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Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11. telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouderMr. M.A.VT Slingenbefg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te makenbij receptie gemeente-
huis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlands Astmafonds ver-
gunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 11 tot en met 16 mei a.s.

2. Militaire oefening
Tussen 11 en 15 mei a.s. wordt er een
militaire oefening gehouden in het ge-
bied Hackfort en Linde. Daarbij zul-
len een aantal verbindingsposten wor-
den ingericht. Bij die oefening zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie. Toestemming is ver-
leend voor het betreden van particu-
lier terrein.

3. Inzameling landbouwplastic
Op 21 mei a.s. vanaf 08.00 uur zal er
net als in voorgaande jaren gelegen-
heid bestaan om landbouwplastic gra-
tis ter inzameling aan te bieden. Dit
plastic is bestemd voor hergebruik.
Tot en met 20 mei a.s. tot 12.00 uur be-
staat de mogelijkheid dat telefonisch
op te geven bij de gemeente (tel.
2323).
Bij het aanbieden van dat plastic is het
volgende van belang:
1. het plastic dient te worden opge-
vouwen, dus niet in een grote bundel
te worden opgerold;
2. er mogen geen andere stoffen wor-
den aangeboden in het landbouwplas-
tic, zoals autobanden of puntdraad;
3. de verschillende soorten plastic die-
nen afzonderlijk te worden aangebo-
den en met touw te worden dichtge-
bonden;
4. het plastic dient zoveel mogelijk te
zijn ontdaan van klei en zand om het
gewicht te reduceren.
5. Het plastic dient langs de weg te
worden geplaats.
Voorts wordt u er op attent gemaakt
het zgn. witte kunstmestplastic niet
mee te geven, omdat dit sedert een
reeks van jaren wordt ingezameld
door een plaatselijke vereniging.

4. Bescherming Gelderse
waterwingebieden.

In de periode van l april en l juni 1987
ligt ter gemeentesecretarie, afdeling
algemene zaken te Vorden de ont-
werp-verordening van de provincie

Gelderland inzake de bescherming
van waterwingebieden ter inzage. In
die perode kunt u schriftelijk reageren
op de inhoud van genoemd ontwerp,
enwel bij Provinciale Staten van Gel-
derland, Dienst Milieu en Water, post-
bus 9090, 6800 GX Arnhem.
Provinciale Staten zullen zich waar-
schijnlijk op 9 september 1987 defini-
tief uitspreken over de Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden
Gelderland.
Het doel van deze ontwerp-verorde-
ning is om het grondwater in de water-
wingebieden en de directe omgeving
(de zgn. l-, 10- en 25 jaarszones) te
beschermen.
Dat houdt in dat het na de vaststelling
van die verordening bepaalde aktivi-
teiten, zoals het uitrijden van mest ge-
durende een bepaalde periode, het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen, het
houden van ondergrondse olietanks,
het in voorraad hebben en het gebrui-
ken van schadelijke stoffen, het stor-
ten van afvalstoffen, het doen van bo-
ringen, ontgrondingen, afgravingen,
het aanleggen van wegen, het exploi-
teren van recreatieterreinen is verbo-
den, behoudens ontheffing van de
provincie.
Op deze wijze kan het grondwater, dat
dient voor de bereiding van drinkwa-
ter, worden beschermd.
Deze ontwerp-verordening heeft uits-
luitend betrekking op openbare wate-
ronttrekkingen. Indien in die gebie-
den particuliere wateronttrekkingen
plaatsvinden, worden geen bescher-
mingsregels gehanteerd.
Toepassing van deze verordening kan
erg ingrijpend zijn voor belangheb-
benden, zoals bewoners en grondge-
bruikers in dat gebied. De ontwerp-
verordening kent overigens schade-
vergoedingsartikelen. Informatie
kunt u verkrijgen bij afdeling algeme-
ne zaken van de gemeentesekretarie,
tel. 2323, tst. 42.

5. Hinderwet
In de Staatscourant van 19 maart jl.
verscheen een ontwerp Algemene
Maatregel van Bestuur ex artikel 2a en
30e van de Hinderwet houdende re-
gels voor het bewaren van dunne mest
in bassins (Besluit mestbassins Hin-
derwet).

Wanneer deze maatregel in werking
treedt (naar verwachting medio 1988)
zullen agrariërs, die een mestbassin
willen oprichten, over het algemeen
geen hinderwetvergunning van het
gemeentebestuur meer nodig heb-
ben, doch zij moeten wel voldoen aan
de voorschriften, die in deze maatre-
gel staan aangegeven. Uiteraard dient
nog wel een bouwaanvraag bij burge-
meester en wethouders te worden in-
gediend.
De inhoud van deze ontwerp-maatre-
gel is echter zodanig, dat agrariërs,
welke een mestbassin tot stand bren-
gen in de periode gelegen tussen l juni
1987 en de datum van inwerkingtre-
ding van deze maatregel (ervan uit-
gaande dat deze inhoudelijk niet
wordt gewijzigd) er rekening mee
moeten houden dat deze vorm van
opslag binnen één jaarna inwerking-
treding moet zijn afgedekt. Dit geldt
zowel voor bassins voor de opslag van
varkensmest, rundveemest dan wel
voor een combinatie daarvan.
Voor nadere informatie kunt u terecht
bij afdeling algemene zaken ter ge-
meentesecretarie, tel. 2323, tst. 42.

6. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

De Wet Arob biedt aan derden be-
langheh^nden de mogelijkheid offi-
cieel b'^Baar in te dienen tegen be-
sluiten vfui de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleerJÉ| bouwvergunningen. Een
overzicwn'an de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 28 april
1987 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H J.D. Harmens, Sta-
tionsweg 27 te Vorden voor het ver-
bouwen van een erker aldaar;
2. Aan de heer W.J. Bolderdijk, Mar-

grietlaan 8 te Vorden voor het bouwen
van een tochtportaal van de woning
aldaar;
3. Aan de heer W.C.J. Haas, Christi-
nalaan 18, Vorden voor het plaatsen
van en dakkapel aldaar;
4. Aan de heer H.P. Dijkstra, Burg.
Galleestraat 38 te Vorden voor het
vernieuwen van de berging aldaar;
5. Aan de heer J.F.J. Rings, Wilden-
borchseweg 11 te Vorden voor het ver-
bouwen van de garage/berging tot
woonruimte aldaar;
6. Aan de heer B. Abbink, Kruisdijk 9
te Vorden voor het bouwen van een
tweede bedrijfswoning op het perceel
Kruisdijk 7a aldaar;
7. Aan de Beheersstichting "Urtica",
Veldweideweg 3 te Warnsveld voor de
verbouw an de woningen Overweg 3
en 5 te Vorden.

Zoals U bekend ligt tot en met 26 mei
a.s. voor een ieder ter gemeente-sec-
retarie ter inzage 't ontwerp-bestem-
mingsplan "Kranenburg 1987", dat
voorziet in de mogelijkheid van uit-
breiding van de kern Kranenburg met
in totaal 31 woningen.
Eventuele bezwaren tegen dit ont-
werp-plan dienen uiterlijk 26 mei a.s.
schriftelijk te worden ingediend bij de
gemeenteraad van Vorden, postbus
9001, 7250 H A VORDEN.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

In een eerder stadium hebben wij al
melding gemaakt van het voornemen
reeds in 1987 een aanvang te maken
met de woningbouw binnen de ge-
plande uitbreiding.

Dit is alleen mogelijk door vooruit te
lopen op het bestemmingsplan. Daar-
toe dient het voornemen gepubli-
ceerd te woden met de mogelijkheid
ook hiertegen bezwaren in te dienen.
Zoals U uit de advertentie elders in dit
blad kunt opmaken heeft het college
het voornemen hiertoe voor het
noord-oostelijk gelegen gedeelte van
het plan. Het betreffende gedeelte
van het plan treft u hierbij aan.

Bezwaren tegen dit voornemen die-
nen voor 26 mei a.s. schriftelijk te wor-
den ingediend bij Burgemeester en
wethouders.

55 jaar getrouwd

Johan Willem Weijs (81) en Jantje Weijs Miggels (81), de Boonk 31
/jjn voor 44 jaar geleden in Giethoorn per punter getrouwd. Tot /ijn
56e jaar heeft de heer Weijs en echtgenote in St. Jansklooster ge-
woond op de boerderij „Ruigenhof'. Als naaste buurman van Evert
van Benthem, welke trouwens ook nog een felicitatiekaart stuurde.
I.v.m. gezondheidsredenen kwam het echtpaar Weijs naar Vorden,
waar de heer Weys nog 8 jaar by Supermarkt Albers werkte. Nu werk
hij nog graag in de tuin. Het echtpaar heeft 4 kinderen en 12 kleinkin-
deren en heeft het goed naar hun zin in Vorden.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: HJ.Beerning en
J.D.M. Giesen.
GEHUWD: R. Nekkers en G. Linde-
boom.
OVERLEDEN: Geen.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
belegt op vrijdagavond 8 mei een
voorjaarsvergadering. Na de vergade-
ring gaan de jongelui in de kapel in de
Wildenborch schieten.
Maandag 11 mei wordt er bij Appie
Happie in de Veldhoek een onderling
zaalvoetbaltoernooi gehouden.

Buurtver. Delden
Om de verenigingskas wat te spekken
wordt er door de leden van de-buurt-
vereniging Delden zaterdag 9 mei oud
papier opgehaald.

R .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering fa-
milie-viering rond moederdag. Zondag
10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 10 mei 10.00 uur ds. K.H.W.Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 mei 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 mei 10.00 uur drs. J. Bol van
Rijssen; 19.00 uur ds. H.J. Douwes van
Bennekom. ,

Weekenddienst huisarts
9 en 10 mei dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 9 mei 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Warringa. Tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
9 en 10 mei J.H. de Lange, Lochem. Tel.
05730-4357. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Mevr. Wolters, Telefoon 1262. Graag bel-
len voor 8.30 uur.

%
Stichting voor maatschappelijke

dienstverlening "De Graafschap"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



10 mei MOEDERDAG

ZIE ONZE GRANDIOZE KOLLEKTIE TUINMEUBELEN
(2e etage) als moederdagaanbieding:

269,-4 TerraSStOelen met hoge rug (TNO getest) en

4 InzetkuSSenS 3 cm dik kompleet voor:
(zolang de voorraad strekt)

• HANDDOEKEN
• THEEDOEKEN
• SLAAPZAKKEN
• SIERKUSSENS
• BADLAKENS

• TAFELKLEDEN
• DEKBEDOVERTREKKEN
• LAKENSETS
• GEBLOEMDE FLANELLEN
LAKENS

• DEKENS, DRALON OF WOL
• SPREIEN

KLEIN MEUBELEN

HELIVflNK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

LAAGTE 16 EIBERGEN

Bij vishandel van de Groep
UIT SPAKENBURG

Hollandse nieuwe
per stuk voor

Hollandse nieuwe
4 stuks voor

Hollandse nieuwe
9 stuks voor

Bakbokking
per stuk voor

Bakbokking
5 stuks voor

1,75
5,00

10,00
1,25
5,00

Verder vele soorten warme gebakken vis, elke dinsdag in Vorden bij de
kerk. Dinsdag 's middags met de volkswagen in Hengelo Gld.

INTER

Comfortabele loopschoen in een attractieve kleurstelling.
Bovenmatenaal van glansnylon met a-symmetrische neusverstevi-
ging en externe hielstabilisator. Gepolsterde instap, variabele
vetersluiting.
Tussen/oo/ opgebouwd uit 2 verschillende hardheden EV.A.

LRF1CER
Maat: 36 - 47

39,-Normale prijs 69,95 nu één week lang slechts

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

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17. Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 7, 8, 9 mei
Voor een gezellige moederdag.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
11 mei

panklare
witte kool
500 gram

0,75

DINSDAG
panklare

geschrapte
worteltjes
500 gram

0.95

WOENSDAG
13 mei

panklare
rode kool
500 gram

0,75
Het meest gesorteerd in verse rauwkost, ca. 10 soorten
-——— dagelijks in voorraad. —^———

A.s. zondag moederdag
wij maken taarten in vele
soorten en maten zoals:
slagroom, vruchten, mokka
bavaroise, chipolata
Bestelt u s.v.p. tijdig.

AANBIEDING:

NNIND/HOLENB/1KKBRS

V1331 verschillende soorten van 4,75 voor

K rente of ro/ijnenmikvan 3.00 voor
Advocaatsnit van 5.75 voor

WARME BAKKER

4,25
2,50
5,25

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

lanTrodenburg

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

Fijne verse worst
1 kiio 6,95

Grove verse worst
1 kilo 9,90

Speklapjes
1 kiio 7,25

Borstlapjes
1 kilo 11,90

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas rib karbonade 1 ̂  9,25
II3111 lapjes mager 1 kilo ö,<Lü

Hamburgers Per stuk 1,00
WEEKEND SPECIALITEITEN

Bami + nasi 1 k,i0 6,25
<s

Ba^.pangang 500 gram 6,25
Snitzeis 5 halen 4 betalen

arkensvlees
ers

oordelig
errassend lekker

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt 150 gram 1,25
Gebraden rosbief 100 gram 2,45

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1kilo

9,90
Mager varkens

lappen
Schouderkarbonade 1 kli0 6,45 1 kilo 6,95

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

Adverteren?
Contact!

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Dl VALEWEIDE
Begon ia' s 2 stuks
Kaapsviooltjes 3 stuks

10,00
6,50

Agratum, Salvia's, Petunia's,
Vlijtig Liesje, Beqonia's 24 stuks voor 14,75
Volop Chrysanten planten, tomatenplanten.



