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Maandagmiddag 8 mei geeft het echtpaar H.J. Willems-F.D. Willems-Hissink ter gelegenheid van hun 60-
jarig huwelijksfeest een receptie in zaal 4De Herberg* te Vorden.

WïW^
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen na het verle-
nen van de vergunningen bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders
daartegen een bezwaarschrift worden
ingediend.

NKRUIDBESTRIJ-
DING OP WEGEN

EN TROTTOIRS
Op wegen en trottoirs schiet het on-
kruid weer snel de grond uit. Vooral bij
nat weer heeft dit invloed op de goede
begaanbaarheid van wegen en trottoirs.

Het onkruid moet daarom bestreden
worden. Aan een chemische bestrij-
ding valt niet te ontkomen. Hoewel het
minst onvriendelijke middel gebruikt
wordtj^kenige schade aan het milieu
onvern^delijk. Het is dan ook begrij-
pelijk dat velen geen voorstander zijn
van het gebruik van deze middelen.

9 mei aanstaande zal met de chemische
bestrijding worden begonnen, afhanke-
lijk van de weersomstandigheden. In-
dien u het trottoir, de weg of het pad
voor uw woning zelf schoonmaakt, dan
zal die plek bij de chemische bestrij-
ding worden overgeslagen.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 25 april jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer W. Eijkelkamp, Brinkerhof

49, voor het bouwen van een
schuurtje op het perceel Brinkerhof
49 te Vorden;

— de heer A.W.M.T. Schepers, Spie-
kerweg 2, voor het gedeeltelijk her-
bouwen van een woning op het per-
ceel Spiekerweg 2 te Vorden.

Ingevolge de Wet Administratieve

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

EGWERPGLASNAAR DE GLASBAK,
KLEINE MOEITE, GOEDE GEWOONTE

De resultaten van de inzameling van wegwerpglas over het afgelopen jaar zijn
bekend. In Vorden is per inwoner 14,5 kilo glas naar de glasbak gebracht. Dit is
bijna 50 procent van de totale hoeveelheid wegwerpglas die jaarlijks per inwoner
verbruikt wordt. De helft verdwijnt dus nog in de vuilniszak. Help mee het milieu
te beschermen; gooi wegwerpglas in de glasbak. Ook kleine glazen potjes.
Hergebruik van oud glas is om verschillende redenen goed voor het milieu:
- vermindering van te storten of te verbranden afval als wegwerpglas gescheiden

wordt;
- besparing van grondstoffen als zand, soda en kalksteen, die voor nieuw glas

nodig zijn;
- vermindering aantasting van de natuur, omdat minder zand afgegraven wordt;
— besparing van energie, want smelten van nieuwe grondstoffen kost veel meer

energie dan wanneer hiervoor oud glas wordt gebruikt.

Resultaten inzameling glas
In het grafiekje ziet u de inzamelresultaten in Vorden over de afgelopen jaren. In
1988 is minder glas ingezameld in vergelijking met voorgaande jaren. Er is 105.483
kilo opgehaald. In 1984 was dit nog 122.120 kilo. Help mee dit hoogste resultaat
het komende jaar weer te bereiken. Glasbakken staan bij:
— café Schoenaker, Ruurloseweg 64 Kranenburg
— Jac. Hermans, Nieuwstad 5A Vorden
- Vinotheek Smit B. Galleestraat 12 Vorden
- V.S. Supermarkt Dorpsstraat 18 Vorden
- Supermarkt Cornelis Smidsstraat 2 Vorden
- Krijt Supermarkt Dorpsstraat 6 Wichmond.

G l as i nz ame l i ng. in 1988 in Uoi-cien
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Het nog krasse echtpaar woont aan de
Berkendijk l te Vorden. De 89-jarige
bruidegom was voor zijn huwelijk boe-
renknecht in ondermeer Varsseveld,
Zeddam en Hengelo.
Behalve zijn liefde voor het boeren-
werk ging Willems ook altijd graag naar
de markt om 'beesten' te kopen. Daar
gezellig een kopje koffie drinken en
een praatje maken.

Momenteel is de bruidegom nog graag
in zijn groentetuin bezig. De 82-jarige
bruid vertrok op 12-jarige leeftid met
haar ouders van Hengelo naar de Wil-
denborch.

Zij werkte in haar jonge jaren in de
huishoudng en heeft net ais haar man
altijd een bijzondere voorliefde gehad
voor de werkzaamheden op het land.

Thans mag ze nog graag lezen en TV
kijken. In de eerste twee jaren van hun
huwelijk woonde beiden aprt bij de
ouders in. Op 19 mei 1931 betrokken zij
de woning aan de Berkendijk, waar ze
nu nog steeds verblijven. Het echtpaar
Willems heeft drie kinderen; twee
dochters en een zoon. Bovendien 8
kleinkinderen en zes achterkleinkinde-
ren.

Koninginnedag in
Wichmond
De Oranjevereniging Vierakker-
Wichmond had voor de Koninginne-
dag op zondag 30 april een gezellig-
heidsrit georganiseerd waaraan groot
en klein kon deelnemen. De eerste fiet-
sers vertrokken vanaf het Ludgerusge-
bouw. De tocht werd verdeden door de
mooie natuur en rusti^^vegen, zelfs
ontdekten veel deelnemers wegen
waarvan het bestaan hun niet bekend
was. De deelnemers, 120 in getal, heb-
ben genoten van deze gezellige en goed
omstreven route, een ieder kon ook
zijn eigen tempo bepajtfk na ± een
uur kwamen de eerstewBij het eind-
punt 'De Olde Kriet' binnen, waar nog
gezellig werd nagepraat. Allen ontvin-
gen voor hun prestatie van de Oranje-
vereniging een vaantje als herinnering.

Vordens dameskoor
De appeltaartenaktie die het Vordens
dameskoor vorige week organiseerde is
een groot succes geworden. De taarten
gingen grif van de hand.

Mestcommissie
Vorden
Op het terrein van de fam. Abbink aan
de Kruisdijk werd dinsdagmiddag een
demonstratie gegeven met een mestin-
jecteur en een zodenbemester. De be-
doeling van deze demonstratie was om
de aanwezigen te laten zien hoe je mest
kunt aanwenden met zo min mogelijk
ammoniakuitstoot. 'Een milieuvrien-
delijke mesttoediening', zo omschreef
Ben Abbink, voorzitter van de Mest-
commissie, deze demonstratie.

'Met chemisch afval gooit u meer
weg dan u denkt1

Kerknieuws
Kerkendag
Op 15 mei, Tweede Pinksterdag, orga-
niseren de drie plaatselijke kerken een
Kerkendag. Er zullen tal van aktivitei-
ten zijn welke alle in het teken staan
van Vrede, Gerechtigheid en Heelheid
van de Schepping. Begonnen wordt

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg zaterdag 6 mei
19.00 uur Eucharistieviering. Zondag 7 mei
9.00 uur Eucharistieviering

RK kerk Vorden zondag 7 mei 10.30 uur
Eucharistieviering

Hervormde gemeente donderdag 4 mei
10.00 uur Herv./Geref. dienst op hemel-
vaartsdag, ds. K.H.W. Klaassens in de Geref.
Kerk — 19.00 uur Oecumenische dienst in
de Dorpskerk van de Raad van Kerken, voor-
afgaande aan de Dodenherdenking. Past. J.
van Zeelst, m.m.v. Vordens Mannenkoor —
19.45 uur Kranslegging. Zondag 7 mei
10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. kerk Vorden donderdag 4 mei. He-
melvaartsdag 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, gez. dienst in de Geref. Kerk; 19.00
uur past. van Zeelst, Oec. dienst in de NH
Kerk (Dodenherdenking). Zondag 7 mei
10.00 en 19.00 uur drs. P.W. Dekker.

Huisarts 6 en 7 mei dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur. Op zater-
dag van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15
uur.

Dierenartsen van zaterdag 6 mei 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00
uur.

Tandarts 4 en 5 mei J.A. Boom, Ruurlo,
tel. 05735-2400. 6 en 7 mei P. Scheepma-
ker, Ruurlo, tel. 05735-2413. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

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

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

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

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

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel.
05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundi-
ge is eveneens bereikbaar tijdens kantooru-
ren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand mei mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woens-
dag van 10.30-11.15 uur in de bus bij de
N H kerk.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrij-
dag van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
zaterdag van 10.30-12.30 uur.

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
6 mei 17.00 uur Eucharistieviering. Zondag
7 mei 10.00 uur Gebedsdienst.

Hervormde kerk Wichmond zondag 7
mei 10.00 uur ds. O. Hokoyoku, Zutphen.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 —
Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel.
2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 —
Ambulance tel. 05750-15555 - Brandweer
tel. 05752-2222, b.g.g. 05700-14141 -
Politie tel. 05750-22201, b.g.g.
055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

met een sing-in bij de Christus Koning
Kerk om, waarna u en uw kinderen
zich op allerlei manieren kunnen be-
zighouden met deze drie onderwerpen.
Ook in en om de Gereformeerde Kerk.
Daarna is er een afsluitende dienst in
de dorpskerk. Voor kinderoppas, kof-
fie, soep en brood wordt gezorgd; ook
kunt u zonodig per auto worden opge-
haald.

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-
19.00 uur. Hartbewaking en intensive care da-
gelijks 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 iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-.za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

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

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

Burgerlijke
Stand
Geboren: Ilse Waarle
Ondertrouwd: G.W. ten Have en G.
Schippers
Gehuwd: M. Arfman en B.G. Bijnagte



VIDEOTHEEK

V O R D E
Het negende kasteel, Videotheek
"Castle" Vorden, opent vrijdag 5 mei
1989 haar poorten
Wij nodigen u hierbij uit om kennis te maken met onze nieuwe video-
theek vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur. Iedereen, van groot tot klein,
ontvangt na huur van een video-band als kennismaking een vriende-
lijke, praktische attentie. Wij bieden u een breed assortiment video-
banden op VHS-systeem (andere systemen mogelijk d.m.v. video-
box) tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Kom dus vrijdag 5 mei en maak kennis met Videotheek "Castle"
Vorden.

Lieneke & Jan Visscher _ . //C l AT

het?,1;

Legitimatie bij inschrijving

ma-do: 14.00-19.30 uur
vn 14.00-21.00 uur
za: 12.00-20.00 uur
zo: 14.00-17.30 uur

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

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

Excl. leges en aansluitkosten
Compleet v.a.

IS^jgÖMto

^?$%>k.V$%j»
M^V £T ^ >
S?* ~ tf4v**» /fW*«^ t

f 169.500-

Excl. leges en aansluitkosten
Compleet v.a. f 202.600 -

V2 vrijstaand, excl. leges
en aansluitkosten, compleet v.a.

f
f 128.300 -

OOK DIVERSE ANDERE MODELLEN EN PRIJSKLASSEN !

Informatie:
AANNEMERSBEDRIJF CUPPERS

HENGELO-VORDEN

05753-1729 / 05752-6648

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

iMarteii
Zutphenseweg - Vorden

93
fc*^.

PF?MLJ

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig vrij, zat: 5 en 6 mei

2 kilo
Hollandse

Golden
Delicious

2,95

MAANDAG
8 mei

500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

DINSDAG
9 mei

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
10 mei

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Pandabroodje
is een groot succes
Wij blijven het voor u
bakken! KERS

AANBIEDING:

Sneeuwster van 6,25 voor 5,75
De enige echte VordenSG Mik NU 4,50

Appelf lappen 5 ha/en 4 betalen
Kruidkoek Of Kruidcake van 3,25 V00r 2,90

WARME BAKKER

PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

VRIJDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

Nu het zonnetje weer lekker schijnt
komt de barbecue weer in gedachten.
Uw slager heeft er echt alles voor!

