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Veel kwaliteit Zangersavond
Het waren dit jaar niet uitsluitend mannenkoren die in de N.H.
Kerk aan de Zangersavond van het 'Vordens Mannenkoor' hun
medewerking verleenden. Dit kwam de afwisseling ten goede.
Voorzitter Leo Westerhof opende de avond met een welkomst-
woord.
Als eerste koor trad op het 'Borcu-
lo's Mannenkoor' o.l.v. Emile Engel.
Op goed niveau werden o.a. werken
uitgevoerd van A. de Klerk, Fr. Poulenc
en Th. Morley. Ook de Romantiek
(Schubert) en volksmuziek ontbrak
niet. Dit koor heeft in enkele jaren veel
bereikt en heeft een uitstekend geko-
zen repertoire.

Madrigalchor 1991 uit Krefeld o.l.v.
Hermann Josef Roosen opende haar
optreden met een fraai gezongen werk-
je van M. Vulpius. Het dwong respect
af met de uiterste moeilijke volkslied —
bewerkingen van Bela Bartok. In de af-
werking van deze muziek moet dit pril-
le koor nog groeien. (In het program-
ma ontbrak de naam van de voortreffe-

lijke begeleider).
De 'Mal-Maaszengers' uit Belfeld met
dirigent Cor Dorssers zochten het
meer in het 'goed in het gehoor liggen-
de genre'. K-K-K-Kathy (béw. Ant.
Maessen) werd spits en geestig uitge-
voerd. De 'Fliegermarsch' van Dostal
en de Czardas van Otto Groll werden
uitmuntend gezongen en subliem be-
geleid door Joop Kranen. De talrijke
toehoorders beloonden dit optreden
ovationeel.
Opera-, Operette- en Musical Gezel-
schap 'de Meierij' uit Rosmalen, brach-
ten met veel 'gloed en verve' een klank-
beeld van geheel ander karakter. Een
welkome afwisseling. Met goed ge-
schoolde stemmen van zowel solisten

QEMEENTEJfULLETINyORDEN

<ttW!r^
M Telefoon gemeente: 05752-7474.
M Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

NZAMELING
LANDBOUWPLASTIC

Evenals vorige jaren houdt de gemeen-
te Vorden in samenwerking met de ge-
meenten Warnsveld en Zutphen een
inzamelingsaktie voor landbouwplas-
tic. In Vorden zal het plastic op 5 juni
opgehaald worden, met een uitloop-
mogelijkheid naar 6 juni.
Diegenen die landbouwplastic willen
aanbieden kunnen dit telefonisch bij
het gemeentehuis (05752-7474) opge-

KLEIN CHEMISCH AFVAL:
BIJ U AAN HUIS OPGEHAALD!

Het klein chemisch afval zal binnen-
kort bij u aan huis afgehaald worden.
Op dinsdag 21 mei en donderdag 23
mei gebeurt dit in de kern Vorden; op
maandag 3 juni, dinsdag 4 juni en don-
derdag 6 juni gebeurt dit in het buiten-
gebied.
Op dinsdag 21 mei komt de chemokar
in de kern Vorden, ten noorden van de
dorpsstraat/Zutphenseweg inklusief
het noordelijk deel van deze scheids-
lijn;
Op donderdag 23 mei komt de chemo-
kar ten zuiden van de Dorpsstraat/Zut-
phenseweg, inklusief het zuidelijk deel
van deze scheidslijn.

Vanaf maandag 3 juni zamelt de che-
mokar ook in het buitengebied in. LI
woont in het buitengebied wanneer uw
woning buiten de bebouwde kom van
het dorp Vorden of op het industrieter-
rein staat. Buiten de bebouwde kom wil
zeggen buiten het gebied dat aangege-
ven wordt met het plaatsnaambord
Vorden en het gedeelte van de kern
Vorden ten noorden van de Ruurlose-
weg voorbij de spoorlijn (richting
Ruurlo).

BEWAAR UW CHEMISCH AFVAL
VOOR DEZE OPHAALDAGEN!!!

VERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de voetbalvereniging Vorden ver-
gunning verleend voor het kappen van
3000 m'2 bos op het sportcomplex aan
de Oude Zutphenseweg. Het kappen is
nodig omdat de voetbalvereniging ter
plaatse een oefenhoek wil creëren.
Burgemeester en wethouders hgebben
als voorwaarde gesteld üat de voetbal-
vereniging 1200 m- bosplantsoen
moet herinplanten.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

hangen. Particulieren worden verzocht
deze gedragslijn te volgen.

f cOLLECTE
Het UNESCO Centrum Nederland
heeft vergunning gekregen voor het
houden van een collecte van 6 mei tot
en met 11 mei 1991.

> GEMEENTEHUIS OP
VRIJDAG

10 MEI GESLOTEN
Op vrijdag l O mei 1991 (de dag na He-
melvaart) is het gemeentehuis geslo-
ten.

**BoUW WONINGEN OP
HET VOORMALIGE

GEMSTERREIN
Op korte termijn zal men kunnen be-
ginnen met het bouwen van de wonin-
gen op de Burgemeester Vunderink-
hof en aan Het Hoge. Er is overeen-
stemming tussen de provincie
Gelderland en de gemeente over het
afgeven van een schone grondverkla-
ring.
In totaal komen er 35 woningen, 16
huurwoningen, 15 premiekoopwonin-
gen en 4 seniorwoningen.

l» O PEN D AG
GEMEENTEHUIS

OP 3 MEI
Voor inwoners ouder dan 18 jaar
houdt de gemeente op 3 mei aanstaan-
de van 14.00 tot 17.00 uur open dag.
Iedereen mag dan vrij door het kasteel
en de bijgebouwen lopen. Op de diver-
se afdelingen zullen ambtenaren aan-
wezig zijn die u informatie kunnen ge-
ven over de werkzaamheden die op die
afdeling verricht worden.
Inwoners die zich in de periode van 12
september 1989 ( de laatste keer dat
een open dag is gehouden) tot en met
31 december 1991 in de gemeente
hebben gevestigd en iedere inwoner
die in die periode 18 jaar is geworden,
zijn persoonlijk voor deze open dag
uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling
om jaarlijks een open dag te houden.
Het is uiteraard niet de bedoeling om
specifieke vragen te stellen over zaken
die u op dit moment met de gemeente
voert.
Om organisatorische redenen zal er
geen koffie of thee aangeboden wor-
den. Hiervoor vragen wij uw begrip.

«•JTÏ.FVAL APART,
MOOI MEE-

GENOMEN
Het ligt in de bedoeling om per sep-
tember te starten met het gescheiden
inzamelen van composteerbaar afval
en overig afval, de zogenaamde rest-
fraktie. Daarvoor zult u twee mini-con-
tainers krijgen, een groene voor het
groente, fruit en tuinafval en een grijze
voor het ou^yre afval.
Tijdens dempen dag op vrijdag 3 mei
aanstaande van 14.00 tot 17.00 uur zal
er op het terrein voor het gemeente-
huis een informatiebus van het Gewest
Midden IJssel staan waar u alvast infor-
matie kuntverkrijgen over het geschei-
den inzan^Hi van het afval.
In de bus zann ieder geval de 'gemeen-
telijk milieuman', de heer H. Brussen,
aanwezig zijn en mogelijk iemand van
het Gewest Midden IJssel.

VOORSCHRIFTEN
OP ZATERDAG 4 MEI

Van 's avonds 18. 00 uur tot zonsonder-
gang /uilen van alle openbare gebou-
wen de vlaggen halfstok worden ge-

^HERDENKING OP
ZATERDAG

4 MEI 1991
Tijdens de Nationale Herden-
king op 4 mei zullen volgens de
omschrijving AL onze gevalle-
nen worden herdacht — burger
en militair — die, waar ook ter
wereld, het hoogste offer hebben
gebracht.
Het programma zoals dat door
het Comité 4 en 5 mei Vorden is
samengesteld voor Vorden, ziet
er als volgt uit:
19.00 uur, herdenkingsbijeen-
komst in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Vorden; einde
van deze bijeenkomst uiterlijk
19.40 uur;
19.50 uur verzamelen bij de
poort van de algemene begraaf-
plaats te Vorden waar vandaan
vertrokken zal worden naar de
graven van de geallieerden en
het symbolisch graf van hen die
vielen uit Vorden.
Na de twee minuten stilte van
20.00 tot 20.02 zullen achtereen-
volgens kransen gelegd worden
namens:

— het gemeentebestuur van
Vorden door burgemeester
E.J.C. Kamerling;

— het comité 4 en 5 mei Vorden
door de heren A.J.A. Hartel-
man en W.A. Kok;

— de Bond van Wapenbroeders
afdeling Gelderland;

— aansluitend zal het Vordens
Mannenkoor een kort lied ten
gehore brengen.

Na deze kransleggingen kan
iedereen die dat wenst een per-
soonlijke bloemenhulde bren-
gen.
— van 19.45 uur tot 30 seconden

voor 20.00 uur zullen de klok-
ken van alle kerken luiden;

— de burgemeester heeft aan de
lokale horeca verzocht de ex-
ploitatie op passende wijze te
laten plaatsvinden.

als koor werd er fraai gemusiceerd in
een koorwerk van Verdi en musical-
fragmenten. Piet van der Sanden leid-
de vanaf de piano met vaste hand.
Door veel solistische inbreng en een
overdosis aan pianovolume bleef het
kooraandeel wat aan de bescheiden
kant. De solisten Rhea en Arnold Knip-
scheer, alsmede Cees van Stiphout le-
verden een succesvolle bijdrage. Te-
recht een langdurig applaus voor het
gebodene.
Het 'Vordens Mannenkoor' o.l.v. Bert
Nijhof besloot waardig de avond. Met
een mooie genuanceerde koorklank,
zoals we van hen gewend zijn, zong het
o.m. een fragment uit de 'Songs of
Erin' van Woodgate (met fraaie bari-
tonsolo van Ludo Eykelkamp). Een
ragfijne en sfeervolle vertolking kreeg
'Home sweet home'.
Al met al een zangavond van hoog ge-
halte. Het aanzienlijke aandeel van
muziek uit deze eeuw was verheugend.
Na een dankwoord van de voorzitter
werd de avond in opperste stemming
in 'De Herberg' voortgezet.

Toneelavond
Vrouwenraad
Ter gelegenheid van haar tienjarig be-
staan heeft de Vordense Vrouwenraad
gemeend de vrouwen van Vorden een
toneelstuk te moeten aanbieden.
Wel de geste werd in dank aanvaard
want toen woensdagavond in het
Dorpscentrum het doek open ging
voor het toneelstuk 'De Afrekening'
bleek dat de zaal goed gevuld was.
Een toneelstuk over twee vrouwen,
Joke en Corinne, die vroeger dikke
vriendinnen waren. Na vele jaren kwa-
men zij elkaar weer tegen. Wj^n totaal
verschillende hoedanighed^^De ene
Corinnen als 'de mevrouw' en Joke als
'de hulp in de huishouding'. De dia-
loog tussen de beide vrouwen over al-
lerlei problemen werd door een zeer
aandachtig publiek muissti^eevolgd.
De toneel- en werkgroep 'St^Hbit Dui-
ven zorgde voor prima stuk toneel.
Tijdens deze bijeenkomst werd het
woord gevoerd door de voorzitster van
de Vrouwenraad mevrouw A. Krooi. Zij
memoreerde in vogelvlucht het ont-
staan van de vrouwenraad in Vorden.
Ook was zij verheugd over de aanwe-
zigheid in de zaal van de oud-voorzit-
ster mevrouw Vunderink uit Borne.
Mevrouw Alkema, voorzitster van de
provinciale vrouwenraad noemde de
vrouwenraden nog jong maar hebben
al wel een eigen taal in deze tijd. 'Zij
zijn sterk om behaalde verworvenhe-
den te handhaven', aldus mevrouw Al-
kema.
Mevrouw R. Aartsen, wethouder van
Welzijn, vond een vrouwenraad een
hele goeie zaak. 'In Vorden heeft de
raad zowel ups als downs meegemaakt.
Zij heeft vele kritische noten moeten
kraken maar is er in geslaagd een bij-
drage te leveren in de ontwikkeling van
de vrouw', aldus komplimenteerde wet-
houder Aartsen.

Uitwisseling
Rijkspolitie
De Rijkspolitie Vorden gaat meer sa-
menwerken met de gemeentepolitie
van Zutphen. Donderdag 2 mei wordt
de samenwerking officieel bekrachtigd.
De eerste stap zal dan worden gezet
door Erik Knol van het korps Vorden
en Ernst Boere van de Zutphense ge-
meentepolitie.

KERKNIEUWS
Altmark-dag
De Altmarkdag die zaterdag in „de
Wehme" te Vorden werd gehouden is
een succes geworden. Het verstevigen
van de vriendschapsbanden - één van
de belangrijkste thema's op deze dag -
is goed gelukt. Zo zelfs dat volgend jaar
in Altmark een 'Holland-dag" zal wor-
den gehouden. Altmark is een oude
boerenstreek in de voormalige DDR
ten noorden van Magdenburg.
Deze dag in Vorden is tot stand geko-
men doordat er al enkele jaren een vrij
intensief konlakt is tussen de kerkelijke
gemeente (Hervormd en Gerefor-
meerd) van Vorden en de Evangelische
Gemeinde van Garlipp in de Altmark.