Met grote dankbaarheid geven §
wij U kennis van de geboorte | J 96Z
van onze dochter

RACHELLE

25 jaar 1987

Bij het H. Doopsel ontvangt zij
de namen Rachae/la Carolina
Geertruida Johanna

FREDDY EN JEANNETTE
PELLENBERG

30 april 1987
Brinkerhof 50
7251 WR Vorden.

Peter en meter:
Johan en Carla Balvert.

Wij zijn erg blij en dankbaar
met de geboorte van onze
dochter
ESTHER JA CO-MINA

We noemen haar

Op maandag 11 mei 1987 hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk
te vieren.

l JOHANWEENK
en

WEENK-ROUWENHORST

Wij nodigen u uit op de receptie van 14.30 §
tot 16.00 uur. U bent van harte welkom in
zaal "De Herberg ", Dorpsstraat 10 te Vorden. &

| 7251JM Vorden
§ Van Lennepweg 1 .

In plaats van kaarten.

ESTHER

AUBERT EN WILMA
VËLTHUIS-REGELINK

1 mei 1987
Warkenseweg 4
7251 HG Vorden.

26-04-1987, 14.50 uur.

Hoera, ik heb een zusje
zij heet

ANIEK
Mascha

MARIAN, BERT EN
MASCHA VAN LANGEN-

BISSELINK

Hoetinkhof 145, Vorden.

Voor de zeer vele gelukwen-
sen, cadeau's, bloemen enz. die
wij kregen bij ons 50-jarig hu-
welijksfeest op 16 april zeggen
wij iedereen hartelijk dank.

A.BOERS .
HJ.BOERS-MEERBEEK

Vorden, mei 1987.

Wij hebben de laatste maal
Jouw hand gekust,
toen jij daar lag,
zo tussen al die bloemen.
Wij kregen er die wonderlijke
rust,
die zo heel anders is,
dan wat wij rusten noemen.

Langs deze weg bedanken wij
iedereen voor de vele indruk-
wekkende blijken van medele-
ven na het verlies van

JANET

FAM. LINDENSCHOT
HANSWAGENVOORT
FAM.WAGENVOORT

Vorden, mei 1987.

Voor uw blijk van medeleven
dat wij van u persoonlijk of
schriftelijk mochten ontvan-
gen na de korte ziekte en over-
lijden van mijn lieve man en
zorgzame vader en opa

BERTHUS
GROOT JEBBINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam
A. Groot Jebbink-Haaring

Molenweg 45.

Zondag 10 mei van 13.00 -
14.00 uur slaatjes verkoop
van f 0,50 voor VILLA NUOVA.

Zwem- en Polover. Vorden '64
houdt 4 juli haar jaarlijkse
"PRETTY MARKT"
Heeft u nog spullen op te rui-
men? Bel 2668. Wij komen het
halen.

"Bikini voor je dochter ge-
kocht?". "Nee hoor, voor me-
zelf, ik ben met Malsovit-af-
slank-brood begonnen en over
3 weken past die bikini pre-
cies". Begin ook met Malsovit
dat ambachtelijk wordt gebak-
ken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VORDEN TEL 1384

Woensdagmiddag 13 mei

Geranium en
perkplanten markt.

l Op woensdag 13 mei hopen wij met onze *
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig

§ huwelijk te herdenken. §

\ EJ.HUKKER
\ A. HUKKER-EGGINK
§ *

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
l 16.30 uur in zaal "De Herberg", Dorpsstraat ^
§ W te Vorden. §

* $
| 7257 PT Vorden, mei 1987
t) De Horst 2. §
§̂  „^^^^^^^ <r,^,j$
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CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

jfc Herberg
Dorpsstraat 1 0 - Vorden

Art. nr. 51.757

California voetbedsandaal
Een voorbeeld uit de ruime kollektie
voetbedsandalen van Cristall. De maakwijze
garandeert hoogwaardige kwaliteit en een
elegante vormgeving. Deze voetbedsandalen
zijn verkrijgbaar in verschillende wijdtematen.
Ze kenmerken zich door soepelheid en
loopcomfort. De elastische wreefsluiting draagt
bij tot een perfekte pasvorm.

schitterende kwaliteitsmode voor
zuiver loopgenot!

Uw Cristall-dealer:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Fietsclub
VRTC „de Achtkastelenrijders'

Zondag 17 mei houden wij weer

onze jaarlijkse

VOORJAARSTOCHT
de afstanden zijn 25,40 en 80 km.
Starttijden 25 en 40 km
9.00 tot 14.00 uur.

De 80 km 9.00 tot 12.00 uur.

We starten bij café-rest.
De Herberg.

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

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

T JACK IS UITGEVOERD IN DE
GROTE MODEKLEUR VOOR DIT
SEIZOEN: TURQUOISE MET
EEN KONTRASTDESSIN OP HET
VOORPAND 189.-
SPORTIEVE PANTALON

LINNENOPTIEK139,-
ZOMERSE UNI PIQUË POLO VAN
EEN PERFEKTE KWALITEIT 45,-

U/sseï
^^\ —M^^^HI^^ »~,

burg. galleestraat 3 - vorden

Het vinkentouw met 200:
nummers blijft nog 2 weken
hangen, kom kijken of u een prijs won.

WEEKENDRECEPT:

VARKENSLEVER

Ui-burgers
gemaakt van mager runder gehakt Spccia
5 halen - 4 betalen

KATEN
VARKENS
HAASJE

TIP VOOR DE BOTERHAM

Ardennerpaté
100 gram 1,53

Zeeuwsspek 100 gr 1f35

MAANDAG:

Speklappen
per kg. 6,98

DINSDAG:

Verse worst
grove of fijne . QQ

500 gram 4,9(1

WOENSDAG:

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

KEURSLAGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VQRDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Niet alleen
op molendag
eet men
molenbrood
van

NNIND/V1OLENB/1KKERS

WARME BAKKER

OPLAATTel. 1373

BAZAR BAZAR

op dinsdag 12 mei
"Dag van de verpleging"

houden wij de jaarlijkse verkoopmiddag van artikelen,
vervaardigd door onze bewoners in onze afdeling

bezigheidstherapie. Dit vindt plaats in het souterrain
van 'Villa Nuova", Zutphenseweg 73

van 14.00-16.30 uur

Er is ook dit jaar weer een grote verzameling
van allerhande artikelen te koop.

Aangezien de verkoop van deze artikelen een enorme
stiumulans betekent voor de bewoners om door te gaan

met dit werk, wordt Uw komst door ons ten zeerste
op prijs gesteld.

BAZAR BAZAR



wolkoop

Verticuteermachine
Black & Decker type LR 400.
NU MET GRATIS TUINSTOEL
van: 229,-
voor:

Welkoop handmaaier
In een handomdraai een glad gazon. Maai-
breedte 38 cm. N U: l ̂ L Q

NU MET
GRATIS

TUINSTOEL

Strimmer
Black & Decker type
D609. Ook de gras-
kanten netjes
afgewerkt NU

199,-
Slanghaspel
Hozelock. Voor 60 m slang 1/2"
van: 73,75 £-J Cf\
voor: +Jf/\J\J

HET VOORJAAR

SBsT
Werkbankslijper
Hanning type HSC60, 0 125 mm,
steenbreedte 16 mm. Zeer kom-
pleet
van: 166,40
voor: 119-

Wolfgazonmest
Voor gazons tot 50 m2

Voor siergazons
van: 16,50 voor:
Met onkruidverdel-
ger van: T 9,50 voor:
Met mosverdelger
van: 29,50 voor:

13,95
16,90
24,95

Plastic bloembak
Model "Coupe", 0 41 cm.
Kleur wit NU: 5,75

Rolbandmaat
Lufldn, 2 meter. NIEUW!
van: 8,40
voor

Prijzen zijn inclusief BTW en geldig
tot en met 16 mei.

Ruurio, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

Moederdag
BLOEMENDAG

is en blijft een

- Fleurige boeketten in alle prijsklassen
- mooie planten en plantschaaltjes
- fraaie bloemstukjes
- leuke betaalbare kado's
- grote collectie vazen
- extra voordelige sierpotten
Let ook op onze speciale moederdagaanbiedingen.
Voor kwaliteit en service naar uw vakman-bloemist

Moeders houden van bloemen.

r Am v

dijkarmon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Moederdag
voor elk wat wils,
voor iedere beurs

H uishoudelijke artikelen
vele soorten rietwerk
Piek nick manden
Kop en schotels
voor moeder en oma

Luxe kado's
Ovenschalen ook voor magnetron
Badzout en zeep
Volop sieraden enz. enz.

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 1 5 - Vorden - Tel. 3566

Woensdagmiddag 13 mei

Geranium en j
perkplanten markt. *

DEVENTER

APELDOORN/

ZUTPHENv
WARNSVELD

LOCHEM

WOON-BUDGET
STEENDEREfsf VORDEN

HENGELO (GLD.)

ZEVENAAR
DOETINCHEM

Steenderen als
meubel/middelpunt...
. . . Steenderen op steenworp afstand
van uw woning, biedt u sinds kort een
meubelspeciaalzaak waar u geweest
moet zijn, voordat u werkelijk kunt
kiezen.
De betere kwaliteitsmeubelen binnen
ieders begroting.

Uw eigen woonwensen
worden waargemaakt
met een persoonlijk en
deskundig advies van
Marijke en Tonny.

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

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

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

combinaties en degelijke rustiek
eiken modellen.

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

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

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

pf fauteuil er weer als nieuw uit te
laten zien.

* Wij ruilen ook uw oude
meubels in.

* Woensdagmiddag geslo-
ten.

* Vrijdagavond koop-
avond.

DORPSSTRAAT 2. STEENDEREN
TELEFOON 05755-1727

Woon-Budget
Blijft binnen ieders begroting

„ wordt óók schoon

Voor moederdag niet

vergeten zo'n heerlijke

koude schotel
te bestellen en zoals het
hoort....

met puur rundvlees en
echte mayonaise!
Onze koks maken er iets
lekkers van.

Restaurant—Grill

fcotonbe"
Tel. 05752-1 519-Vorden

Gaarne vroegtijdig bestellen.

NIEUW

SPEKKEL,

WTTBROOD
MET SOJA

EN
ZONNEBLOEM

Verkrijgbaar bij:

't winkeltje in brood en banket

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

G
7251

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

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

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

Zomermode
voor sport en vrije tijd
dames en heren shorts
poloshirts in div. kleuren
pullovers en spencers
heren en jongens
zwemslips

WAPEN EN SPORTHANDEL

01 i artens
Ittedt JotltrtffenJI

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Vanaf begin mei hebben wij weer onze eigen

GERANIUMMARKT
Geraniums, Fuchia's,
Perkplanten, Plantebakken
Groente en bloemzaden
sla en koolplanten
Coniferen, heide en heesters
Potgrond, bamboe bonestokken
Ook voor moederdag hebben wij
wel iets leuks.
U bent van harte welkom bij:

TUINCENTRUM

OBBINKHEIDE
Hallseweg 43, Halle, tel. 08343-1530

MOEDERS
GOUDEN EN
ZILVEREN
WENSEN KRIJGEN
GESTALTE BIJ
DE JUWELIER

Nostalgische zilveren
broches uit
grootmoederstijd
Vandaag de dag
hoogst actueel

qe> juwelier
siemerink. • •••oo opticien
Zutphenseweg 7, Vorden. Tel. 1 505
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Burgemeester Vunderink:

"In juni meer informatie over
totale verkeersproblematiek"
Het college van Vorden heeft dinsdagavond bij monde van burg. Vunderink medegedeeld dat ge-
wacht zal worden met het intrekken van het raadsbesluit betreffende het aanbrengen van middenge-
leiders in de Dorpsstraat en de Zutphensewg alsmede van een wegversmalling bij Nuova. De heer
Vunderink deed deze mededeling omdat hem was gebleken dat niet alle raadscommissies eenzelfde
standpunt in deze kwestie hadden ingenomen.
Hij beloofde de raad om in juni met
een notitie over de gehele verkeers-
problematiek te zullen komen, waar-
bij de heer Vunderink wel voorspelde
dat het college tegen die tijd opnieuw
zal voostellen het genoemde raads-
besluit in te trekken. De heer H.
Tjoonk (VVD) werd desgevraagd me-
degedeeld dat een bevoorradingsweg
achter de Dorpsstraat bij het voorstel
zal worden betrokken.

Discussienota over
chemisch bestrijden
De onkruidbestrijding in Vorden ge-
schiedt in de gemeente Vorden langs
chemische weg, omdat zo is gebleken,
dit veel goedkoper is dan mechani-
sche bestrijding. Delta Groenbouw
die deze bestrijding in Vorden voor
haar rekening neemt, heeft berekend
dat chemisch bestrijden zo'n f 13.190
goedkoper is.

Mevr. Aartsen (CDA) en de heer W.
Voortman (PvdA) vroegen zich dins-
dagavond in de raad af welke gevolgen
chemisch bestrijden voor het milieu
heeft?
Met name de heer Voortman verzocht
het college om wat meer informatie te
geven over alternatieven. "Ga deze
eens onderzoeken", zo adviseerde hij.
Burgemeester Vunderink zegde toe
dat het college t.z.t. een discussienota
op tafel zal leggen, waarbij hij gaarne
zag dat hierbij de inbreng van de heer
Voortman wordt meegenomen. De
heer Vootman verzocht het college
niet alleen een notitie over de groen-
bestrijding maar ook over de bestrij-
ding van wegen en trottoirs.
Volgens gemeentesekretaris Mr.
A.H.B. van Vleuten kan de gemeente
Vorden jaren vooruit met het bedrag
van f 178.000 dat de raad deze avond
voteerde voor de aanschaf van auto-
matiseringsapparatuur en program-

matuur.
Dit naar aanleiding van vragen van
mevr. Horsting die zich afvroeg of er
geen automatiseringsplan moest ko-
men. Het college overtuigde de raad
dat dit niet nodig is. Ook de heer M.
Groen (WD) werd gerustgesteld. Hij
had zijn twijfels of de 25.000 gulden
die jaarlijks voor de automatisering
"opzij" wordt gelegd wel toereikend
zijn. Burg. Vunderink "We hopen dat
dit inderdaad voldoende is".
Mevr. Aartsen (CDA) verzocht het
college om zelf te onderzoeken of de
bloembakken die de winkeliers ter
verfraaiing op verschillende trottoirs
hebben geplaatst het uitzicht niet be-
lemmeren. "Met name als je van de
Stationsstraat de Ruurloseweg oprijdt
heb je onvoldoende zicht", zo stelde
mevr. Aartsen.
Wanneer dit inderdaad het geval is
dan zal Burg. Vunderink kontakt met
de middenstand opnemen.