UITI IGI N
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

n Z e S (S soorten)

of Cordon bleu

5 halen

4 betalen

gebraden

100gram 0,89

Cervelaat worst
lOOgram 1 ,20

MAANDAG i DIN:

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Priklapjes
1 küo 17,90
malse Lendelapjes
1 kiio 18,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Hamburgers perstuk 1,—

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove i k . i < > !

Schouderkarbonades
i kiio 6,95

WOENSDAG GEHAKl DAG

Rundergehakt i k,i„ 11,50
h.o.h. gehakt 1 u,, 7,95

Speklapjes
i kiio 6,95

mm
r-^+L'3

iP«^

Er is al een Ering
motormaaier met
twee messen
voor

Goud in knop
Gun jezelf goud. Of geef het aan wie je lief is.

Flonkerende 14-karaats gouden oorknopjes
met zirconia. Veelzeggend. Maar
bescheiden geprijsd.
Bekijk ze eens goed bij uw
juwelier die uitblinkt in goud.

Nu per paar

fa. Kuypers
Dorpsstraat 12 — Vorden

Tel. 1393

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Zaterdag 6 mei
GERANIÜWMAfliCT
Illi

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

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

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. HiKerink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M. W. en Mazda automaat

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken

Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11. 7251 MP Vorden. Tel. 6673

Autoschade

TheoTerwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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



De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond, na het
overlijden van mijn lieve man,
onze lieve vader en opa

Johan Hendrik
van Ark

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
M. van Ark-de Vries

Vorden, mei 1989.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Fam. Bulten

Mei, 1989.
de Steege 19,
7251 CK Vorden.

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's die wij mochten ont-
vangen bij ons 50-jarig huwe-
lijk.

H. Walgemoet
J. Walgemoet-Bats
Brandenborchweg 10,
Vorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zetteregels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Feestavond S.V. Ratti a.s.
zaterdag 13 mei in zaal
Schoenaker.

• TE KOOP:
z.g.o.h. Audi 80 LS, bj. '77,
met APK. A. Eggink, Zutphen-
seweg 93, Vorden, tel. 2607.

• GEVRAAGD:
Huish. hulp 1 morgen p.w.,
tel. 05752-2647 (na 18.00
uur).

• SV RATTI
SIXTOERNOOI 20 mei a.s.
Opgave voor deelname vóór
14 mei bij R. Heuvelink, Raad-
huisstraat 16, tel. 3129. Geen
inschrijfgeld.

• TE KOOP:
1,5 ha gras. Krijt, Delden, tel.
05752-2298.

• TE HUUR in de bosrijke om-
geving van Breda: luxe bun-
galow, eigen woning, dichtbij
'de Efteling', Biesbosch en
Antwerpen. Periode: 8-7 t/m
5-8, f 475,— per week, incl. 2
fietsen. Inl.: H. Baakman, tel.
01626-4557.

• TE KOOP:
Verschillende soorten Fuch-
sia stekken a f 1,—. Insulin-
delaan 14, Vorden.

• S.V. RATTI
Zaterdagmorgen 13 mei a.s.
Autowassen bij Schoenaker
en 't Pantoffeltje.

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

Schoenmakerij

VISSER
Vrijdag 5 mei
GESLOTEN

Raadhuisstraat 18
tel. 1849.

r

GÊRAN1UMMARKT
op het Kerkplein

TONTOLKAMP
en
HETTYSNOEIJINK

gaan trouwen op donderdag 11 mei 1989 om
11.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

Ons huwelijk zal daarna worden ingezegend
door ds. Westerink om 13.00 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden.

Wij geven receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres:
HetWiemelink45
7251 CWVorden

Het kantoor van

Jhr. Mr. J. J. A. Greven
notaris te Vorden,

is op vrijdag 5 mei a.s.
de gehele dag

GESLOTEN

In plaats van kaarten.

Op maandag 8 mei a.s.
hopen onze ouders, grootouders
en overgrootouders

H.J. Willems
en

F. D. Willems-Hissink

hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.

Om hen hiermee te feliciteren
bent u van harte welkom 's middags
van 15.00 tot 17.00 uur
in café 'de Herberg',
Dorpsstraat 10a te Vorden.

Hun dankbare kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Mei 1989.
Berkendijk 1,7251 NW Vorden

Voor moederdag

Boekhandel LOGA-Tel. 05752-3100

JAPANSE WEKEN BIJ
DE KEURSLAGER!
De komende weken staat onze winkel in
het teken van Japan. Telkens kunt u met
andere verrukkelijke vleesgerechten kennis
maken. Kom en laat u eens verwennen op
oriëntaalse wijze!

TIP VOOR DE BOTERHAM

Boerenmetworst
100gram l r "V

Pekelvlees
100gram l föij

openbare
bibliotheek
vorden

De openbare bibliotheek is

gesloten
op hemelvaartsdag 4 mei
en bevrijdingsdag 5 mei

OPSPORING VERZOCHT

van
|ö Spelen zoekt

VRIJWILLIGERS
ji bel a n g stel l lig p î j e

14 ja a r qud^ ||| |tjri je

^
P. l||i|;;|||| 2461
C;|ievènnk-tel. 19i2
E. ëtokkink- tal. 2694

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Shaslicks perstuk 1,50
twnopba

100 GUM*

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Entre-coté ioogram 2,95

MAANDAG:

Speklappen
per kg 6,98

DINSDAG:

Verse worst , no
500 gr. 4,98

Runderworst c no
500 gr. 5,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. „ nn
500 gr. 4,98

Rundergehakt
500 gr. 5,98

KEURSUGER

^̂ ^̂ ••̂ •̂1 ^~^ "~^^^^

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

i i i imn

Voorjaarsaanbieding:

Harsen onderbenen f 17,50
H U I D V E R Z O R G I N G

m
(j UU5t<Z

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . tel . 3025

Aan alle inwoners van Vorden
Het bestuur van de Kinder Vakantie Spelen
vraagt voor de volgende zaken uw mede-

werking:

WILT U VOOR ONS BEWAREN:
Luciferdoosjes Toiletrolletjes
Keukenrollen Blikken
Oude lakens Restanten stof
Restant leer Wol, papier

enz., enz.

Heeft u spulletjes voor ons, bel dan:
F. Zieverink tel. 1932 / E. Stokkink tel. 2694

en het wordt gehaald.

;

~ZEWEEK:

Bolussen
per 6 van 4,50 voor

vens bakken wij voor u:
— tarwe-rogge brood
— vezel brood, wit en tarwe
—zuurdesem brood
—gluten vrij brood
— rogg e pa n

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 1384

f; ' • : . ; ;

300 jaar jong betekent f 300,- inruilpremie
voor uw oude gazonmaaier op de
Husqvarna Royal 46, compleet met:
3,5 pk = 2,6 kW 4-takt B&S benzinemotor,
46 cm maaibreedte, snelverstelling van de
maaihoogten, scharnierende grasvang-
zak.

(H) Husqvarna
KWALITEIT UIT ZWÉÉÉDEN

\foor meer informatie en/of demonstratie uw Husqvarna specialist

fa. KUYPERS Dorpsstraat 12 - Vorden - Tel. 1393

MONUTA
UITVAART
VERZORGING

UITVAART
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

MAAK VAN HET VOORJAAR VRIJETIJD,

Pierre Monnee presenteert het voor-
jaar met een nieuwe kollektie vrije-
tijdskleding. Stijlvol en vriendelijk
geprijsd: prettig draagbare blazer in
geheel nieuwe 'gecrashte' kwaliteit
met originele streepvoering.
Prijs 198,-
Sportief en vriendelijk gesprijsd: een
jack waar veel aan zit, zoals moderne
leeraccenten en veel makkelijke
zakken. Bijpassende pantalon van
katoen met linnen. Prijs 298,- en 129,-.

B R E E K T M E T T R A D I T I E S

Uissei
^T ^̂ M Ĥ̂ » w*i

Parkeren voor de deur



interieuradviseur \
aan de Rijksstraatweg in Warnsveld
nodigt u uit voor het

OPEN HUIS
op donderdag 11 mei.

Donderdag 11 mei a.s. om 14.30 uur verricht wethouder G. Sieders de
officiële opening van onze nieuwe winkel aan de Rijksstraatweg 39—41 te
Warnsveld.

Om u in de gelegenheid te stellen onze winkel uitvoerig te bekijken, hou-
den wij die dag van 14.30 uur tot 21.00 uur Open Huis.

U kunt dan op uw gemak kennis nemen van onze uitgebreide kollektie
tapijten, overgordijnen, glasgordijnen, zonweringen, etc.

Een drankje en een hapje staan voor u klaar!
U bent van harte welkom.

interieuradviseur

WARNSVELD, Rijksstraatweg 39-41, tel. 05750-26132
WICHMOND, Hackforterweg 19, tel. 05754-517

De openbare bibliotheek is meer dan een leeszaal. Natuurlijk bent u er
welkom als u - geheel gratis - bepaalde kranten of tijdschriften wilt lezen.
Maar er kan zoveel meer. U kunt er mooie leesboeken lenen of hobbyboe-
ken, een encyclopedie raadplegen, speciale titels aanvragen en populaire of
klassieke platen lenen. In de bibliotheek kan meer dan u dei0.
Deze advertentie werd aangeboden door Schildersbedrijf v.d. Wa/bv, Vorden.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Room Appelcarree's en/0f
Room Kersencarree's

'n nieuw recept en gewoon geweldig lekker/

DIT WEEKEND: 5 halen

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

BRAADKUIKENS
2 stuks 10,00
LEVER kilo 375
REEVOORBOUTEN
per stuk, v.a. 18,50
Nu ook wekelijks

VERSE KALKOENDELEN

POELIER HOFMAN

10 GERANIUMS"
hang-stam

1 BOS TROS ANJERS 4,9 5

Salvia's, Agratum,
Vleitigliesje, Petunia's,
Lobelia's, etc., etc.

vou( 1-JARIGE
TUINPLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen

ROOD FESTIVAL 1989

FIETSBOLLEN.
Neem witte, bruine of volkorenbollen. Snijd ze
door en bestrijk beide helften met kwork of
Umer. Beleg de bollen met reepjes ijsbergslo,
reepjes koos, ham en komkommer.

RIJWIEL-TIJGERS.
Snijd de broodjes overlangs open. Bestrijk beide
helften met verse roomkoas. Strooi doorop
fijngesneden bieslook en beleg met plakken
salami, gekookte ham of hamworst.
BROODJE SPAKENBURG.
Gebruik harde of zachte witte puntbroodjes.
Snijd ze open en bestrijk beide helften met

citroenboter. (4-5 delen boter, l deel citroen).
Beleg beide helften met stukjes krulsla en doe
er filets van gerookte paling tussen.

Neem krentenbollen, snijd ze open en bestrijk
beide helften met abrikozenjam. Beleg ze met
grof geraspte appel die is vermengd met een
beetje citroensop, kaneel en eventueel wat

poedersuiker.