Tn Vorden waren zaterdag zo'n 70 per-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zaterdag 4 mei 19.00 uur Vesper voorafgaand
aan D^d-nherdenking en kranslegging ds.
K.H.W. Klaassens. Oecumenische Dienst Raad
van Kerken i.s.m. comité 4-5 mei, m.m.v. Vor-
dens Mannenkoor.
Zondag 5 mei, zesde Paaszondag 10.00 uur
ds. H. Westerink, dienst van Schrift en Tafel.

Geref. kerk Vorden
Zondag 5 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. A.F. Osinga-Stienstra, Bredevoort.

RK Kerk Kranenburg
Donderdag 9 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Hemelvaart.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking,
N.H. Kerk.
Zondag 5 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 8 mei 18.30 uur Eucharistieviering
Hemelvaart.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 mei Pastor J.
van Zeelst, tel. 05752-1735.

Huisarts 4 en 5 mei dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisart-
sen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 4 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 4 en 5 mei H.F. van Dam, Lochem,
tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de- tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum1 (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 mei 10.00 uur ds. Veenendaal, em.
pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 mei 10.00 uur Eerste Communie-
viering.
Woensdag 8 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Donderdag 9 mei 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 mei Pastor
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 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 overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- 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; donder-
day 10.45-11.45 uur.

sonen aanwezig. Niet alleen personen
uil diverse plaatsen in de voormalige
DDR, maar ook uit Nederlandse ge-
meentes. Frappant dat een viertal jon-
gelui uit een plaatsje aan de Elbe vrij-
dagavond de auto van hun dominee
mochten lenen om deze dag in Vorden
mee te kunnen maken. Ook werd veel

aandacht besteed aan de situatie in de
voormalige DDR en hoe de kontakten
de komende jaren verder kunnen wor-
den uitgebreid.
Van 8 tot 12 mei komen tien jongeren
uit Garlipp met hun predikant Jens
Walther een bezoek aan Vorden bren-
gen.



Plo n r /-* a n t o v - -

specialist op Hollandse Tomaten Perkiio3,
...... ,M/C /-»/-I/^OT.NIEUWE OOGST:

Gala Appelen i/2kiio6,50
ALLEEN VOOR FIJNPROEVERS

Granny Smith
Verse Ananas

KOLDENHOF's Versmarkt

6 vaste
planten
9,95

4
Geraniums

9,95

Wij steken al onze
energie in een energiezuinige

installatie
INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-1838^

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

TIJDELIJK IN PRIJS VERLAAGD
bij TACX schoenmode
DOCKSYDE MOLLIERES
cognac, blauw multi en blauw leder
met rubberzooi maten 36-42

verlaagde prijsnormale verkoopprijs 89,95

DAMESINSTAP
cognac en blauw leder, 25 mm hakje met steun maten 36-42
normale verkoopprijs 109,95 verlaagde prijs

DAMESINSTAP
blauw leder, 25 en 30 mm hak,
dichte hiel met open teen
normale verkoopprijs 79,95

maten 24-35
verlaagde prijs

maten 37-42
verlaagde prijs

DAMESMOLLIÉRE "JENNY"
licht beige leder met rubberzooi en voetbed maten 4-8
normo/e verkoopprijs 139,95 verlaagde prijs

DAMESPUMPS "van ESCH"
cognac leder met nubuck en steun, 45 mm hak maten 4-8'/2
normale verkoopprijs 139,95 verlaagde prijs

JEUGDMOLLIÉRE "SCRUFFfES"
blauw leder met groen nubuck, rubberzooi en
voetbed
normale verkoopprijs 89,95

JEUGDMOLLIÉRE
blauw, paars en groen leder,
rubberzooi met voetbed maten 36-42
normale verkoopprijs 103,95 verlaagde prijs

JEUGDINSTAP MET KLITBAND "BRAKKIES"
blauw leder met groen nubuck, rubberzooi en
voetbed maten 24-31
normale verkoopprijs v.a. 74,95 verlaagde prijs v.a.

JEUGDSANDAAL "BRAKKIES"
wit en blauw leder, rubberzooi met voetbed maten 20-27
normale verkoopprijs v,a, 69,95 verlaagde prijs v.a.

HERENINSTAP
beige en blauw leder met rubberzooi
normale verkoopprijs 84,95

HERENINSTAP
taupe leder met rubberzooi
normale verkoopprijs 97,95

HERENMOLLIÉRE "BUFFLOX"
bruin leder met rubberzooi en voetbed maten 41-46
normale verkoopprijs 189,95 verlaagde prijs v.a.

Deze aanbiedingen gelden t/m zaterdag 11 mei 1991.

59-

79,-

55-

99,-

99,-

65-

69-

maten 40-46
verlaagde prijs

maten 40-45
verlaagde prijs

49,-

49,-

59-

69,-

139,-
Tevens ruime sortering in TASSEN en KLEINLEDERWAREN.
Ook in KOUSEN en SOKKEN hebben wij diverse aanbiedingen.

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo (Gld.) -1.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

Onkruidbestrijding in mais met

LELYWIED-EG

Gras Inkuilen met

TAARUP
OPRAAP-SNIJWAGEN

(met toevoeging van FORAFORM)

Mestaanwending met
KAWECO-ZODEBEMESTER

Voorinformatie bellen: 05753-1439

Loonbedrijf HISSINK
Hengelo Gld.

AANGEBODEN:

— Sierconiferen

— Haagconiferen a f 4,50

— Plantgoed coniferen

— Potgrond

— Tuinzaden

— Bonenstaken

Fa. WESTENDORP
KWEKERIJ/ZAADHANDEL

Vellerdwarsdijk 3 - RUURLO

Nu is de tijd,
sla nu uw slag

koop nu al
iets moois voor

MOEDERDAG

A.GROOT KORMELINK
optiek hoHogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 Twel lo Stationsstraat 9
Telefoon 05753-I77I Telefoon 057I2-720II

NIEUW bij u op de Weekmarkt!
2 kramen boordevol NOTEN, ZUIDVRUCHTEN,
HONING en NATUURVOEDING.
En ..... altijd voordelige aanbiedingen!!!

Versgebrande

"BROKEN" CASHEWNOTEN
die lekkere kromme noot
250 gram

3,50

Versgebrande

PINDA'S
met of zonder zout
500 gram

De mooiste

TUTTI-FRUTTI
500 gram
U vindt ons bij de groente- en

visman. Graag tot ziensl

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter-
Appelflappen

goed gevuld met verse appels en kaneel

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5

't winkeltje in vers brood en banket

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

Iets anders, dan anders

LAMSVLEES
gemarineerd of naturel, een lapje of

aan het stuk

Vers voor U op maat gesneden.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95

Grove verse worst 1 ̂  9,90

Magere Varkenslapjes 1 küo 7,95

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 KÜO 6,25

Slavinken
per stuk 1,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt iyo11,50
H.o.H. Gehakt 1 ̂  7,95

Gekruid Gehakt 1 k,io 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Lamskoteletten
of Lamsbout

100 gram 2,25

Bakje Zure Zult per stuk 1,95
k

Ontbijtspek
100 gram 1,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram U,/5

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS: geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

NU EXTRA VOORDELIG:

8 KippepOten voor één tientje
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 2 - 3 - 4 mei 1991

UITDENOTENBAR:

Boeren
Notenmix

b e t e r c o m p l e t « r
250 gram 2,50

maandag 6, dinsdag 7 en
woensdag 8 mei: Panklare Andijvie 500 gram 1,50

Brood, daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood van de bakker, die zelf bakt

Dat proeft U!

WEEKENDAANBIEDING

Slagroom- of Mokkasnit NU 6,50

Müeslikoeken 1 pak van 4,-voor 3,50^

Taofelkuukskes 1 Pakvan4, voor 3,50
Krentebollen ehaien 5 betalen

Krenten- of Rozijnenbrood NU 4,50
Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

S WARME BAKKER JA? Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wél af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
consumptie-aardappelen
van zeer goede kwaliteit.
Steenblik, Nieuwenhuisweg 4,
Vorden. Tel. 05753-1770.

• Wie heeft onze zwart-witte,
zwangere poes Floortje ge-
zien?
E. Schoenaker, Vierakker.
Tel. 05750-21760.

• TE KOOP:
Puch Maxi i.z.g.st.
Tel. 05752-3092.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 6 mei van 19.00-
20.00 uur in de koffieruimte
van het Dorpscentrum met U
van gedachten wisselen over
plannen voor de komende tijd,
die milieu-sparend zijn.
Hartelijk welkom!

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

GEVRAAGD:
per 1 oktober a.s. een

flink meisje
voor 6 dagen per week, met
enige ervaring en tevens in

bezit van rijbewijs, auto
aanwezig.

Voor alle voorkomende
werkzaamheden, extra hulp

3 morgens aanwezig.

Inlichtingen:
Mevr. Emsbroek,

Zutphenseweg 38.
Tel. 2328.

Voor reparaties
van
alle
merken

l ;N BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 72f 1 BB Vorden
Telefoon 057.2-1000

Aquatherapie

Sportmassage

Voetref lexzone en o a

Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807
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Bennie Klein Gotink
en

Karin Harkink

gaan trouwen op 8 mei 1991 om
10.45 uur in het gemeentehuis te
Hengelo (Gld.).

Dagadres:
zaal 'De Kruisberg', Kruisbergseweg
172,7009 BT Doetinchem.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

Ons adres blijft:
Sarinkkamp 12, 7255 CW Hengelo Gld.
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Bert Borgonjen
en

Miriejan Zeevalkink

gaan trouwen op vrijdag 10 mei 1991
om 11.45 uur in het gemeentehuis te ]£
Vorden.
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U bent van harte welkom op onze re-
ceptie die van 14.30 tot 16.00 uur ge-
houden wordt in Bodega "t Pantoffel-
tje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Hoetinkhof 47, 7251 WL Vorden

Na veel ziek te zijn geweest en voorzien van het
H.Sacrament der Zieken, is heden overleden
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder
en oma

Elisabeth Maria Lichtenberg-
Pietersen

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden

Hengelo (Ov.)

Gorssel

Groningen

Vorden

A.G.F. Lichtenberg

M.A.J. Polman-
Lichtenberg
A.H. Polman
Beanka, Elise

E.M.A.G. Op het Veld-
Lichtenberg
G.J.M. Op het Veld
Dirkjan

B.M.E.B. Lichtenberg

A.J.M. Lichtenberg

25 april 1991
Het Wiemelink 65, 7251 CX Vorden

De begrafenis heeft maandag 29 april op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden plaatsgevon-
den.

28 April 1991 ging op 88-jarige leeftijd van ons
heen, mijn lieve oudste zuster, onze tante

Mevrouw Wilhelmina Berber-
Uytenhoudt

OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Wij zullen haar heel erg missen.

K.A. Muis-Uytenhoudt
en kinderen

SENIORENORKEST
"Happy Days"
VRIJDAG 3 MEI 1991

Dorpscentrum

Aanvang: 15.00 uur
Zaal open: 14.30 uur

Entree: f 2,50 (incl. programma)
Realisatie: ANBO Vorden

EEN

MUZIKAAL

EVENEMENT

JONG GELRE,
G.M.v.L en N.B.v.Pl.

organiseert voor haar leden op vrijdag 10 mei a.s.
de jaarlijkse

culturele avond
m.m.v.

Egelanderkapel
'De Schaddenstekkers'

uitRuurlo
en de conferencier

'De Noaber uutZieuw'nt'
Aanvang: 20.00 uur in zaal 'De Herberg'.

Toegang is gratis en de koffie wordt U aangeboden.

Vrij dag 10 mei
is ons kantoor de gehele dag

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden,
Telefoon 05752-1455 / 05753-3274

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
VORDEN

In de periode van 15 april 1991
t/m 14 mei 1991 worden de
meterstanden opgenomen. De
opname vindt gespreid plaats
gedurende een periode van
ongeveer vier weken. We kun-
nen dus niet precies zeggen
wanneer we bij u aan de deur
komen.
In ieder geval op werkdagen
tussen 8 uur 's morgens en 8
uur 's avonds. Mochten we u
niet thuis treffen, dan doen we
een kaartje bij u in de brieven-
bus, waarna wij u nog eens
zullen bezoeken. Wel verzoeken
wij u er voor te zorgen, dat de
meter goed bereikbaar is.

NVGAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Rayon:
Zutphen
Telefoon:
05750-24555

Voor een parketvloer groot of klein
of om te renoveren?!

Bij de Woodboy-vakman informeren!

'S 05735-1661

. RUURLOBV Garvelinkplein20 J. G. Pannekoek.

UITVAART- *r UrTVAART-
VERZORG1NG || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus. Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Romfy 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

ieterse
Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
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

KEEP SMILING

gedessineerd blouse-jasje 119,-
met bermuda 99,- en
lange blazer 159,-
in zwart, rood en groen

mode
burg. galleestraat 9 - vorden

Parkeren voor de deur.

KEURSIAGER

DEZE WEEK
HOOG IN

'T VAANDEL:
VARKENSVLEES!