Residentiewijziging Karnavalsvereniging "De Deurdre ĵers"

Karnavalsgebeuren voortaan
in "De Heiterg"
Het bestuur van de Vordense karnavalsvereniging "De Deurdreajers" heeft een historisch besluit geno-
men door tijdens een buitengewone ledenvergadering mede te delen dat café-restaurant "De Herberg"
vanaf heden de vaste en enige residentie van de karnavalsvereniging zal /ij n. DÉrien van "De Deurdrea-
jers" hadden het bestuur nl. het groene licht gegeven om de onderhandelingen irat de horeca af te ronden.

gÉri
irat

Een duidelijk waarneembaar groeien-
de belangstelling voor het karnaval in
het dorp, afgezet tegen het juist terug-
lopende karnavalsbezoek op de Kra-
nenburg, kan als één van de voor-
naamste redenen tot het maken van
deze (historisch gezien) belangrijke
stap worden aangevoerd.

Teneinde het paard niet willens en we-
tens achter de wagen te spannen, is
het noodzakelijk dat de vereniging de
flexibiliteit vertoont om in te kunnen

spelen op een veranderende behoefte
van haar leden en haar publiek.
Het bestuur meent dat door het ne-
men van bovengenoemde maatregel,
waardoor het gehele karnaval gecon-
centreerd wordt op de plek waar het
de meeste respons ondervindt, dat de
vereniging aan de vraag van het pu-
bliek zal voldoen.
De residentiewijziging heeft geen in-
vloed op het reeds bestaande basis-
programma, zij het, dat in detail één
en ander uiteraard zal worden afge-

stemd op de nieuwe situatie en de
nieuwe mogelijkheden.
De geplande aktiviteiten voor het ko-
mende karnavalsseizoen vinden
plaats op: 14 november installatie
nieuwe prins; 13 januari 1988 pronk-
zitting; 13 februari 1988 playback/
soundmixshow; 's avonds gevolgd
door het Prinselijk Openingsbal; 14 fe-
bruari 1988 kindermiddag en café-kar-
naval; 15 februari 1988 Pyamaontbijt
en Rosenmontagbal; 16 februari 1988
seniorenkarnaval en vastenavondbal.

Aktie Vordense scholen
voor Portugese gehandicapten
In de komende maanden zullen drie Vordense scholen: de Chr. basis-
school "Het Hoge", de Chr. LHNO „'t Beeckland" en de Chr. LAS
Vorden akties houden voor 'n tehuis voor gehandicapte kinderen in
Portugal. Op vrijdag 8 mei a.s. zal de eerste aktiviteit plaatsvinden bij
de Lagere agrarische school aan de Nieuwstad. Er wordt daar een
boekenmarkt gehouden, waarbij ook een hapje en een drankje ver-
krijgbaar is. De opbrengst van dit alles is bestemd voor het project.
Deze week kunnen boeken worden
ingeleverd, zowel bij de Las, als bij de
Chr. LHNO en de Chr. basisschool.
Een tweede aktiviteit is gepland voor
vrijdag 12 juni a.s., wanneer bij de Chr.
LHNO „'t Beeckland" en de Chr. ba-
sisschool, beide gelegen aan Het Ho-
ge, een bazar/rommelmarkt zal wor-
den gehouden.
Het idee voor de aktie is afkomstig
van de uit Vorden afkomstige reis-ho-
stess Gerda Klein Geltink. Zij kwam
enige jaren geleden toevallig in kon-
takt met het gehandicaptenverblijf
"Cercimarante", gelegen in het Portu-
gese bergstadje Amarante. Dit verblijf
is een opvangplaats voor waarschijn-
lijk de meest kansarme kinderen van
Europa.
Zestig gehandicapten, variërend van 6
tot 20 jaar, krijgen daar voeding, on-
derwijs en therapie, voor zover dat fi-
nancieel mogelijk is. Die financiën
zijn het grootste probleem. Portugal is
het armste land van West-Europa, en
de overheid kan en wil dan ook maar
80 procent van de salarissen van de
leerkrachten verstrekken.
Alle overige kosten, zoals de rest van

de salarissen, materiaal en onderhoud
moeten door stichtingen en liefdadig-
heid opgebracht worden.
Een ander groot probleem is dat Ama-
rante ver in het binnenland ligt, terwijl
vrijwel alle medische specialisten in
het kustgebied wonen.
Twee Nederlandse vrijwilligsters, er-
goterapeute Inge de Haan (26) en fy-
siotherapeute Diana Evers (27) zijn
naar het Portugese bergstadje vertrok-
ken om er, voor veel minder dan het
minimumloon, aan het werk te gaan.

De Nederlandse stichting "Vrienden
van Cercimarante" probeert regelma-
tig geld en materiaal naar het tehuis te
sturen. "Maar het is een enorme klus
om het tehuis draaiend te houden", al-
dus Gerda Klein Geltink. "De gehan-
dicapten kunnen in Portugal al met
moeite gevonden worden. Sommigen
van hen zijn jarenlang door hun ou-
ders weggestopt, soms in een hok of in
een stal. Het krijgen van een gehandi-
capt kind wordt er namelijk als een
straf gezien. Nu deze kinderen in het
verblijf "Cercimarante" zitten, begin-
nen hun ouders langzaam aan te be-

seffen dat ook gehandicapten mensen
met eigen mogelijkheden zijn.

Het gehandicaptenverblijf in Ama-
rante heeft vier klassen waar men
leert werken met houdt of metaal en
ook weven, koken, etc. Maar aan veel
dingen is nog gebrek. Niet alleen is er
een enorm tekort aan boeken, mate-
rialen en medische hulpmiddelen,
men kan zelfs nog niet eens aan alle
kinderen voldoende medicijnen en vi-
tamine verstrekken. De drie Vordense
scholen willen proberen door hun ak-
ties een klein stukje aan de oplossing
van de problemen van "Cercimaran-
te" bij te dragen.

Snuffeldag Concordia
Op zaterdag 16 mei a.s. organiseert
muziekver. Concordia een Snuffel-
markt in het Dorpscentrum. Diegene
die hiervoor nog spulletjes bij de
schoonmaak tegenkomt en weg wil
doen, kan hiervoor telefonisch con-
tact opnemen met tel. 05730-4251.
Zie ook advertentie in dit blad.

Meimarkt
Dorpsschool
Teneinde wat shirts en nieuwe emble-
men te kunnen aanschaffen organi-
seerde de Dorpsschool Vorden een
zogenaamde meimarkt (tweede
hands markt). Een ruime sortering ar-
tikelen en diverse "geldopbrengende"
spelletjes zorgden ervoor dat de kas
behoorlijk gespekt kon worden.

Hoogste punt drukkerij Weevers

Dinsdag 5 mei werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van Drukkerij Wee vers. De zoon van de
familie Weevers, Gerhard, hees de vlag door met een hijskraan een ijzeren balk omhoog te hijsen in top in
het bij/ijn van het personeel en de architect en aannemer. Over deze bouw is nogal wat te doen geweest,
ruim anderhalf jaar heeft de heer Weevers moeten vechten om de benodigde vergunningen te verkrijgen,
omwonenden hadden nl. nogal wat bezwaren gemaakt, de AROB rechter stelde de heer Wee vers echter in
het gelijk.

Onder toeziend oog van vader, moeder, zus en zwager bediende Gerhan

Mede door de inzet van het Gemeen-
tebestuur van Vorden is het toch ge-
lukt dit bedrijf voor Vorden te behou-
den.

Wij moeten al deze narigheid vlug
vergeten en ons richten op de toe-
komst, aldus de heer Weevers. Met
optimisme bereikt men meer, en het
wordt een pracht van een gebouw,
daar ben ik van overtuigd.

De architect de heer Heijink uit Hen-
gelo G ld. heeft er alles aan gedaan om
het aanzien en de doelmatigheid te
bevorderen, hij is hier met zijn staf
zeer zeker in geslaagd.
Doordat de Drukkerij veel klanten
heeft ver buiten de regio werd beslo-
ten een aanbesteding te houden met
de voorkeur voor de Vordense onder-
nemers. Men is hierin zeer zorgvuldig
te werk gegaan, als hoofdaannemer
kwam uit de bus Odink bouw Eiber-

gen, onderaannemers de Fa. Dekker
Electro, Vorden, Loodgietersbedrijf
Jansen, Vorden; Schildersbedrijf Ui-
terweerd, Vorden en de fa. Emsbroek
verwarmings en installatietechniek
Vorden.
De oplevering van de bouw zal in no-
vember dit jaar geschieden, eind no-
vemer begin december zal de opening
plaatsvinden, gelijktijdig zal dan het
50-jarig bestaan van de drukkerij ge-
vierd worden.

Het personeel keek belangstellend toe, nadien bleef men nog gezellig bijeen onder het genot van een hapje en een drankje.

i



l R E L L l
HET BESTE VOOR U JN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

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

SEIKO'

Tijdvoor
de liefste moeders.

Moeder verdient het mooiste dat er ie.
Een Seiko horloge uit de nieuwste Seiko kollektie.

Adviesprijsf325r

Moederdagprijs
f 198,-doublè

Adviesprijsf425r

Moederdagpnjs
f 298-doublé

Adviesprijsf425,-
Moederdagprijs
f 298-doublé

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Adviesprijsf340

Moederdagprijs
f 240-staal

Adviespri]sf498r

Moederdagpri|s
f 325,-bicolour

Adviesprijs f420,-

Moederdagprijs
f 295,-bicolour

BELANGRIJKE
KUNST-, ANTIEK- EN

INBOEDELGOEDERENVEILING
TE VORDEN

Op maandag 11 mei '87 en volgende dagen,
telkens aanvangende n.m. 19.15 uur in het
Landhuis, de Boonk 8 te Vorden
tel. 05752-2949, zal t.o.v. de weled.gestr. heer
Jhr. Mr. J.J.A. Greven, notaris te Vorden
publiek a kontant worden verkocht, onder
anderen:
Antieke- en klassieke salon-, eetkamer-, hal-
en kleinmeubelen • Perzische e.a. handge-
knoopte oosterse tapijten • ca. 150 schilderijen
• staande-, staart- e.a. klokken en pendule's •
Chinees, Japans e.a. porselein • koper, brons,
tin, curiosa • Johan Blaeu Ie grand Atlas 1967 *
goud, zilver, juwelen, enzovoort.

Kijkdagen: zaterdag 9 en zondag 10 mei van 11.00
tot 17.00 uur; maandag 11 mei van 10.30 tot 15.30 uur.
Katalogus è f. 2,- tijdens de kijkdagen verkrijgbaar.

Veilingdirektie: E. Spies - Ede
telefoon: 08380-10440.

LET OP GROTE FIAT SHOW
IN RUURLO

F I A T A utobedrijf TEGER BV
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

'n Kopje koffie, hapje of drankje
staan voor u klaar.

F I A T
* voor iedere bezoeker
een leuke attentie

met o.a.

F I A T

de nieuwe Fiat Panda 750 CL
de nieuwe Fiat Uno Silver
de nieuwe Fiat Ritmo, Regata Quarzo

de nieuwe Fiat Croma
de Fiat Spider Europa
de Fiat 1500 Cabriolet 1965

Vrijdag 8 mei 10.00-21.00 uur
Zaterdag 9 mei 10.00-17.00 uur
Zondag 10 mei 10.00-17.00 uur KIJKDAG

F i/A/T

Herberg

Bestel voor moederdag
zo'n heerlijke Herberg salade

VroegtijdigApstellen
Telefoon2243

ECHT FRANS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Pain Breton
Pain Bretagne

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENStWEG 18 VORO£N TEL 1384

Wat u niet
vergeten mag

is 4 u mei moederdag

Art/fleur
denkt ook mee

Bloemen, planten
kadoartikelen
altijd een leuk idee.

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

Handelsonderneming biedt te
koop aan:
houtbewerkingsmachi-
ne's o.a. freesmachine, cirkel-
zagen en metaalbewer-
kingsmachines o.a. draai-
banken, compressors, elektro-
motoren van 1 pk tot 55 pk,
steekwagens, dommekrach-
ten, luchtcylinders enz.
Inruil mogelijk, tevens inkoop
alle machines. Bezichtiging na
telefonische afspraak.
Tel. 05750-13054.

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Te huur: luxe bungalow (ei-
gen woning) voor max. 6 pers.
5-10 min. v.d. Efteling, Bies-
bosch en Breda.
Periode weekend Pinksteren
f 200,-, 18-7 t/m 15-8
f 450,-p.w.
Inlichtingen 01626-4557

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

Te koop: jonge konijnen.
Tel. 05752-1760.

Te koop: kippenhok 1 4 x 6
meter en partij golfplaten.
G.H. WINKEL
Joostinkweg 1, Vorden.
Tel. 1533.