MET4ROODJES OP STAP
Echte Bakker
VAN*ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Zorgt W 5O/MT voor gmond, MOT
Burg. GaNeertrMt 22 - Vonten - Tel. W77

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

101 ideeën voor een kado
uit nederland nepal bali
peru afghanistan en india

oude en nieuwe sieraden,
volkskunst,oude weefsels
kunstkaarten,dierfiguren
tasjes,doosjes.aardewerk

sinds kort:
ikat en batikstoffen per
meter,sarongs,rugzakken,
allerlei soorten sjaals

geopend:elke middag uit-
gezonderd op maandag

burg.galleestraat
36
05752 2223 vorden

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

Zaterdag 6 mei
GERANIUM WARKT

op het Kerkplein

MALSOVIT
een gezonde manier van
afvallen! Ambachtelijk
voor u gebakken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

mei
T e l e v i s i e

reparaties
direct

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er ai in.
Maar waarom de glazen potjes
niet7 Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

REPARATIE

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

lillftllilïillliARKT

Wij hebben nog een
ruime sortering goede
gebruikte wagens tegen
openingsprijzen.
Tevens zijn wij het adres voor reparaties,
onderhoud en onderdelen tegen zeer scher-
pe prijzen.

UTOSERVICE

KANT BDVAB

Enkweg 5-7
7251 EV Vorden
Telefoon 05752 - 3636

van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.

BREDEVELD
Wc<) naar Ldren bb,

Zutphen. Iel. 05750 13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

DONDERDAG
18 MEI a.s.

BUITENGEWONE
ALG.

LEDENVERGADERING

AANVANG 20.00 UUR
IN HET CLUBHUIS

V.V. VORDEN
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Grandioos succes voor de sponsorloop voor de aktie Polio-de-Wereld-Uit

Onder een overweldigende belangstelling vond zaterdag jl. tijdens de
feesten, georganiseerd door de Vordense Oranjevereniging, de spon-
sorloop voor de wereldaktie Polio-de-Wereld-Uit plaats.

Geschat wordt dat naast de bijna 400
lopers een 2000 toeschouwers vanaf de
trottoirs de lopers hebben aangemoe-
digd. Begunstigd door het fraaie weer
en opgewarmd door een zeer deskun-
dige speaker (Johan van Savoyen uit
Zutphen) wachtten de horde lopers om
14.45 uur op het verlossende startschot.
Dit moest komen van een alarmpis-
tool, waarvan de trekker enkele malen
werd overhaald door burgemeester Ka-

merling. Toen dit niet lukte, waren de
woorden 'pang-pang' voldoende om
het geheel in beweging te krijgen. Hoe-
wel het parcours enkele honderden
meters lang kon zijn, waren deze rede-
lijk vol te noemen. Vooral in de Burge-
meester Galleestraat was het af en toe
dringen rond de keerpunten. De oud-
ste kinderen en de 'veteranen' hadden
een parcours op de Zutphenseweg met
een extra lus op het Gems-terrein.

Van deze lus werd door enkele vetera-
nen dankbaar gebruik gemaakt, gezien
het feit dat daar geen aanmoedigend
publiek stond. Op adem gekomen, kon
men dan gezwind de weg vervolgen
naar de controlepost midden in het
dorp. Het was een geweldige vondst
om, naast de lagere scholen, anderen
de gelegenheid te bieden mee te lopen
voor deze aktie. De commissie is thans
druk doende om de cijfers en de bijbe-
horende bedragen boven tafel te krij-
gen. Op voorhand kan al gezegd wor-
den dat het streefbedrag van de spon-
sorloop (f 7500,—) verre overtroffen zal

worden. In het totaal hebben 383 lo-
pers op de 3 parcours zich het vuur uit
de sloffen gelopen. Velen hadden zich
van tevoren opgegeven, anderen op het
laatste moment. Zo kreeg een toe-
schouwer enkele minuten voor de start
een rondebedrag van f l,—. Deze ant-
woordde dat dat minstens verdubbeld
moest worden, kreeg dat en meldde
zich prompt bij de organisatoren! Hie-
ronder volgen enkele cijfers welke be-
schikbaar kwamen na het inleveren van
de rondekaarten:

Het Hoge
Oe Vordering
Dorpsschool
Kraanvogel
Juliana
onbekend
'veteranen'

Aantal
leer-

lingen

320
130
130
50
30

Deel-
name

174
72
50
35
16
8

28

Percen-
tage

54%
55%
38%
70%
53%

Vermeldingswaard is nog dat alle spon-
sorkaarten van de school Kraanvogel
voorzien waren van een fraai gevloch-
ten rood-wit-blauw lint. Zondermeer
kan gesteld worden, dat de schoollei-
ding van alle Vordense scholen en het
Vordense Oranjebestuur zich buiten-
gewoon verdienstelijk hebben gemaakt
en er mede debet aan zijn dat deze
aktie zo'n succes is geworden.
Het record van de middag staat op
naam van de 'veteraan' Ton Snellen-
berg (de naam zegt het al) die kans zag
37 ronden van 400 meter op zijn naam
te schrijven!!

SWOV: 'Minder uren
beroepskracht absoluut
onmogelijk4

De Stichting Welzijn Ouderen Vorden maakte donderdagavond tijdens
de hoorzitting bezwaar tegen het feit dat de SWOV, die voor het project
van de sociale dagopvang in de Wehme voor 1989 een subsidie toege-
kend heeft gekregen van 5283 gulden. De SWOV moet dit bedrag voor
de jaren 1990 en 1991 betalen uit het jaarlijkse budget van de Stich-
ting, groot 75000 gulden.

Bij monde van voorzitter de heer J.
Veenendaal werd hier ernstig bezwaar
tegen aangetekend. In een raadsbesluit
van 28 februari jl. is onder meer ten
aanzien van de SWOV opgemerkt dat
de konsequentie van één en ander zal
zijn dat er niet veel geld meer overblijft
voor het in dienst hebben van een be-
roepskracht'. En dat laatste is de
SWOV in het verkeerde keelgat ge-
schoten. Het terugbrengen van de uren
van de steunfunctionaris van bijv. 20
naar 15 zou volgens de heer Veenen-
daal kunnen betekenen dat de konti-
nuiteit van de SWOV in de toekomst
op de tocht zal komen te staan.

'Als bestuur zijn we gezien onze 65-
plussers erorm kwetsbaar en zijn we

aangewezen op de beroepskracht als
een kontinue factor. In werkelijkheid
maakt de steunfunctionaris al veel
meer uren dan de betaalde 20, dus dat
is reeds vrijwilligerswerk', aldus de
heer Veenendaal. De heer H. Stein,
aanwezig namens de Gelderse Raad
van het ouderenbeleid, noemde het
een denkfout dat gedacht wordt dat
flankerend ouderenbeleid uitsluitend
door vrijwilligers kan worden gedaan.
'Nu lijkt het erop dat de SWOV een
dependance wordt van het ambtelijk
apparaat. Je devalueert dan wel de
Stichting', aldus de heer Stein. De
commissie van beroep en bezwaar-
schriften zal over ruim een week in bei-
de gevallen advies aan de raad van Vor-
den uitbrengen.

Een verloskundige in de
gemeente Vorden
Ria Haggeman-Withaar, vroedvrouw sinds 1975, is per 1-1-89 samen
met alle andere inwoners van Wichmond-Vierakker in de gemeente
Vorden komen wonen.

Dat gaf haar de mogelijkheid om een
verloskundige praktijk te starten. Daar
zullen de Vordenaren wel aan moeten
wennen, want de laatste Vordense
vroedvrouw beëindigde haar werk-
zaamheden zo'n 60 jaar geleden. Ech-
ter, in de dorpen rondom Vorden zijn
altijd al verloskundigen geweest. In
Warnsveld, Lochem, Hengelo, Steen-
deren enz. Het nieuwe kruisgebouw is
kortgeleden in gebruik genomen en
daar zal Ria Haggeman spreekuur hou-
den voor zwangerschapscontrole. Dat
wil niet zeggen dat de verloskundige in
dienst bij de kruisvereniging is. Ze is
een zelfstandige beroepsbeoefenaar.
Daarom heb je ook geen verwijskaart
nodig om naar het spreekuur te gaan.
Het is de bedoeling dat de zwangeren
die al bij hun huisarts onder kontrole
zijn, hiermee doorgaan. Het is immers

niet verstandig om tijdens de zwanger-
schap van begeleiding te wisselen. Met
de huisartsen en het ziekenfonds is
hiervoor een overbruggingsperiode ge-
regeld. Ria Haggeman hoopt dat ook in
de toekomst de geboortes van de Vor-
dense baby's blijde en vooral gezonde
gebeurtenissen mogen blijven.

Film over afscheids-
bij eenkomst
In verUnd met het overgaan op l ja-
nuari 1989 van delen van het grondge-
bied van de gemeente Warnsveld naar
de gemeenten Vorden en Zutphen is er
op 29 december 1988 een afscheidsbij-
eenkomst gehouden in sporthal 'De
Lankhorst' te Wichmond. De heer
J.R.W. Tjoonk, amateur filmer uit
Wichmond (Walterslagweg l te Baak)
heeft van deze bijeenkomst een film
gemaakt. Velen uit Wichmond en
Vierakker kennen hem via de films die
hij al een aantal jaren heeft gemaakt
van de jaarlijkse optocht tijdens de
feestweek. Het gemeentebestuur van
Warnsveld leek het een goede gedachte
deze film te vertonen en wel op maan-
dagavond 8 mei a.s. in het Ludgerusge-
bouw, waarbij een ieder van harte uit-
genodigd wordt.

Bowlen Jong Gelre
Aan de bowlingavond die Jong Gelre
vrijdagavond 28 april bij camping
'Ruighenrode' organiseerde werd door
ca. 50 personen deelgenomen. De prijs-
winaars waren: Heren l Dick Regelink;
2 Reinier Hendriksen en 3 Henk Fok-
kink. Dames l Johanna ten Have; 2
Anke Wesselink en 3 Ina Broekgaar-
den.

Peuterspeelzaal 'Ot
en Sien' bezorgd
over toekomst
Een 'lange zit' voor de commissie van
beroep- en bezwaarschriften donder-
dagavond in het gemeentehuis te Vor-
den. Bij monde van voorzitster mevr.
A. Veen maakte de peuterspeelzaal 'Ot
en Sien' bezwaar tegen de huurverho-
ging van deze peuterspeelzaal. Door de
raad van Vorden is destijds 66000 gul-
den gevoteerd voor de verbouwing van
de peuterspeelzaal. Het bestuur van 'Ot
en Sien' heeft gedurendede bouw en
voor de bouw volgens mevr. Veen di-
verse keren geïnformeerd wat de finan-
ciële gevolgen voor de Stichting zou-
den zijn.
'Gezegd werd dat er een huurverho-
ging zou volgen, maar dat deze binnen
de normale proporties zou blijven.
Daar zijn wij dan ook vanuit gegaan',
aldus mevr. Veen. Inmiddels heeft de
raad besloten dat over 1988 geen door-
berekening zou volgen; over 1989 50%
van de 5400 gulden; in 1990 75%, waar-
na in 1991 het totale bedrag zal worden
doorberekend. En daar wringt nu juist
de schoen, volgens de Stichting Peu-

terspeelzaal. Gevreesd wordt dat daar-
door in de toekomst de ouderlijke bij-
drage per maand met acht gulden ver-
hoogd zou moeten ^^den. 'Ot en
Sien' is daardoor enoi^JInzeker over
haar toekomst. Wethouder mevr. Aart-
sen die het standpunt van de gemeente
nader toelichtte deelde mede dat er
door de raad van Vorden binnenkort
gesproken zal worden over de start van

de budgetsubsidiëring voor vereni-
gingen. 'Dan heeft de raad nog de
ruimte om zich uit te spreken of de
Stichting Peuterspeelzaalwerk een
kompensatie in de vorm van subsidie
zal ontvangen', aldus mevr. Aartsen.
'Op dit moment weten we niet waar we
aan toe zijn', aldus mevr. Veen die de
commissie voor beroep bezwaar-
schriften veel wijsheid toewenste.