VLEES MET EEN FEESTEUJK TINTTJE.,

Voor het weekendrecept:

Karbonade
alle soorten

5 HALEN 4 betalen
Tip voor de boterham:

Lunchworst
100 GRAM 0,98

Jachtworst
100 GRAM 0,98

Hamworst
100 GRAM 0,98

Dit weekend extra voordelig:

Nasi of Bami
500 GRAM 3,25

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500GRAM 5,98

Koninginne-
medaillon

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen- Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer- - Waldkom sm,i,iki heerlijk bij een

granenbrood dat we kennen i»it het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een /*Ë£5rfifflrif$t'•^?\ - WiMkoni bdfyd mei umie »t'

unieke melange van mout, rogge, \%^^fl^ K M KM H|̂ y/ l>iifr(nk,iiis i<
V5^ H-J

onbekend lekker.gerst, tarwe en haver. Verri jkt met soja,

zonnebloem- en l i jnzaad. Het is r i jk aan

hoogwaardige voedingsvczels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wil t niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

kopje bouillon oj heldere suf/'

- U"iililkorn iini iiitliiiirznivi're

honing n met ie Vtntnudeti.

- \X'alJkorn mei dun^t

Ardenatrham is ccn ware delicatast.

Vt'iililkorii mei enkele /'/tik

ii fff l of peer is te u frisse en

gaande combinMit.

Waldkorn. Uniek donker meersranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



Ontruiming na bommelding hotel Bakker Een bommelding heeft zondagavond
voor opschudding gezorgd bij hotel
Bakker. Nadat het gebouw was ont-
ruimd, stelde de politie een diepgaand
onderzoek in. Er werd niets gevonden.
Om 19.28 uur kwam er via het alarm-
nummer 06-11 een melding binnen
van een Duits sprekende man. De poli-

Na 29 jaar optiek-, juweliers- en horlogeriezaak in Hengelo-G.:

Groot Kormelink gaat bedrijf
opsplitsen
Het echtpaar Groot Kormelink is op 5 juni 1962 gestart met de
zaak in een kamer aan de Kerkstraat bij de fam. Wenneke. Na
slechts twee jaar bleek de kamer al te klein en is men ingetrokken
in het winkelpand van de fam. Taken aan de Spalstraat, dat des-
tijds nog een groentezaak was. Ook deze zaak bleek na verloop
van tijd te klein en daarom werd de werkplaats en de tuin bij de
zaak gevoegd en werd de woonkamer veranderd in een nieuwe
werkplaats.
Door het nog steeds groeiende klan-
tenbestand en de grote verscheiden-
heid aan artikelen wilde het echtpaar

.Groot Kormelink voorkomen dat de
klanten niet alle aandacht zouden krij-
gen die men, volgens het echtpaar, be-
hoort te krijgen bij de verkoop en de
service.
Ze zijn dan ook erg blij, ook voor de
plaats Hengelo, dat ze een echtpaar, de
heer en mevrouw Van den Hul, bereid
hebben gevonden het juweliers- en
horlogeriegedeelte voort (e zetten.
De heer en mevrouw Van der Hul zijn
beiden al jarenlang werkzaam in de ju-
weliers- en uurwerkenbranche. De
heer Van den Hul is met name gespe-
cialiseerd in horlogemaken.
De heer en mevrouw Groot Kormelink
gaan zich nu volledig toeleggen op een

optiekspeciaalzaak. Ze beschikken over
een oogmetingsruimte voor het aan-
meten van brillen en contactlenzen
(hun recepten zijn vanaf l april 1991
geldig voor het ziekenfonds) en over
een ruimte voorzien van een goede
moderne sortering brilmonturen, zon-
nebrillen, verrekijkers, barometers,
loupen en leesglazen, briletuis, con-
tactlensvloeistoffen en accessoires.
De jüweliers-Xhorlogeriezaak, ge-
naamd Groot Kormelink & Van den
Hul heeft de artikelen: horloges, horlo-
gebanden, gouden en zilveren siera-
den, klokken, wekkers, wapenlepeltjes
van Hengelo, kinderbestekjes die ter
plekke gegraveerd kunnen worden etc.
Beide zaken kunt u vinden op het ver-
trouwde adres: Spalstraat 27 te Henge-
lo (Gld.).

Uitslag kleurwedstrijd
In het Paasnummer plaatsten wij i.s.m. Ponypark Slagharen een kleurwed-
strijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een deskun-
digejury de volgende prijswinnaars aanwees:

Hoofdprijs

Een indianenpak met 10 gratis toegangsbewijzen voor hef Ponypark Slagharen.
Wouter van Helden, Mulderskamp 3, Vorden.

25 Setjes van vier gratis toegangsbewijzen zijn voor:

J u d i t h Peters, Brinkerhof 38, Vorden
Debby Wiegerinck, Meidoornstraat l, Hengelo (Gld.)
Lisette Dekkers, De Eendracht 29, Vorden
Barend Bouma, Koningsweg 30, Hengelo (Gld.)
Nadia Elsman, B. van de Heydenlaan 24, Wichmond
Johannes Westerink, Deldenseweg 2, Vorden
Rowena Peters, Ruurloseweg54, Vorden
Paul Ilbrink, Strodijk l , Vorden
José Winkel, (la/oorweg 4a, Vorden
Bianca Beeitink, Boggelaar l, Warnsveld
Susan Annevelink, Kerspel 42, Vorden
Peter Soeters, Het Menkveld 59, Warnsveld
Kees Koren, Het Elshof 15, Vorden
Anouk Punt, Gaikhorst l, Warnsveld
Erika Aalderink, 7.E.-weg 2la, Toldijk
PatriciaWillemsen, Roessinkweg l la, Velswijk
Peter Bartelds, Het Wiemelink 63, Vorden
JosFreriks, Berenschotweg 5, Ruurlo
Judi th Wopeieis, Constantijnlaan 21, Ruurlo
Sjoukje Winters, Wiersseweg 52, Ruurlo
Saskia Makkink, De Heegherhoek 6, Vorden
Janl ine Rui te i kamp, Viei !>lokkemveg2, Hengelo (Gld.)
Gerben Korenblek, Dennendijk 6. Warnsveld
Jolanda Berenpas, Wichmondseweg41, Hengelo (Gld.)
Bart Schotman, Dr. A. Ariënstraat37. Steenderen

Uitslag kruiswoordpuzzel
I.G.A. Kamphuis, De Delle 29, Vorden/25,-;
2. Anke Krajrnbi ink, Jebbink45, Vorden f20,-;
3. G .J . Wagenvoort-Memelink, Julianalaan 16, Vorden f 15,-;
4. E.H. Bulten; Banninkstraat 22. Hengelo (Gld.) / 10,-;
5. Jolanda Smit , Kon.Julianastraat 7, Steenderen f 10,-;
6. A. Mackaay, Callenfelsplein 14, Warnsveld/ 10,-;
7. D.G. Ni jc i ihu i s , Schoolstraat 13, Ruurlo ƒ M,-;
8. Tr. Flamma-van de Bos, Russerweg 10, Toldijk ƒ 10,-;
(}. Th. Niessink, Molenstraat 19, Keyenborg/'10,-;
10. W.H. Braakhekkc, Hengclofieweg 8, Ruurlo f 10,-.

Prijzen zijn vanaf donderdag 2 mei aan ons kantoor, Nieuwstad 30 te Vorden,
af te halen.

SPORT- nieuws

tie stelde de eigenaar van het hotel
hiervan in kennis die daarop zijn gas-
ten naar buiten leidde.

Diverse gasten en groepen waren hier-
van de dupe. Een ieder werd dringend
doch beleefd verzocht het pand te ver-
laten. Tevens werd de Dorpsstraat van-
af 18.00 uur afgesloten voor al het
doorgaande verkeer. Hierna gingen
drie inmiddels gewaarschuwde rijkspo-

litie bommenverkenners op onderzoek
uit.
Het hotel en de daarachter gelegen
chalets werden nauwkeurig onder-
zocht. Er werd geen bom gevonden.
Om 20.20 uur werd de situatie door de
politie vrijgegeven. Wat de motieven
voor de bommelding kunnen zijn, is
voor de Vordense rijkspolitie nog een
raadsel. Het onderzoek naar de identi-
teitvan de melder wordt voortgezet.

Dammen
Sneldamkampioenschap van Vorden
Op vrijdag 26 april werd de derde en
laatste ronde van het sneldamkam-
pioenschap van Vorden gehouden. De
deelname was met 20 spelers laag.
Henk Grotenhuis ten Harkel en Henk
Ruesink namen al snel een beslissende
voorsprong. Puntverliesvan Ruesink in
de 3e ronde tegen Geert Dimmendaal
zorgde ervoor dat Henk Grotenhuis
ten Harkel ook de 3e ronde op zijn
naam kon schrijven.
De overige DCV-1 spelers lieten het er
lelijk bij zitten. Een bijzonder goede
prestatie leverde Gerard Dimmendaal
met een 3e plaats en 11 uit 9. Hierbij
moet gedacht worden dat hij de top-7

gehad heeft en slechts l verliespartij
heeft moeten slikken. Theo Sluiter
werd 4e eveneens met 11 punten.
Henk Grotenhuis ten Harkel is ook de
sneldamkampioen van Vorden gewor-
den over 3 avonden. Hij behaalde 48
punten uit 26 wedstrijden (slechts 4 re-
mises), 6 meer dan Henk Ruesink met
42 punten. Henk Hoekman behaalde
35 punten enjan Masselink30.

In de eerste klasse is Mike Voskamp de
winnaar geworden. Hij behaalde 32
punten. Tweede werd Theo Slütter met
29 punten, evenveel als Bennie Hid-
dink maar met meer weerstandspunten
(657 om 613). Saskia Buist behaalde
26 punten.
In de tweede klasse is Mark Klein Kra-
nenbarg kampioen. Weliswaar haalde
hij evenveel punten als Gert Hulshof

maar ook hier waren de weerstands-
punten (het totaal van de punten die
de tegenstanders behaald hebben)
doorslaggevend (603 om 523). Gerco
Brummelman behaalde 24 punten.
In de derde klasse ook sukses voor een
Klein Kranenbarg-telg, namelijk Bert
met in totaal 22 punten. Jo Gëerken
volgde met 21 punten en Jan Hoenink
behaalde 19 punten. Herman Ordel-
man skoorde in 26 partijen 6 punten.

Bekerkompetitie
DCV 3 is door het eerste team van DV
Huissen uit de beker gekegeld met een
8-0 nederlaag. Waar ieder puntje tegen
zo'n kampioensploeg al winst is, was
het jammer dat Gert Hulshof een met
zorgvuldig ruilwerk verkregen remise-
stand tegen Theo Berends nog ver-
speelde.

Dames Ratti
Afgelopen zondag speelden de dames
uit tegen het inmiddels kampioen ge-
worden team van VIOS Beltrum. Ratti
staat nu veilig en kan vrijuit spelen.
VIOS begon meteen aanvallend te spe-
len maar liet de gecreëerde kansen lig-
gen. Ratti kon de 0-0 stand niet vast-
houden, want een paar minuten voor
rust scoorde VIOS met een beetje ge-
luk.
De tweede helft begon verwarrend. Een
vrije trap, genomen door VIOS, be-
landde bij een vrijstaande speelster:
2-0. Verder kwam VIOS niet meer tot
scoren doordat Ratti zich goed weerde.
Volgende week speelt Ratti de laatste
competitiewedstrijd tegen Loenermark
thuis.

Herdenking en viering op 4 en 5

Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt
• • ^aandacht voor grondrechten

Als zaterdagavond 4 mei in heel ons land twee minuten stilte in acht worden genomen, weet bijna iedereen wat dat betekent. De doden
worden herdacht. De gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Nederlanders die na het officiële einde van die oorlog zijn
omgekomen in voormalig Nederlands-Indië, in Nieuw Guinea, in Korea en in Libanon. De Nationale Herdenking vindt rond acht uur
plaats bij het monument op de Dam in Amsterdam.
De dag erna, zondag 5 mei, viert Nederland de bevrijding. In sommige gemeentes en provincies worden bevrijdingsfeesten of
-festivals gehouden. De Nationale Viering gebeurt 's avonds in het RAI-Congrescentrum in Amsterdam. De nationale herdenking en
viering worden, zoals ieder jaar, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
De ervaringen van de afgelopen jaren
laten zien, dat de belangstelling voor
de herdenking op 4 mei en het bevrij-
dingsfeest op 5 mei toeneemt. Zowel
ouderen als jongeren willen stil staan
bij de Tweede Wereldoorlog: dat wat
toen gebeurd is, mag zich niet herha-
len.
Om de relatie tussen verleden en he-
den aan te geven, heeft het Nationaal
Gomité 4 en 5 mei besloten de komen-
de jaren aandacht te vragen voor de
'grondrechten'. In de Nederlandse
Grondwet zijn 23 artikelen over grond-
rechten opgenomen. Grondrechten
zi jn rechten die burgers onderling en
tegen de overheid moeten bescher-
men, en die moeten zorgen voor een
democratische samenleving.
Het thema 'grondrechten' blijft altijd
actueel, omdat zich - zowel binnen Ne-
derland als daarbuiten - - situaties
voordoen waarbij sprake is van onrecht
en ongelijkheid.
In 1991 staat artikel 6, over de vrijheid
van godsdienst en levensovertuiging
centraal: 'Ieder heeft het recht zijn
godsdienst of levensovertuiging, indi-
vidueel of in gemeenschap met ande-
ren, te belijden, behoudens ieders ver-
antwoordelijkheid volgens de wet.' Een
actueel artikel, zeker nu er steeds meer
sprake is van verschillende godsdiens-
ten en levensovertuigingen in Neder-
land.