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

A.S. BRUIDSPAAR
of zij die in

1988
121/2, 25 of 50 jaar getrouwd zijn kunnen

10 MEI
(met deze advertentie) bij het

BRUIDS-INFOCENTRUM
(a.d. Ur-Mkade24, bij

STUDIO COR DINIUS
Zutphen

een bon < lalen voor een

GRATIS STATIEFOTO
aangeboden door de deelnemers.

ZEGT HET VOORT/

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11, WICHMOND. TEL. 05754-755

Installeert veel in nieuwbouw, maar doet
ook veel aan klantenwerk zoals:

reparatie wasmachines,
stofzuigers etc. radio, tv en
montage antennes.
Schoonmaken en afstellen van
cv-ketels. kleine elektrische
storingen verhelpen.
Dak- en goot reparaties.
En voor de agrarische sector, komplete
aanleg en onderhoud van

CV, mechanische ventilatie,
centrale afzuiging etc. etc.

Moederdag aanbiedingen

Tuinstoelen vanaf 19,95
Kentronix strijkijzer 21,50
Kookpannen aktiekorting
Moulinex-mixers - haarföhnen

Moulinex friteuse 99,50
Kaststellen en vazen
Kop en schotels met goudletter
Véél witte dierenfiguren
Kom kijken en overtuig uzelf

FA. JANSEN
BLEEKSTRAAT 1, HENGELO GLD.

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

-«&&* ^Ktytéfov* '&**%?** n*s«tf$nJt&.
vo/

*(»*{O9Snorfö,

BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN - TELEFOON 05752-3566



Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wegens familieomstandigheden
is onze zaak op woensdag 13 mei
de gehele dag

GESLOTEN

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van ar-
tikel 19 van de Wet op de RuimtelijkeOrdeningJo. arti-
kel 50, lid 8 der Woningwet, vooruit te lopen op de be-
palingen van het bestemmingsplan "Kranenburg
1987", teneinde alvast mogelijkheden voor woning-
bouw te creëeren op het noord-oostelijk gelegen ge-
deelte van dit plan.

Een schets waarop het betreffende gebied is aangege-
ven ligt tezamen met de daarop betrekking hebbende
stukken tot en met dinsdag 26 mei a.s. ter inzage ter ge-
meentesecretarie.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ie-
der tegen genoemd voornemen schriftelijk bezwaren
indienen bij hun college.

Vorden, 7 mei 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de ge-
meenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 28 april 1987 onder nr. 5 heeft besloten dat het
perceel, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie M,
no. 708/709, plaatselijk bekend Burgemeester G allee-
straat 17/19 te Vorden, een herziening van het bestem-
minsplan wordt voorbereid.

Het vanaf 7 mei 1987 vigerende voorbereidingsbesluit
en de daarbij behorende kaart liggen vanaf donderdag 7
mei 1987 vooreen iederter gemeente-secretarie ter in-
zage.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

NUTSFLORALIA
UFTREIKING STEKPLANTEN

Voor volwassenen:
1 Palargonium (rose geranium)
1 Begonia Rex (bladbegonia)
Prijs per stel f 2,50

Uitreiking op dinsdag 12 mei a.s.
's middags van 2 tot 3 uur bij
Hoveniersbedrijf Kettelerij
Zutphenseweg - Vorden.

Wie heeft er nog waardevolle
spullen voor de

SNUFFELDAG
VAN MUZIEKVER. CONCORDIA

Op 16 mei a.s. organiseert
Concordia een
SNUFFELMARKT in het
Dorpscentrum van 10.00 uur tot
14.00 uur.
Daarvoor zoekt men gebruikte
goederen die u tijdens de schoon-
maak tegen komt en weg wilt doen.
Wij halen het graag op bij u thuis.
Tel. 05730-4251

W.b.v. Thuis Best
Wegens omstandigheden a.s.
maandag

geen spreekuur
Eerstvolgende spreekuur, maandag
1 juni.

Maak het fleurig met perkplanten
woensdagmiddag 13 mei
vanaf 13.00 uur.

grote Geranium en
perkplantenmarkt

op het Kerkplein te Vorden.

Dit jaar met nog grotere sortering.

De gezamenlijke Vordense
bloemisten in samenwerking met
de Kon. Mij. voor Tuinbouw en
Plantkunde.

Maak uw tuin,
bloembak of
balkon dit jaar
nog gezelliger

VERWEN M0EDER BIJ

LANGS HET
TUINPAD
VAN MIJN

VADEREN

ZAAL T
? „ie Herberg "l

VORDEN

Gezellig avondje uit?????
Buurten, verenigingen, enz. opgelet!!!

Op veelvuldig verzoek organiseren wij voor
de zoveelste keer een gezellige

DANS- en
SHOWAVOND

m.m.v. hypnotiseur en fakir

"MADRAHASJ"
Show-orkest

Iff"ACES
Entree f 12,50 inkl. koffie en een aantal

hartige hapjes.
Datum: vrijdagavond 5 juni.

Aanvang: 20.00 uur.
Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar.

Telef. bestelde kaarten dienen met enkele
dagen te worden opgehaald.

«
VERWEN

MOEDER BIJ

Zelfklevend fotoalbum

Memobloks v.a. 1,00
M. Bastin postpapier v.a. 6,95
Kadoboekje v. M. Bastin 14,75
Parkerpen v.a. 9,95
Telefoonboekjes v.a. 4,95
Dagboekjes v.a. 4,95
„Nieuwe" Toon Hermans 14,90
Herinneringen aan Anne Frank
van M iep G ies 24,90

Moederdag
Verwen haar met een heerlijke

TAART
slagroom, vruchten
mokka, chipolata.

...JEPROEFTT!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -TEL. 1384

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend passen bij:

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

eid met sleutels

Dank zij onze moderne elektro-
nische sleutelfraismachine
maken we van elke sleutel nu
een perfecte kopie. Zelfs van
de meest ingewikkelde code-
sleutel met boorgaatjes. Als u
het nummer noteert van uw
belangrijkste sleutels (ook de
sleutels van uw auto) kunt u ze
nu zelfs telefonisch bestellen
bij de sleutelspecialist

Zutphenseweg 1 5
Vorden
Telefoon 05752-1261 bwendseti

Spaar modern,
en winstgevend met

t extra hoge rente.een

De nieuwe spaarcertificaten
van de bank met de S zijn een ideale
spaarvorm. Het zijn waardepapieren
op naam of niet op naam gesteld die
elk jaar vanzelf meer waard worden
en in het 5e en laatste jaar zelfs
83/4% rente opleveren!

De voordelen op een rijtje:
• elk jaar een hogere rente
• uw geld altijd vrij opneembaar,

zonder kosten
• op naam of niet op naam gesteld

(dus overdraagbaar)
• maximale looptijd 5 jaar
• gemiddelde rente over 5 jaar 6%
• er zijn certificaten van ƒ 1.000,—,

ƒ 5.000-en ƒ 10.000,-.

Zo werkt het Spaarcertificaat.

Looptijd

lejaai
2e jaar
3ejui
4e jaar
Sejur

JUnt.
pncrafag*

3'/,y,
4ViH
6 %
7J/,%
8V.H

/i-ooo,-
/ 1.032.50
ƒ 1.080.25
ƒ1.145.07
/ 1.229,52
ƒ1.337,10

/ 5.000,-

ƒ5.162.50
ƒ5.401,27
ƒ 5.725,35
ƒ6 147,59
ƒ6.685,50

/ 10.000.-

ƒ 10.325,00
ƒ 10.802,53
ƒ11.450,68
ƒ12.295,17
ƒ 13.371.00

De nieuwe Spaarcertificaten
van de bank met de *

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld'
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk* Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W.v.Otterloostraat25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Cnr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in ze, ; d'Olde Smidse.

ledere dinsdag; /ond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal De Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

lagavond oefenavond Knupduuks-
et Pantoffeltje.

Jonder agmiddag repetitie Kinder-
,,roep Achtkastelendansertjes in het

Dorpscentrum.

ledere 'londeraagavond repetitie harmo-
nie Jub il, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakkcr.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avoncs repetitie Interchrist in de
Voorde.

Iedere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetiti : NutsBlokfluit-enMelodi-
caclub.

Iedere dinsdag, vond badminton-competi-
tiewedstrijden -<lash en iedere donderdag-
avond badmin' on speelavond, sporthal.

ledere dinsdag;-,vond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

MEI
7 Bejaardenkring
8 Alg. Voorjaai svergadering

Jong O eire
9 Popconcert Dorpscentrum

12 Bejaardensoos Kranenburg
13 HVG Dorp Afsluitingsavond
16 Vlooienmarkt Concordia
17 Voorjaarstocht Fietsclub

VRTC Achtkastelenrijders
18 t/m
21 Avondvierdaagse
19 NCVB Mevr. M. Benschop gedichten
20 Bijeenkomst Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
21 Reisje bejaa, denkring
26 Bejaardensoos Kranenburg
30 Rommelmarkt Deldense Buurtver.
31 Klootschieten Jong Gelre bij

Boggelaar

JUNI
. l t/m

4 Avondfietsvierdaagse VRTC
De Achtka*telenrijders

4 Bejaardenkring
6 Muziekdag
9 Bejaardensoos Kranenburg

13 Openbare los Nuts blokfluit en
melodica c ub Dorpscentrum

13BuitentoneelKrato
18 Feestelijke ouderavond

School Het Hoge, Dorpscentrum
18 Uitvoering Muziekschool

in het Dorpscentrum
20 Buitentoneel Krato
23 Jaarlijkse gezellige bijeenkomst

Soos Kranenburg
25 Feestelijke ouderavond

„School hei Hoge", Dorpscentrum
30 Reserve datum buitentoneel Krato

Werkgroep Leefbaarheid
in hoerastemming
Met name de heer G. Terpstra van de
werkgroep Leefbaarheid Vorden
heeft zich vorig jaar via een handteke-
ningenaktie nogal ingezet voor het be-
houd va,n de beide kastanjebomen op
het gazon voor de Ned. Hervormde
Kerk.
Lange tijd zag het er nl. naar uit dat de
gemeenteraad zou beslissen om de
bomen te kappen. Dit gebeurde net
net niet waarna het "aktiecomite" uit
dankbaarheid besloot Om onder de
bomen 500 narcissenbollen te poten.
Deze waren beschikbaar gesteld door
het Nutsdepartement. Thans bloeien
de narcissen volop. "U begrijpt dat wij
thans in een hoerastemming verke-
ren", aldus een enthousiaste heer
Terpstra.

Amnesty Nieuws
Op maandagavond 11 mei is er in het
Dorpscentrum gelegenheid tot het
schrijven van brieven ten gunste van
de volgende gevangenen:
Andres José Solares Teseiro uit Cuba,
die acht jaar gevangenisstraf kreeg
omdat hij van plan was om een politie-
ke partij op te richten.
Yusuf Osman Samantar uit Somalië,
voormalig parlementslid, die al sinds
1976 zonder aanklacht of proces in
eenzame opsluiting in de gevangenis
zit omdat hij het niet eens is met de
huidige regering van zijn land.
Mehdi Zana uit Turkije, een Koerd die
meer dan 31 jaar gevangenisstraf
kreeg en gemarteld wordt omdat hij
het streven van de Koerden voor het
recht op een afzonderlijke culturele
identiteit steunt.
Wilt U iets voor deze mensen doen,
komt U dan op 11 mei naar het Dorps-
centrum en geef een half uurtje van
uw tijd om een brief te schrijven.
Voorbeelden van brieven zijn be-
schikbaar, die hoeft U alleen maar
over te schrijven. Maar natuurlijk kunt
U ook zelf Uw brief opstellen.

ANBO koos bestuur
De pas opgerichte ANBO heeft tij-
dens een goed bezochte bijeenkomst
in het Dorpscentrum definitief een
bestuur gekozen. Hierin zullen zitting
nemen: J.L.H. Bargeman, Vordense-
weg 34; mevr. J. v.d. Peyl, Zutphense-
weg71; mevr. D. Schot,Insulindelaan
21; mevr. M J. Voskamp, Prins Claus-
laan 5; de heer K.B. Emmerik, Smids-
straat 17; de heer D. Krol, Mispel-
kampdijk 38 en de heer G.H. van Oij-
en, Brinkerhof 90.
De taken zullen tijdens de eerstvol-
gende bestuursvergadering onderling
worden verdeeld. Voorafgaande aan
deze bestuursverkiezing hield apothe-
ker B. Veen uit Vorden een praatje
over het juiste gebruik van medicij-
nen.

Prinses Julianaschool
Wildenborch
Tijdens de jaarvergadering van de
schoolvereniging v/d prinses Julia-
naschool in de Wildenborch hield de
heer H. Pomstra van de Schutte'sBos-
school in Enschede een lezing over
zijn school. Een school speciaal voor
langdurig zieke kinderen. De heer
Pomstra liet de aanwezigen tevens
wat dia's zien over de wijze waarop de
school funktioneert.
Tijdens de bestuursverkiezing van de
schoolvereniging werd afscheid geno-
men van de heer G. Kruisselbrink.
Voorzitter H. Klein Brinke overhan-
digde hem voor veertien jaar trouwe
dienst een geschenk. De heer J. Kor-
negoor neemt de opengevallen plaats
in. Mevr. E. Berenpas werd herkozen.

Collecte
epilepsiebestrijding
De collecte voor de epilepsiebestrij-
ding gehouden van 27 april tot 3 mei
heeft in Vorden een bedrag opge-
bracht van f3171,40. Alle gevers en
medewerkers worden hartelijk be-
dankt voor hun bijdrage.

Tafeltennis Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
hield in het Dorpscentrum een tafe-
lenniscompetitie waaraan circa 25 per-
sonen deelnamen.
De uitslagen waren als volgt:
Heren: l.ErikKnoef;2. AndreKnoef;
3. Herbert Bouwmeester.
Dames: 1. Johanna ten Have; 2. Els
Abbink; 3. Jannie Klein Geltink.

