftogt en van lieerde, bestuursleden van de Pluimvee- en Konynenvereniging
Vorden verrichten de keuring voor de huisdierenverkiezing georganiseerd door jeugdsoos 't Stampertje.

Van links naar rechts Mirjam Bruggeman, Mieke Stoltenborg en Raymond Lichtenberg, (voor) Milisa Lenselink.



Druk bezochte concours-hippique
georganiseerd door "De Graafschap"
De landelijke ryvereniging en ponyclub "De Graafschap" organiseerde afgelopen weekend een con-
cours-hippique voor paarden en ponies. Dit concours werd dit jaar voor het eerst gehouden op een terrein
aan de Schuttestraat. Zaterdag stond het evenement in het teken van de paarden, zondag kwamen de po-
nies aan de beurt.
De uitslagen waren als volgt:
PAARDEN:
B-dressuur ring 1 : 1 . mevr. A. Kramer-
Schouten met Ugonja, Montferlan-
druiters 130 punten; 2. mej. M. Ger-
des met "Dark. W." IJsselzoom 128; 3.
mej. S. Dimmendal met "Wapper"
Ruurlo 127.
Idem ring 2: 1. mej. C. Tangelder met
"Winsor", Sylawals 133; 2. mej. J. Zer-
stegen met "Winsten", Ruurlo 131; 3.
mej. A. v.d. Horst met "Narco", IJssel-
zoom 130 punten.
Idem ring 3: 1. mej. L. Cuppers met
'Tina", De Graafschap 133 punten; 2.
mej. A. Stavenuiter met "Almar" de
Luchte 129 punten; 3. mej. H. Stro-
kappe met "Sita" Steffenruiters 126.
Idem ring 4: 1. mej. B. Huiting met
"Wilson", Twello 148; 2. E. Klein
Wentink met "Urban" Syalwald 147;
3. E. Maalderink met "Violette" Gors-
sel-Zutphen 144 punten.
Idem L-1-dressuur ring 1: 1. H. Stapel-
broek met "Aprise S.", Gorssel-Zut-
phen 137; 2. mej.H.Toevankmet"Ve-
rona" Ruurlo 133; 3. M. de Haan met
"Astro", Twello 132.
Idem ring 6: 1. mej. A. Kuiper met "E.
Ulrich", Semper Fidelis 130 punten; 2.
P. Everts met "Anauka", Syalwald 129;
3. H. Hetterscheidt met "Jaguar" Syla-
wald 125 str.
Idem ring 7: 1. mej. H. Dekkers met
"Onosa", Winterswijk 134; 2. mej. H.
Abbink met "April R", Berkelruiters
130; 3. mej. B. Lucassen met "Pacino"
Doetinchem 129 punten.
Idem L2-dressuur, ring 8: 1. J. Holle-
stele met "Walter" Semper Fidelis
127; 2. mej. A. Huisman met "Samor"
Samper Fidelis 126; 3. D. Hekkelman
met "Mister On" Steffenruiters 125.
Idem ring 9:1. mevr.N.Nusseldermet
"Pasja", Zelhem 130; 2. mej. S. Hofste-
de met "Vinola", Berkelruiters 128; 3.
H. Wokke met "Lareine", De Luchte
126.
Idem M l dressuur ring 10: 1. D. Muh-
lenkord met "Boy", Semper Fidelis
127; 2. mej. W. Jansen met "Victory"
Semper Fidelis 123; 3. mej. E. Frede-
riks met "Survyvoir" IJsselzoom 123.
Idem M 2 dressuur ring 11:1 . mevr. A.
Stikker met "Marzas" Grensruiters
130; 2. H. Rusink met "Winner", Vars-
seveld 129; 3. mej. B. Keurntjes met
"Viola", De Luchte 128.
Z-dressuur: 1. mej. L. Jager met "San-
dy" Hamelandruiters 126; 2. G. Wil-
genhof met "Odette" Steffenruiters
120; 3. mej. E. Bruil met "Urban" Syla-
wald 120 punten.
B-springen groep 1: 1. mej. J. Zerste-
gen met "Winstonn" Ruurlo O str. pi.
cijfer 64; 2. H. Harkink met "Zaka-
morra", Bargruiters O str. pi. cijfer 62;
3. W. Groot Nibbelink met "Osacar",
Grensruiters O str. pi. cijfer 60.
Idem groep 2: l. W. Taken met Ace T.
Gorssel/Zutphen O str. pi. cijfer 69; 2.
mej. J. Voortman met "Wodan", Vars-
seveld O str. pi. cijfer 63; 3. H. Draayer
met "Goldline", Pasrüiter O str. pi. cij-
fer 61.
M-springen: 1. U. Taken met "Viola
T.", Gorssel/Zutphen O str. 66,64; 2.
H. Braat met "Valant", Twello O str.

51,86; 3. R. Russink met "Wilfred"
Grensruiters 4 str. 61.72.
Z-springen: 1. H. Stenfert met "Cop-
pergate", Middachten O str. 65,04; 2.
mevr. A. Wassink met "Tommie",
Vestingruiters 4 str. 56,95; 3. J. Joosten
met "Wendelkreis", Varsseveld 8 str.
L-springen groep 1: 1. H. J. Arend se n
Raadt met "Zwijger", Bergruiters O str.
60,78; 2. mej. J. Nijman met "West
Point" Gorssel/Zutphen 4 str. 59,61; 3.
D. Muhlenkord met "Boy", Semper
Fidelis 4 str. 64 sec.
Idem groep 2: 1. mej. J. Degen met
"Taika", De Luchte 4 str. 58 sec; 2. D.
Bolt met "Zeon", Bergruiters 4 str. 61
sec.; 3. J. Ruiterkamp met "Velonia",
Gorssel/Zutphen 4 str. 67 sec.