Soos Kranenburg
Na de gebruikelijke gym en het kopje
koffie gaf de voorzitster het woord aan
mevr. Tolkamp-Siemens. Zij liet ons in
een kort tijdsbestek prachtige dia's zien
van Vorden en omgeving alsook van
Wenen en Oostenrijk. Nadien werd er
nog een kaartje gelegd en bingo ge-
speeld.

Explosieve groei Mevo

Mevo in Vorden, gespecialiseerd in precisie draai- en freeswerk ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet
Dit is duidelijk te merken aan de forse investeringen die de afgelopen twee jaar gedaan zijn, ruim 1,7
miljoen gulden.

Werd in september 1987 een investe-
ring gedaan van f700.000,- in een CNC
gestuurde draaifreesautomaat, welke
destijds de modernste van zijn soort
was, nog geen twee jaar later en wel op
l mei 1989 wordt een soortgelijke
machine geplaatst. Deze tweede machi-
ne die de Mevo nu in zijn bezit heeft
zijn zo uniek, omdat ze vrijwel onbe-
mand een compleet produkte kunnen
maken. Dit complete produkt is dan
een produkt met een maximale diame-
ter van 42 mm, waarop aan voor- en
achterzijde draai en freesbewerkingen

kunnen worden uitgevoerd.
Het activiteiten pakket van de Mevo
gaat verder als draai- en freeswerk. Men
kan o.a. slijpen, honen, leppen, elec-
trochemisch polijsten en kleine lasver-
bindingen maken in RVS. Kortom een
pakket waarmee men ruimschoots in
staat is om een belangrijke toeleveran-
cier te zijn van fijnmechanische onder-
delen. De produkten die de Mevo le-
vert vinden hun weg in binnen en bui-
tenland, en kunnen de zwaarste keu-
ring eisen doorstaan. De belangrijkste
afnemers van de Mevo moet men zoe-

ken in de wereld van o.a. meet en rege-
linstrumenten, optische instrumenten,
laserapparatuur en speciaal machine-
bouw. Voor de afnemers probeert
Mevo meer te zijn als een toeleveran-
cier, voor een aantal klanten is men al
jaren een comaker, dit betekent dat
men meedenkt, hoe men zo efficiënt
en goedkoop mogelijk kan produceren
en al bij de ontwikkeling van een nieuw
produkt meedenkt met de klant (early
syply involvement). Dat de denkwijze
van de Mevo niet verkeerd is, blijkt uit
de sterke groei in de laatste jaren.



CfAMKKCUJKUCGCM
BINNENVERINGSMATRAS
* Bonell interieur, 17 cm dik
* Afgedekt met persvlies drukverdeler
* Schapenwollen afdekking
* Getwijnde damast
* Beide zijden doorgestikt

POLYETHER SG 40-SOFT MATRAS

ZUVtR SCHEERWOL

80 x 190 nu voor 219,-
80 x 200 nu voor 235,-
90 x 190 nu voor 240,-
90x200 nu voor 260,-

120x 190 nu voor 315,-
130x 190 nu voor 349,-
140 x 200 nu voor 398,-

POLYETHERSG40
SOFT

Dit is prijs-doorbraak! Kwalitatief hoogwaardige
polyether in 'n komfortabele soft-uitvoering.
14 cm dik met schapewollen afdekking. Beide
zijden doorgestikt.

80 x 190 nu 198,-
80 x 200 nu 205,-
90 x 190 nu 210,-
90 x 200 nu 215,-
90 x 210 nu 230,-

120x190 nu 279,
130x190 nu 298,
140x190 nu 315,
140x200 nu 325,
160 x 200 nu 390,

VANAF: 198,-
* Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
" Telefonisch reserveren is mogelijk 05752-1514.

HELMINK
VOUWBEO

NU:

Dekbed THERMO
Dubbel dekbed voor elk seizoen:
's zomers de lichte, voor- en na-
jaar de zwaardere en 's winters
beide dekbedden op elkaar.
100% katoenen tijk, gevuld
met de beste holvezel.
1-persoons: <<• o f\

l oï//-
2 persoons nu voor 198,-

Lits-Jumeaux nu voor 229,-

Café-restaurant Kegel-
en Zalencentrum

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32

7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426

fam. Worte/boer

Terug
naar het
avontuur

De hele maand mei, iedere
zondag, maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag...

Eten van de Wikinger Steen
van f 27,50 p.p.

voor slechts T 20,— p.p.

Reserveren gewenst
om teleurstelling

te voorkomen.

Pinksterbrunch
de Timmerië

Café-restaurant Kegel- en zalencentrum

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426 fam. Wortelboer

Een bruiloft bij "De Boggelaar" heeft het
tikkeltje ondeugende nostalgie, met het
juiste raffinement.
Niet alleen aan de ouderwetse gezellig-
heid en sfeer is gedacht. Ook de perfecte
keuken en bediening.
"De Boggelaar" laat u trouwen in een
mooie Rolls-Royce of een mooie paar-
denkoets. En als u dat al heeft hebben we
een mooie bruidstaart voor u.

Dit om uw dag onvergetelijk te maken.

Bel ons op wat voor leuke verrassingen
wij nog meer voor u hebbon.

Haagconiferen 10 stuks B0f—

HEESTERS EN VASTE PLANTEN

Heideplanten 10 stuks 10,—

Rozen op stam 10f— en l 5,—

STRUIKROZEN, GROENTE PLANTEN EN
PERKPLATEN

Geraniums lOvoor 17,50

Violen 30 stuks 10,—
Bamboe-
bonenstokken 10 stuks 17,50

GROENTE- EN BLOEMZADEN

Plantuitjes A 250 gram l ,25

Potgrond 2 zakken a 40 liter 1 O,—

ROODSTENEN POTTEN,
BIELZEN EN SIERSTENEN

Kwekerij Tieltjes
Halseweg 43A - HALLE
(weg van Zelhem naar Halle)

W va n
.J. der

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

OPELCORSA:
12S 5-drs. L, goud (m.), 36.000 km, 1 -'86
12S 3-drs. LS. wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
12S 3-drs. GL, blauw, 25.000 km, 1 -'87
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87
10S 3-drs. Swing, rood, 48.000 km, 1 -'85

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
16S 5-drs. Spec. bruin, 86.000 km, 2-'82
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
16D 3-drs. Diesel, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
13S 5-drs. Spec., groen (m.), 67.000 km, 2-'84
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km. 1 -'84
1200 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
16D 3-drs. Diesel, rood, 162.000 km, 10-'84
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 4-drs. LS, LPG. rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 5-drs. LS, Caravan, wit, 52.000 km, 6-'86
12S 3-drs. LPG. blauw, 68.000 km, 1 -'87 •
12S 3-drs. Spec., groen (m.), 140.000 km, 11 -'82
12S 3-drs., bruin, 76.000 km, 8-'83
16D 4-drs. Diese/LS. wit, 55.000 km, 4-'87
13S 4-drs. LS, groen (m.), 75.000 km, 1 -'87

OPELASCONA:
16D 5-drs. LS, Diesel, rood, 154.000 km, 6-'82
16D 4-drs. LS, Diesel, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, Diesel, blauw, 123.000 km, 4-'84
16S 5-drs. LS, blauw, 100.000 km, LPG. 5-'84

OPEL MANTA:
2000, zilvergrijs, 94.000 km, LPG. 10-'80

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

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

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

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Citroen BX 19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-'84 •
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Mazda 626 2.0 Itr
4-drs., goud (m.), 87.000 km, 6-'83
Volvo 343 Spec.
groen, 160.000 km, 3-'79
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
VW Polo 1300
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85
Subaru Justy S/L
rood, 150.000 km, 1 -'88
Honda Civic Luxe
3-drs., groen, 85.000 km, 8-'83
Ford Fiësta 1.1 L
3-drs., grijs, 76.000 km, 1984

Off. OPEL -l- ISUZU-dealer

De vroege
voorjaarscollectie

Arm Christine

de vroege
voorjaarscollectie

FRAPP

RESTANTEN

diverse
merkentncot broeken

o.a. Mariene Dietrich
tops & rokken

NU
KORTING

o.a.
blasers & korte rokken uni & bonte

rokken + blouses
NU

KORTING
NU

KORTING

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk

RESTAURANT

Grill
weekend

4 mei (Hemelvaartsdag),
5-6-7 mei

vanaf 16.00 uur

5 soorten vlees
van de Grill

biefstuk, varkenshaas,
grill-vlees, kipfilet

en lamsvlees

VOOR U GEGRILLED
EN GESERVEERD MET:
rauwkost, frites, sauzen,

stokbrood
en kruidenboter

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,- P.P.

JL
de Timmerieè'
RESTAURANT & CAFÉ

^— Arie en Annelle Jft~~
Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld

Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST
dinsdags gesloten

Modecentrum

Ruurio

Als het buiten
begint te gieten,
moet het binnen

niet gaan

Zink- en dakbedekkingswerk is één van de
vele specialiteiten van Installatiebedrijf
Oldenhave. Klein en groot onderhoud tot aan
een kompleet nieuw dak behoren tot de
mogelijkheden. Kom gerust eens informeren
en vraag een vrijblijvende prijsopgave.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officie*/ dembr PHILIPS
T»fafooniruti/btt*s tn
PHILIPS Autochtoon



ZOU ECHTE AUPING

ALTIJD AKTUEEL
EN PRIJSBEWUST IN
JONGE VOORJAARSMODE

%

DAMES BLOUSES
In vele uni kleuren. Een prachtige moderne
glansblouse met korte mouw, knoopsluiting en
dubbele borstzak. Tuunteprijs f 29,95
Weektopperprijs slechts

UNISEX POLO'S
In gele uni kleuren. Prachtige katoen/terlenka

kwaliteit. Tuunteprijs f 19,95.

Weektopperprijs 2 stuks slechts

HEREN ZOMER TRUIEN
In meerdere uni kleuren. Prachtige inbrei

patronen, met ronde hals.

Tuunteprijs f 55,—.

Weektopperprijs slechts

HEREN TRENCHCOAT
Een zeer moderne jas van het merk CHIORI.

Tuunteprijs 119,95

Weektopperprijs

SPORT BERMUDA
In felle bedrukkingen.

Volw. maten van f 12,50 voor

Kindermaten van f 9,95 voor

OOK IN UW BED

KINDER JOGGINGPAKJE
Een prachtig uitgewerkt pakje in vele uni kleuren.

Gemaakt van 60% katoenen garens, dus ideaal in

het dragen. Tuunteprijs f35,—.

Weektopperprijs

KLEUTER SPIJKERBROEK
Zware black denim kwaliteit. Maten 74 t/m 92.

Tuunteprijs f 29,95.

Weektopperprijs slechts

SPORTSET
Een zeer sportief shirt met bijpassende short.

Volw. maten van f 24,95 voor l vS/vv

Kindermaten van f 19,95 voor l T1/ %x v

'N ECHTE AUPING.
Dat is die nieuwe dwars-
gespannen Komfortabel
spiraal die helemaal
verstelbaar is.
LANGUIT slaapt u gezond.
RECHTOP leunt u lekker
voor ontbijt, tv of boek.
Ideaal gekombineerd met
de Komfortabel-plus
bovenmatras.

Zo'n echte Auping
kombinatie past in
praktisch elke
bestaande of nieuw te
kopen slaapkamer.

komfortabeP
auping

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Aanb/Gd/ngen Spring Cotton van 4.95 voor 795

Durable Doublé Four van 7.95 voor 3.95

Pernelle SOVo katoen, 20% polyamide van 7.95 voor 3.95 Glas, hup in
de glasbak

OPEL SERVICE

W. J.df, KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Vrijdag 5 mei

(Nationale Bevrijdingsdag)

is ons kantoor gesloten

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, 7250 AB Vorden

Tel. 05752-1455 b.g.g. 05753-3274

Verkoop en Reparatie

Voor die paar mensen die de BX
nog niet bijzonder genoeg vinden.