Onderlinge
kampioenschappen
b.v. Kranenburg
De afgelopen drie weken werden er
bij Café Schoenaker de voorronden
gespeeld. De finale werd gespeeld op
woensdag 29 april. Tevens werd er
door Theo Schoenaker een mooie
wisseltrophee beschikbaar gesteld. Na
afloop we rd door voorzitte r H uub B os
de prijzen uitgereikt.
De prijzen waren als volgt: 1. B. Siebe-
link, wisseltrophee; 2. H. Roelvink; 3.
G. Hartman.

Dash dames met
één been in
tweede divisie
Door zaterdagmiddag in Hoogezand
met 2-3 van Lodewijk Geveke Dak te
winnen hebben de dames van Dash
een uitstekende mogelijkheid om
naar de 2e divisie te promoveren.
Samen met Stentor uit Haren (Gro-
ningen) spelen deze drie teams om
één promotieplaats. Lodewijk Geve-
ke Dak had afgelopen woensdag al
met 3-1 van Stentor gewonnen, zodat
de ploeg uit Hoogezand zich zaterdag
al vrijwel zeker van promotie waai.de.
Toen dan bovendien de eerste sets
met resp. 15-13 en 15-9 tegen een ner-
veus gestart Dash in winst werd omge-
zet, leek ^r geen vuiltje meer aan de
lucht.
D ash coach Jaap Sanders nam voor de
aanvang van de derde set echter maat-
regelen. Gerrie Koren werd ingezet
waardoor het middenblok van Dash
plotsklaps veel beter ging spelen. De
ploeg ui^k)ogezand werd met 10-15
geklopt. Wish zette het herstel in de
resterende twee sets door.
Elly Nijenhuis, Gerrie Koren en Carla
Jansen bleven scoren, terwijl Wilma
RietnwLTineke Elbrink, Emmy Jan-
sen, EdilB^n Houteen Jolanda Wen-
tink(coacn Jaap Sanders maakte opti-
maal gebruik van zijn wisselspeel-
sters) steeds beter in de wedstrijd kwa-
men. Zonder echter één speelster te-
kort te doen werd het echter de wed-
strijd van Carla Jansen. Zij liet de Dak-
verdediging letterlijk alle hoeken van
het veld zien.
Carla scoorde zeker 80 procent van de
punten. De vierde set eindige eve-
neens in een 10-15 zege voor Dash.
Het team van Hoogezand kwam deze
schok niet meer te boven. De ploeg
zakte als een pudding in elkaar. Dash
won de vijfde set dan ook zeer overtui-
gend met 0-15.
Zaterdag 9 mei speelt Dash thuis
tegen Stentor uit Haren. Bij winst
spelen de Vordense dames volgend
seizoen 2e divisie.

Popavond Ham Party,
in het Dorpscentmm

Politie Varia
Op 30 april werd er aangifte gedaan van inbraak in een zomerhuisje aan de Gal-
gengoorweg te Vorden. Met een steekvoorwerp werden twee ramen geforceerd.
In het huisje werd ontvreemd 5 dekens, l hoofdkussen, 4 moltondekens. On-
derzoek in deze wordt voortgezet.

Op 29 april meldde een inwoner van Vorden dat het glas van de abri-bushalte in
de Kranenburg vernield was. Dat was in de nacht gebeurt door een groep jonge-
lui.

Op 29 april vond er een ongeval plaats voor Hotel Bakker in de Dorpsstraat. Be-
stuurder van een vrachtauto moest stoppen in verband met een groot transport
uit tegenovergestelde richting. Op dat moment werd de vrachtauto nog inge-
haald terwijl er niet genoeg ruimte was. De vrachtauto werd bij de cabine-opstap
en het linkervoorspatscherm beschadigd. De bestuurder van de personenauto
reed echter door zonder zijn identiteit bekend te maken. De personenauto
moest aanzienlijke schade hebben aan de rechterzijde. Sporen op de plaats van
het ongeval en aan de vrachauto veiliggesteld. Door een getuige was een en an-
der gezien. De doorrijder kwam uit Lichtenvoorde. In samenwerking met de
rijkspolitie aldaar is het onderzoek voortgezet.

Tussen 30 april en l mei is er ingebroken in een vrijstaande boerderij aan de
Mosselseweg. Men was binnengekomen door het vernielen van het slot van de
buitendeur van de keuken. Of men binnen is geweest is niet bekend. Of er wat
ontvreemd is is ook niet bekend.

Tussen 30 april en l mei is er een 1-assige aanhangwagen ontvreemd vanaf een
perceel aan de Reeoordweg. Het betreft een bedrijfsaanhangwagen. De eige-
naar, een inwoner uit Wehl heeft bij de Rijkspolitie Vorden aangifte gedaan.

Naar aanleiding van een binnengekomen melding heeft de Rijkspolitie Vorden
een zwaan opgehaald die dood bleek te zijn bij perceel aan de Ruurloseweg op 2
mei.

Op de kruising Zutphenseweg-de Boonk-Dr. Lulofsweg vond op zaterdag 2 mei
een ongeval plaats tussen twee personenauto's. Enkel geringe materiële schade.
Geen gewonden. Beide personen en auto's konden na afhandeling hun weg ver-
volgen.

Op deze avond treden a.s. zaterdag 9 mei de volgende bands op: 'TVE GOT THE BULLETS" uit Rotter-
dam en "HEAD OVER HEELS" uit Lichtenvoorde. Head over Heel brengt symfonische rock in een
swingende styl. Deze band met een geheel eigen repertoire opent de avond, welke wordt gehouden in het
Dorpscentrum.

Ruim 500 personen hebben Corry en Hannie ten Barge tijdens de openingsreceptie ter gelegenheid van
de uitbreiding van de feestzaal de hand geschud. In augustus vorig jaar werd de huidige zaal al drastisch
vernieuwd. Een geheel nieuw interieur, verwarmings- en verlichtingssysteem, kortom de zaal kreeg een
geheel ander aanzien.

Intussen is de zaal opnieuw "onder
handen" genomen. Aan de linkerzijde
werd zo'n 100 vierkante meter bijge-
bouwd. Daarvoor moesteen klein
stukje van de tuin wor^p "ingele-
verd". Het overgebleven gedeelte is
opnieuw aangelegd en ziet er bijzon-
der gezellig uit. Vooral 's avonds wan-
neer de tuinverlichting is ontstoken.
"De Herberg" heeft meLde uitbrei-

ding van de feestzaal nu een totale ca-
paciteit tot circa 350 personen. Door
middel van een schuifwandensy-
steem kan de zaal voor elk gewenst
bezoekersaantal worden aangepast.
Het personeel had ter gelegenheid
van de opening voor de familie ten
Barge een verrassing in petto. Niet
een cadeau of de gebruikelijke bloe-
men, nee er cirkelde een vliegtuig bo-

ven Vorden dat hoog vanuit de lucht
via een spandoek de gelukwensen
aanbood.
Dat "De Herberg" goed fri de belang-
stelling staat tijdens de Oranjefeesten,
is aan het bezoekersaantal te merken,
het bezoekersaantal is zo groot dat op
gegeven moment de deur gesloten
moest worden, het was bomvol, on-
danks de uitbreiding.

Info markt voor verenigingen
Op verenigingsgebied is er in Vorden van alles te beleven. Niet iedereen kent de mogelijkheden die er op
dit gebied rijn. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid om daarin verbetering te brengen. In eerste in-
stantie heeft de werkgroep "Leefbaarheid Vorden" hierover haar gedachten als eens laten gaan. De werk-
groep heeft kontakt gezocht met de gemeente en met enige overkoepelende organisaties hier ter plaatse.
Uit dat overleg is een "Werkgroep In-
fo-markt" ontstaan, waarin vertegen-
woordigd zijn: de werkgroep Leef-
baarheid, de Sportfederatie, de Vrou-
wenraad, de stichting Welzijn Oude-
ren en de gemeente Vorden.
Deze nieuwe werkgroep "Info-markt"
wil verenigingen e.d. in de gelegen-
heid stellen zich tijdens een soort
markt te presenteren zodat iedereen
dan kan komen zien, wat er op vereni-
gingsgebied in Vorden te doen is.
Het ligt in de bedoeling zo'n Info-
markt in het Dorpscentrum te hou-
den. Daar zullen de marktkramen
worden opgesteld, die door de deelne-
mende verenigingen zelf kunnen wor-

Nutsfloralia
Nu het weer voorjaar is geworden, is
het voor Floralia de tijd om stekplan-
ten uit te reiken. De schooljeugd krijgt
de plantjes t.w. een Tolmia (kindje op
moedersschoot) en een Impatiens
(rood vlijtigliesje) op dinsdag 12 mei
mee naar huis.
Voor de volwassenen zijn er een Palar-
ganium en een Begonia Rex. Zie ad-
vertentie in dit "Contact".
De stekplantjes worden geleverd door
de firma Kettelerij. De jaarlijkse Flo-
ralia tentoonstelling zal gehouden
worden op 2, 3 en 4 oktober. De
bloemschikcursus zal 2 sepember be-
ginnen, de cursusleider wordt de heer
Kettelerij.
Nadere gegevens omtrent deze cursus
worden later in "Contact" bekend ge-
maakt.

den ingericht. Als data daarvoor zijn
vastgesteld: vrijdag 4 september en
zaterdag 5 september.
Als deelnemers komen verenigingen
in aanmerking met een algemeen ka-
rakter. Dus in principe geen politieke
en commerciële organisaties.

Medio april is een rondschrijven over
deze informarkt aan de betreffende
verenigingen gezonden. Mocht ie-
mand van mening zijn dat zijn of haar
vereniging daarbij ten onrechte is
overgeslagen, dan kan hiervoor kon-
takt worden opgenomen met de heer
J. v.d. Broek, de Steege 39 (tel. 1375) of
met de vertegenwoordigers van de

hiervoor genoemde overkoepelende
organisaties.
Het ligt ook in de bedoeling een dia-
serie over Vorden te maken, welke
dan tijdens de Info-markt zal worden
vertoond.
Wil een markt, als hierboven beschre-
ven aan haar doel beantwoorden dan
is het noodzakelijk dat een groot aan-
tal verenigingen daaraan met enthou-
siasme meewerkt. Zij dienen zich voor
15 mei aanstaande aan te melden.
Dan kan verder gewerkt worden aan
de voorbereidingen van deze Info-
markt om die tot een nuttig en gezellig
evenement in de Vordense gemeen-
schap te maken.

Toegelaten
Onze plaatsgenoot Eddy Lammers is
na een met goed gevolg afgelegde
proef toegelaten tot het Landelijk
Slagwerk Ensemble. Een eervol resul-
taat. PROFICIAT.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gebakken lever met appel
Kalfslever is één van de fijnste leversoorten. Varkenslever is wat vetter.
Beide leversoorten zijn geschikt om te bakken, te roosteren of om te ver-
werken in paté's.
Voor de bereiding van dit gerecht kunt u kiezen voor kalfs- of varkensle-
ver. Reken voor 4 personen op 500 gram lever (in vier plakken gesneden).
Wentel de plakken lever door wat bloem waaraan u wat zout en peper
heeft toegevoegd. Schud de overtollige bloem eraf. Verhit 75 gram boter
in de koekepan en wacht tot het schuim op de boter begint weg te trek-
ken. Leg de plakken lever in de hete boter. Temper de warmtebron en
bak de plakken aan weerszijden goudbruin (6 a 8 minuten).
Schil 2 goudneinetten, boor de klokhuizen eruit en snijd de appelen in
niet al te dunnen plakken. Leg de lever op een voorverwarmde schaal en
bak de plakken appel in de resterende bakboter aan weerszijden licht-
bruin. Stuif er wat kaneel over en leg de appel op de lever.
Tip: geef er spruitjes en kleine gebakken of gefrittuurde aardappeltjes
bij. Gebakken lever smaakt overigens ook erg lekker op de boterham.
Bereidingstijd: 15 minuten.
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Koninginnedag 1987
feest voor jong en oud

De aubade trekt ieder jaar meer bezoekers, velen willen dit schilderachtige schouwspel niet missen. De kinderen hadden dit jaar speciaal hun
best gedaan om het volkslied goed te leren. Een pluim op de hoed voor het onderwijzend personeel die de kinderen hebben geholpen.

Terwijl heel V orden zich donderdagmorgen opmaakte om het koninginnefeest te gaan vieren, waren le-
den van de Oranjevereniging al met een stel enthousiaste medewerkers bezig met het treffen van voorbe-
reidingen. Plaatsen van dranghekken, strobalen (i.v.m. debakfietsenrace) e.d. Ik bedoel hier maar mee
te zeggen dat de plaatselijke bevolking dankbaar moet zijn dat een handjevol mensen bereid is de han-
den uit de mouwen te steken en de gemeenschap in de gelegenheid te stellen Kqgjaginnefeest te vieren.

Het feest begon donderdagmorgenDe waardering voor het werk was er
voor de organisatie gelukkig wel. Ge-
durende de gehele dag een gezellige
sfeer bij de diverse spelen en 's avonds
een groot aantal mensen op de been
om het vuurwerk te aanschouwen.
Uit deze belangstelling bleek overdui-
delijk dat het college van B&W een
poos geleden een duidelijke "misser"
maakte door de raad te adviseren geen
geld voor vuurwerk beschikbaar te
stellen.