Nationale Herdenking op
4 mei 1991
Koningin Beatrix en Prins Glaus zullen
vlak voor de twee minuten stilte op 4
mei een krans leggen bij het Nationaal
Monument op de Dam in Amsterdan.
Na de twee minuten stilte houdt de
burgemeester van Amsterdam, drs. E.
van Thijn, een korte toespraak, worden
er kransen bij het monument gelegd,
en draagt de acteur Joop Admiraal het
gedicht '4 mei' van Judith Herzberg
voor.
De plechtigheid op de Dam wordt

voorafgegaan door een stille tocht
door Amsterdam, die begint bij het
monument aan het Weteringplantsoen
en bij het Nationaal Monument ein-
digt.

Nationale viering van de
bevrijding op 5 mei 1991
Kerkdiensten
Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, zal
in de meeste Nederlandse kerken aan-
dacht worden besteed aan het thema
grondrechten, en speciaal aan het
recht op vrijheid van godsdienst en le-
vensovertuiging. De Raad van Kerken
heeft aan alle aangesloten lidkerken
een verzoek van het Nationaal Comité
4 en 5 mei hierover doorgegeven.
In de Kloosterkerk in Den Haag wordt
zondagochtend onder leiding van ds.
G.A. ter Linden over ditzelfde thema
een dienst gehouden. De IKON zendt
deze dienst rechtstreeks via radio en te-
levisie uit.

Feest in de RAI
De nationale viering van de bevrijding
vindt in aanwezigheid van koningin
Beatrix en prins Claus plaats op 5 mei
's avonds in het RAI-Congrescentrum
in Amsterdam. Onder het motto 'Wat
heet vrijheid?!' wisselen amusement en
journalistieke onderwerpen elkaar af.
Ook in dit programma krijgen de
grondrechten in Nederland aandacht.
Het programma wordt gepresenteerd
door Charles Groenhuijsen en Robert
ten Brink. De NOS doet rechtstreeks
verslag via radio en televisie.

Bevrijdingsfestivals
Dit jaar wordt op acht plaatsen in ons
land een bevrijdingsfestival gehouden.
Een van de taken van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei is de jeugd te betrekken
bij herdenking en viering, met name in
relatie tot het heden.
Het Comité zoekt daarvoor, in samen-
werking met andere organisaties, naar
activiteiten die goed aansluiten bij de

belevingswereld van jongeren, zoals
popfestivals. Het is de bedoeling dat in
de komende jaren in elke provincie een
dergelijk festival wordt georganiseerd.
Op het eerste gezicht lijken de festivals
gewone popfestivals. Maar toch zijn ze
anders. Veel popgroepen treden op
omdat hun teksten inspelen op de the-
ma's vrijheid en onvrijheid.
Er treden veel migranten- en Derde-
Wereldgroepen op, er .zijn dichters,
rappers, straat-theatergroepen, spre-
kers, video's, tentoonstellingen en
markten.
De Terschellinger zanger Hessel van
der Kooy bezoekt elk festival om zijn
lied 'Somebody told me' te zingen. De
festivals worden gehouden in Haarlem,
Amsterdam, Den Bosch, Groningen,
Assen, Zwolle, Wageningen en Maas-
tricht.

5 Mei iedereen vrij ?
Op 24 september 1990 heeft de rege-
ring 5 mei aangewezen als jaarlijkse na-
tionale feestdag. Dat was een belangrij-
ke stap in de naoorlogse discussie over
de betekenis die de vijfde mei in onze
samenleving zou moeten hebben. In
een brief aan de Tweede Kamer van 28
maart 1991 heeft premier Lubbers
nogmaals het belang van 5 mei als na-
tionale feestdag onderstreept.
Dat betekent evenwel niet dat de vijfde
mei elk jaar voor alle 5,4 miljoen werk-
nemers in Nederland automatisch een
vrije dag is. De regering heeft de kwes-
tie verwezen naar de onderhandelin-
gen tussen werkgevers en werknemers.

Voorlichting aan jongere
generaties
Verschillende organisaties hebben on->
der auspiciën van het Nationaal Comi-
té 4 en 5 mei de afgelopen jaren mate-
riaal voor jongeren samengesteld. In
1990 is een start gemaakt met het laten
ontwikkelen van materiaal over de

grondrechten. Dit materiaal is bedoeld
voor de bovenbouw van de basisschool,
de onderbouw van het voortgezet on-
derwijs en voor bibliotheken. Maar ook
op andere plaatsen en in andere situa-
ties kan het materiaal heel goed wor-
den gebruikt.
Het Nationaal Comité heeft over het
thema '(Tweede Wereld)oorlog' een
serie van 5 discussie-posters laten ma-
ken. De serie kan als kleine tentoon-
stelling of als ondersteuning bij een
(onderwijs) project dienen.

Handboek voor gemeenten
Sinds kort is er in elk gemeentehuis in
Nederland het Handboek '91 voor lo-
kale activiteiten 4 en 5 mei te vinden.
Het handboek is een initiatief van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei om her-
denking en viering van de bevrijding
een nieuwe impuls te geven.
Het handboek geeft antwoord op veel
verschillende vragen die jaarlijks bij
het Nationaal Comité binnenkomen.
Bijvoorbeeld over richtlijnen voor de
herdenking en om suggesties voor toe-
spraken en declamaties. Het handboek
presenteert overzichten van lesmate-
riaal, tentoonstellingen, gastsprekers,
theatergroepen en tal van praktische
adressen. Gemeenten, maar ook parti-
culiere organisaties vinden er ideeën in
voor activiteiten die nog niet eerder
werden georganiseerd. Er zijn sugges-
ties voor activiteiten die aansluiten bij
provinciale of landelijke initiatieven.
En er worden tips en adviezen gegeven
voor het aansluiten bij de lokale ge-
schiedenis, de bevrijdingsfestivals of
het betrekken van etnische groepen bij
het feest.
Daarnaast bevat het handboek een in-
formatief hoofdstuk over de grond-
rechten. Op basis daarvan kunnen ge-
meenten zelf nadere invulling geven
aan het thema. Het handboek zal in de
loop van de jaren naar aanleiding van
reacties worden aangevuld en bijge-
steld.
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Fam. Eskes eerste aspergesteker
te Vierakker

Jong Gelre

Vrijdag jl. is bij de fam. Eskes aan de Kapelweg te Vierakker de aspergesoogst begonnen. Burge-
meester E.J.C. Kamerling uit Vorden was voor deze gelegenheid aanwezig en haalde op vakkundige
wijze de eerste asperges uit de grond. Ook mevr. Kamerling en wethouder W.M. Voortman waren
vertegenwoordigd.
De fam. Eskes zochten enkele jaren ge-
leden, naast hun pluimvee bedrijf, voor
een goed tuinbouwprodukt, waarvan
de afzetmogelijkheden /.eer in de
markt lagen.
De keuze was aardbeien of asperges,
het laatste is het geworden, na bodem
en structuuronderzoek werd er '/a ha
grond zeer geschikt gevonden voor het
verbouwen van asperges, op advies van
deskundigen omdat dit een nieuw en
duur product is in deze regio.
Na veel inlichtingen en ervaringen te
hebben opgedaan in het zuiden des
lands werd er begonnen met het in cul-
tuur brengen van de grond, en werd er
plantgoed besteld in het zuiden. In het

eerste jaar is er geen opbrengst, het
tweede jaar is de opbrengst zeer goed.
Het is wel een zeer bewerkelijk pro-
dukt.
De aspergesbedden, moeten voor ze
boven de grond komen, steeds weer
worden opgehoopt om een goede
lengte te verkrijgen, de grond moet
zeer fijn worden gehouden voor een
snellere groei wat de kwaliteit beïn-
vloed.
Als ze naar boven moeten worden ze
gestoken daar ze anders groene kopjes
krijgen waardoor de kwaliteit zeer snel
achteruitgaat.
Momenteel werken er 6 mensen om dit
werk te klaren in de 6 tot 8 weken van

de oogst. Na het steken van de asperges
werd er binnen gekeken naar het was-
sen en via de lopende band werden ze
gesorteerd op kwaliteit.
Inmiddels heeft de fam. Eskes al heel
wat afnemers waaronder een aantal ho-
recabedrijven. De aanwezigen konden
zich ook van de smaak van dit produkt
overtuigen, er was een feesttafel ver-
zorgd d<H^^orecabedrijf 'De Timme-
rieë' die'^^k verschillende vragen
beantwoordde gesteld door de aanwe-
zigen, en de mogelijkheid liet zien over
het produkt en vertelde nog, uit erva-
ring, dat de smaak van de Vierakkerse
asperges zeer zeker niet onder deed
voor de Lü

Hervormd Kerkkoor ANBO Bustocht
Vrijdag jl. verzorgde het Hervormd
Kerkkoor uit Wichmond een optreden
voor de bewoners van verzorgingshuis
„de Bleijke" te Hengelo-G. Het koor
onder leiding van Janny Brouwer
bracht op prima wijze een afwisselend
programma van serieuze en lichte lie-
deren.
De zang werd afgewisseld door muziek
op keyboard door Marion Jebbink en
door gedichten en een verhaal door de
dames Dimmendaal, Meenink en Zee-
va l kin k.
Dat het gebodene op prijs werd gesteld
mocht blijken uit het dankwoord door
één van de bewoners op het eind van
de middag.

Vorige week hield de Algemene Neder-
landse Bond voor Ouderen uit Vorden
haar jaarlijkse bustocht voor 50-plus-
sers. Twee bussen vertrokken 's mor-
gens vanaf het „Marktplein" via Loch-
em - Raalte naar Hasselt, waar koffie
met cake werd gebruikt in „de Herde-
rinne" (een voormalige pastorie),
waarna er gelegenheid was dit oude
Hanze-stadje ie bekijken.
Vervolgens namen de bussen een
mooie roeute via Zwartsluis door het
plassengebied „de Wieden" - Giet-
hoorn - Steenwijk en Vledder naar Die-
ver in Drenthe. In het dorpscentrum
„het Dingspilhuus" werd de lunch ge-
bruikt, waarna in het naastgelegen

glasmuseum „de Spiraal" door de glas-
kunstenaar Cees van Olst veel werd ver-
teld over glas van nu en vroeger. Een
uitgebreide demonstratie glasblazen
werd eveneens door hem gegeven. Na
afloop werd het - ook voor minder vali-
den - uitstekend ingerichte museum
bekeken.

Na weer een prachtige rit via Staphorst
- Ommen en Nijverdal werd in restau-
rant „de Dennen" bij Diepenheim een
uitstekend afscheidsdiner geserveer.

Voldaan en in een uitstekende stem-
ming kwam het gezelschap weer in Vor-
den terug. De dames van de SC-com-
missie en de bussen van HARREN heb-
ben enorm veel werk verzet om deze
door prachtig weer vergezelde bus-
tocht voor 50-plussers uitstekend te
doen slagen.

Op vrijdagavond 3 mei a.s. houdt Jong
Gelre Vorden haar voorjaars-ledenver-
gadering in „de Boggelaar" te Wams-
veld. Na het officiële gedeelte worden
de kegelbanen geopend, waarna men
kan strijden om het kegelkampioen-
schap van Jong Gelre Vorden.
Breng als Jong Gelre-lid je mening en
ideeën naar voren, dus graag tot ziens
op 3 mei a.s.!
Op vrijdag 10 mei a.s. is de jaarlijkse
culturele avond in „de Herberg". Zie
elders in dit blad de advertentie.

Jong Gelre houdt vrijdagavond 3 mei
in 'De Boggelaar' haar jaarvergade-
ring. Onder meer zal verslag worden
uitgebracht door de sportcommissie,
aspirant ledenwerk, AJK commissie,
het regionaal agrarisch werk en het re-
gionale algemene werk.

Soos Kranenburg
Deze middag nam dhr. V.d. Broek met
z'n mooie dia's en prettige uitleg ons
mee door oud Vorden en z'n prachtige
natuurschoon. Een kleine kwis besloot
deze fijne middag.

Amnesty
International
A.I. is een onafhankelijke wereldwijde
beweging, die werkt voor de vrijlating
van gewetensgevangen personen die
vanwege hun politieke, godsdienstige
of etnische afkomst of huidskleur ge-
vangen zitten en die geen geweld heb-
ben gebruikt.
A.I. vraagt eerlijke processen en af-
schaffing van de doodstraf. Op maan-
dag 6 mei kunt u 'Schrijven voor Ge-
vangenen' en wel voor de volgende 3
gewetensgevangenen.
De uit Kenia afkomstige 58-jarige voor-
malige minister Kenneth Matiba. Sinds
juli 1990 wordt hij zonder aanklacht of
proces in permanente eenzame opslui-
ting gehouden, wegens zijn^^un aan
de beweging voor een me^pirtijens-
telsel.

MaTheingee uit Myanmar; deze kunst-
docente werd op 20 juli 1989 gearres-
teerd samen met andere leiders van de
Nationale Liga voor Demo<^fte. Aan-
genomen wordt dat de procemires niet
voldoen aan de internationale normen
voor een eerlijk proces. Ma Theingee
wordt vastgehouden op de vrouwenaf-
deling in eenzame opsluiting van de
Insein gevangenis.
Leonidas Tsaousis; deze 21-jarige stu-
dent uit Griekenland zit een straf uit
van vier jaar in een militaire gevange-
nis omdat hij weigerde zijn militaire
dienstplicht te vervullen. Zijn geloofs-
overtuiging staat hem niet toe in het
leger te dienen.
In Griekenland zitten zo'n vierhonderd
Jehova's getuigen hiervoor drie tot vier
jaar in de gevangenis. Amnesty be-
schouwt hen als gewetensgevangenen.
Griekenland houdt zich niet aan de re-
soluties en aanbevelingen van de V.N.-
Raad, de raad van Europa, en het Euro-
pees Parlement waarin de lidstaten
worden opgeroepen uitvoering te ge-
ven aan vervangende burgerdienst.
Thuisschrijven is ook mogelijk, bel
voor info. Wichmond tel. 05754-1341,
Vorden tel. 3391.