PONIES:
B-dressuur ring 1: 1. Caroline Hue-
tink met "Pauka" Viersprong, 130
punten; 2. Henk Dijkerman met "As-
rid" De Luchte 128; 3. Carin Sloetjes
met "Stoplight" Gorssel/Zutphen
127.
Idem ring 2: 1. Petra Pauwels met
"Amorette"Gorsel/Zutphen 132 pun-
ten; 2. Miranda Schiphorst met "Na-
tasja" De Viersprong 131; 3. Suzanne
Koster met "Andrea", Semper Fidelis
129 str.
Idem ring 3: 1. Marielle Kramer met
"Yorick" Montferlandr 137; 2. Valerie
van 't Lam met "Remie" De Luchte
130; 3. Christel van Raay met "Silver-
star" Loenen 127.
Idem ring 4: 1. José Brinkerhof met
"Hacha" De Graafschap 138 str; 32.
Rianne ten Arve met "Tobber" Ruurlo
133; 3. Cindy Bosman met "Winne-
tou" Zelhem 131.
Idem ring 5: 1. Irmgard Elsinghorst
met "Sharim", Winterswijk 130 str; 2.
Kim Wenings met "Coby" De Luchte
127; 3. Maarten Tenthe met "Karin"
IJsselruiters 126.
Idem ring 6: l. Henriette ten Arve met
"Faniella" Ruurlo 129; 2. Anka Si-
mons met "Sultan" De Luchte 128; 3.
Martine Tukker met "Solana", Sem-
per Fidelis 125 str.
Idem L l dressuur ring 7: 1. Alex Elfe-
rink met "Wiko" Barchruiters 131; 2.
Linda Baakman met "Bianca" Stille
Wald 126; 3. Gera Woestenenk met
"Clever L" Barchruiters 126.
Idem ring 8: 1. Karin Meuleman met
"Jessica" Steffenruiters 135 str; 2. Gea
Nieuwenhave met "Comtesse" Bar-
chruiters 134; 3. Mira Stamberg met
"Sadonja", Winterswijk 132.
Idem L 2 dressuur ring 9: 1. Jop v.d.
Neer "Roy van Stark" Barchruiters
135 str; 2. Anita Loman met "Olga",
Hengelo 134; 3. Joke Luessink met
"Golden J." Varus 133 str.
Idem ring 10: 1. Maureen Wijngaards,
met "Tanja" Apeldoorn 135 str; 2. Ma-
riska Driever met "Sheila", Vier-
sprong 132; 3. Chantal te Maarsen
met "Fire" Grolse ponycl. 129.
Idem M dressuur ring 2: l . Ingrid Lam-
mertink met "Nerina" Hamelandse-
ruiters 124 str; 2. Jacqueline Bunk met
"Achdar" Pasruiters 122; 3. Judith
Reukers met "Kimbel" Grolse PC 117.

Idem ring 12: 1. Leonie Ottink met
"Gipsy" Berkelruiters 131; 2. Mireille
Meurs met "Valentino" Steffenruiters
128; 3. Wendy Toebes met "Patricia"
Grolse PC 124.
Idem z-dressuur ring 13: 1. Monique
Luessink met "Norbert" Zelhem 131;
2. Gabrielle v.d. Westen met "Sjonnie"
IJsselruiters 126; 3. Annemieke Ticen
met "Jobby" Hessenruiters 125.
Ring 14 Achttallen: 1. Grolse Ponyclub
129; 2. Semper Fidelis 119.
Idem viertallen: 1. Gorssel/Zutphen
135; 2. Hameland 133; 3. Oortveld 126
punten.
B-springen cat. B: 1. Kitty Cruil met
"Kitty" Pasruiters O str. pi. cijfer 60; 2.
Karin Sloetjes met "Stoplight" Gors-
sel/Zutphen 3 str. pi 66; 3. Mandy
Waenink met "Mandy" Hengelo.
M springen cat. C: l.Nicoiette v.d. Wal
met "Gerdien" Luchte O str; 2. Christa
van Zuylen met "Bliksem" Wetering 4
str; 3. Marjan Koeslag met "Goldicha"
Steffenruiters 9 str.
L-springen cat. C: 1. Linda Veeneman
met "Sra" Sprengenruiters O str. 49
sec; 2. Karin Engelbarts met "Jane"
Montferland 50 sec; 3. Yvonne Plok-
ker met "Patrick", Ruurlo O str. 55 sec.
L springen cat. D. groep 1: 1. Ingrid
Lammertink met "Nerina" Hame-
landseruiters O str. 44 sec; 2. Maureen
Wijngaards met "Janja" WWN A O str.
55 sec; 3. Wilma Boeyink met "Arab"
Barchruiters O str. 59 sec.
Idem groep 2: 1. Christa Voogdgaard
met "Kondo", Berkelruiters O str. 45
sec; 2. Roelien Looman met "Rillana"
Zelhem O str. 57 sec; 3. Karin Meule-
man met "Jessica" Steffenruiters 4 str.
B. springen groep l cat. D: 1. Marian
Hunnekink met "Silas" Oortveldr. O
str. pi 70; 2. Henriette ten Arve mt
"Fannielee" Ruurlo O str. pi 65; 3. Jan-
neke Lourens met "Calimero" Hame-
landseruiters O str. pi 63.
B. solden groep 2 cat. D: 1. Andre
OudlIBfnpsen met "Wendy" Steffen-
ruitenjr) pi 66; 2. Petra Pauwels met
"Amorette" Gorssel/Zutphen O pi 64;
3. Peter Pardijs met "Loeki" Steffen-
ruiters O pi 61.
B. snjfetten cat. C: 1. Rita Ligtenbarg
met jMpido" Hamelandseruiters O pi
65; 2. Gerald Kerkemeijer met "Tama-
ra" Berkelruiters O pi 60; 3. Bernold
Halfman met "Zandhoeve s"Hengelo
O pi 58.
L. springen cat. A/B: l . Martie Woeste-
nenk met "Stapper" St. Steffenruiters
O 70 sec; 2. Martijn Schreibelt met
"Saartje" Berkelruiters 4 58 sec.
Z springen cat C: 1. Anita Pardijs met
"Stoplight" Gorssel/Zupthen O str.
M. springen cat. D: Nancy Poelder met
"La Phalene" Gorssel/Zutphen O str.
49 sec; 2. Sandra Agelink "Evita" Can-
nenburgh O str. 56 sec; 3. Hester Slijk-
huis met "Naxan" Sprengenruiters O
str. 60 sec.
Z. springen cat. D: l. Ben Thuinte met
"Nancy" Pasruitertjes O str. 53 sec. 2.
Karin Groot Jebbink met "Strawins-
ky" Gorssel/Zutphen 4 str. 65 sec; 3.
Rene Reesink met "Lapache" Berkel-
ruiters 20 str. 77 sec.