Geeft het u ook zo'n goed gevoel om in een

auto te rijden die je maar zelden ziet? Dan zou u de

Citroen BX Chamonix eens moeten bekijken.

Begin bij de achterkant. Chique naam,

Chamonix. Snelle spoiler. Reflecterend BX-achterpaneel.

Extra buitenspiegel. En stevige beschermstrips aan

de zijkant.

Dan stapt u in. Comfortabele fauteuils.

Mooie bekleding. En: een ingebouwde radiocassette-

speler van Philips.

Wat u niet ziet, maar bij een proefrit

meteen merkt, is het hydropneumatische veersysteem,

dat de carrosserie onder alle omstandigheden horizon-

taal houdt. Een formidabel gevoel.

En wat kost de BX Chamonix? Fl. 23.425,-

(exclusief aflever i ngs kosten). Kom snel. Want

dit model hebben we echt maar

f if x : : : voor een paar mensen gemaakt.

' De hier afgebeelde BX Chamonix is uitgerusl mei brede MM.
banden met full cover wieldoppen Deze zijn als extra leverbaar

AUTOMOBIELBEDRIJF W RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-2004 • Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500 • Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

'N IBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman Jr.
Tel. 05735-1796

Honderden zien

uw etalage

duizenden uw

advertentie

in Contact.

Hout en
Plaatmateriaal
op maat gezaagd

Pinksterbrunch
de Timmerië

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Vurenhouten balkjes, geschaafd

31/2 x 31/2, lang 2,10 m per stuk 2,50
4Mz x 4!4, per meter 2,75
4Vi x 6 1/2, per meter 3,95

Merantie latten en balkjes, geschaafd

1 x 41/2, lengte 2,10 m per stuk 3,50
11/s x 4, lengte 2,10 m per stuk 5,00
2x4, lengte 2,10 m per stuk 6,00
4x4, lengte 2.10 m per stuk 7,50

Vloerdelen, 9/geplaatst ... per meter 1,50
u

Panlat per meter 1,00

Vloerplaten 122/244,19 mm . . . per stuk 5,50

BOUWMARKT

Uniek in deze omgeving

TOLDUK
TEL.
05755-1655



De verzilverde en bronzen gedenkpenningen ' 175 jaar constitutionele monarchie'.

Sparen
belonen wij nu
met klinkende

munt •
Als u nu besluit om maandelijks automatisch een
vast of variabel bedrag van op z'n minst f 50,- bij
ons te gaan sparen of een nieuwe rekening komt
openen, dan kunt u rekenen op een prachtige wel-
komstpremie: twee unieke penningen, speciaal ge-
slagen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan
van ons Koninkrijk. Want misschien weet u het nog
uit de geschiedenisboekjes: in 1814, na de val van
Napoleon in Waterloo, werd Willem I als onze
eerste monarch gekroond en bekrachtigde hij met
zijn handtekening de nieuwe Grondwet.

Beide penningen, een verzilverde en een
bronzen, met op de voorzijde het portret van
Willem I van Oranje-Nassau en op de keerzijde een
gedeelte van het titelblad van de met de hand ge-

schreven Grondwe^P^n in een beperkte
oplage geslagen door 's Rijks Munt te
Utrecht en verpakt in een luxe cassette.
Wat moet u doen om op deze manier

munt uit uw spaargeld te slaan?
De Spaarbank maakt het u heel gemakke-

lijk. U geeft ons opdracht om iedere maand f 50,-
of meer van uw Privérekening te laten overmaken
naar uw spaarrekening. Alles gebeurt automatisch.
U heeft er geen omkijken meer naar. Op deze ma-
nier bouwt u ongemerkt een kapitaaltje op. Een
stukje financiële zekerheid voor onverwachte uit-
gaven. Of om die ene hartewens in vervulling te
laten gaan.

Hebt u nog geen spaarrekening bij de Spaar-

bank? Kom dan snel even^Prgs om één van die
prima spaarrekeningen te openen. U kunt dan
meteen die schitterende gedenkpenningen mee-
nemen. Spaart u al automatisch, dan kunt u aan de
actie meedoen door uw maandelijkse spaarbedrag
met f25,- te verhogen.

Voor meer informatie bent u van harte
welkom bij een van onze kantoren. Daar kunnen
wij u precies vertellen welke mogelijkheden er
zoal zijn om uw spaargeld snel te laten groeien.
En... hoe u in het bezit kunt komen van die exclu-
sieve verzilverde en bronzen penningen.

Maar wees er snel bij. Want de actie
loopt tot l juni a.s. en geldt zolang de voorraad
strekt.

De Bondsspaarbank doet meer voor spaarders.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

In het jubileumjaar van Husqvama, zijn alle Prisma
naaimachines voordelig geprijsd. Met een Prisma kunt u
ervaren hoe snel en eenvoudig het is om zelf mooie
kleding te maken. De bediening is heel makkelijk; u
toetst uw wensen in en uw Prisma doet de rest.
Ga naar uw Husqvama dealer en haal de naaimachine
die u allang verdiende (neem uw oude naaimachine
mee). De prijzen zullen u meevallen!

|JL*

(RlHusqvarna

Naai- en Breimachinehandel

Jur en Wil van der Garde
Nieuwstad 23 - Zutphen - Tel. 05750-19222

1949 40 JAAR
WONINGINRICHTING

1989

DESPANNEVOGELGROOTGEWORDENDOOR
SERVICE, VAKMANSCHAP EN GARANTIE

TAPIJT, steeds 110 ROL kamerbreed tapijt in voorraad,
aan de rol geshowd (U ziet dus wat U koopt!).

COUPONNEN VOOR 25-50% van de normale prijs,
gratis en vakkundig gelegd.

OOK ALLE SOORTEN VINYL op 200,300 en 400 cm breed,
van modern tot klassiek.
Tevens een grote kollektie in GORDIJNEN EN MEUBELEN.
Op meubelen altijd 10% KORTING.
Het is prettig winkelen in de zaak met 2000 m2 woonplezier.

PRNNEVGEEL
MEUIEL- EN TAPUTENHÜIS.

hengelo(gld) ruurloseweg.2.\ U8

Vezelrijk wit en /f

vezelrijk bruin brood
De meeste Nederlanders krijgen te
weinig voedingsvezels binnen.
Vezelrijk brood lost dit tekort heel
smakelijk op.

vezel
wit

wit
brood

vezel
bruin

volkoren
brood

12.1
836
199

3,5
979
233

18.2
777
185

11,5
862
205

1 gram voedingsvezel per 100 gram droge stof
2 kJ per 100 gram (3 sneetjes)
3 kCal per 100 gram (3 sneetjes)

Vezelwiïbrood bevat maar liefst viermaal zoveel vezels
als gewoon witbrood. Vezelbruinbroodbevat 1,5 maal
zoveel vezels als gewoon bruinbrood.

Puur natuur, dét proeft U.
Vers van de warme bakker.

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

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

een dakgoot vernieuwen

kan iedereen'.

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen °
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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



DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMONO/KRANENBURG

Woensdag 3 mei 1989
51e jaargang nr. 5

Oranjefeest zeer geslaagd
Het bestuur van de Oranjevereniging kan met genoegen terugzien op een geslaagde Oranjedag, het weer
werkte ook dit jaar weer mee, het Oranjezonnetje was duidelijk aanwezig. Zoals gewoonlijk begon men met
de aubade, de belangstelling hiervoor neemt ieder jaar toe, vooral de entourage by het kasteel doet het
goed. De kinderen hadden dit jaar goed geoefend en er werd luidkeels meegezongen. Om volgend jaar een
dirigent aan te wijzen die zowel zang als muziek kan dirigeren is geen overbodige luxe, dan zal het nog beter
gelijk gaan met de muziek.

Koninklijke onderscheidingen

De voorzitter van de Oranjevereniging,
de heer Wullink, bedankte allen voor
hun medewerking en nodigde allen uit
voor het Oranjefeest vooral om de
sponsorloop tot een succes te maken.
Burgemeester E.J.C. Kamerling gaf een
korte toespraak. De vlaggen werden ge-
hesen door de padvinders begeleid
door trompetgeschal van de heer
Boerstoel. Hierna begaf men zich naar
het dorp voor verdere feestelijkheden.

Playbackshow in het
Dorpscentrum
Op 29 april, Koninginnedag 1989, werd
er door de karnavalsvereniging de
Deurdreajers een playbackshow geor-
ganiseerd voor de Oranjevereniging,
waaraan de groepen 4, 5 en 6 van alle
Vordense scholen konden meedoen.
Dit werd gelukkig enthousiast ontvan-
gen, iedere school leverde dan ook ten-
minste één artiest of popgroep af. En
hoe! Gewapend met zelfgemaakte
drumstellen en gitaren en zo te zien
zonder plankenkoorts kwamen de ar-
tiesten het toneel op en vertolkten daar
zonder schromen hun ingestudeerde
lied. De zaal was laaiend enthousiast
wat bleek uit het oorverdovende ap-
plaus dat zij voor de artiesten hadden.
De jury werd het bijzonder moeilijk ge-
maakt. Zij moesten letten op kleding,
lichaamsbeweging en het meebewegen
van de lippen. Opvallend waren o.a.
VOF de Kunst, Anita Meyer, Bon Jovi
en Michael Jackson. Maar uiteindelijk
besloot de jury na lange discussie te
kiezen voor l Jessica Muller met Paula
Abdul; 2 Dewalt, Peter, Antoine, Jos
en Bastiaan met Normaal, op de voet
gevolgd door 3 Arjan Siemerink met
George Michael. Al met al een gezelli-
ge zaterdagmorgen die zeer zeker voor
herhaling vatbaar is en die mede dank-
zij het werd van 'de mensen achter de
schermen' een succes geworden is. Dus
ook hier weer geldt voor iedereen:
Doorgaan, vooral doorgaan!!

Goochelaar Pedro
Goochelaar Pedro bleek een goede
greep van het Oranjebestuur, vooral
omdat deze jongeman zo correct zijn
programma afwerkte en de kleintjes
het ene na het andere voorgegoocheld
kregen viel men van de ene verbazing

in de andere. Deze jongeman zal het
nog verbrengen als goochelaar, daar
zijn wij van overtuigd.

Touwtrekken
Nieuw was dit jaar het touwtrekken
georganiseerd door de touwtrekvereni-
ging en een goede propagande voor de
touwtreksport. l werd Delden l 9 pun-
ten; 2 Koekoekstraat 8 punten en 3
Delden 3 met 7 punten.

Vlaamse spelen
Bestuur en leden van de jeugdsoos
hebben tijdens het Oranjefeest een po-
ging gedaan om geld in het laatje te
krijgen voor de jeugdsoos. Doch dit is
jammergenoeg totaal mislukt. De spe-
len waren net als voorgaande jaren ge-
pland op het parkeerterrein van Hotel
Bakker, doch tot grote verbazing van
de organisator was men op het plant-
soen bij de Rotonde de boel aan het
opbouwen, doch deze plaats was kon-
traktueel vast gelegd voor de Coca Cola
groep, hier kon men niet omheen.
Dat dit toch een grote teleurstelling was
voor de jeugdsoos valt te begrijpen. Het is
toch al zo moeilijk om de jeugdsoos
draaiende te houden. Het bestuur en en-
kele leden van de groep verdient ondanks
het misverstand toch een pluim dat ze
nog een poging hebben gedaan. Met het
bestuur van de Oranjevereniging kwam
met overeen om de onkosten gezamenlijk
te bespreken en op te lossen.