N D W K
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Basisbcreiding braden:
Schroei het vlees in licht gebruinde,
uitgebruisde boter ;i;in
allo /.ijden dicht. Voeg
vervolgens iets boter toe
en temper het vuur . Keer
het vlees regelmatig en
overgiet het ,if en toe met
de braadboler. Bij het
braden in een braadpan
het deksel goed schuin op
de pan plaatsen.
Na het braden het vlees
uit de braadpan o l' -slede halen. Voor hel
verkrjgen van de jus de braadboter afblussen
met water of ander vocht. Vlees ca. 5
minuten laten rusten voordat het wordt
aangesneden met een niet gekarteld mes.

>

U heeft nodig voor 4 personen:
4 rib- of haaskarbonade
zout
peper
l e iwit
60 gram boter of margarine

Voorde vull ing:
200 gram gehakt
1 eierdooier
2 beschuiten
t groene paprika

Bereiding:
Vraag de slager of hij het vlees in kan sn i jden

Gevulde
karbonade

/.odat het gevuld kan worden. Het gehakt
aanmaken met de ei-dooier, de verkruimelde

beschuiten en wat /.out
en peper. De papr ika van
het zaad en de /aadlijsten
ontdoen, wassen en /eer
f i jn snijden. Vermeng de
gesneden paprika met
het gehakt. Met vlees van
buiten er. binnen
inwr i jven met /out en
peper. De b innenkan t
bestrijken met het

losgeklopte, maar niet lucht ig geklopte e i w i t .
Vul het vlees met het aangemaakte gehakt.
De opening dichtsteken met een houten
pr ikker of vastnaaien met keukengaren. De
boter verhit ten en het vlees snel aan
weers/ijden bru in bakken,
l Iet deksel schuin op de pan leggen en het
vlees nog 15-20 minuten braden. Neem het
vlees uit de pan en maak de jus af met een
scheutje water .
I l e e r l i j k met een ra ta tou i l l e van aubergine,
rookspek, ui, prei, wortel, bleekselderij op
smaak gebracht met knoflook, /out , peper,
w i l l e w i j n en peterselie.

Voedingswaarde per portie:
Fj iL- rg ie :17( ) ( )kJ (405kca l )
Ciwi t : 46 gram
Vet: 24 gr.un
Koolhydra ten : 4 gram

25 Mei landelijke finale in Markelo:

Jong Gelre Vorden wint
provinciale culturele
wedstrijd
Tijdens de op 20 april jl. gehouden provinciale culturele wed-
strijd, is de afdeling Vorden er opnieuw in geslaagd de eerste
prijs te winnen. Dat betekent dat Vorden voor de derde keer in
successie de provincie Gelderland mag vertegenwoordigen op de
landelijke wedstrijd welke op 25 mei wordt gehouden in Markelo.
Zoals al jaren gebruikelijk is, wordt de
provinciale ledenvergadering van Jong
Gelre afgesloten met de culturele wed-
strijd. De afdeling vorden had zich hier
door winst in de voorronde ook voor
geplaatst.
Naast Vorden deden er nog vijf andere
afdelingen mee, te weten Voorst, Aal-
ten, Almen, Borculo en Zelhem.
Bij de/.e wedstrijd is het de bedoeling
naar aanleidingvan een thema iets op
de planken te brengen. Dit kan bestaan
uit toneel, /ang, ballet of cabaret. Het
thema van dit jaar was 'Kmancipatie op
het platte land'.
Tot groot genoegen van het publiek
wist elke afde l ing een stuk te brengen
van hoog niveau. De jury, waarin o.a.
ex-Normaaldrummer Jan Manschot
/ t t i n g had, sprak dan ook zijn waarde-

ring uit voor hetgeen de diverse afde-
lingen hadden laten zien.
Na een korte toelichting en een dosis
positieve kritiek voor elke inzending
werd de uitslag bekend gemaakt. Vor-
den bleek voor de derde keer op rij de
eerste prijs te hebben gewonnen. Dit
mede dank/ij de professionele manier
van spelen en de hoge kwaliteit van de
meerstemmige zang.
Almen wist, evenals in de voorronde,
de tweede plaats te halen. De derde
prijs was voor Aalten. Zelhem, Borculo
en Voorst werden respectievelijk vier-
de, vijfde en zesde.
Op 25 mei a.s. mag de afdeling Vorden
de provincie Gelderland vertegen-
woordigen op de landelijke culturele
wedstrijd die dit jaar in Markelo wordt
gehouden.

Jaren 60 herleven in
Trendshow bij Visser Mode

Visser Mode hield afgelopen week 3 Trendshows in samenwer-
king met Jim Heersink Haarmode.
De muziek en de kapsels waren hierbij geheel in de 60-er jaren
stijl gehouden.
Reina, Miranda, Delia, Marcella, Bren-
da, Susan, Arjan en Martijn lieten o.l.v.
Reina Groenendal een /eer fraaie show
zien.
In deze show stond de mode van o.a.
Mexx, Naf-Naf, Cottonfield, Love, Ann
Christine, Milk & Sugar, Planet Bear
en veel meer jonge merken collecties
centraal.
Opvallend waren voor deze groep toch
wel de korte rokken en korte bermu-

da's. Vrolijke harde kleuren werden ge-
volgd dóór zachtere pastels.
Heel leuk waren de jacks van Planet
Bear met veel fantasievolle elementen.
De jeans zijn nog steeds belangrijk in
kombinatie met leuke pl intblouses en
T-shirts.

Het publiek heeft wederom kunnen
genieten van een ui ts tekende Trend-
show.

Toneel en Tsjechische muziek
tijdens Oranjeavond
'Ik kan het dialekt prima verstaan en ik vind dat de toneelvereni-
ging goed speelt', aldus komplimenteerde Burg. E.C. Kamerling
zaterdagavond in de pauze de toneelvereniging T.A.O. uit het
buurtschap de Wildenborch.
Deze toneelvereniging (Tot Aller Ontspanning) die al jarenlang
met vrijwel dezelfde mensen optreedt is een perfekt op elkaar
ingespeeld team. Burg. Kamerling zei met z'n opmerking dan ook
niets teveel.
Het was zaterdag overigens 'Oranje-
avond' in het Dorpscentrum. Alv;ist
een stukje Oranjefeest aan de voora-
vond van Koninginnedag. Behalve de
toneelvereniging T.A.O. was er verder
een optreden van de muziekgroep
'Amatinka'.
Nadat voorzitter Johan Norde een kort
welkomstwoord tot de bomvolle zaal
had gesproken, werd het Wilhelmus
gezongen. Daarna was de daad en het
woord aan T.A.O, met het blijspel
'Boer'n op vrijers toer'n'. Een stuk ge-
speeld in het dialekt en geregisseerd
door Henk Kreeftenberg. Amusante
verwikkelingen over vier vrijge/elle
boeren die zo nodig aan een vrouw ge-
holpen moesten worden. Wanneer er
'Nederlands' gesproken moest worden,
gaf dat een komisch effekt. Butler Josef
deed dat kostelijk. De rolbezetting was
goed, terwijl T.A.O. ook zonder woor-
den de zaal aan het lachen kreeg. Denk
maar aan de scène waarbi j moeder en
dochter Siepel bogen als 'knipmessen'
om daarbij aan landvorst Hendrik hun

onderdanigheid te bewijzen. De zaal
genoot volop.

Amatinka
Het tweede gedeelte- van de avond be-
stond uit een optreden van de muziek-
groep 'Amatinka ' uit Hedel. Een blaas-
kapel bestaande uit veert ien leden,
waarondei twee vocal is ten .
De groep gestoken in prachtige kos-
t u u m s bracht een programma met uit-
sluitend Tsjechische l>l<iasmu/iek.
Overwegend polka's en walsen en dan
voornamelijk mu / i ek van Moravische
komponisten. Deze Nederlandse
gi'oep doet dat zelfs zo goed dat t i jdens
een toernee in Tsjec ho-Slowakije een
concert van 'Amatinka' op deT.V. werd
uitgezonden.
Het Vorden s publiek kreeg op deze
la te zaterdagavond een perfekle show
voorgeschoteld. Ken staand ovationeel
applaus aan het slot zegt in dat opzicht
meer dan genoeg.

Vordens Mannenkoor WEL
present bij 4 mei herdenking
Omdat uit de berichtgeving in het Ge-
meentebulletin Vorden omtrent de 4
mei herdenking in Vorden niet duide-
lijk was of het mannenkoor aan die her-
denking /.ou meewerken bereikten het
secretariaat daaromtrent een aantal
rcakties.

Hoven de sterren, daar zal het eens dagen;
Daar wordt uw hoop, uw verlangen gestild.
Wat gij moest lijden en wat gij moest dragen.
Wordt l? vergolden, daar l ie/d 'rijken mild
Wordt l 'vergolden, daar lief d'rijk en mild

Roven de sterren, daar wordt al het duister,
Ken maal den stent 'ling verklaard en onthuld:
Daar blinkt l' alles in klaren hitster;
Wat gij gehoof/i hel>!, wordt daar eens venmld
Wat gij gehoopt hebt, wordl daar eens vemuld

Koven de sterren, daar ziet gij eens weder
Allen, zoo wreed door den dood u ontschenrd;
Daar drukt geen vreeze voor st'heiden meer neder
Daar juicht de ziele die hier heeft getreurd
Daar 'juicht de ziele die hier heeft getreurd

Zoals vanouds zal het Vordens Man-
nenkoor haar medewerking aan de/c
herdenking verlenen, zowel in de Ne-
derlands Hervormde Kerk als op het
Kerkhof. Daar zal de- s t i l te- slechts wor-
den doorbroken dooi onderstaand
lic-d:

HERDENKT
k DE4EMEI

VIERT
DE5£MEI



CERTIFORM SLAAT EEN GOED FIGUUR.

VIJF HALEN VIER BETALEN.
Met Certiform zit u goed en het staat u goed. Want pasvorm

en kwaliteit van de nieuwe slips zorgen voor een aangenaam

draagcomfort. Sla dus een goed figuur met Certiform en profiteer

van deze aanbieding. U kunt kiezen uit een

heupslip, een tailleslip en de Rio slip.

Ten Cate kom je vaker tegen dan je ziet. ten'Cate
Is verkrijgbaar bij:

MORSSINKHOF NIEUWSTAD 14
7251 AH VORDEN

TEL. 05752-1965

MET HET

ACCENT OP

TUINMEUBELS
WIJ GEVEN U ALS ZONWERINGSSPECIALIST
GRAAG EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAAF

ZONWERING HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752 1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 0545474190
J.W HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KV^ITEIT

schildersbedrijf

3S1MI»
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

[WATERPLANTEN!
Uw Groenspecialist heeft meer dan 50 soorten
op voorraad.

ïü\iiteer in tiw eigen toekomst!
Dat kan met i

o.a.: waterlelies
oeverplanten
onderwaterplanten
drijvende planten

ook Vijverturven
zak a 10 stuks 17,50
VIJVERAARDE zakken
20 liter en 40 liter

MANDJES
in verschillende maten

i t/m
[_11/5_

Bij aankoop van f 25- aan
waterplanten:

1 zak Vijveraarde
a20literG/?477S

"l

U wordt geadviseerd door vakbekwame
hoveniers.

GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2619

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak.

[•i'
i *

gukJenperii
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Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Oö juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 1 - Vorden

Nieuw! De Rabo Jongeren
Rekening met gratis Irado's.

Met de Rabo JongerenRekening en de Jongeren-
Pas leert uw kind al van jongs af aan met geld
omgaan. Een rekening die met uw kind meegroeit.
In het begin is het gewoon een spaarrekening met
een interessante rente. Zodra ze 12 worden
kunnen de kinderen zelf geld overmaken en tot
ƒ 25,- aan de balie opnemen.
Op het moment dat ze 15 worden krijgen ze een
pas met pincode. Hiermee kan tot ƒ 100,- per
week uit de geldautomaat worden opgenomen.
En op 17-jarige leeftijd wordt de Rabo Jongeren
Rekening voortgezet als een Betaalrekening.

Om het leren omgaan met geld extra aantrekkelijk
te maken krijgt uw kind nu, bij het openen van de
rekening, een leuk kado. Kom naar de Rabobank,
dan vertellen wij u er alles over.