Motortrial
'De Graafschaprijders'
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseerde zaterdagmiddag op het
militair oefenterrein een clubtrial
waaraan door 31 coureurs werd deel-
genomen. De senioren moesten 4
ronden afleggen, de jeugd drie.
De snelste tijd bij de crossproef werd
gemaakt door Walter Arendsen. Na
afloop reikte Jan Slagman aan de vol-
gende rijders de prijzen uit:
Klasse 80cc: l. Gerben Vruggink, Vor-
den; 2. Herbert Slokkers, Vorden; 3.
Stephan Braakhekke, Vorden.
Klasse 125cc: 1. Gerrit Pardijs, Vor-
den; 2. Rob Groot Tjooitink, Warns-
veld; 3. Hans Berendsen, Hengelo.
Klasse A/B: (overige rijders): 1. Mar-
cel Bulten, Vorden; 2. Jan Klein Brin-
ke, Vorden; 3. Tonny Harmsen, Vor-
den.

Fietsvierdaagse
De RTV Vierakker/Wichmond orga-
niseert ook dit jaar weer, voor de 9e
keer de Avond-fiets-vierdaagse en wel
op 12, 13, 14 en 15 mei a.s.
Er kan twee afstanden gereden wor-
den en wel de 15 en 35 km.
De 15 km organiseert men dit jaar
voor de eerste maal om ook mensen

op een allerdaagse fiets een mooie
route te kunnen voorschotelen. Het is
natuurlijk de bedoeling dat er dan ook
veel mensen op de fiets zullen sprin-
gen en de voor de 9e keer te organise-
ren Avondvierdaagse zullen bezoe-
ken.

Er kan 's avonds weer gestart worden
vanuit café Den Olden Kriet, Dorps-
straat 25 te Wichmond.

Men hoopt op mooi weer en er zijn
zoals ieder jaar weer kontrole posten
met voor een ieder een kleine attentie.
De route's zijn elke avond duidelijk
aangegeven d.m.v. de bekende R.T.V.
routebordjes.

Voorjaarslezing
Voorlichtingscentrum
Geneeswijzen
Bronkhorst
Zondag 27 april, de zin van ziek zijn,
door R.B. Nauta, homeopatische arts
te Assen.

De lezing is 's middags en vindt plaats
in Herberg "De Gouden Leeuw" te
Bronkhorst.

Expositie in Zelhem
Een tweetal Vordenaren neemt deel
aan een expositie in Galerie "Bij de
beuk" te Zelhem. Tine Vriend-Boele-
man toont negentien aquarellen
en ds. Jaap Zijlstra laat een aantal por-
tret-tekeningen en aquarellen zien.

Verder exposeert Gerard Wesselius
winterlandschappen, Annie Lense-
link toont een twintigtal poppen en
Piet Baars is present met een groot
aantal zelf gemaakte muziekinstru-
menten.

Het adres van galerie "Bij de beuk" is
Markt 11 (tegenover de Dorpskerk) te
Zelhem.
De expositie duurt t/m donderdag l
mei en is geopend dinsdag t/m zater-
dag 's middags.

Aanstaande vrijdagavond 25 april zal
Jaap Zijstra in de galerie een poëzie-
avond verzorgen. Hij vertelt over het
ontstaan van zijn gedichten en zal uit
zijn dichtbundels voordragen. De
poëzie-avond is voor iedereen toegan-
kelijk.

Vooraf en in de pauze is er volop gele-
genheid om de tentoongestelde
kunstwerken te bezichtigen.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

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

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

26 apr. Jong Gelre provinciale leden-
vergadering, culturele wedstrijd
en feestavond in "De Klok"
te Dieren.

26 apr. De Snoekbaars senior-wedstrijden,
vertrek De Herberg

30 apr. Oranjebal café Hijkelkamp, Medler
l mei Bejaardenkring
9 mei Jong Gelre algemene voorjaars-

ledenvergadering + schieten in
De Kapel in de Wildenborch

11 mei De Snoekbaars senior-wedstrijden
vertrek De Herberg.