Ringsteken
In de Reep'n onder leiding van de heer
Norde verzorgden weer het ringsteken.
l werd Gerrie Hendriksen; 2 Hans Nor-
de; 3 mevr. Hendriksen; 4 mevr. W.
Schouten en 5 mevr. H. Schouten.

Ton Golstein uit Warnsveld
schutterskoning
Hij keek nog heel even naar boven, zag
een paar splinters hout wegspatten en
draaide zich om om plaats te maken
voor de volgende schutter. Het 'ah' en
'oh' geroep en gejuich van de omstan-
ders maakte Ton Golstein duidelijk dat
er 'iets' bijzonders aan de hand was.

Jawel hoor, zonder dat hij het zelf zag,
kwam de vogel alsnog naar beneden.
Indianengehuil van zijn familie (de
Golsteins doen telkenjare in grote geta-
le aan het vogelschieten mee) werd
Warnsvelder Ton Golstein bejubeld.

Sponsorloop
Hoogtepunt van het Oranjefeest in
Vorden was ongetwijfeld de sponsor-
loop. Een loop georganiseerd in sa-
menwerking met de Roraryclub uit
Zutphen en waarvan de baten ten goe-
de zullen komen aan de aktie 'Polio-
de-Wereld-Uit'. Aan deze sponsorloop
werd door een groot aantal personen
waaronder vele honderden schoolkin-
deren deelgenomen. In de kom van het
dorp was een parcours uitgezet. Rond-
om heen veel publiek dat zijn favorie-
ten enhousiast aanmoedigde. Hoeveel
geld het opgebracht heeft hopen we
volgende week in Contact bekend te
maken. Dat het iedere verwachting zal
overtreffen daar zijn we wel van over-
tuigd.

Coca Cola acrobatic-show
Een publiekstrekker van de eerste orde
was de Coca Cola Acrobatic-show waar
een perfect staaltje trampolinespringen
ten beste werd gegeven. Onder hilari-
teit van het publiek konden ook om-
standers hun kunstjes komen verto-
nen.
De uitslagen van het schieten en de
Oriënteringsritten zyn als volgt: Vogel-
schieten: l Ton Golstein, Warnsveld; 2
R. van Houte, kop; 3 G.W. Kappert,
rechte^leugel; 4 D. Groot Jebbink, lin-
kerv^Bel; 5 H. Golstein, staart.
Buks^mieten personele baan: l W. Bos-
man; 2 M. J. Eskes en 3 H. Bruggert.

Oriënteringsritten jeugd t/m 15 jaar: l
Suz?^^.egelink, Rieneke Schurink en
Mar^Bn Begieneman; 2 Geert Gr.
Nuel^ra en Egbert Winkels; 3 LUC
Hermans en Joost Rings.
Schooljeugd: l Roelof/Erik/Gerritjan;
2 Mirjam Terwel; 3 Bas en Onno.
Volwassenen: l groep Regelink; 2 da-
mes Bosch; 3 Huising/Zeevalkink.

'Sursum Corda' en 'Concordia' ver-
leenden deze dag muzikale medewer-
king. Overdag en 's avonds heerste er
in de plaatselijke horeca-bedrijven een
gezellige drukte.

'In klein formaat'
Tentoonstelling van Ami-Bernard Zillwegen in de bibliotheek galerie
te Vorden van 16 mei tot 9 juni.
De expositie toont 35 recente werken
van november 1988 t/m april 1989. Het
zijn tekeningen- gem. techniek acryl
schilderijen litho. Ami Bernard Zillwe-
ger werd in Fribourg (Zwitserland) ge-
boren. Na zijn studie aan de Ecole des

Beaux Art in Vevey (Zwitserland) ves-
tigde hij zicht na enige omzwervingen
in 1971 in Zutphen. Hij exposeerde
reeds op verschillende locaties in
Nederland-Italië-Roemenië-Duitsland-
Frankrijk en Zwitserland.

Sportnieuws
Voetbal
Uitslagen pupillen W Vorden
donderdag 2 7 april
Wilhelmina SSS D2-Vorden D2 6-3;
Vorden El-7-Zutphania El-7 1-7.

Maandag l mei
Vordcen Dl-Pax Dl 1-3; Vorden
El-ll-WilhelminaSSSEl-11 1-5.

Programma 3 mei
Vorden Fl-Be Quick Fl; Vorden F2-
Warnsveldse Boys Fl.

Zaterdag 6 mei
Erica E3-7-Vorden El-7; Vorden Fl-
Spc. Brummen Fl; Vorden F2-Erica

Maandag 8 mei
Wilhelmina SSS Dl-Vorden Dl; Vor-
den D2-Gazelle Nieuwland D2.

Uitslagen zondag 30 april
Terborg l- Vorden l 2-6.

Programma zondag 7 mei
Rietmolen 2- Vorden 3 (bij winst is
Vorden 3 kampioen); Vorden 4-Erica
6; SVBV 3-Vorden 5; Vorden 6-
Eerbeekse Boys 6; Socii 5-Vorden 7;
Vorden 8-Pax 11 (bij winst is Vorden 8
gepromoveerd).

Uitslagen junioren dinsdag 25
april
Vorden B3-Colmschate B2 6-0.

y/ijdag 28 april
Vorden B3-Nw. Heeten B2 3-2.

voor de 4e keer de Damnacht van Vor-
den in zaal d'Olde Smidse. Traditio-
neel vindt dit toernooi plaats in de
nacht voor Hemelvaartsdag, dit jaar
van 3 op 4 mei. Ook dit jaar worden
weer ± 70 deelnemers verwacht. De
hoofdklasse is goed bezet: onder de
deelnemers bevinden zich o.a. Johan
Krajenbrink, Wieger Wesselink, Tjeerd
Harmsma, Ruud Palmer en de DCV-
cracks Henk Grotenhuis ten Harkel,
Henk Ruesink en Gerrit Wassink.
Door de damnacht vervalt de kluba-
vond van 5 mei.

Sneldammen voor teams
In Lunteren werd in de Gelderse finale
sneldammen voor klubvijftallen afge-
werkt. Het eerste team kwam tot een
derde plaats. Van winnaar Huissen
werd met liefst 8-2 verloren. Henk Gro-
tenhuis ten Harkel en Henk Ruesink
waren DCV-topscorers met 5 uit 4.
Eindstand: l Huissen 8; 2 Lent 5; 3
DCV 4; 4 Bennekom 3 en 5 Lunteren 0.
Het tweede team kwam tot een 4e
plaats met 5 punten uit 5 wedstijden.
Vriendenkring uit Nijmegen bleek on-
verslaanbaar en werd kampioen met 10
wedstrijdpunten. Topskorer werd Ber-
tus Nijenhuis met 8 punten. Einds-
tand: l Vriendenkring 10; 2 Haalderen
6; 3 Lunteren 5 (28 bordpunten); 4
DCV 2 5 (24 bordpunten); 5 Varsseveld
3 en 6 Barneveld 1.

Programma zaterdag 6 mei Gelders kampioenschap

Vorden Al-Concordia Wehl Al; Vor-
den Bl-Eibergen B2; Vorden B2-Wilp
BI; Vorden B3-Schalkhaar B2; Vorden
C2-SSSE C2.

Dammen
Damnacht van Vorden
Damvereniging Vorden organiseert
met financiële steun van de Rabobank

Gerrit Wassink blijft aan de leiding in
het Gelderse kampioenschap. In zijn
partij met Berry Peters liet hij in de
eindspel echter een excellente kans lo-
pen zijn voorsprong verder uit te
bouwen. Henk Hoekman heeft weer
aansluiting met de top gevonden door
Varno Morseld vanuit een dun standje
alsnog te overspelen. Tegen Berry Pe-
ters kreeg hij onvoldoende grip op het
bord; na een grote afwikkeling werd de
vrede getekend.

^̂ •̂•••̂ •̂••̂ •̂ ••̂ ••H

Agenda

Vrijdagmorgen werden in het gemeentehuis te Vorden door burgemeester E. Kamerling de versierselen
opgespeld bij Vordenaren die dit jaar by de lintjesregen onderscheiden zijn. De hoogste onderscheiding
ging naar mr. F.A. Vaillant, die ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is geworden.
Dhr. mr. F.A. Vaillant, geb. 10 januari
1931 te Haarlem, wonende te Vorden,
Wildenborchseweg 2. Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw. Offi-
cier van Justitie, Hoofd van het arron-
dissementsparket te Zutphen.
Staat van dienst
1958-1961: secr.-ontv. waterschap de
Striene
1961-1968: idem waterschap Salland
maart 1968-okt. 1972: subst. off. van
just. te Breda
okt. 1972-febr. 1977: air. off. van just. te
Zwolle
juli 1980: off. van just, Hoofd van het
arr. parket te Zutphend^
Alsmede een aantal v^Brnalige en hui-
dige nevenfuncties.
Nevenfuncites
In de periode 1962-1967
— Penningmeester ^L Deventer-

Diepenveen van ^B Nederlandse
Rode Kruis;

— Penningmeester afd. Deventer Nat.
Rheumafonds;

— Lid dagelijks bestuur Wijkverpleging
Groene Kruist te Diepenveen;

— Voorzitter afd. Diepenveen VVD;
— Vice-voorzitter afd. Oost Water-

staatsrecht en Beheer van het Insti-
tuut voor Bestuurswetenschappen;

— Docent cursus Waterschapsadmini-
stratie van het Instituut voor Be-
stuurswetenschappen te Zwolle;

— Ex-lid 'stuurgroep bestuur-politie-
justitie' in Gelderland;

— Ex-lid commissie herziening straf-
recht voor jeugdigen (cie. Annevelt);

— Ex-lid werkgroep uitzendingen in
strafzaken (media);

— Ex-lid reclasseringsraad Zutphen
(1980-1986);

— Ex-voorzitter justitieel beleid en
slachtoffer (werkgroep-Vaillant);

— Ex-lid raio selectie commissie;
— Gastdocent: Politieopleidingsschool

Lochem; Kaderschool Rijkspolitie;
Politiestudiecentrum Warnsveld
(cursus driehoeksoverleg voor bur-
gemeesters);

— Lid PBO Gelderland en Overijssel;
- Bestuurslid SSR;
— Voorzitter vergadering van hoofdof-

ficieren van justitie;
— Lid Staatscommissie Waterstaat;
— Lid begeleidingscommissie binnens-

tage raio's op parketten.

centrum in Vorden. In het bestuur van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
leeszaal te Vorden sinds oktober 1981
voorzitter. Gedurende twee jaar ook
voorzitter geweest van het bestuur van
het Dorpscentrum in Vorden.

Zijn carrière begonnen als consulent
van de Stichting Vakopleiding. Op 9
oktober 1958 in dienst getreden van het
Bedrijfsschap Stukadoors-, Terrazzo-
en Steengaasstellersbedrijf. Op 12 sep-
tember 1969 volgde zijn benoeming tot
hoofd technische dienst en op l januari
1975 tot hoofd technisch onderzoek.
Hij is rijksgecommiteerde geweest bij
examens. Gedurende l november 1980
tot 30 juni 1981 waarnemend secretaris
geweest van het Bedrijfsschap. Betrok-
kene is auteur van verscheidene artike-
len en het studieboek 'vakkennis met-
selen'.