Te duur vonden burgemeester en wet-
houders. De gemeenteraad dacht
daar kennelijk anders over en voteer-
de builende 2500 gulden om (voorstel
van B&W om alle kinderen van de
scholen een blijvende herinnering te
schenken) nog eens 3000 gulden voor
de Oranjevereniging.
Voor de Vordense bevolking een ge-
lukkige omstandigheid dat de heer G.
Weevers, vanwege het 50-jarig be-
staan van zijn drukkerij bereid was het
ontbrekende bedrag bij te passen. Hij
zal van deze geste beslist geen spijt
gehad hebben want het "Oranjevuur-
werk" zorgde voor een waardige af-
sluiting van deze Koninginnedag.

met het klokluiden, waarna de school-
kinderen richting gemeentehuis ver-
trokken waar de padvinders van de
David Afordgroep zich belastten met
het hijsen van de vlag. Dit onder bege-
leiding van de heer Boerstoel (trom-
pettist).
Het viel op dat.de kinderen „Het Wil-
helmus" en het Vordens Volkslied
goed ingestudeerd hadden en werd
uit volle borst meegezongen, een
steun voor allemaal.
Daarna hielden resp. Burgemeester
Vunderink en de voorzitter van de
Oranjevereniging de heer H. Wullink
een korte toespraak. Burgemeester
Vunderink bedankte de Oranjevereni-
ging voor het organiseren van de festi-
viteiten en aangezien de Oranjevere-
niging al meer dan 50 jaar bestaat
kreeg de heer Wullink een Oranje-
wimpel van Vordens eerste burger
overhandigd.
Burgemeester Vunderink ontving uit
handen van de voorzitter van de
Oranjevereniging een boek over het
Oranjehuis. Dit i.v.m. het 50-jarig hu-
welijksfeest van H.K.H. Prinses Julia-
na en Z.K.H. Prins Bernhard.

Gerrit Oltvoort
schutterskoning
De Stichting Jeugdsocieteit laat zich
op KoninjjMnedag qua organisatie
eveneens ^Pt onbetuigd. Dit keer
werd de Vordense jeugd in het Dorps-
centrum een programma aangeboden
dat verzorgd werd door Ted Tevano.
Hij vermaakte de kinderen met diver-
se staaltjes goochelkunst. Intussen
waren de wat "oudere" schoolkinde-
ren op de fiets geklommen voor het
rijden van een orienteringsrit.
Voor de deelnemers aan het vogel-
schieten was het op Koninginnedag in
een feestelijk Vorden daadwerkelijk
"afzien". Het duurde nl. vier uur alvo-
rens de vogel naar beneden kwam.
Toen menigeen zich reeds met een
verloting had verzoend en diverse
schutters het vuren al lang hadden ge-
staakt schoot Gerrit Oltvoort tot zijn
eigen verbazing (hij werd helemaal wit
om de neus) de vogel naar beneden.
Wellicht kan de organisatie volgend
jaar om een dergelijke "marathon" te
voorkomen na de derde ronde kogels
van een zwaarder kaliber gebruiken.
Wie dan het eerste aan de beurt is (na

de derde ronde) kan zich dan gelijk
laten huldigen! Dit om te voorkomen
dat het vogelschieten als een nacht-
kaars uitgaat.
Intussen werd er in de Dorpsstraat het
traditionele ringsteken gehouden
waarvan de organisatie bij de Aan-
spanning "In de Reep'n" berustte. Le-
den van de PHDC te Vorden gaven in
de ochtenduren een demonstratie
met politiehonden dat eveneens heel
wat bekijks trok. Datzelfde kan ge-
zegd worden van de bakfietsenrace
dat 's middags plaats vond rondom
het grasveld bij de Ned. Hervormde
Kerk.
Muziek was er deze dag ook weer vo-
lop. De beide plaatselijke muziek-
korpsen "Sursum Corda" en "Concor-
dia" wisselden elkaar af. Ook de heren
van de "East Creek Jazz Band" zorg-
den al wandelend vooreen puik stukje
amusement. Natuurlijk overdag in de
horeca stemmingsmuziek met in de
avonduren dansmuziek in de zalen
van Hotel Bakker, De Herberg, 't Pan-
toffeltje, 't Medler en d'Olde Smidse.

Uitslagen
Vogelschieten: 1. A.G. Oltvoort
(schutterskoning); 2. G. Tolkamp; 3.
H. Mullink; 4. J. Golstein; 5. H. Brun-
nekreeft.
Ringsteken: l. mevr. Velhorst; 2. mevr.
Hendriksen; 3. mej. van Heerde; 4.
mevr. Bloemendaal; 5. mevr. Schou-
ten.
Bakfietsenrace: 1. team "De Bogge-
laar"; 2. team Scheffer. Bij de plaatse-
lijke teams werd Pardijs/Scheffer win-
naar; 2. Chloordoppers; 3. Delden.

Orienteringsritten: meisjes groep 7; 1.
Willemijn Veldink, Wilja Harmsen,
Mieke Voskamp; 2. Janielle Hoogen-
doorn, Edwin Hulshof, Rianne Ni-
jenhuis en Wilma Weulen Kranen-
barg; 3. Mirjam Grievink, Stella
Bouwman, Iris Holsbeeke.
Jongen groep 7: 1. Millo v.d. Logt, Os-
car Olthuis, Neeltje Langenhof; 2.
Martijn Siemens, Rien Mombarg, LUC
Ebbers; 3. Philip Gussow, Roeland
v.d. Laan, Jori Jansen v.d. Berg.

Meisjes groep 8: 1. Mariam Ruiter-
kamp, Ingrid Huurneman, Sandra
Visschers; 2. Marina Pijpers, José H id-
dink, Joanne Wansink; 3. Danielle
Steenbreker, Evelien Hummelink.

Jongens groep 8: l. Yves van Roon, Er-
win Bos, Geert Groot Nuelend en Ro-
nald Visschers; 2. Raymond v.d.
Kamp, Jaan Knoops, Sander Linden-
schot; 3. Wouter Mullink en Edwin
Visser.
MeisjesZutphen: l. Jolanda Kos, Mar-
lies Star, Marieke Vaags; 2. Bianca v.d.
Logt en Ellen Dietes; 3. Edith Harm-
sen, Ingrid Oosterink, Renske Wempe
en Sandra Brunnekreeft.

Jongens Zutphen: 1. LUC Hermans en
Henri Ligtenberg; 2. Andre Wesselink
en Erik Harmsen; 3. Teun Mensink,
Herald Nijenhuis en Hans Elshof.
Volwassenen: 1. Bert Bogchelman en
Melanie Schenning; 2. Henk en Jany
Hovenga; 3. Esther en Diny Ooste-
rink.

Trots toont de voorzitter van de Oranjevereniging de fraaie wimpel welke hij kreeg overhandigd door burgemeester Vunderink, dit ter gelegen-
heid van het 50-jarug huwelijk van H.K.H. PrinsesJuliana enZ.K.H. Prins Bernhard. De Oranjevereniging schonk een boek over de geschiede-
nis van het Koningshuis aan de burgervader.

Beste mensen,

Bij deze wil het bestuur van de Oranjevereniging u hartelijk
danken voor uw geweldige medewerking en belangstelling bij
de diverse georganiseerde evenementen op Koninginnedag.

Van aubade tot en met het vuurwerk was het een grandioos
gebeuren, dat voor het bestuur een enorme ruggesteun zal zijn
voor volgend jaar.

Bijzonder verheugd is het bestuur over het feit dat de
aangebrachte versieringen geheel intact zijn gebleven; van
vernielingen dus geen sprake.

Mede daarvoor was het hele Koninginnedag gebeuren een
volmaakt feest. Onze dank daarvoor.

Het bestuur van de Oranjevereniging
't Is Oranje, 't blijft Oranje.

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

De Oranjevereniging had voor het eerst in de geschiedenis de schutterskoning., 1986" afgehaald. Dit werd zeer op prijs gesteld door het koning-
spaar. Men wil deze traditie dan ook voortzetten.

Plattelandsvrouwen
De bijeenkomst die de afdeling Vor-
den van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen dezer dagen organi-
seerde werd verzorgd door het zgn.
ééndagsbestuur.. Voor deze gelegen-
heid was mevr. Hiddink-Dijkman uit-
genodigd die de dames in het dialekt
gedichten voordroeg van onder meer
Anna van Buren, Max Holt en Jan van

Riemsdijk. Humor en ernst wisselden
elkaar in snel tempo af.

Mevr. Hiddink, lid van het provinciaal
bestuur schrijft zelf ook boeken. De
opkomst voor deze avond was goed.
Voor de bijeenkomst op 20 mei in het
Pantoffeltje is de heer Oudsen uitge-
nodigd. Hij zal de dames het één en
ander vertellen over manuele thera-
pie.

Nationale Molendag
Zaterdag 9 mei a.s. is het weer Natio-
nale Molendag. De Hackforter Molen
te Vorden is die dag in werking te be-
zichtigen. Bij de molen komt een gro-
te tent te staan waarin bakker Oplaat
uit Vorden, lid van het gilde van wind-
molenbakkers, broodjes zal bakken
van het vers gemalen meel. Ook wor-
den er pannekoeken gebakken en
wordt er koffie geschonken.
Evenals in voorgaande jaren is het
naast Nationale Molendag ook lande-
lijke fietsdag. De VW uit Lochem or-
ganiseert een fietstocht die onder an-
dere langs de Hackforter Molen voert,
waar een controlepunt is.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek
"Andere tijden; andere ouders"; Hat-
tum, Margriet van "Een zwakzinnig
kind, een andere kant van het ouder-
schap"; Habfoerden, Pieter van "Zelf-
hulp bij Anonieme Alcoholisten";
"Handleiding voor reactivering; fysio-
therapie, ergotherapie, logopedie, ac-
tiviteitenbegeleiding enz."; "Bunga-
lowparken benenlux, Duitsland 1987"
"Japan, inleiding over ontstaan en ge-
schiedenis"; Walker, Michelle "Quil-
ten in patchwork en applicatie"; "Kin-
dervakantiewerk"; Hunder, Sam
"Moderne Amerikaanse schilder-
kunst"; Martini, A. "Picasso en het ku-
bisme"; Durbridge, Fr. 'Ten oosten
van Algiers"; Stoute, René "Bunkers
bouwen, verhalen"; Boom, Sak van
den "100 vragen over het kopen van
een huis"; Yourcenar, M. "Pasmunt
van de droom"; Harrison, Sarah
"Stemmen uit het verleden"; Hur-
ston,ZoraNeale"Janie, haar buren en
God"; Ross,Thomas "De strijders van
de Regenboog"; Lewis, Wyndham
"Tarr"; Wetering, Jan Willen van de
"Een winzinking"; Overeem, Jac. '"t
Herdershond van het Uddelermeer";
Parizeau, Alic "Nog is Polen niet ver-
loren".



. . . anders merkt ze meteen
dat je aandachtig deze
moederdagtip bekijkt. Kom

STUUR MOEDER EVEN
DE KAMER UIT..S

Want daar wacht je de meest
uitgebreide kollektie horloges
van deze tijd. Van klassiek tot
uiterst modern.

Zeker weten dat je er
altijd één vindt waarmee je
moeder kunt verblijden. En dat
voor een prijs waar jezelf
verrast van zult staan.

PULSAR
Normale prijs f 230,-
MOEDERDAGPRIJS F 170,-

Ook verkrijgbaar in doublé
f 198,- en bicolour f 180,-.

qe> juwelier
siemerink. • • ••<x> opticien

Zutphenseweg 7
Vorden
Telefoon 1505

met
Televisie

reparaties
- - dirtc»

i naar

uw vakman
van vertrouwen

MOEDERS WORDEN
GRAAG VERWENT,

en een lekkere taart hoort daarbij.
Keuze uit:

slagroom, mokka
kwark, chipolata,
bavarois, appel.

Dit wordt smullen voor het hele gezin.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

BREDEVE D
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1000

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

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Het was weer fijn bij
Vorden - AD
langs de lijn
Aalten-trainer Wim van der Gaag
heeft zijn ploeg A.D. in Vorden een ui-
termate slechte dienst bewezen. Her-
haaldelijk geschreeuw vanaf de zijlijn.
Het telkens luidruchtig oneens zijn
met de scheisrechter met als "hoogte-
punt" het veld inlopen wat de arbiter
terecht honoreerde met een verban-
ning achter het hek.
Intussen waren de spelers uit Aalten
door het optreden van hun trainer da-
nig uit de concentratie gehaald. Er
werden herhaaldelijk opmerkingen
tegen de scheidsrechter gemaakt wat
AD in totaal op vier boekingen kwam
te staan.
Een ander hootepunt van het "is weer
fijn langs de lijn" konden we na een
halfuur spelen noteren. Een Vorder-
supporter maakte nl. een opmerking
in de geest van "v.d. Gaag kan niet trai-
nen en bovendien is hij een slechte
sportjournalist" (Wim v.d. Gaag is nl.
tevens radioverslaggever van o.m. Ra-
dio Oost red.).