14 mei Plattelandsvrouwen
15 mei Bejaardenkring reisje
17 mei Provinciale buitensportdag in

Hengelo Gld. Jong Gelre
26 t/m
29 mei Avond vierdaagse Sparta
29 mei Bejaardenkring

Ned. Bond v.
Plattelandsvrouwen
De dames van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen afdeling Vor-
den maakten dinsdag 15 april hun
voorjaarsreisje, 's Morgens vertrok-
ken 80 dames richting Hilversum, de
ene groep bezocht 's morgens de AV-
RO studio in Hilversum, de anderen
brachten een bezoek aan Potterie de
Driehoek in Huizen, 's middags was
het programma weer verwisseld. Bij
de studio en de Potterie kreeg men
duidelijke uitleg hoe alles verliep.
De omgeving van Hilversum, Loos-
drechtste plassen en de Vecht werd 's
middags ook nog bekeken. Daarna
ging het weer huiswaarts, waar we tot
slot in Nieuwdijk gezamenlijk de dag
afsloten met een smaakvol diner.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ittedf Jotllrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Vrijdagavond 25 april

GEEN KQOPAVOND

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Tot 1 juli 1986

Ina de Vries-van der Lichte*
ANDRA TRILOGIE

Deze omvangrijke trilogie hebben
wij dit kwartaal voor u geselecteerd
Drie boeiende familieromans voor
heerlijk ontspannen lezen:
Achter de schermen
Een hand vol leven
Waarom wij?

Totaal 582 blz., gebonden met een
sfeervol kleurenomslag.
Normale prijs f 35,-

NU SLECHTS ƒ 16,90
Uw voordeel ƒ 18,10

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Gratis frikandel

de échte vleeftfrikandel (60% rundvlee»)

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt U

bij uw bestelling één Goudfrik GRATIS.

In te leveren bij:

Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

aktie geldig tot maandag 28 april a.s.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 25 maart 1986, no.
7 de 1 e wijziging van de ..Verordening behandeling be-
zwaar- en beroepschriften gemeenteraad Vorden"
heeft vastgesteld.
Deze wijziging, welke per 1 mei a.s. in werking treedt,
ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage ter gemeente-
secretarie.

Vorden, 24 april 1986.
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

XJE DÏE5ENSHDF

rvissen:
•

goudvissen, goudwindes,
zeelt, algeneters
enz. enz.

Eigen merk hondendiner
van 20,- 4 Q
per 10 kg voor l O/

Spalstraat 1 2 Hengelo G ld. tel. 2396

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Gevraagd:

part-time hulpen
voor de morgenuren.
I.v.m. partijen ook weekends.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.



GRVEN
FAM. J. HUITINK - DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Door aanschaf van een nieuwe koeltoonbank hebben wij het assortiment gesneden
groente en rauwkost nog verder kunnen uitbreiden met o.a. Salades en Schepjam.
Schepjam is jam zonder toevoeging van kunstmatige kleur-, smaak of zoetstoffen.

Salades een pure delicatesse zonder kunstmatige stoffen.
Dit weekend kunt U deze produkten vrijblijvend proeven.

AANBIEDINGEN
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag 24, 25 en 26 april.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 kilo Hollandse

Golden delicious
1,95

MAANDAG
28 APRIL
500 gram

Vers gesneden
Prei
T ,95

DINSDAG
29 APRIL
500 gram

Vers gesneden
Raapstelen

1,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Spaar de kassabon
Nu bij f 250,- aan kassabonnen

250 gram gekookte of leverworst

GRATIS

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES

EXTRA SCHERP IN PRIJS
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Riblappen kiio 12,45
Magere priklapjes
kiio 14,95

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterham-
worst
150 gram 1,15

3 soorten
grillworst

250 gram 2,25

MARKT
AANBIEDING

maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per k l 9,90

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

HAMBURGERS
6 HALEN

4 BETALEN

[WOENSDAG GESLOTEN
I.V.M. KONINGINNEDAG

HAMBURGERS SPECIAAL
van mager rundvlees 5 halen

4 BETALEN

DINSDAG

Maak het u gemakkelijk
met Koninginnedag: neem

BAMI/NASI kiio 5,95
BABIPANGANGsoogr 6,45

WOENSDAG GESLOTEN
I.V.M. KONINGINNEDAG

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Neem geen genoegen met doorsnee.
Kies voorde perfektie van een Constructa.

Construcfa wasauf ornaat CV 7400
• 20 basisprogramma's • capaciteit 4,5 kg • RVS
kuip en trommel •fijntoets, • spaartoets (ener-
giebesparing tot 25%) • eco-toets (energie-
besparing tot4Q°/o) • IVS-toets, centrifugegang
instelbaar 700/1000 toeren p/m • voorcentri-
fugeren 350 toeren p/m • vrije temperatuurkeuze
• afneembaar bovenblad • kinderbeveiliging.
• Afmetingen b x d x h: 60x 57 x 85 cm.
• Type CV 7500: IVS-toets 800/1100 toeren p/m.

Fonstrutia

BAAK

Traditie in kwaliteit
Uw Constructa dealer

Zutphen Emmerikseweg Met 6/̂ 6/7

DE VALEWEIDE
1 BOS NARCISSEN
1 BOS CHRYSANTEN

1,50
4,50

Verder grote keuze uit kersverse snijbloemen
Volop tuinplanten, sla, andijvie, selderie,
peterselie en alle koolsoorten.

ff zet uw spaargeld
liever niet vast.

En wilt töcheen hoge rente?

PATENlREKENING
Rente+Premie tot

zonder vastzetten

uw spaargeld blijft
vrij opneembaar.

Zonder boete o f kosten.

Rekening
soort
Palent
H;IM>

Palent 1

Patent 2

Patent J

Minimum
saldo

-

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basis
rente

3%
3%
35%
31%

l'n-iiiii-
rente

11%
li%
11%

Totaal
rente

3%
41%
4!%
51%

Zo profiteert u in
alle vrijheid van
een extra hoge rente.

wijzigingen v mi r h* hou de n

Ga ook patentspuren
bij de bank met de *

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Sladsveld: Weth Ni|huisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernermg 42 - t Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor Dnenerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplem 40
Klem Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

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



't is Oranje, 't blijft Oranje

Achterhoekse avond
Zaterdag 26 april, Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur.