Dhr. G. Bogchelman, geb. 16 maart 1919
te Vorden, wonende te Vorden, Em-
maplein 3.
Eremedaille, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau, in zilver.
Naast zijn agrarische bedrijf:
— van 1-3-66 tot 1-1-75 bestuurslid ge-

weest van standsorganisatie GMvL;
— heeft les gegeven (cursus melken)

aan landbouwschool, van l juli 63-
juli 76 gedurende een paar uur per
week;

— voorzitter bestuur bejaardencentrum
van 1956-1964 en van 1967-1974;

— administrateur bejaardencentrum
van 1974 tot sept. 1982;

— bestuurslid (2e penningsmeester)
van de Stichting Welzijn Ouderen
vanaf de oprichting i.c. februari
1987;

— diaken van januari 1956 tot januari
1964;

— ouderling-kerkvoogd van januari
1974 t/m mei 1989, waarvan bijna' de
gehele periode president-kerkvoogd;
in deze periode scriba van de classis
Zutphen van jan. 1982-22 januari
1986;

— raadslid gemeente Vorden van l sep-
tember 1970 tot 3 september 1974;

— voorzitter CDA Vorden van 27 okto-
ber 1980 tot 12 mei 1987.

Dhr. J.F. Geerken, geb. 15 september
1924 te Onstwedde, wonende te Vor-
den, Onsteinseweg 8.
Eremedaille, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau, in goud.

betrokkene heeft op 27-12-88 afscheid
genomen als wethouder (loco-
burgemeester raadslid). Aanvang
raadslidmaatschap op 3 september
1974. Vanaf l oktober 1981 wethouder.
Vanaf 16 januari 1988 tot 16 september
1988 tevens loco-burgemeester (full-
time).
President-kerkvoogd der Ned. Herv.
Kerk te Vorden geweest van 1966 tot
1974. Secretaris damvereniging DCV
Vorden van 3-4-52 tot 24-4-70 echter
met een korte onderbreking van 6-1-61
tot 7-9-62. Van genoemde damvereni-
ging ook voorzitter geweest enwel van
24-4-70 tot 22-12-72.

Sinds 1964 secretaris van de IJsvereni-
ging Vorden. Vanaf de oprichting (akte
d.d. 31-1-68) tot het einde (19-11-82) lid
dagelijks bestuur/voorzitter geweest
van het bestuur van de Stichting Jeugd-

Dhr. L.E. Steenman, geb. 6 februari
1933 te Vorden, wonende te Vorden,
Veldslagweg 7.
Eremedaille, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau, in brons.

Hij heeft veertig dienstjaren op 22
maart 1988 in overheidsdienst en deze
veertig jaren bij de Stichting Oude en
Nieuwe Gasthuis Zutphen gewerkt.
Ruim 33 jaar werkzaam geweest als me-
dewerker bosdienst ONG; de laatste 8
jaar is hij als medewerker plantsoenen-
dienst aan Het Groot Graffel verbon-
den. In zijn werkzaamheden is hij di-
rect betrokken bij begeleiding van pa-
tiënten die aan de bosdienst waren en
aan de plantsoenendienst zij toege-
voegd.
Zeker in de eerte situatie werd veel van
hem gevraagd met betrekking tot zorg-
vuldig en tactvol optreden naar patiën-
ten, gelet op het feit dat hij - niet zel-
den alleen - met een groep patiënten
uitgerust met zaag- en kapgereedschap-
pen werkzaamheden in de bossen ver-
richtte. Het psychiatrisch centrum Het
Groot Graffel is onderdeel van de
Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis
Zutphen.

MEI:
5 SWO Vorden, Open Tafel
7 SWO Vorden, Open Tafel
8 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

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

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

Vorden, Bijeenkomst
12 ANBO, Lezing, Dorpscentrum

Vorden
12 SWO Vorden, Open Tafel
12 Voorjaarsledenvergadering Jong

Gelre in het Dorpscentrum,
Vorden

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

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

competitie senioren
20 Nationale culturele wedstrijd Jong

Gelre.
21 SWO Vorden, Open Tafel
21 Aspirant ledenwerk Jong Gelre

Vorden
22 Soos Kranenburg
22 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

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

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

Bakker
26 Jong Gelre, Regio

klootschiettoernooi
28 SWO Vorden, Open Tafel
28 Jong Gelre Vorden, dagje Slagharen
29 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

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

Slotavond

JUNI:
1—4 Jong Gelre Vorden, uitwisseling

buitenlandse jongeren
2 SWO Vorden, Open Tafel
4 SWO Vorden, Open Tafel
5 Kerkegebed

5—8 Avondvierdaagse Sparta Vorden
6 Soos Kranenburg
6 SWO Vorden, Open Tafel
8 Bejaardenkring Vorden
9 SWO Vorden, Open Tafel

10 Jong Gelre, Buitensportdag te
Twello

11 De Snoekbaars, onderlinge
kompetitie

11 SWO Vorden, Open Tafel
13 SWO Vorden, Open Tafel
16 Jubileumverloting Concordia
16 SWO Vorden, Open Tafel
18 SWO Vorden, Open Tafel
20 De Snoekbaars, onderlinge

kompetitie
20 Soos Kranenburg
20 SWO Vorden, Open Tafel
23 Jong Gelre Vorden, barbecue
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
27 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel



Waterpolo in huize Karmiggelt met de paplepel ingegoten

Pa Frans (43) en zonen Marck (19)
en Andre (16) hopen met 'Vorden'
zondag kampioen te worden.

De namen van Frans, Marck en Andre Karmiggelt komen vrijwel wekelijks in de wedstrgoverslagen van het
eerste team van 'Vorden '64' voor en dan speciaal wanneer het gaat om de namen van de doelpuntenmakers.
De broertjes Karmiggelt denken dan velen. Zo is het echter niet helemaal. Marck en Andre zijn broers van
elkaar. De 43-jarige Frans is de vader en ook hij speelt in het eerste team van Vorden nog een flink partijtje
mee!
Geen wonder dat gesprekken over wa-
terpolo in huize Karmiggelt de boven-

toon voeren. Ze zijn alle drie fanatiek
met hun sport bezig. Ook beslist geen

Politievaria GROEP VORDEN

Op donderdag 27 april reed een 11-jarig
meisje op haar fiets over de Dorpsstraat
in Wichmond en stak de Baakseweg
over. Zij verleende daarbij geen voor-
rang aan een uit de richting Baak ko-
mende automobilist. Een botsing was
het gevolg. Het meisje werd gewond
aan haar hoofd en is per ambulance
overgebracht naar Het Nieuwe Spittaal
ziekenhuis. De automobilist kwam met
zijn auto in aanraking met een boom.

Op dezelfde dag vond nog een ongeval
plaats tengevolge van onvoorzichting
oversteken. Een 13-jarig meisje stak
met haar fiets de Zutphenseweg in
Vorden over. Twee uit de richting ko-
mende automobilisten moesten als ge-
volg daarvan sterk remmen. De fietser
en de beide auto's kwamen met elkaar
in aanraking. Niemand raakte gewond.

Op vrijdag 28 april werd in een Vorden-
se supermarkt een 27-jarige man be-
trapt op een diefstal. De man werd aan-
gehouden. Na verhoor werd hij later op
de dag in vrijheid gesteld. De man
bleek eerder dit jaar ook al eens aange-
houden te zijn voor diefstal.

Op dezelfde dag werd vanuit een tent,
welke op een camping stond, een race-
fiets, wat blikgroente en flesjes bier
ontvreemd. Van de dader(s) ontbreekt
elk spoor.

Op zaterdag 29 april deed een inwoner
van Vorden aangifte van mishandeling.
De man liep met zijn vrouw over de
Dorpsstraat toen een drietal jongelui
passeerden. Er ontstond een woorden-
wisseling waarna een van de drie de
man plotseling aanviel. De vechtenden
werden door een buitenstaander ge-
scheiden. Het slachtoffer liep lichte
verwondingen op. De identiteit van de
dader is nog niet bekend.

Op zondag 30 april werd opnieuw aan-
gifte gedaan van mishandeling. De aan-
leiding is niet helemaal duidelijk, maar
het gevolg was, dat de aangever, een 19-
jarige Vordenaar, een flinke klap in zijn
gezicht kreeg. De dader is bekend.
Verder werd op 30 april aangifte gedaan
van het beschadigen van een personen-
auto. Een geparkeerde auto werd later
op dezelfde plaats beschadigd aange-
troffen, vermoedelijk aangereden door
een ander voertuig. Althans volgens de
verklaring van de bestuurder. Na on-
derzoek bleek echter dat de bestuurder
zelf met zijn voertuig ergens tegenaan
was gereden en probeerde om via een
(valse) aangifte in aanmerking te ko-
men voor schadevergoeding.
Verder werd in de afgelopen week di-
verse keren melding gemaakt van (klei-
nere) vernielingen en werd, voor ver-
schillende zaken, enkele malen de poli-
tie om hulp verzocht.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Entrecote met groene pepers
Eigenlijk is lendebiefstuk een beter woord voor entrecote omdat het
vlees tegenwoordig van de dunne lende van het rund wordt gesneden en
niet, zoals vroeger, tussen de ribben van het vlees. Het vlees heeft een
dunne vetlaag en die zorgt ervoor dat het vlees ook na het bereiden
sappig blijft en verleent er ook de pittige smaak aan. Wanneer u echter
niet zo op die vetlaag bent gesteld, dan kunt u die er het beste pas vlak
voor het opdienen of aan tafel afsnijden.
Reken voor vier personen op 2 entrecotes van elk 300 a 350 gram. Verder
heeft u nodig: groene pepers uit een blikje of potje, cognac, 1/8 liter
room.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Wrijf het in met wat zout en
peper en bak het in (weinig) hete boter boven een niet al te hoog
afgestelde warmtebron gedurende tien minuten aan weerszijden bruin.
Verpak het vlees daarna in aluminiumfolie en laat het 10 minuten rusten.
Intussen kunt u de saus bereiden. Leg 1V2 eetlepel groene pepers op een
zeefje. Spoel de pepers onder koud water af en laat ze uitlekken. Verwij-
der de bakboter uit de pan. Blus de pan met 2 dl. water (of bouillon).
Breng alles aan de kook en roer tegelijkertijd de aanzetsles van de bodem
van de pan goed los. Laat alles even flink doorkeken. Zeef het vocht en
voeg er 2 a 3 eetlepels cognac en de room bij. Breng alles opnieuw aan de
kook en laat alles zolang zachtjes doorkeken tot een licht gebonden saus
is verkregen. Druk l eetlepel groene pepers met de bolle kant van een
lepel plat en roer ze door de saus. Proefde saus en voeg naar eigen smaak
en inzicht wat zout en/of peper toe. Snijd het vlees eventueel eerst in
plakken. Leg het, zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model, op een
voorverwarmde schaal. Schenk er een deel van de saus over. Strooi de
achtergehouden pepers erover. Dien de rest van de saus apart in een
sauskom op.
Tip: Bij een dergelijk gerecht smaken vrijwel alle groenten van het sei-
zoen bijzonder goed. Geef er kleine gekookte, gebakken of gefrituurder
aardappeltjes bij.
Bereidingstijd: ± 35 minuten
Energie per portie: ± 1355 kJ (325 kcal)

toeval dat ook juist zij geen trainingsa-
vond van hun club overslaan. Als het
een beetje meezit kan Vorden zondag 7
mei in de tweede klas Kring de kam-
pioensvlag gaan hijsen. Een gelijkspel
tegen Brummen is reeds voldoende.
Voor Frans Karmiggelt een wedstrijd
met een speciale betekenis want juist in
Brummen is hij met de waterpolo be-
gonnen. 'Ik ben er destijds als het ware
door mijn broers bijgesleept', zo zegt
Frans, terwijl Marck en Andre aan-
dachtig toehoren of pa zich zelf niet
teveel op de borst klopt. En dat laatste
blijkt mee te vallen. Frans Karmiggelt
houdt niet van dikdoenerij.