Als door een bij gestoken veerde v.d.
Gaag na deze opmerking overeind en
wilde hij de supporter te lijf. Woorden
van "ik zal je voor de kop slaan" waren
niet van de lucht. Zover kwam het
echter niet want de AD trainer werd
door vier supporters van AD in be-
dwang gehouden.
Natuurlijk werd er binnen het veld ge-
voetbald. Een sterk beginnend AD
dat via een fraaie omhaal van Frank
Keizer een 0-1 voorsprong nam. Vor-
den kwam op gelijke hoogte toen Har-
rie Klein Brinke de bal via een "kluts"
voor zijn voeten kreeg en beheerst in-
schoot 1-1. Door al het geharrewar
rondom trainer v.d. Gaag raakte AD
hierna uit haar gewone doen en kreeg
de ploeg door irritant optreden de
scheidsrechter tegen. Vorden hield
het hoofd koel en profiteerde via een
prachtig doelpunt van Peter Hoevers
2-1.
Even later de poppen opnieuw aan het
dansen toen een inzet van een AD-
speler door doelman Wim Harms niet
voor of net achter de lijn werd wegge-
haald. Volens AD was de bal de lijn ge-
passeerd, volgens de scheidsrechter
niets aan de hand. Dusgeen doelpunt.
In de tweede helft verliep de wedstrijd
aanmerkelijk rustig vooral nadat tien

minuten na rust Frank Rouwenhorst
binnen het strafschopgebied werd
gevloerd en Mark v.d. Linden de pe-
nalty benutte 3-1. Twintig minuten la-
ter werd het 3-2 toen Frank Keizer van
AD een penalty inschoot. Het laatste
woord was aan Vorden. Peter Hoevers
scoorde vijf minuten voor tijd zijn
tweede doelpunt 4-2.
Door dit resultaat heeft Vorden nog
een kleine kans op promotie. In de
eerste plaats moeten dan de twee re-
sterende wedstrijden gewonnen wor-
den en in de tweede plaats moet de
concurrentie punten laten liggen.
Maar in de voetbalsport is niets onmo-
gelijk.
AD kan degradatie bijna niet meer
ontgaan.
En dan het mooiste doelpunt op deze
mooie lentedag op het veld van Vor-
den. Zondagmorgen 11.50 uur op het
hoofdveld. Richard Bargeman van
Vorden 5. Dertig meter voor het doel.
De bal met de borst opvangen en dan
vervolgens een verschikkelijke knal in
de kruising. EEN BEAUTY!

Uitslagen junioren
Inhaalprogramma:GazelleNWLA2-
Vorden A2 2-1; Erica A2 - Vorden A2
4-0.
Programma zaterdag 25 april: Vorden
Al vrij; Vorden A2 - Eerbeekse Boys
A3 2-2; Socii B l - Vorden B l 6-2; Vor-
den B2 - Eerbeekse Boys B3 3-1; Veld-
hoek B l - Vorden B3 9-3; Vorden C l -
Eefde Cl 2-0; Vorden C2 vrij.

De uitgestelde wedstrijd van Vorden
tegen Ruurlo zal vrijdag 8 mei in
Ruurlo gespeeld worden. V.V. Vorden
hoopt op veel publiek uit Vorden om
hen aan te moedigen, ze hebben het
nodig.

Uitslagen junioren
Vorden A2 - Voorst A2 l -0. Vorden A l
- Sp. Overwetering Al 4-1; Pax A3 -
Vorden A2 3-0; Vorden B l - Zelos B l
2-3; Sp. Brummen B2 - Vorden B2 6-0;
VordenB3Vrij;VordenCl-EpeCl 1-
3; Wolfersveen Cl - Vorden C2 9-0.

Wilp l.- Ratti 11-1
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag een punt laten liggen in
Wilp.
Aanvankelijk voetbalde Ratti een goe-

de partiMja kreeërde goede kansen.
Door de^^loed van de wind kwamen
de ballen helaas of vaak te hard of te
zacht vanaf de flanken waar Pascal
Klootwijk en Han Teilegen voor Ratti
zeer produktief waren. Echt opgeleg-
de kansen waren gedurende de eerste
helft voor beide ploegen niet wegge-
legd, totdat Ratti l minuut voor rust
op een 0-1 voorsprong kwam. Een ver-
re inworp van Henk Bulten werd door
Harm Welleweerd doorgekopt in het
zestienmetergebied waar Peter Im-
mink klaar stond om te scoren.
Na rust ontstond een wedstrijdbeeld
dat meer open was. Zowel Ratti als
Wilp kregen goede kansen. Toch
bleek Ratti aanvankelijk de sterkste
papieren te bezitten. Via de rebound
kwam Han Tellegen op links in bezit
van de bal en plaatste deze op Peter
Immink die echter omver werd gelo-
pen door de Wilp-defensie. De toege-
kende strafschop werd door laatstge-
noemde'echter gemist.
De wedstrijd leek hiermee op een
keerpunt te zijn gekomen en Wilp kon
aandringen. Een kwartier voor tijd
werd het 1-1 door een goede passeer-
beweging van een wilp-middenvelder.
Doelman Herbert Rutgers was kans-
loos. Ratti kreeg nog wel enkele mo-
gelijkheden. Harm Welleweerd kopte
net naast en Peter Immink mistte
scherpte om Ratti toch nog met de
volle winst naar huis te laten gaan.
Zaterdag a.s. speelt Ratti l thuis tegen
de Eerbeekse Boys 1.

Gelijkspel
waterpolojeugd
De jongens van "Vorden '64" hebben
in een doelpuntrijke wedstrijd met 8-8
gelijk gespeeld tegen de Duikelaar. In
de eerste periode scoorde Riek Groot
Roessink niet minder dan vijf keer.
Vorden nam toen een 5-2 voorsprong.
Bij het verstrijken van de derde perio-
de stond Vorden nog met 8-6 voor,
dankzij doelpunten van Harold Kolk-
man, Andre Karmiggelt en Riek
Groot Roessink. In de vierde periode
werkte de Duikelaar deze achterstand
weg 8-8.

TENNIS
De uitslagen van de 2e competitie-
speeldag zijn:
Woensdagmiddag jeugdcompetitie: Ve-
go 2 - Vorden 10-10; Vorden 2 - De
Maten l 8-2.
Zaterdagcompetitie: Een druilerige
voorjaarsregen scheen 't competitie-
gebeuren in de war te sturen. Geluk-
kig konden de eerste wedstrijden na
een uurtje vertraging toch aanvangen.
Jun. gemengd t/m 14 jaar Vorden -
Neede 3-2; jun. jongens t/m 17 jaar
Gorssel - Vorden 0-6;
5e klas gemengd Vorden l - Vego 3 1-
4. De ploegen waren aan elkaar ge-
waagd en de wedstrijd ging gelijk op
ook al doet de uitslag anders vermoe-
gen.
6e klas gemengd Beekbergen l - Vor-
den 2 3-2. Na de gemakkelijke zege
van de eerste week kwamen zij nu een
gelijkwaardige tegenstander tegen in
Beekbergen.
5e klas heren: Ugchelen 2 - Vorden l
2-4. De heren Pijnappel, de Kruif en
Reindsen en Wijers zorgden voor de
2e overwinning op rij in de uitwed-
strijd tegen Ugchelen.
4e klas heren-veteranen: Vorden -
Kerschoten 2-4. Dit team van 40-plus-
sers van captain Evert Coppiëns kan
het juiste ritme nog niet vinden. Wel-
licht het komend weekend.
Zondagcompetitie: 4e klas heren: Vor-
den l - Top l 3-3. Jacco Venhuis en
Ruud Ubink startten goed met de
single te winnen. René Bielawski
moest tot 2 keer toe de set uit handen
geven door 'n tie-break (lill en 7-4)
Ook Ton van Snellenbe^pnoest de
meerdere erkennen in zijn opponent
Meijerink. Na de singlespartijen was
de stand 2-2 en moesten de beide dub-
belpartijen de beslissing brengen.
Doch evenals vorige wj*k werden
ook deze punten gedeelfl^
Een kleine winst was in beide compe-
titieduels verdiend geweest. Zondag
treden zij in Enschede aan tegen Ludi-
ca 2.
5e klas heren: Topspinners2 -Vorden
2 4-2. Het team van Riek de Gruyter
speelde uit tegen het Enschede Top-

spinners 2. Paul Wijers won zijn single
en samen met Vincent Colenbn nder
ook de dubbelpartij. A.s. zondag
wordt thuis tegen Beukersweide 2 uit
Wierden gespeeld.
Junioren gemengd 4e klas: Gorssel 2 -
Vorden l 3-5. Natasja Roerdinkveld-
boom een versterking van dit team,
waardoor de anderen ook geïnspi-
reerd worden want voor het eerst
heeft dit team gewonnen. Een prima
succes van dit team dat nooit de moed
opgeeft.

DAMMEN
Internationaal toernooi Praag
Na Henk Ruesink in Parijs is het nu
Gerrit Wassink gelukt om in een inter-
nationaal toernooi van zich te laten
spreken. In het toernooi om de Gol-
den Prague Cup eindigde hij als 4e.
Ondaks dat hij door een nederlaag in
de beginronde onderin het klasse-
ment begon, en daardoor gunstiger te-
genstanders kon tegenkomen, heeft
hij toch ook goede partijen gespeld te-
gen hoofdklassers als Joop Rigterink
en Casper van der Tak. Henk Hoek-
man begon goed (2e plaats na 3 ron-
den), maar viel na enkele nederlagen
terug naar de 18e plaats.

'Eindstand: 1. Piet Roozenburg 12
punten; 2. Michail Kats (USSR); 3.
HansTangelder; 4. Gerrit Wassink; 5.
Ruud Palmer; 6. Henk Mos^rt; 7. Ca-
sper v.d. Tak; 8. Henri Macaux; 9. Vac-
lav Krista; 10. Joop Rigterink; 18.
Henk Hoekman; 36. Bennie Hiddink.

Kwartfinales van Nederland
Nadat de kwartfinales 2 jaar lang in
d'Olde Smidse in Vorden werden
georganiseerd, was het nu de beurt
aan Overijssel om dit toernooi te lei-
den. Na enig geharrewar kwam er als
speelplaatsen Westerhaar (zaterdag)
en Hengelo Ov. (zondag) uit de bus.
Harry Graaskamp komt o.a. uit in de-
ze groep, en hij startte goed met een
kansrijke partij tegen Jan van Loenen.
Na een slepend eindspel bleek de
winst toch niet bereikbaar en moest
Harry berusten in remise.

Distriktsfinales
DCV was dit jaar slecht vertegen-
woordigd in de finale. Zowel in
hoofd- als in eerste klasse waren geen
Vordenaren in het geweer. In de twee-
de klasse kon Gerco Brummelman
zich niet plaatsen voor de Gelderse fi-
nale: hij eindigde als 5e met 4 uit 5.
Ook han Berenpas was niet best op
dreef: 6e bij de junioren met l uit 5.

Pupillenkampioenschap
Oost Gelderland
Ralf Regeer uit Ulft mag zich de nieu-
we regerende pupillenkampioen van
Oost Gelderland noemen. Na 11 wed-

strijden bleek hij 17 punten bij elkaar
te hebben verzameld, meer dan klub-
genoot Bas v.d. Heide (16), JurgenAn-
neveld (Doetinchem, 14); Camille
Mentink (Ulft) en Anja Bouwman
(Zutphen, beide 13). Deze 5 spelers
plaatsen zich wel voor de Gelderse fi-
nale in Huissen. Mark Klein Kranen-
barg werd 6e met 12 punten en Frida
Meyerman 10e met 8 punten. De
troostgroep wed gewonnen door Jay
Atmamoestar uit Eibergen met 17 uit
11. Bert Klein Kranenbarg werd hier
4e.

Onderlinge kompetitie
M. Boersbroek - Th. Slutter 0-2; B.
Breuker - S. Wiersma 1-1; J. Koersel-
man - H. Graaskamp 0-2; T. Janssen -
H. Lenselink 2-0; H. Wansink - R.
Slutter 1-1; H.Esselink-B.WentinkO-
2; M. Boerkamp - B. Rossel 0-2; M.
Boskamp - G. Brummelman 1-1; H.
Klein Kranenbarg - J. Hoenink 2-0.

WATERPOLO
Dames gelijk tegen
Proteus Twello 4-4
De dames van Vorden hebben zon-
dagmiddag tegen Proteus uit Twello
een 4-4 gelijk spel behaald. Na het ver-
strijken van de eerste periode leidde
Proteus met 1-2. Voor Vorden scoorde
Hermien Tiessink.
In de tweede periode liep Proteus uit
naar 1-3. In de derde periode wist Vor-
den de wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. Dankzij doelpunten van Disere
Westerveld 2x en Harriet Hazekamp
werd de achterstand in een 4-3 voor-
sprong omgezet. In de vierde periode
profiteerde Proteus van een "vrouw-
meer situatie zodat een 4-4 gelijk spel
het resultaat was.

Heren winnen met 6-3
van Roderlo
De heren van Vorden hebben tegen
Roderlo 2 een gemakkelijke 6-3 zege
behaald. Roderlo nam een 0-1 voor-
sprong die door Frans Karmiggelt on-
gedaan werd gemaakt. In de tweede
periode was het Mark Karmiggelt die
Vorden aan een 2-1 voorsprong hielp.
Arjan Mengerink scoorde in deze pe-
riode vervolgens driemaal achtereen
5-1. In de derde periode kwam Roder-
lo terug tot 5-2 waarna Arjan Menge-
rink voor Vorden het halve dozijn vol-
maakte 6-3.

, Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.

Onze excuses!

Kampioenen volleybalver. Dash
Dé Vordense volleybalclub "Dash" heeft de afgelopen dagen drie kampioenen kunnen begroeten. De
jongens B werden kampioen in de B-poule met als bij/onderheid dat het team 2e werd in de A-poule. Ver-
der konden de meisjes A2 alsmede de dames 4 de kampioensvlag hijsen.

Meisjes A 2. Milka v. Est, Esther Wentink,
Miriam Enzehnck, Natasja Roerdink
Veldboom, MirandeEenink, MagreetSmid,
Patricia ten Barge. Belinda en Nicole
Scharrenberg.

Jongens B. Fred Dijkstra. Bert Bakker,
Michiel Schoo, Mark Droppers,
trainer/coach Wim Schoo, Patrick
Groenendal, Mark Lieverd i nk,
Christiaan Thalen, Perry Boersbroek en
Renzo Veldkamp.