Toneelvereniging TAO Wildenborch brengt het toneelstuk

w
Ter afwisseling speelt het

De Streupers

klarinettrio *
Mevr. Venderink-Smeenk; de heer Boerstoel; de heer van Zandvoort.

Toegang is gratis voor leden van de Oranjevereniging op vertoon van ledenkaart.
Niet leden f 4,- per persoon.

Invaliden en hulpbehoevenden welke een plaats gereserveerd willen hebben of gehaald willen worden
kunnen dit opgeven bij G. Weevers, tel. 1404 of H. Wullink, tel. 1342.

BON
Geef u nu op als lid van de Oranje vereniging, het kost maar f 10,- per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode + plaats:

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



Bijlage
WEEKBLAD CONTACT

Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

ter gelegenheid van het oranjef eest 1986

Koninginneféest '86
Dank zij de medewerking van de adverteerders (waarvoor onze hartelijke
dank) kan het bestuur van de Oranjevereniging u hierbij het programma
voor Koninginnedag 30 april aanbieden.
Het bestuur heeft getracht om een zo attractief mogelijk programma sa-
men te stellen dat voor elk wat wils biedt.

B ij deze vast dank aan de tientallen medewerkers via scholen, verenigin-
gen of individueel, die hun tijd op koninginnedag beschikbaar stellen om
het feest goed te laten verlopen.

Ook dank aan het gemeentebestuur dat het mogelijk maakte dat de festi-
viteiten op een verkeer-vrij Horsterkamp kunnen plaatsvinden.

Tot slot nog: het gehele programma is zonder gemeentelijke subsidie sa-
mengesteld, bekostigd uit de bijdragen van leden. Daarom hoe meer le-
den, hoe aantrekkelijker het programma! Opgave van nieuwe leden bij
de bestuursleden. Alvast bedankt.

Namens het bestuur veel plezier op een hopen l ij k zonnige Koninginnedag.

Door omstandigheden gaan de
klünraces niet door

H.G.Wullink
Voorzitter

Beknopte biografie van de
kunstrijwielvereniging 'Juliana 19O9'

„Het moet tot op de centimeter kloppenfjmm^^ mmm-^r-^^ m^^» ^^j^ VMW ^^^^•••••••^0'WB •«•^^ j^ j»^«« .̂ ^Bk

De Goorse Cascaueurs:
hoogstandjes en lf£>lder

De K.R.V. JULIANA is opgericht in 1909 enige dagen na de geboorte van Koningin Juliana, vandaar de naam van onze
vereniging. De eerste jaren na de oprichting van de vereniging was er echter nog geen sprake van kunstrijden op spe-
ciale fietsen. Op Zon- en Feestdagen ging men fietstochten organiseren op de voor die tijd gewone rijwielen.
Jaren later ging men pas wat aan kunstrijden doen. Kort voor de tweede wereld-oorlog werden enkele originele twee-
wielige kunstfietsen aangeschaft. Toen pas kreeg de naam "kunstrijden" enige betekenis.
Er werden voorstellingen gegeven in de omstreken van Nijmegen en Kleef (Dld).
In 1 944, toen de inwoners van Millingen aan de Rijn evacueren moesten werd bijna alles nagelaten. Bij terugkomst in
het dorp was alles vernield, zo ook de materialen van de vereniging. Er moest geheel opnieuw begonnen worden.
Thans bezitten zij P'̂ fc materialen; de kunstfietsen zijn van speciale afmetingen en vorm. In de loop der jaren hebben
zij vele shows gege l̂in binnen- en buitenland en voor de T.V.

Het bijna onmogelijke. Dat is het hoogste ideaal voor de le-
den en instructeur van de spring-groep „De Goorse Casca-
deurs". De capriolen en hoogstandjes die deze rare sprongen-
makers aan het verbaasde publiek vertonen lijken soms te
spotten met de wetten over de zwaartekracht. Schijnbaar.

Mol* graaft een gat*..

Want, wie de groep bezig ziet bij de
intensieve training die aan het stunt-
werk vooraf gaat ziet dat de acrobati-
sche gymnastiek tot in de kleinste
onderdelen aangeleerd worden,
ledere zondag wordt binnen en bui-
ten bij hotel Roelofsen in Diepen-
heim geoefend op nieuwe en be-
staande stunts.
„Het moet allemaal tot op de centi-
meter kloppen", vertelt trainer Ben
Duursma, „anders gaat het feest niet
door". "Het gaat er niet alleen om
gymnastische toeren te maken die
respect afdwingen, je moet er bij tij-
den ook om kunnen lachen. Het is
tenslotte een showprogramma wat
wij brengen".
De huidige groep bestaat uit elf man-
nen, die met behulpvan een kast, een

minitrampoline en een zachte mat,
een compleet programma van allerei
merkwaardige sprongen brengt.
De Goorse Cascadeurs mogen met
recht een keurgroep van turners ge-
noemd worden. Voor hen is het niet
gauw teveel om de perfectie te berei-

ken die trainer Duursma van hen ver-
wacht.
De optredens van de groep vinden
meestal plaats in drukke winkelcen-
tra, gewoon op straat tussen de men-
sen.

Het Cascadeursmotto: als je kijken
wilt, dan kijkje maar en als het je niet
interesseert loop dan maar door. Uit
de grote volksoplopen die ontstaan
bij de optredens van de Goorse Cas-
cadeurs blijkt dat de spectaculaire
show terdege de aandacht trekt.