Gewaardeerde kracht
Volgens Marck en Andre is pa nog
steeds een gewaardeerde kracht in het
team. Marck over zijn vader: 'Pa heeft
een goed spelinzicht. Beschikt over
veel ervaringen routine. Hij speelt
meestal in i^Bbrdediging en geeft van
daaruit waa^fvolle aanwijzingen. En
als pa mee naar voren komt, wil ik hem
best een bal geven zodat hij ook een
keer kan scoj^n', aldus een lachende
Marck die z^Kén doel voor ogen heeft
en wel het IV van de tegenpartij. En
dan maar zo hard mogelijk schieten! Pa
Frans onderschrijft de woorden van
zijn zoon: 'Ik heb op bijna alle plaatsen
gespeeld. Verdedigend kom ik toch wel
het beste uit de verf. Ik zeg altijd maar,
zo dicht mogelijk bij de tegenstander
gaan liggen en hem beletten te spelen'.

Trucjes
Zijn echtgenote Carolien grinnikt maar
wat en laat zich plotseling ontvallen:
'Om je eerlijk de waarheid te zeggen,
de jongens zeggen dikwijls tegen mij,
pa is niet meer zo snel, maar hij heeft
wel een paar trucs in huis zodat het niet
opvalt'!

De laatste jaren houdt Frans zich niet
alleen in het water maar ook daarbui-
ten veelvuldig met coaching bezig. Dat
heeft hem doen besluiten om zich daar
volgend seizoen nog meer op toe te
leggen. 'Ik denk dat ik in het tweede ga
spelen en bij het eerste team ga coa-
chen. Lijkt mij leuk werk', zo zegt hij.
'En als jouw zoons in de wedstrijd nu
eens niet naar je luisteren, wat dan?' zo
vroegen wij senior. 'Dan kom ik daar
thuis in besloten kring wel op terug', zo
zegt Frans fijntjes. De 19-jarige Marck
(student aan het CIOS te Arnhem)
speelt al zo'n jaar of vier met pa samen.
Met zestien jaar kwam hij in het eerste.
Broer Andre, eerste jaars student aan
de MTS te Doetinchem, speelt twee
seizoenen in Vorden 1. Gestimuleerde
door hun vader zijn beiden op 11-jarige
leeftijd met de waterpolosport begon-
nen. Terwijl Marck specifiek in de
voorhoede opereerde, speelt zijn broer
zowel in de aanval als in de verdedi-
ging. 'Achter of voor, het maakt mij
niets uit', aldus Andre. Beiden zijn ook
enorme tennisliefhebbers. Pa houdt
het naast waterpolo bij een andere wa-
tersport: zeevissen.

Soepdagen
Echtgenote en moeder Carolien speelt
geen waterpolo. Zij zoekt haar vertier
in de volleybalsport, in het 8e team van
Dash. De zaterdag en zondag noemt zij
'soepdagen'. In de meest letterlijke be-
tekenis van het woord. 'Door de sport
zien we elkaar die dagen weinig, zodat
er over het algemeen soep wordt gege-
ten.

Toekomst
Pa Frans en zijn kroost zijn er heilig
van overtuigd dat Vorden l nog lang
niet aan het eind van zijn latijn is. Maar

dan moet er wel snel aanvulling vanuit
de jeugd bijkomen. Frans: 'Dat is het
probleem bij ons. Omdat wij altijd in
Eefde trainen is de jeugd vaak, wat het
vervoer betreft, aangewezen op de
ouders. In feite afhankelijk van de
ouders. Dat is één van de redenen dat
de aanwas van jeugdleden stagneert',
zo meent Frans Karmiggelt.

Sportnieuws
RTV Vierakker-
Wichmond
Dat een klassieker rijden de droom is
van iedere wielrenner moge duidelijk
zijn. Want wat is er mooier om te zeg-
gen daar reed vroeger Joop Zoetemelk
of Steven Rooks ook. In Hoogeveen
had men op 29 april voor jeugdrenners
uit geheel Nederland zo'n klassieker
georganiseerd. In zo'n groot deelne-
mersveld boekten de jeugdleden van
de RTV in hun catagorie de volgende
plaatsen: cat. 4 23e Jos de Loor; Cat. 5
7e Alexander van Amersfoort en 13e
Erna de Loor; Cat. 6 15e Lars Vos; cat.
7 30e Edwin Maalderink. Junior Man-
no Lubbers sloot de aprilmaand af met
weer een overwinning. De talentrijke
Warnsvelder won met grote overmacht
de Ronde van Almelo. Hij kwam met
40 sec. voorsprong op het peleton al-
leen over de streep. Zondag 30 april
werd hij in Keulen bij een internationa-
le wedstrijd 25e.

Tennis
De afgelopen week is er i.v.m. Konin-
ginnedag minder intensief getennist
dan de twee voorafgaande weken, im-
mers de gehele zondagcompetitie
kwam te vervallen. De regiocompetitie
kwam i.v.m. slechte weersomstandig-
heden (woensdag jl.) te vervallen.

Dinsdagcompetitie dames
Het eerste damesteam is er spijtig ge-
noeg niet in geslaagd om haar zege-
tocht te continueren. In de tegen-
standsters uit Borculo moest zij haar
meerdere erkennen!! Uitslagen dames-
competitie: De Wildbaan 1-flfcden l
4-1; Vorden 2-Almen l 1-4; ̂ plen 3-
De Koen l 2-3.

Zaterdagcompetitie
Het juniorenmixteam zette ^A over-
winningstocht prima voort do^^eder-
om het maximale uit de spelen partijen
te halen. Met betrekking tot de jon-
gensteams is jammergenoeg het tegen-

overgestelde hierop van toepassing.
Hun tegenstanders blijken geroutineer-
der en sterker te spelen. Afgelopen za-
terdag werd de totale seniorencompeti-
tie een trieste aangelegenheid. Alle
teams kregen een nederlaag te incasse-
ren.

Uitslagen zaterdagcompetitie
Vorden Jun. mix-TC Zuid 3 5-0; Vor-
den jongens t/m 14 jaar-Groenlo 0-6;
De Wildbaan l-Vorden jongens t/m 17
jaar 6-0; Vorden sen. mix 1-IJsselweide
2 1-4; Doesburg 2-Vorden sen. mix 2 5-
0; vorden sen. Mix 3-Veldhoek l 2-3;
Vorden sen. heren 1-IJsselweide 2 0-6;
Ruurlo l-Vorden vet. 15-1.

Uitslagen inhaalcompetitie 30
april 1989
Regio comp. jun. jonges Vorden-
Gorssel 0-6.
Zondagcompetitie Kerschoten-Vorden
sen. heren 3 5-1.

LR en PC De
Graafschap
Voor de ponyruiters was 29 april niet
alleen Koninginnendag maar ook het
concours in Neede. Voor drie van de
zes deelnemers was de dag heel succes-
vol. Jorien Heuvelink won met Sarah
de Ie prijs in de B-dressuur met 137
punten. Nicole Dauma behaalde met
Mixi de 3e prijs in deze klasse met 133
punten. Bij het B-springen in de klasse
B/C behaalde Rini Heuvelink met haar
pony Lucky de Ie prijs.

Terborg-Vorden 2-6
Het voetbalseizoen is voor 'Vorden' l
net zo geëindigd als begonnen nl. met
een overwinning. De eerste competitie-
wedstrijd uit tegen Eibergen werd met
3-2 gewonnen. De slotwedstrijd afgelo-
pen zondag uit tegen Terborg eindigde
in een 6-2 overwinning! Jammer voor
de geelzwarten dat er tussen beide
wedstrijden in nog 20 anderen gespeeld
werden en zoals bekend met alle gevol-
gen van dien. In elk geval hebben de
geelzwarten op waardige wijze afscheid
genomen van de 4e klas KNVB. In de
wedstrijd tegen Terborg maakte Vor-
den dankbaar gebruik van het zomera-
vondvoetbal van de thuisclub. Nadat
Terborg door een doelpunt van John
Peters op een 1-0 voorsprong was geko-
men, zette Vorden de zaakjes eens
eventjes recht. En hoe! Edwin Meyer
zorgde voor een 1-1 ruststand, waarna
deze speler na rust nog eens tweemaal
een duit in het zakje deed. William de
Weerd en Mark van de Linden (2x)
kompleteerden het halve dozijn. Vlak
voor tijd maakte Rog het tweede Ter-
borgse doelpunt 2-6.

Zege voor Treffers
Door thuis met 6-4 van Unitas 2 te win-
nen is het eerste team van de 'Treffers'
opgeklommen naar de derde plaats. S.
Hovenkamp won alle drie partyen. R.
Gasper won tweemaal. Beide spelers
wonnen tevens het dubbel. Z. Heyink
kwam niet tot winst. Treffers 2 verloor
thuis met 4-6 van Litac Zeiler 5. F. Ho-
venkamp won driemaal en F. Schoena-
ker éénmaal. Het derde team van Tref-
fers ging met 10-0 ten onder tegen Ta-
verdo 7.

Tweede plaats Chr.
Wichers
Chr. Wichers en A. Sprukkelhorst de-
den namens Treffers in 's Heerenberg
mee aan de meerkampioenschappen
tafeltennis. Aan deze wedstrijden de-
den de acht beste spelers uit de ver-
schillende klassen mee. In de 'zeven-
kamp' werd Chr. Wichers op fraaie wij-
ze tweede. Hij verloor zijn laatste par-
tijd in 3x 22-20. Sprukkelhorst eindigde
op de voorlaatste plaats, waarbij aange-
tekend dat de meeste partijen na drie
sets pas in een nederlaag voor de Vor-
denaar eindigden.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
Leden van de Postduivenver. Vorden
hebben dit weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Hasselt (afstand
145 km.). De duiven werden om 9.45
uur gelost met een zuidenwind. Snel-
heid Ie prijsduif 1450 meter per mi-
nuut. Prijswinnaars: J. Eulink 1-6-9-
10-11; G. en H. Boesveld 2-3-4-7-8-
12-15; A. A. Jurriens 5 en 13; R. Wiekart
14.

Hemelvaartsrit 'De
Graafschaprij ders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' or-
ganiseert op Hemelvaartsdag een
orienteringsrit, welke 's morgens bij
café Schoenaker van start gaat. De he-
ren G. en D. Versteege hebben een rit
uitgezet in de direkte omgeving van
Vorden. Voor deze puzzelrit zyn vele
fraaie prijzen beschikbaar gesteld.

De Blauwkras
Warnsveld
Wedvlucht Lommei
Uitslag: J. HofT l, 6; Comb. van Gijssel 2,
7,10; H. Modderkolk3; H. Langenkamp
4; G. Nekker? 5, 8 en J.W. Bosvelt 9.

jansen SgalJI
- autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

IOVAG Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Uw meubels
versleten? ,
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Een greep uit ons assortiment:
— groente planten
— chrysanthenstek
— dahlia's, knolbegonia, etc.

Ook het adres voor:
— hydrocultuur
— collectie zijdebloemen en

-planten

Bloemist-hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1508
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Cafe-Restaurant

De Cuifel
Dorpsstraat 11

Ruurlo

maandag 15 mei
2de pinksterdag

speelt voor u de beroemde

Tsjechische Folklore-Blaaskapel

ZADOVjACI
uit Zuid-Moravië

van 14.00-18.00 uur

zaterdag 13 mei

MEI-KERMIS
's avonds dans- en showorkest

LIBERTY
Aanvang 20.30 uur.

05735-1312
J
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