Rabobank
Meer bank voor je geld

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZELDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Alleen het beste is goed genoeg
+ MEINDL schoenen
4- breed assortiment
4- voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
•f dus werkelijk 100% waterdicht

4 sta op MEINDL

viecds doeltreffendi

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Nu is de tijd,
sla nu uw slag

koop nu al
iets moois voor

MOEDERDAG

A.GROOT KORMELINK
„optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 TwelloStationssiraac9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. RO-
Koetshuis) ligt vanaf 3 mei 1991 op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage de beschikking op het verzoek van:

1. dhr G.J. Knoet, het Stapelbroek 2 te Vorden; 2. dhr
A.J. Vruggink, Riethuisweg 4 te Vorden; 3. dhr R.J.
Mennink, Galgengoorweg 19 te Vorden; 4. Maatschap
Rietman, Baakseweg 12 te Vorden; 5. Maatschap
Stapelbroek-van Driel, Vierakkersestraatweg 15 te
Vierakker; 6. dhr H.J. Arfman, de Leuke 2 te Vorden;
7. dhr J.W. Kornegoor, Koekoekstraat 21 te Vierakker;
8. dhr H.J. Hukker, de Horst 2 te Vorden.

Alle aanvragen hebben betrekking op een (revi-
sie)vergunning voor een agrarisch bedrijf.
De strekking van de beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.
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 bezwa-
ren 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, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
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 verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver-
zoek is beslist.

Datum: 18 april 1991

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn de bestemmingsplannen
'Kranenburg 1979' en 'Kranenburg 1990, nr. 2' voor
wat betreft het perceel Eikenlaan 20 te wijzigen.
Het gaat daarbij om de uitbreiding van de bebou-
wingsmogelijkheden op de bestemming 'Achtererf
met beperkte bebouwing' ten behoeve van de uitbrei-
ding van een vrij beroep (bebouwingspercentage ma-
ximaal 40 (tot maximaal 100 m2) en een maximale
goothoogte van 4 meter).
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 3 mei
1991, gedurende 14 dagen, voor een iedere ter inza-
ge ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Or-
dening c.a. (koetshuis). Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaren
indienen bij hun college.

Vorden, 2 mei 1991.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

TEGOED BON
Tegen inlevering van deze bon kunt u uw eigen plantenbak gratis laten opplanten

(ex. beplanting)

Zaterdag 4 mei
.-"^••v W

De jaarlijkse Vordense

Geraniummarkt
met daarbij ook volop perkgoed

Op het marktplein bij de kerk. U bent van harte welkom
van 10.00 tot 16.00 uur. Graag tot ziens.

Georganiseerd door de plaatselijke bloemisten. Met medewerking van „de Herberg".
Bij aankoop van f 30,- koffie gratis !!!

Bargeman Hoveniers - Bestratingen

f\JHÈf^ ' Onderhoud

( VïZ^t' ~ Tuinarchitectuur

\^s

4&jte*&

dijk^
BLOEMENSI

k«r
*«»rmon

3ECIAALZAAK

Bloemsierkunst

f-lbrink ©V -̂
QKTIF16MK FLEUROP

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

De gehele maand mei
bij iedere aankoop één

handgemaakte kaars KADO
Ruurloseweg 43- HENGELO (Gld.)-Tel. 05753-1073

GISLAVED BANDEN
3(züafiteit uit Zweden

De band die net zo snel reageert als U zelf.
Gislaved banden zijn ongevoelig voor sporen in
het wegdek en zwerft niet naar buiten bij het
nemen van een bocht. Ze zijn een van de meest
geruisloze en comfortabele banden die op onze
wegen rijden.
Gislaved geeft garantie tot en met 2 mm,
ongeacht de levensduur.
De banden kunnen worden geleverd voor
snelheden van 1 80 t/m 240 km/uur.

Ook binnenkort de nieuwe Speed 306
Radic-band leverbaar.

Voor info naar:

WT08ANDM
SERVICE en KWALITEIT

Ook voor lichtmetalen velgen.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld) Tel. 05753-2779
ook 's avonds en zaterdag

GRANDIOZE
UITVERKOOP
HORLOGES - KLOKKEN - WEKKERS
GOUDEN- EN ZILVEREN SIERADEN

HALVE PRIJS
ZIE ONZE 4 ETALAGES

A.GROOTKORMELINK
optiek hoHogerie goud &zilver
Hengeb G. Spalstraat 27 Twel lo Stationsstraat 9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

ALLE GOEDEREN UIT DE 4 ETALAGES HALVE PRIJS

IN DE WINKEL VEEL KLOKKEN HALVE PRIJS

OVERIGE GOEDEREN MIN 10%

OOK OP ft OPTIEK-AFDELING 10% KORTING
TIJDENS DE OPRUIMING!

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

VOORDEEL UIT DE VOORKEUR MERKENSHOP

BONAPARTE VELOURS VOOR
EEN ZACHTE

OORKEURPRIJS
Als u van luxe houdt, zwicht u
voor de weelde van velours!
Voorkeur presenteert een
excellente kwaliteit van Bonaparte:
eenvoudig schoon te houden
polyamide garens in
13 sprankelende kleuren.
Breedte: 400 cm.

Normale verkoopprijs
169. p.str.m.

SPECIALE VOORKEURPRIJS

139.
p.str.m.

/Wet volle Voorkeur Garantie.
Vakkundig meten en leggen.

r
VOORKEUR

INTERIEUR lubbers
WAARBORG

raadhuisstraat 45 Hengelo gld.
telefoon 05753-1286



De Nationale Milieumanifestatie

Hogeschool De Horst uit Driebergen bestaat 45 jaar. Hoogtepunt in het feestprogramma wordt de
Eerste Nationale Milieumanifestatie die in nauwe samenwerking met de Stichting Pieterpad Milieu
Estafette wordt georganiseerd. Hogeschool de Horst is de gastvrouwe op en rond het terrein van
het fraaie Kasteel Vorden.
Centraal thema op 18 mei is 'Stop de Verpietering'. De organiserende instellingen staan borg voor
een unieke dag, die men niet mag missen. Informatie, Educatie en Recreatie, het is er allemaal.

Informatie, recreatie en
educatie
Een fijne dag voor het hele gezin. De
Eerste Nationale Milieumanifestatie
wordt een onvergetelijke dag. Het
fraaie Kasteel Vorden en het omliggen-
de landschap vormen een meer dan
toepasselijk decor voor een veelzijdig
programma. Er zijn doorlopend activi-
teiten, ook voor kinderen.

Groots opgezette infomarkt
Op de Eerste Nationale Milieumanifes-
tatie zullen alle belangrijke nederland-
se natuur- en milicu-erganisaties zich-
zelf presenteren tijdens een grote in-
formatiemarkt.
Van de partij zijn onder meer: Green-
peace, Wereld Natuur Fonds, Kleine
Aarde, Natuur en Milieu, Vogelbe-
scherming, Vlinderstichting en Die-
renbescherming.

Prominente sprekers
De Eerste Nationale Milieu manifesta-
tie wordt extra kracht bijgezet door de
bijdragen van diverse prominente
sprekers. Voor de microfoon verschij-
nen onder andere milieuminister Hans
Alders en de oud-minister van Land-
bouw, tevens oud-Europees Commis-
saris Sicco Mansholt.

Eco Memo
Dat informatie ook op speelse wijze
kan worden overgebracht bewijst het
bekende Triviant-spel. Op 18 mei kan
men getuige zijn van de première van
een speciaal van dit spel afgeleid mi-
lieu-spel: Eco Memo, samengesteld in
overleg met diverse milieu-organisa-

ties. Deze première wordt gespeeld
door bekende Nederlandei's onder de
ongetwijfeld onbewolkte leiding van
weerman Erwin Kroll.

Presentatie Milieuvlag
De Eerste Nationale Milieumanifes-
tatie betekent ook de Eerste Nationale
Milieuvlag. De Stichting Pieterpad Mi-
lieu Estafette presenteert op 18 mei de
enige echte officiële Pieterpad Milieu-
vlag. Deze milieuvlag wordt het keur-
merk voor gemeenten in Nederland
die een positief milieubeleid voeren.
Gemeenten die natuur en milieu hoog
in het vaandel hebben staan, kunnen
dat voortaan ook letterlijk laten zien.

Belangrijke criteria voor het toeken-
nen van de Pieterpad Milieuvlag zijn

— speciale zorg voor het milieu in de
dagelijkse leefomgeving;

- aantoonbare milieuzorg in het ge-
meentebeleid; die zorg moet dan
wel verder gaan dan het gestalte ge-
ven aan inmiddels verplichte wetten
en voorschriften;

— speciale projecten die bijdragen in
de strijd tegen de verpietering.

Milieu- organisaties te boek
gesteld
Op 18 mei zal (eindelijk) het boekje
verschijnen dat een overzicht biedt van
alle organisaties in Nederland die zich
inzetten voor het behoud van natuur
en milieu. Een informatieve inventari-
satie van doelstellingen, werkwijze, ac-
tiviteiten, publikaties, organisatievorm,
lidmaatschap e.d.
Tot nu toe ontbrak in ons land een der-
gelijk naslagwerk.

! Alarma Mexico!
Van 5 tot l l mei 1991 voert Novib/
(last aan Tafel, de Nederlandse Orga-
nisatie Voor Internationale Ontwikke-
lingssamenwerking i.s.m. Unesco Cen-
trum Nederland, een speciale actie met
als motto:

"! Alarma Mexico!"
Haal de Moeders van Mexico uit het slop.

De opbrengst van de actie is bestemd
voor de moeders in Mexico-Stad. Met
haar 18 miljoen inwoners de grootste
stad ter wereld!
Het milieu is er ernstig vervuild en veel
voorzieningen als schoon drinkwater
of goede huisvesting, zijn gebrekkig of
ontbreken /elfs. Naar onze maatstaven
gemeten leeft Mexico-Stad in een per-
manente alarmfase.

De armste bewoners van de stad lijden
het meest onder deze situatie. In het
vervuilde milieu kunnen zij alleen het
hoofd boven water houden door zelf
het initiatief te nemen. Door zelf te zor-
gen voor «en plek om te wonen, goede
huisvesting, schoon drinkwater, betaal-
baar voedsel en werk. Niest krijgen zij
cadeau.

Novib steunt deze mensen al enige ja-
ren. En met resultaat. Er zijn nieuwe
huizen gebouwd; in de hele stad zijn
volkswinkels opgericht waar alle be-
langrijke levensmiddelen tegen vaste,
lage prijzen te koop zijn; vele mensen
hebben een vaste baan gekregen, en er
zijn crèches opgericht om moeders in
slaat te stellen te gaan werken. De moe-
deis van Mexico-Stad zijn de motor
achter deze resultaten. Zij kunnen tut
alleen doen met uw steun.

4 Mei-herdenking
Vorig jaar is er voor de eerste keer van-
uit de gezamenlijke kerken in Wich-
mond-Vierakker een 4 mei herdenking
georganiseerd. Ook dit jaar zal er weer
een 4 mei-herdenking worden gehou-
den, in de vorm van een stille tocht en
een afsluitende bezinningsbijeen-
komst in de Hervormde Kerk.

Men komt bijeen op het plein voor de
Hervormde kerk, vanwaar men in een
stille tocht naar de begraafplaats zal
gaan. Diegenen die de tocht niet kun-
nen meelopen wordt verzocht bij de
begraafplaats aanwezig te zijn en zich
daar bij de stoet te voegen.

/aken als de Golfoorlog maken ons
duidel i jk dat herdenken en bezinnen
nodig blijven.

ENDA
MEI:

l HVGVorden-Linde, Advocaat
1 HVGWichmond
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 ANBO, seniorenorkest Happy

Days, Dorpscentrum
4 Dodenherdenking, Wichmond
5 Voorj aars tocht, VRTC de

8-Kastelenrijders, vanaf de
Herberg

6 ANBO, klootschieten, de Goldberg
7 Soosmiddag Schoenaker
8 Handwerken Welfare, Wehme
9 ANBO, fietsen picknicktocht, v.a.

Kerkplein
13 ANBO, klootschieten, de Goldberg
14 HVGWichmond,reisje
14 HVG Dorp, ontmoetingsdag Ede
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

jubileumavond in de Herberg
15 ANBO, kegelen, de Boggelaar
15 HVG dorp, dames Wesseldijk
16 HVG Vorden, gezellige eigen

avond
17 Jong Gelre, afd. Warnsveld,

voetballen
18 Sorbo C-jeugdtoernooi, w Vorden
19 Achtkastelen B-jeugdtoernooi, w

Vorden
21 NCVB, lezing over gevel-toptekens
21 Soosmiddag Schoenaker
22 Handwerken Welfare, Wehme
23 PCOB
25 Rommelmarkt Concordia in

Dorpscentrum
25-26 w Vorden, Int. Sorbo

jeugdtoernooi
26 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.

buitensportdag
27 ANBO, klootschieten, de Goldberg
28-29-30 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
Harfsen

29 HVG Wichmond, slotavond
29 HVG Linde, eigen avond
29 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond

JUNI:
2 Bixvoetbaltoernooi w Vorden
4 Bejaardensoos, Kranenburg
5 Welfare Wehme, handwerken
6 KPOVierakker-Wichmond, reisje
G Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Fietstocht, Kranenburgs Belang

18 Soosmiddag Kranenburg
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
22 Rommelmarkt, PV Vorden
26 Bejaardensoos Vierakker-

Wi( hmond, reisje

Muziek, theater en poëzie
Een sfeervolle dag voor het hele gezin.
Dat betekent ook cultuur en entertain-
ment.
Muzikale omlijsting wordt verzorgd
door de rondtrekkende troubadours-
groep 'Twinckel' met onder andere
een speciaal voor de gelegenheid ge-
schreven Milieu-Kraker. Theater voor
jong en oud door Milieupoppenkast-
groep 'Kassie Kijken'. Nog meer thea-
ter in de vorm van het theaterproject
'DossierMilieudelicten'; zij brengende
unieke meespeelvoorstelling 'De zaak
Rein S.' In dit project werken samen:
de Stichting Milieu Educatie en het
meespeeltheater.
De voorstellingen vinden plaats in het
Dorpscentrum.
Last but not least verzorgt cabaretduo
Harst & Hesselink een speciaal milieu-
vriendelijk optreden.