'n Zwerver, de outcast in het verhaal, is de enige die tot een held transformeert. Zijn hulp verzekert Sirkus Konfetti van
een vrolijke Grande Finale... en ondertussen bloeit de verliefdheid tussen hem en het danseresje op, legt de blauwe to-
vervogel té veel eieren en wordt de tovenaar Moloch teruggestuurd naar de toverschool.
En al deze oor-rodende gebeurtenissen zouden nooit tot stand kunnen komen als de kinderen er niet een handje bij
hielpen...

Ringsteken per dresseerkar

Bezoek de politiehonden demonstratie
om 11.00 uur op het plantsoen aan

de Horsterkamp (zie pag 2).

Terugdenkend aan de volksspelen zoals die vroeger waren, vond men altijd op
het programma vermeld, het ringsteken. In Zeeland wordt dit heden ten dage
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 gelegenheid gesteld om eens de sfeer te
proeven zoals die vroeger hier in Vorden ook was. Want je gaat uiteindelijk
met het hele gezin naar het volksvermaak???
Kinderen in de draai- en zweefmolen en de verdere kermisattracties - pa gaat
vogelschieten en wat daar nog allemaal bij komt - en moeder gaat haar geluk
beproeven bij de rijderij. En zo wille wie het olde holl'n.



'n toch... is Uiterweerd*, uw schilder
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523 - Meesterschilder

Modieuze

kollektie in:
TENNISKLEDING
ZWEMKLEDING
RUITERKLEDIMG
Groot assortiment

TENNISRACKETS
Wij bespannen of repareren uw racket binnen 24 uur.

KLUVERS sport totaal Zutphenseweg 41, Vorden
Tel. 1318

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 & Zn
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425.

Administratiekantoor Vorden B.V.

Dir. DE REGT

BLOEMENDAAL

BOEKHOUDEN - BELASTINGZAKEN

FISCALE - JURIDISCHE - BEDRIJFSECONOMISCHE
ORGANISATORISCHE ADVIEZEN

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - Telefoon 05752-1485

Voor al uw elektrische
installaties
zowel aanleg als onderhoud.

Vakkundige voorlichting en aanleg

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

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

Koninginnedag in de nieuwe sfeervolle
grote zaal en bar van 't „Pantoffeltje",

de gehele dag

stemmingsmuziek
met organist "WIM DOLPHIJN"

Vrij entree.

En 's avonds als vanouds:
stemming en gezelligheid met het or-

kest van de achterhoek

THE MOODCHERS
Entree 5,-

Reserveren telefoon 1770.

Met munten van De Herberg en Pantoffeltje
kunt u in beide zaken betalen.

bodeqa

IS*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Uw geldzaken 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 feestelijk gevoel, als uw geldzaken
goed geregeld zijn.

amro banken

AUTOMOBIELBEDRIJF

Driekus Groot Jebbink
Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 1794

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

i
t

NIEUWSTAD 13,TEL 1363. EIGEN PARKEERPLAATS

Voor alle leeftijden is er
de juiste f i ets.

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

Tot ziens bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. TEL. 1393.

Voor goede en betaalbare dames-
confectie naar de
grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Ford — Suzuki dealer
Ook uw adres voor andere bekende merken

Romax uitlaat specialist. Uw adres voor accu's,
schokbrekers, banden. Ook voor lage prijzen.
Shell Tankstation met LPG en Diesel.

P.H.D.C. Vorden
Evenals vorig jaar, zal de politie honden-dressuur cl u b Vorden onder auspiciën
van de K.N.P.V. = Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging, zich
presenteren aan het Vordense publiek.
Plaats van handeling is wederom het terrein gelegen aan de Horsterkamp. Een
demonstratie en wat voor één, we zullen proberen u alle aspecten van de dres-
suur te laten zien en aan het slot van de demonstratie komt iets speciaals. De
leden van de P.H.D.C. zijn er al druk mee bezig.
De belangstelling voor de „politie hond" neemt toe, veel vrouwen en mannen
vinden in deze sport hun ontspanning.
Als je eenmaal gekozen hebt voor deze sport, en je hebt de juiste hond hier-
voor gevonden, dan kun je inderdaad heerlijke uren beleven. Afzeggen of niet
gaan, gaat eigenlijk heel moeilijk, want je hond rekent op je. Samen met je
hond oefenen, volgens de richtlijnen van de K.N.P.V. Een hond moet veel leren
maar wij als geleiders zeker ook, elke keer weer zie je vooruitgang. Tot in de
perfectie kan een oefening worden afgewerkt, veel geduld en veel tijd heb je
hiervoor zeker nodig. Maar het kan mooi zijn als je met je hond een certificaat
kunt behalen dat geeft een geweldige voldoening. De K.N.P.V. leidt op voor
zo'n 5 certificaten, nl. Politiehond l, Politiehond II, Objectbewakingshond,
Speurhond en reddingshond.

Een hond is een hond en geen mens. Het consequent omgaan met je hond,
daar heeft de hond plelzier van en wij ook.
Niet je hond aan zijn lot overlaten, of zijn behoefte laten doen, waar dat niet
mag, omdat ons dat zo uitkomt, of erger nog er een „valse hond" van maken,
dit betekent eigenlijk, dat men de hond niet in de hand heeft.
Er te weinig controle op heeft. Een hond bijt als de leider of baas dit van hem
vraagt. En het voor de hond duidelijk is waar zijn plaats is in de „Roedel" of ons
gezin. Natuurlijk bewaakt de hond zijn eigen omgeving, door te blaffen tegen
indringers.
Natuurlijk, is het zo dat je niet zo maar een hond moet aaien, ook als is hij nog
zo klein of zo groot. Als een hond aangehaald wil worden geeft hij dit zelf wel
te kennen. Een hond zal zijn „Roedel" willen beschermen zeker een afgerichte
hond zal dit doen, want dat is hem geleerd. De baas draagt altijd de verant-
woordelijkheid hiervoor.
Hij zal zijn hond ten alle tijden onder „appel" dienen te houden, of beter ge-
zegd, ten alle tijden zijn plaats moeten wijzen in het gezin of roedel.