Wandelen en excursies
In samenwerking met de lokale VW
zijn rond kasteel Vorden schitterende
wandelingen en excursies uitgezet.
Zo vertellen gidsen alles wat men weten
wil over het indrukwekkende 'Huis toe
Vorden', daterend uit de 12e eeuw. Na
een grondige restauratie in 1975 werd
het als gemeentehuis in gebruik geno-
men.
Ook zijn de fraaie botanische tuinen
van 'De Wiersse' tijdens de Eerste Na-
tionale Milieumanifestatie openge-
steld. Vanaf het Manifestatieterrein per
bus bereikbaar.

Voor meer informatie
kan men uiteraard even bellen met on-
derstaand adres:
Hogeschool De Horst: 03438-15544.

SPORT- nieuws

DASH promoveert
De heren van DASH hebben het in de
wedstrijd tegen Lettele voor elkaar ge-
kregen de fel begeerde promotie te
bewerkstelligen. In een zeer aantrek-
kelijke wedstrijd behaalde DASH een
3-0 overwinning op het zich met hand
en tand verzettende Lettele.

In de eerste set kende DASH een
moeizame start. Lettele kon meeko-
men tot 8-8, maar daarna was het met
ze gedaan. Door gevarieerd serveren
van onder andere Christian Thalen en
Marvin ter Wee werd Lettele hevig on-
der druk gezet. Aanvaller Ronald te
Mebel scoorde regelmatig en zodoen-
de werd de basis gelegd voor een 15-8
setwinst.
De tweede set toonde een veel sterker
Lettele waar DASH de handen vol aan
had. Lettele speelde vrij-uit en nam
zelfs een 11-12 voorsprong. Gelukkig
konden spelverdeler Richard Bijenhof
en aanvaller Mark Droppers, die beide

een zeer goede dag hadden, elkaar
goed vinden met het gevolg dat er over
de buitenkant veel gescoord werd. De
set werd met veel steun van het enthou-
siaste publiek toch nog gewonnen met
15-13.
In tegenstelling tot de tweede set start-
te DASH in de derde set wel goed en
nam meteen een 5-2 voorsprong. In
deze set deden de spelers Sidney Roer-
dinkveldboom en Hans Leunkvan zich
spreken. Er kunnen nieuwe spelers in-
gezet worden zonder dat het spelpeil
daaronder lijdt. DASH bleef er lustig
op los scoren en de set werd gewonnen
met 15-7. Door deze 3-0 overwinning is
de promotie een feit en heeft DASH
met behulp van het publiek het seizoen
op een zeer goede wijze afgesloten.

Verdere uitslagen
DP Sc. Deventer 1-Dash 2 3-2; D3B So-
ciï 1-Dash 62-1 ; H2B Sc. Deventer
3-Dash 3 2-1; Dl Dash 3-Vios 2 3-0;
D2B Dash 4-Sc. Deventer 2 2-1; DSC
Dash 8-WIK 3 0-3; Hl Dash 1-Lettele l
3-0; H2A D*>h 2-DVO 3 3-0; JC1 Dash
1-Bruvoc l 1-2.

Voetbal
Programma 4-5: Ratti BI - Pax B2.

SVRATTI
27 april: Ratti Dl-Diepenheim Dl 0-2;
Eibergen E2 - Ratti El 4-1; Ratti Fl -
Ruurlo F l 4-0; Markelo F3-Ratti F2
8-0; Ratü F3-SSSE F2 8-1; Keyenburgse
Boys B l-Ratti B l 6-2.

SOCU
24 april: Vorden F2-Sociï F l 0-7; AZC
El-Sociï El 4-3; Sociï Dl-De Hoven
Dl 10-0.
27 april: Sociï Fl-Voorst Fl 5-1; Sociï
E l -Warnsveld E l 3-1; De Hoven B l -So-
ciïBl 1-6.
28 april: Socii - DEO 3-0; Zutphania
4-Sociï 2 1-4; Sociï 3-De Hoven 515-1;
Sp.Lochem 6-Sociï 4 6-2; Loenermark
9-Sociï 5 3-1; Sociï 6-Hercules 6 0-7.

PROGRAMMA: 4 mei: Sociï Bl-Steen-
deren B2 - 5 mei: Sp.Gorssel-Sociï,
Dierense Boys 4-Sociï 3, Sociï 4-Be
Quick 6, Sociï 5-EW Anadolu '90 l,
EW Anadolu '90 2-Sociï 6 - 7 5 mei:
Regionale finale provincie Gelderland
4 tegen 4 bij PAX voor E-pupillen,
waarvoor ook Sociï F zich^jeplaatst
heeft.

:h^rej

WVORDEN
UITSLAGEN: Angerlo l-Vorden l 2-0,
Vorden 2-Keyenburgse B<A 2 0-2;
Longa 9-Vorden 4 0-3; vJRn 5-Be
Quick 7 4-9; Vorden 6-Diepenheim 5
2-2; Vorden 7-Ruurlo 8 2-4; Ratti
4-Vorden80-2.
Vorden A l-VIOS Beltrum Al 5-1 (Vor-
den Al kampioen!) EGWAl-Vorden A2
1-6; WVC BI-Vorden BI 5-2; Be Quick
C l-Vorden C l 1-2.

PROGRAMMA: Vorden l-AD l (pro-
motiewedstrijd), Rietmolen 2-Vorden 2,
Vorden 4-Witkampers 6, Brummen
8-Vorden 5, AD '69 5-Vorden 6, KI.
Dochteren 5-Vorden 7, Vorden 8-Loe-
nermark9.
Grol Al-Vorden Al, Vorden Bl-Loch-
em BI, Vorden C l-Longa Cl, SVBV
C l-Vorden C2.

Tennis
VORDENS TENNISPARK
Uitslagen: Dames: LTC Zutphen II-
Vorden I 1-5; Vorden II-Braamveld I
1-5, Vorden I-Neede II 2-2; Zelhem II-
Vorden II2-2.

DASH-mini's kampioen

Heren: Vorden I-Voorst II 1-5; Vorden
I-Beekhuizen 15-1; Vorden II-Tega II
5-1; Tega Veteranen I-Vorden Vetera-
nen I 3-3.
Jongens: Beckson I-Vorden 15-1; Vor-
den I-De Rietstap I 3-2.
Mix: Beckson jun.I-Vorden jun.I 2-3;
Vorden I-De Schaeck I 3-2; Groenlo II-
Vorden II 4-1; Zelhem II-Vorden III
5-0; Vorden I-De Hoven II 3-2; Vorden
jun.I-Doesburg jun.I 4-4; De Kei II-
Vorden I 3-5; Ruurlo III-Vorden II 8-0.

SOCII TENNIS
Hoven 2-Sociï heren l 1-5; Sociï heren
2-Boerenhofstee 3-3; Sociï gemengd
1-Wildbaan l 2-3; Loenen l-Sociï ge-
mengd 2 5-0; Gorssel 2-Sociï veteranen
l 0-6; Kerkschoten-Sociïjeugd 3-2; So-
ciï heren 1-Keijenborg 4-8; Veldhoek
l - Socii heren 2 6-6.

Touwtrekken
O]) 14 en 28 april zijn de eerste twee
dagen van de zomercompetitie gehou-
den. TTV Vorden deed dit jaar mee met
drie teams: één jeugdteam in de klasse
tot 450 kg en twee seniorenteams in de
klassen 680-B en 640-A.
Het jeugdteam bleek nog niet krachtig
genoeg en moest beide dagen genoe-
men nemen met een vijfde plaats. In
deze klasse gaatOlden Eibergen aan de
leiding (19 pt.), op de voet gevolgd
door Eibergen met 17 pt.
In de 680 kg-B klasse nam het Vorden-
se team na de eerste dag de kop samen
met OKIA en de Buffels. Zondag waren
de Vordenaren overtuigend beter dan
deze concurrenten en wisten als dag-
kampioen een voorsprong te nemen
van 4 punten op de Buffels. 1. Vorden
10 (18), 2. Buffels 6 (14), 3. Vios Bi-
sons 5 (6).
In de 640 kg-A klasse moest meermalig
landskampioen Eibergen haar eerste
plaats afstaan aan het sterkere OKIA
uit Holten. Vorden wist na een matige
start zondag een tweede plaats te beha-
len. Met slechts vier punten verschil
tussen de eerste vier teams werd het erg
spannend in de kop van deze 'Koning-
sklasse': 1. OKIA 15 (27), 2. Vorden 13
(23),3.Heure(25).

Zaterdagvoetbal:
Wilp-Ratti2-l
In een alles of niets poging is Ratti er
niet in geslaagd om de minimale kans
op promotie te vergroten. Ratti had het
geheel aan zichzelf te wijten dat er niet
gewonnen werd. Teveel kansen werden
gemist. De wedstrijd begon slecht voor
Ratti. Nadat de allereerste kans voor
Mark Sueters was, was het al direkt raak
aan de andere kant. Een goed uitge-
speelde aanval werd keurig ingescho-
ten: 1-0.
Ratti reageerde met een aantal goede
mogelijkheden. Een lob van Mark Sue-
ters mislukte en Harm Welleweerd
kopte een goede voorzet recht in de
handen van de keeper. Toch beheerste
Wilp het middenveld en trok het spel
naar zich toe, zonder verder tot goede
kansen te komen. De laatste kans voor
rust was voor Wim Stokkink, die speel-
de i.p.v. de geblesseerde Dinand Hen-

driksen, maar zijn kopbal raakte de
paal.
Na rust speelde Ratti in een iets andere
opstelling, wat meteen resulteerde in
de gelijkmaker. Na een 1-2 combinatie
tussen Wim Stokkink en Harm Wel le-
weerd wist de laatste te scoren met een
droge schuiver in de hoek: l -1.
Ratti speelde vanaf dat moment op de
volle winst en de kansen kwamen van-
zelf. Een schitterend schot van Mark
Sueters werd nog net uit de goal getikt
door de goede keeper van Wilp. Een
kopbal van Harm Welleweerd beland-
de op de paal en een tweede kopbal was
een prooi voor de keeper.
Maar na een halfuur in de tweede helft
wist Wilp onder de druk uit te komen,
en nadat keeper Robert Bos nog twee
schitterende reddingen had verricht,
was het bij de derde keer wel raak: 2-1
voor Wilp.
Wilp kreeg nog 2 a 3 kansen om de
voorsprong te vergroten, maar ook dat
wist Robert Bos te verhinderen.
Door deze overwinning mag Wilp nog
hopen op promotie, terwijl Ratti zich
op het volgend seizoen kan richten.
Ratti speelt zaterdag de voorlaatste
thuiswedstrijd tegen het laag geklas-
seerde A.G.O.V.V. uit Apeldoorn.

Vorden tegen
Angerlo onderuit:
2-0
Vorden wacht nog steeds op dat ene
puntje dat nodig is om promotie naar
de KNVB te bewerkstelligen. Afgelo-
pen zondag werd de uitwedstrijd tegen
Angerlo met 2-0 verloren. Vorden be-
gon furieus en zette Angerlo onder
druk.
Mark v.d. Linden scoorde in de vijfde
minuut. Het doelpunt werd echter van-
wege aanvallen van de keeper afge-
keurd.
In de 35e minuut leek de thuisclub te
gaan scoren. De kopbal van Michel v.d.
Anker belandde tegen de onderkant
van de lat. Ruststand ()-().
Ruim tien minuten na rust slaagde
Gerrit Wenneker erin een afstandschot
te stoppen. Mark v.d. Linden liet kort
na elkaar twee scoringsmogelijkheden
ongebruikt. In de 65e minuut kwam
Angerlo dankzij V.d. Anker op voor-
sprong: 1-0. Dezelfde speler strafte vlak
voor tijd een foutieve terugspeelbal
van Marcel Boekholt resoluut af: 2-0.

P.V. Vorden
Op 27 april werd door de leden van de
P.V. Vorden met 401 duiven deelgeno-
men aan de vierde competitievlucht
vanuit Nivelles. De duiven moesten
een afstand van 218 km overbruggen
om terug te keren op hun hok.
De lossing in Nivelles vond plaats om
09.30 uur met een N.O.-wind. Om
12.21 uur bereikte een duif van G. en
H. Boesveld als eerste zijn hok met een
gemiddelde snelheid van 76 kilometer
per uur. Binnen 15 minuten arriveerde
20% van de 401 duiven zodat om 12. .H<>
uur de uitslag bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt: G. en H. Boesveld l, 2, 3, 4, 6, 7,
8 en 10; A. Lutteken 5 en 9.

itievaria GROEP

Het jongens-mini team van DASH is kampioen geworden. Het
was voor dit team nog een hele klus om concurrent DASH 2 (!)
achter zich te houden, maar ze zijn een terechte kampioen!