Dan alleen kun je een hond zien, als een fijn huisgenoot die precies weet wat
hij wel of niet mag.
De baas/leider, moet de baas blijven in alle omstandigheden. Een afgerichte
hond is een eerlijke hond, een plezierige hond, en een fijne kameraad, die doet
wat van hem verlangd wordt. Een „valse hond", kom nou....!



Programma Oranjefeest '86
Zaterdag 26 april 1986
20.00 uur:

Achterhoekse avond in het Dorpscentrum. Ge-
durende deze gezellige avond treden voor U op:
-Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch met

het toneelstuk "De Streupers" in het dia-
lect.

— Klarinettrio bestaande uit:
Mevrouw Venderink-Smeenk
De heer Boerstoel
De heer Van Zandvoort.

De zaal is vanaf 19.30 uur geopend.
Entreekaarten a f 4,- p.p. verkrijgbaar, 's avonds
aan de zaal.

Leden van de Oranjevereniging gratistoegang op
vertoon van de lidmaatschapskaart. (max. 2 per-
sonen op 1 lidmaatschapskaart).

Woensdag30 april1986
08.00 uur:
Klokluiden

08.00 uur:
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 van de basis-
scholen en kinderen van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken verzamelen zich, per
school, op het plein achter de Openbare Basis
School in het dorp.

08.15 uur:
Vertrek van de kinderen vanaf de basisschool
Dorp naar het Gemeentehuis vooraf gegaan door
muziekvereniging Concordia.

08.30 uur: _^__
Vlaghijsen bij kasteel Vorden door de verkenners
van de padvindersgroep "David J. Alford", onder
begeleiding van trompettist.
Aansluitend aubade en toespraak door de Edel-
achtbare heer Mr. M. Vunderink, Burgemeester
van Vorden.

09.15 uur:
Orienteringsrit per fiets voor de schoolkinderen
vanaf groep 7 t/m 14 jaar.
Nadere mededelingen hierover worden op
school verstrekt.
Prijzen afhalen tussen 12.30 - 1 3.00 uur aan de
Basis School Dorp.
Leerlingen die een school elders bezoeken kun-
nen zich opgeven aan de Basis School Dorp.

09.15 uur:
In het Dorpscentrum organiseert de Stichting
Jeugdsocieteit een jeugdprogramma voor de
kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de basis-
scholen en voor kinderen van dezelfde leeftijd
die een school elders bezoekt.
Dit jeugdprogramma wordt verzorgd door het
"Funkele Theater" met het stuk "Moloch graaft
een gat". Einde ca. 10.30 uur.

In verband met verkeersmoeilijkheden worden
ouders verzocht hun kinderen om 10.30 uur af te
halen bij 't verkeersplein Dorpscentrum.

09.30 uur: _

Orienteringsrit per fiets voor 1 5 jarigen en ouder.
Men kan zich opgeven op het schoolplein achter
de Basis School Dorp, vanwaar ook wordt ge-
start. Prijzen afhalen tussen 12.30-13.00 uur aan
de Basis School Dorp.

09.30 uur:

Vogelschieten voor dames en heren aan de Hor-
sterkamp. Tevens gelegenheid tot buksschieten,
personele en vrije baan.
De schutterskoning(in) wordt om 17.00 uur uit-
geroepen in zaal Bakker.
Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-, leden van de
Oranjevereniging f 1,50 korting op vertoon van
de lidmaatschapskaart. Na de derde rondef 1,50
b ij bèta l en.
Inschrijfgeld buksschieten: personele baan f 4,-
per 2 kaarten a 3 schoten. Vrije baan f 2,- per
kaart a 3 schoten.

10.00 uur:

Muziekvereniging "Concordia" zal op de Hor-
sterkamp ter hoogte van het vogelschieten een
show geven.

10.15 uur:

Aanspanning "In de Reep'm" organiseert ringste-
ken per Dogkar voor dames en heren. Parcours:
Horsterkamp.
Prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt
om 17.00 uur in zaal Bakker.
Inschrijfgeld f 2,-, leden van de Oranjevereni-
ging f 1,- korting op vertoon van de lidmaat-
schapskaart.

10.45 uur:
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 van de basis-
scholen, evenals de kinderen van dezelfde leef-
tijd die een school elders bezoeken, worden ver-
wacht in het Dorpscentrum waar de Stichting
Jeugdsocieteit een jeugdprogramma organi-
seert.
Dit programma wordt verzorgd door het "Funke-
le Theater" met het stuk "Moloch graaft een
gat". Einde ca. 12.00 uur.
In verband met verkeersmoeilijkheden worden
de ouders verzocht hun kinderen om 10.45 uur
in de zaal te brengen en om 12.00 uur vanuit de
zaal weer op te halen.

11.00 uur:
Politiehondendemonstratie door leden van de
P.H.D.C. te Vorden. Terrein: Plantsoen aan de
Horsterkamp.

Muzikale medewerking aan dit morgenprogram-
ma wordt verleend door Muziekvereniging
"Concordia".
Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kun-
nen de gehele dag gebruikt worden. De kinderen
van de basisscholen ontvangen deze vrijkaartjes
op school.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten Vor-
den bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij de
AMRO Bank op 25 april.

Middagprogramma
Horsterkamp
13.45 uur:
Spectaculaire show van de Cascadeurs uit Goor,
acrobatische gymnastiek.

14.10 uur:

Muzikale show Christelijke muziekvereniging
Sursum Corda.