Staand v. L n, r.: Marielle Oordt (coach), Robert Zieverink, Huub Nijenhuis en Mark
Haverkamp; zitten v.Ln.r.: Kees Koren, Dirk Breukink enjorisBesselink,

Op donderdag 25 april werden bij
snelheidscontroles op de Ruurloseweg
en de Zutphenseweg 41 automobilis-
ten bekeurd. De hoogste snelheid die
gemeten werd bedroeg 133 kilometer
per uur (inplaats van 80).

In Kranenburg werden door Rijkswa-
terstaat t i jdeli jk verkeersborden met
een snelheidsbeperking geplaatst in
verband met de aanwezigheid van die-
selolie op het wegdek van de Ruurlose-
weg. Over een lengte van ongeveer 500
meter lag de olie, die slipgevaar ople-
verde. Door wie de olie verloren is, is
onbekend.

In de nacht van vrijdag op zaterdag
werden van een auto, die aan het Hoge
gepajkeerd stond, alle vier de sierwiel-
cloppen gestolen. Het gaat hier om
kunststof wieldoppen van het merk
Ford Escort.

Eveneens aan het Hoge, van het ge-
bouw van de rioolwaterzuivering, wer-
den ruiten ingegooid.

In Wichmond werd in de nacht van za-
terdag op zondag van een drietal auto's
de buitenspiegel vernield. Ook werd er
schade toegebracht aan een straat-
naambord.

Op dinsdag, 30 april 1991, omstreeks
15.00 uur, tijdens de festiviteiten op
het feestterrein bij het kasteel Vorden,
welke georganiseerd waren door de
Oranjevereniging Vorden, kwamen
een viertal parachutisten op het terrein
neer. De vlucht door de lucht ging
goed. Echter de laatste van de'groep.
een 29-jarige inwoner van Schevenin-
gen, kwam bij de val hard en ongeluk-
kig terecht. Hij brak daarbij zijn rech-
tervoet. Van zijn linkervoet/-enkel wa-
ren de enkelbanden sterk overrekt of

afgescheurd. De man is per ambulance
afgevoerd naar het Streekziekenhuis te
Zutphen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden voorwerpen
Een bankbiljet van een tientje; l bos
met 4 sleutels (4x NEMEF); sleutel van
een Mazda personenauto met ring;
dier verm. Benner Sennerhond; sleu-
tel, NEMEK, incl, leren bandje; zwart
corduroy jack met sleutels in zak, m.
56; zwarte kinderportemonnaie met
druksluiting; portemonnee, kleur
zwart, inh. 50 DM + tientje; oorbel,
zwart met goudkl. hangertjes; horloge,
merkjulien Le Roy, zilverkleurig; ton-
netje met teer/mastiek; een bus teer of
mastiek; portemonnaie, -kinder,
zwart/groen/rood.

Verloren voorwerpen
Portemonnaie, kleur blauw, 20 cm
groot; ruiter-/autohandschoen, bruin
leer; gouden ketting, vierkante hanger
met naam; gouden dasspeld; horloge,
leren band en goudkl. karkas; kente-
kenplaat XV-61-DV; damesfiets EMPO
wp. 7251 BL 35; sleutelbos met vier
sleutels in etui (bruin); drie sleutels
aan ring (Volvosleutel); vouwfiets,
merk Empo, kleur groen; bankpasje
Rabobank, nr. 309158788; damespor-
tcmonnuie, inh. 2 bankpasjes; sjaal,
kleur d. groen en gestreept d. blauw;
sleutelbos met 5 sleutels.

Aangetroffen dieren
4 Pauwen.

Weggelopen dieren
Fox-hondje, bruin, witte borst, witte
vlek; kater zwart; Sint Bernard; grijze
poes met witte pootjes en groene hals;
twee Friese Stabij's (jachthonden).
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Gerrit Hissink schutterskoning:

Het Oranjefeest bracht traditiegetrouw deze dinsdag veel mensen
op de been. De plaatselijke Oranjevereniging organiseerde tal
van aktiviteiten, waaronder een demonstratie parachutesprin-
gen. Onder het motto 'Parachutespringen, een avontuur ook
voor jou', sprongen een viertal parachutisten van het Nationaal
Parachutisten Centrum uit Teuge op het feestterrein voor kasteel
Vorden (gemeentehuis) . Prachtige sprongen behalve voor para
Otto die zo ongelukkig ten val kwam dat hij zijn enkel brak. Hij
werd vervoerd naar het streekziekenhuis Het Spittaal in Warns-
veld.

Na afloop van de diverse wedstrijden
werden in Hotel Bakker de prijzen uit-
gereikt. De heren A. Lettink en A. Sie-
merink namen deze dag afscheid van
de commissie die zich telkenjare hevig
houdt met de schietwedstrijden.
Beide heren kregen namens de Oran-
jevereniging uit handen van de heer
J.J. v.d. Peyl een attentie aangeboden.
Voor de dames waren er bloemen.

N i c t-uitgereikte prijzen zijn nog af te halen
l)i'j di' Amrobank.

De kinderzeskamp was een groot suc-
ces. Luid aangemoedigd door vriend-
jes en vriendinnen werd door de 'Zand-
happertjes', 'Bladluisjes', of hoe de
teams ook mochten heten, enthousiast
gestreden om de eerste drie prijzen.
Frappant wat de leden van de Politie
Honden Dressuur Club PHDC alle-
maal met de honden konden laten
zien. Een perfekt teamwerk, waarvan
het publiek met volle teugen genoot.
Verder was er deze middag een demon-
stratie turnen van de gymvereniging
'Sparta' en een demonstratie van de
landelijke Rijvereniging en ponyclub
'De Graafschap'.

De festiviteiten begonnen dinsdagmor-
gen om 8.00 uur met het klokluiden,
waarna er een aubade werd gehouden
bij kasteel Vorden. Burg. Kamerling
plantte samen met een aantal school-
kinderen t.g.v. het 25-jarig huwelijk
van Koningin Beatrix en Prins Claus
een boom. De padvinders van de 'Da-
vid (i. Alford groep' hesen de vlag.
Terwijl de 'ouderen' zich bezighielden
met vogelschieten, ringsteken, touw-
trekken e.d., werd de jeugd in het
Dorpscentrum bezig gehouden dooi
de clown Malle Mat, terwijl de jongere
jeugd getrakteerd werd op een pop-

penspel van de Knarf en Koo Poppen-
sjoo.
De gehele dag zorgden de muziek-
korpsen 'Concordia' en 'Sursum Cor-
da' voorvrolijke klanken.
Het feest in Vorden werd besloten met
een lampionoptocht en een vuurwerk
op het feestterrein. In de plaatselijke
horeca was het de gehele dageen druk-
te van belang.

Uitslagen
Vogelschieten: 1. en Schutterskoning
Gerrit Hissink; 2. (kop) Jan Krabben-
borg; 3. (r. vleugel) Frits Barendsen; 4.
(1. vleugel) Bert Brandenbarg; 5.
(staart) Henk Barendsen.
Ringsteken: .1. Belinda Eggink; 2.
mevr. Velhorst; 3. mevr. Bloemendaal.
Oriënteringsritten (jeugd Zutphense
scholen): 1. Susan Regelink; 2. Bas en
Frank; 3. Aard Jan Wullink.
10 t/m 14 jaar: 1. Dennis; 2. Remco; 'i.
Christel, Gerke, Tamara en Lise.
Volwassenen: 1. Dorien enjanneke; 2.
en 3. ()uden aad School 't Hoge.
Kinderzeskamp: 1. J i u i i n a 64 pnt.; 2.
Speedy 50 pnt..; 3. Bladluisjes 54 pnt.
Fladderschieten: 1. D. Besselink; 2.
A. J . Eskes; 3.'l'. Lenselink.
Buksschieten: 1. M. Eskes; 2. A.G.
Tragter; 3. A.J. Eskes. De winnaars van de Kinderzeskamp.

Wat zei u: Vorden veroudert "t (Gelukkig niet zo te zien aan de enorme kinderschare. De jeugd zong uit volle borst mee tijdens de aubade. Het ringsteken was weer een spannende strijd wie de meeste ringen eraf haalde.

U

Kinderen van de basisscholen dit' het dichtst bij 30 april jarig waren mochten helpen de boom te planten samen met burgemeester
Kamerling.

Wethouder mei'i. Aa
bela n gs telling krijgt.

Maamse Spelen, een onderdeel in het leestprogramma dal ieder /aar meer



Uw briefpapier
komt overal...

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

Een drukte van belang bij Drukkerij Weevers waar de lampionnen
werden uitgedeeld. Omdat het zo koud was had men dit in de
ontvangsthal gedaan, doch door de enorme toeloop was dit bijna
niet te verwerken. In een mum van tijd waren de 400 lampionnen
weggegeven.
De kinderen en ouders waren bij/on-
der enthousiast. Men is dan ook over-
tuigd dat dit onderdeel van de feeste-
lijkheden voor herhaling vatbaar is.
We kregen wel een goede tip om eens
waxinelichtjes te proberen in plaats
van kaarsen. (Dit /.al onderzocht wor-
den hoe het /it met de kosten, het /.ou
uiteraard beter zijn.)

Voorafgegaan door de drumband van
Sursum Corda ging de kleurrijke stoet
eerst naar de Wehme door het dorp
naar het feestterrein, waar een gran-
dioos vuurwerk werd ontstoken als
afsluiting van de feestelijkheden.

Het bestuur van de Oranjevereniging
had dit keer om de kosten te dekken

een gulden entree gevraagd en mede
om te testen of het vuurwerk wel in de
belangstelling stond.
Dit is een goede zet geweest. De ver-
wachtingen zijn ruimschoots overtrof-
fen. Er meldde zich zelfs een sponsor
voor het volgende jaar. Hierover zul-
len nog besprekingen worden gehou-
den.

Bij deze een ieder bedankt voor de gewel-
dige inzet op allerlei gebied.
'Hetivas weer Vordenopz'nbest.

Mocht U nog tips en of ideeën hebben voor
het volgende Oranjefeest 1992, kom eens
praten of bel gerust. Ook kritiek mag als
het maar gezonde kritiek is. Tel. 1010 of
1404.'

L. G. Weevers, organisatie.

Veel mensen op de been tijdens Oranjefeest

Wielerclub R.T.V.
Rudy Peters heeft het afgelopen week-
end zeer goed gepresteerd. Zaterdag
reed hij samen met Benny Peters en
Toni Schut in de klassieker omloop van
de Veluwe. Deze wedstrijd liep over de
Posbank. Het peleton bleef bij elkaar
tot heleind.
Door een valpartij in de laatste 300 me-
ter moesten Benny en Toni in de rem-
men. Rudy kwam tot een zeer verdiens-
telijke 3e plaats in deze zware klassieker
bij de B-Amateur*
Zondag kwam Rudy Peters tot een 4e
plaats in de criterium van Geffen. Ko-
ninginnedag kwam Rudy tot een tiende
plaats en John Schoenaker behaalde
een 17e plaats in een criterium van
Tiel.

Vorige week zijn er clubkampioen-
schappen verreden bij de R.T.V. Hal-
verwege de wedstrijd kwam er een ster-
ke kopgroep weg en bleef ook weg, om-
dat er zeer goed werd samengewerkt.
Hier volgen de uitslagen.
Amateurs-A: Ie Jan Weevers; 2e Peter
Makkink; 3e Wim Bosman.
Amateurs-B: Ie Rudy Peters; 2e Benny
Peters; 3e Torn Schut.
Amateurs-C: Ie Martin Wegers.
Veteranen: Ie Aart v. Leeningen.
Junioren: Ie Han Hekkelman; 2e Eddy
Heuvelink; 3e Raymond Damen.
Nieuwelingen: Ie Edwin Maalderink;
2eLarsVos.
Recreanten: Ie HarrieEggink.
Algemeen clubkampioen: Ie Rudy Pe-
ters; 2e Wim Bosman; 3eJan Weevers.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Zondag 28 april ging Monique Groot
Roessink met haar paard Sasja naar het
concours in Silvolde. Zij won daar de
5e prijs in de B-dressuur met 129 pun-
ten.

Uitslagen
Bridgeclub
'B.Z.R. Vorden'
(JroepA
1. Mw. Alewijnse/Hr. Bergman 62.0%;
2. Hni. Nekkers/de Roode 53.0%; 3.
Mw. van Burk/Hr. MachielsjSO.0%.

Groep B
1. Dms. van Manen/Rombouts 63.9%;
2. Dms. Bergman/Smit 59.7%; 3. Mw.
van Gastel/Hr. van Gastel 54.2%.

\Vie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

i. i'.d. StaaiL het Hoge 60, lel. 2296
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

faun. Schaafsnta, Het Wientelink 2, tel. 3352
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. I.ulofsweg
Strodijk 2

Fanijurriens, Hoetinkhof 159, tel. 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

faun. Besselink, Hoetinkhof 68, tel. 263K

Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
l )r< anijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

faun. (iolsti'hii De Bongivd 7, tvi 2608

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

; hun uiterste best om een zo goed mogelij k figuur te slaan onder toeziend oog van scheidsredi tt

De parachutisten landden per f ei t, hehalve een fiechvogel die zijn enkel brak. Door perfecte organisatie van politie en de E. H. B. O. werd de
ntfiti snel afgejioerd naar het ziekenhuis.

Touwtrekken trok iets minder publiek dan vorig jaar, dit omdat het tuc/i te fris mos om buiten te zitten oft het terra.', hij de Herberg, doch
de heer Bannk, de voorzitter van de touwtrekklub wist het behoorlijk aan elkaar te praten.
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