14.30 uur:
Optreden kunstrijwielvereniging "Juliana" uit
Millingen aan de Rijn.
20 personen zullen een show ten beste geven op
rijwielen.

15.00 uur:

Tweede optreden Cascadeurs uit Goor.

15.20 uur:
Muzikale show Sursum Corda.

15.45 uur:
Kunstrijwielvereniging "Juliana".

17.00 uur:

Huldiging schutterskoning Hotel Bakker, tevens
prijsuitreiking vogelschieten, baanschieten en
ringsteken.

Dhr. Wullink zal U de programmaonderdelen
aankondigen.

"De Herberg"
10.00 - 14.00 uur Hanska Duo (in het café).
15.00 - 17.30 uur Orkest The Tramps (in de
zaal). Vrij entree.
Vanaf 20.00 uur Hanska Duo (in het café).
Orkest The Tramps (in de zaal) entree f 5,- en
voor leden oranjevereniging f 4,-.

"Pantoffeltje"
De gehele dag stemmingsmuziek met organist
Wim Dolphijn.
's Avonds stemming en gezelligheid met het or-
kest van de Achterhoek 'The Moodchers". Ent-
ree f 5,-.

"Eijkelkamp"
's Avonds dansmuziek m.m.v. dansorkest "Het
MedlerTrio".
Entree p.p. f 6,-, leden Oranjevereniging f 1 ,-
korting op vertoon lidmaatschapkaart. (max. 2
personen).

"Bakker
1 5.00 uur in het café pianist Herman Nossent.
20.00 uur in de grote zaal dansorkest "Transfer".
Entree gratis.

"tfOlde Smidse"
Stemmingsmuziek. Entree gratis.

"Café Uenk"
Sfeer en gezelligheid.

De juiste en veiligste weg
voor
MEUBELEN
TAPIJTEN EN
GORDIJNEN

B. Lammers
Meubelen Tapijten Lederwaren
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

OranjÉbollen
om van te smullen.

van uw echte bakker

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

RUSTIEKE EIKEN MEUBELEN geloogd
KASTEN, BANKSTELLEN EN
EETKAMERAMEUBLEMENTEN
ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons
uitgevoerd

BI JEN HOF S RIJNHOUT BEWERKING

Industrieweg 2, Vorden, telefoon 05752-1216 Toonzaal: Nijverheidsweg 2

Openingstijden van 9.00 -12.00 uur/13.00 -17.00 uur
Zaterdags van 9.00 -16.00 uur.

IHHOTEL BAKKER

L

Koninginnedag vanaf 15.00 uur in 't café pianist

HERMAN NOSSENT
Om 20.00 uur in de grote zaal

DANSEN
m.m.v. dansorkest l tm/\IMOrttm

ENTREE GRATIS.

Heeft uSouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg en onderhoud
van de

elektrische
installatie's
naar

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten

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:

BERNARD EN HUSQVARNA

motor-gazonmaaiers

FA. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. TELEFOON 1393

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

dijksman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

M NK
meubelen

CAFÉ-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
A.J. EIJKELKAMP

Ruurloseweg 114, Vorden - Telefoon 6634

KONINGINNEDAG

ORANJEBAL
m.m.v. HET MEDLER TRIO

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeestjes enz. enz.



Mieren 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

MAKELAAR -TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

v
Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies. Tevens agentschap van de Nederlandse
Middenstands Spaarbank.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

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

Lid NVM/MCC

Vederlichte instapper
met minder zwaar
onderwerk. Mocassin
gemaakt, dus uiterst
soepel, 't Zacht leren
bovenwerk is in drie
tinten uitgevoerd.
31/2-9

De prijs van deze schoen is voorwaar
een sterk staaltje. Soepel, mocassin gemaakt

odel met elastische wreef sluiting en geper-
foreerd bo ven werk.
Wat een gemak.

31/2-9

Comtessci
Exklusief GARANT-merk

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

^™^

Muziek op Koninginnedag
r—mm*mmmm^gm*mm^mamO^Mmmmmmmmm^m*m^

„Se Herberg"
TE VORDEN

08.30 -12.00 uur:

KOFFIE + APPELGEBAK 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 in de zaal:

GRATIS DANSEN
m m v Orkest "THE TRAMPS"

20.00 uur in het café:

"HANSKA DUO'i* r

20.00 uur in de zaal:

ORANJE-BAL
m.m.v.Orkest THE TRAMPS

(entree f 5,-; voor leden oranjever, f 4,-)

Op deze dag zijn de konsumptiemunten van 't Pantoffeltje en
van de Herberg in beide zaken te gebruiken.

Chef kok Harry Abbink heeft
Koninginnedag een

[ONINKLUK
VERRASSINGS MENU
voor precies 25-

Kom prinselijk eten
bij Restaurant grill

De Rotonde"
TELEFOON 1519 - VORDEN.

P.S. of maak het u makkelijk
met zo'n heerlijke koude schotel.

iteeJi doeltreffend!

LUCHTBUKSEN

WAPEN- en SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9 - Vorden

Geluidsverhuurbedrijf

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

Tevens aanleg van vaste geluidsinstallatie.

maandagmorgen gesloten

De winkel voor:

DAMES, HEREN en KINDERMODE
SCHOENENMODE

HUISHOUDTtXT

De Tuunte wenst iedereen
een prettige Koninginnedag.

baréndsen. de meest veelzijdige zaak in de regio.
Vorden - /u tphenseweg 15 - Telefoon 05752-1261

Daar zijn de gebakjes
van Oranje weer!

Banketbakkerij J. Wiekart
Telefoon 1750

Wij
wensen u
een
goed
feest! mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Een begrip in mode voor meisjes / jongens / dames / heren
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