Dames 4. Gerda Reinders, Elly Jas,
Rita Jansen, Carin Fransen,
trainer/coach Willem Oldenhave,
Henny Winkel, Jannie de Bruyn,
Wilma Bongers, Dore Hiddink.



Moederdag - Bloemendag
Volop keus in onze 300 m2 grote

verkoop-bloemenkas

Fa. Wijnbergen - Hengelo Gld
Kerkstraat 6 -Telefoon 05753-1473

17 mei T
Meikermis Ruurlo

Top en showorkest

„Liberty"

M.m.v.

„The Blue Diamonds"
met goud van oud.

AANVANG 20.30 UUR

Fam. Klein Bluemink

De C uitcl
Café - Restaurant

en Zalen

7261 AT Ruurlo Dorpsstraat 11 Tel. 05735-1312

AVONDVIERDAAGSE
18t/m21MEIA.S.

5 en 10 km per avond. Ook dagspelden voor
1 maal meelopen.

Opgave voor 9 mei a.s. of aan de start OLS Vorden.

Inschrijf adressen:
Mevr. E. Jansen, v. Bramerenstraat 4
Mevr. M. van Eerten, Brinkerhof 58.

GYM. VER. „SPARTA"

Kadotips voor moederdag!
Blazers t/m 52 v.a.
Rokken t/m 52 v.a.
Blouses t/m 52 v.a.
Polo's 29,- +

115,-
49,-
29,-
39,-
69.-

Vrijdags open
tot 9 uur
ook open
van 6- 7 uur

Bermuda's en pantalons v.a.
Nachthemden - pyama's
ochtendjassen - hand- en baddoeken

Modecentrum

Bloemisterij
Hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64, Telefoon 1 508

Met de K.E.W. Hobby-hogedrukreiniger reinigt
u alles sneller, beter en makkelijker

Zand en
olie op een
motorblok
is snel
verdwenen.

Een
verstopte
afvoerpijp
is snel
ontstopt.

De K.E.W. Hobby-
hogedrukreiniger is dé
oplossing voor uw vaak
vervelende, "zware"
schoonmaakklussen.

Met dit apparaat reinigt
u alles snel en doel-
treffend.

Als schoonmaken
niet uw hobby is...

pak dan de
K.E.W. Hobby

Uw auto,
buiten én
motorblok,
reinigt u
binnen
recordtijd.

Ramen tot
in iedere
hoek
schoon.

• Specifieke accessoires
voor uw verschillende
se hoon maakwerkzaam-
heden: veriengslang,
roterende borstel, riool-
reinigingsmondstuk etc.

• Speciale, milieuvriendelijke
reinigingsmiddelen voor
o.a. auto, boot en huis

• Eenvoudig te bedienen
• Handig op te bergen

Nü verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg 15 • Vorden • Tel. 05752-1261

IETS FIJNS VAN DE
BANKETBAKKER"
BANKETBAKKERIJ J. WIE KART TEL 1750

SPECIALITEIT ZWANEHALZEN EN LEONIDAS BONBONS

VOORKEURBOEK
van 34,90 voor 15,90 «&%*

Seahorse badlakens
een zeer royaal en sterk badlaken in de maat
90 x 170 met prachtige motieven ingeweven.

Onze normale Tuunteprijs is 35,-
speciale moederdagprijs slechts

Theedoeken
"met royale superdroger met ingeweven jacquarcT
motieven eventueel met bijpassende keukendoek

Onze normale Tuunteprijs is 4,95 p.s.
speciale moederdagprijs, 3 stuks slechts

10.00
Woensdagmiddag 13 mei

Geranium en
perkplanten markt.

WEEKENDAANBIEDING.
SPECIAAL VOOR
MOEDERDAG

SAUCUZENBROODJES
't winkeltje in vers brood en banket

Tricot dames pyama
in een mooie kwaliteit en pastei kleuren

Onze normale Tuunteprijs is 39,50
speciale moederdagprijs slechts

29,50

Uni sweatshirts
in vele moderne kleuren en

een fijne kwaliteit.
Onze normale Tuunteprijs 19,95

speciale moederdagprijs slechts

12,50

Ruurlo

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

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

OP = OP
Spijkerbroeken vanaf
f20,-
Katoenen bandplooibroe-
ken van f 69,- voor f 29,-
Nog enkele kinderspijker-
jasjes, de laatsten voor f 25,-
Verder nog restant o.a. jur-
ken, sweaters, blouses uit-
zoeken f 10,-.
's Middags vanaf 1 uur.
Hackfortselaan 2, Vorden
Tel. 05752-1717

Bezoek uw "shopping center" en vraag naar de sponsor-creditcard

SCHOENEN VAN DE TUUNTE
DE MEESTE KEUS, DE LAAGSTE PRIJS

S**.

Ecco: een prachtig zacht
éVi soepel leren schoen. QQ
In zwart en wit w w/"

Dames voetbedsandaal
zeer comfortabel in div.
modellen. Al vanaf

Heren muilen in zwart
grijs en naturel
verschillende modellen
vanaf 35,-

Verschillende goede
merkschoenen

Kindersandaal
met voed bed
al vanaf 35f-

Adidas sportschoen
in vele soorten
vanaf 49,95 (S



VW Vorden
zomerprogramma 1987
V.V.V. kantoor Vorden
Gevestigd in de Bondsspaarbank te Vorden.
Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden.
Telefoon 05752-3222.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend: Ma. t/m vr. van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond van 18.30-19.30 uur.

Dag/datum Plaats Organisatie en omschrijving
1987

Elke dinsdagavond bingo in 't Pantoffeltje.

Oktober
Zo 11 Eijkelkamp

Za 17 Schoenaker
Zo 25 DeWiersse

November
Zo 8 Schoenaker

Mei
Ma 11-20

Zo 17

Ma 18-21
Vr 22-23
Zo 24

Do 28

Do 28

Za 30

Juni
Ma 1-4
Za 6
Zo 7-8

Za 13

Za 13

Za 20

Zo 21

Di 23-26

Wo 24

Za 27
Di 30

Juli
Wo 1

Vr 3-4

Za 4

Zo 5-6

Ma 6
Di 7
Wo 8

Wo 8

Wo 8
Zo 12

Ma 13
Ma 13
Di 14
Di 14

Wo 15
Wo 15

Wo 15

Do 16
Za 18
Za 18
Zo 19
Ma 20
Ma 20
Di 21

Di 21
Wo 22

Sportpark Voetbalvereniging Vorden:
Mixtoernooi

De Herberg VRTC: Voorjaarsfietstocht
25-40-80 km.

Schoolplein Sparta: Avondwandelvierdaagse
Wiemelink Kindercircus Bongo
Emmaplein Zwem- en Polover. Vorden 64:

Solexrace
Kranenburg VAMC: Hemelvaartspuzzelrit voor

auto's en motoren
De Wiersse Wiersse: Opening van de tuinen van

de Wiersse
Marktplein Deldense Buurtvereniging:

Rommelmarkt

De Herberg VRTC: Avondfietsvierdaagse
Vorden WV: Vordense muziekdag
De Wiersse Wiersse: Opening van de tuinen van

de Wiersse
Dorpscentrum Nuts-blokfluit en melodica club:

Openbare les
De Goldberg Krato: Buitentoneel 'Op een mooie

dag in mei'
De Goldberg Krato: Buitentoneel 'Op een mooie

dag in mei'
Kasteel Vorden VVV: Concert Mannenkoor met

muziekver. Concordia
Zwembad Zwembad In de Dennen:

Zwemvierdaagse
Marktplein WV: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
Medler Medlertol: Avondwandeling
De Belten VVV: Bezichtiging Pinetum

Wo 22 Burg. Galleestr.

Wo22
Do 23
Do 23

Vr 24

Za 25
Za 25
Vr 24-26
Zo 26

Ma 27
Ma 27
Di 28

Di 28
Wo 29
Wo 29

Wo 29

Do 30

Zo 9

Ma 10
Di 11-14

Di 11
Wo 12
Wo 12

Wo 12-14
Do 13'
Ma 17
Wo 19

Ma 24
Wo 26

Za 29

Ma 31

Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding

Medler Medlertol: Oranje volksfeest
Medlertol

Marktplein Zwem- en Polover. Vorden '64:
Pretty-markt

De Wiersse Wiersse: Opening van de tuinen van
de Wiersse

Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel Vorden
De Belten WV: Bezichtiging Pinetum
Wientjesvoort Camping de Wientjesvoort: Film

over de opfok en verzorging van ara's
Marktplein WV: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
De Bramel WV: Avondwandeling
De Wiersse Wiersse: Opening van de tuinen van

de Wiersse
Marktplein VW: Avondwandeling
Kasteel Vorden WV: Bezichting kasteel Vorden
Marktplein WV: Viswedstrijd
Mennink VW: Boerderij bezichtiging van de

Hr. Mennink
Wientjesvoort VW: Lezing over de vordense natuur
Marktplein WV: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
Medler Touwtrekvereniging: Touwtrekken

om het kampioenschap van Vorden
Wildenborch VW: Staringavónd
Marktplein VW: Simultaandamevenement
Graaskamp H.A.M, party: Canbisch strandfeest
De Herberg VRTC: Zomerfietstocht 40 km.
Marktplein WV: Avondwandeling
Kasteel Vorden VW: Bezichting kasteel Vorden
Bouwmeester WV: Boerderij bezichtiging van de

H r. Bouwmeester
Marktplein VW: Viswedstrijd
Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
RTV Wichmond: Wielerronde van
Vorden

Wientjesvoort WV: Lezing over de vordense natuur
Dorpsstraat WV: Kermis en braderie
De Herberg De Herberg: Optreden van 'Spring en

Maribelle'
Marktplein VW: Kermis met diverse

evenementen
Marktplein VW: Kermis met kinderbraderie
De Herberg De Herberg: Openlucht en zaal festijn
Kranenburg VAMC: Achtkastelenweekend
Kranenburg VAMC: Achtkastelen puzzelrit voor

auto's en motoren
Marktplein VW: Avondwandeling
Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel Vorden
Mennink VW: Boerderij bezichting van de

Hr. Mennink
Marktplein VW: Viswedstrijd
De Belten VW: Bezichtiging Pinetum
Wientjesvoort Camping de Wientjesvoort: Film

over de opfok en verzorging van ara's
Marktplein WV: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
Wildenborch WV: Staringavond

Medlertol: Fietspuzzeltocht
Jong Gelre: D'n Oost'n rit
WV: Avondwandeling
WV: Bezichtiging kasteel Vorden
WV: Boerderij bezichting van de
Hr. Bouwmeester
WV: Bezichtiging Pinetum
VW: Achtkastelenfietstocht onder
leiding
VW: Avondwandeling de Bramel
VW: Kunstmarkt
Kranenburgsbelang: Oriënterings-
fietstocht

Vorden 'Aanspanning In de Reep'n':
Kastelentocht per koets

Kasteel Vorden VW: Bezichting kasteel Vorden
Dorpscentrum Jong Gelre: Avondfietsvierdaagse

20-35 km.
De Belten WV: Bezichtiging i metum
Schoenaker VW: Gelderse avond
Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
Wiemelink Kinder-vakantie-spelen
De Bramel VW: Avondwandeling
Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel Vorden
Marktplein WV: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
Kasteel Vorden WV: Bezichtiging kasteel Vorden
Marktplein VW: Achtkastelenfietstocht onder

leiding
Zwembad Zwembad In de Dennen: Vordense

zwemkampioenschappen
Kasteel Vorden VW: Bezichtiging kasteel Vorden

Augustus
Za 1
Zo 2
Ma 3
Ma 3
Di 4

Di 4
Wo 5

Do 6
Za 8
Za 8

Medlertol
Schoenaker
Marktplein
Kasteel Vorden
Bouwmeester

De Belten
Marktplein

De Bramel
Marktplein
Kranenburg

Za 14 Vorden

December
Zo 13 Pantpff eitje

VAMC: Herfstrit. Puzzelrit voor
auto's en motoren
Krato: Toneel: 'Drie dooie dienders'
Wiersse: Opening van de tuinen van
de Wiersse

VAMC: Wildrit. Puzzelrit voor
auto's en motoren
'Aanspanning In de Reep'n':
Slipjacht

VAMC: Pannekoekenrit. Puzzelrit
voor auto's en motoren

Zo 26 juli Achtkastelenpuzzelrit voor auto's en motoren. Start
13.30 uur. Vertrek bij Café Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Kranenburg/Vorden.
Er kan gereden worden in drie klassen te weten A, B en
toerklasse voor beginners (dus voor iedereen). Deelname
is mogelijk per auto/motor/bromfiets.

dambord. Aanvang simultaandammen om 15.30 uur.
Plaats Marktplein. Entree f 2,50 inklusief eventuele deel-
name aan het simulta'andammen. Dambord en schijven
meenemen. Inlichtingen Damclub Vorden.

24/
25/
26 juli

Staring avonden
Do 16 juli/

30 juli

f georganiseerd door de kern-
-Spelen. Terrein op het

September
Za 12
Zo 20 De Herberg

Za 26

Jong Gelre: Klootschiettoemooi
VRTC: Herfsttoertocht per fiets
40-80-1 20 km.

Kasteel Vorden Trimcub: Kastelenloop
2V2-5-10-15km.

Zomerprogramma diverse verenigingen en
organisaties
Alfabetisch geselecteerd volgens de vetgedrukte organisaties en of
onderwerpen in het voorgaande gedateerde overzicht.

Aanspanning In de Reep'n
Zo 9 aug. Kastelentocht voor aanspanningen met historische rij-

tuigen langs de acht kastelen van Vorden.
Za 14 nov. Slipjacht. Nadere gegevens bij de Hr. Norde, tel. 1967.

Camping de Wientjesvoort
Di 8 juli/
Wo 29 juli Bezichtiging van de film over de opfok en verzorging van

papagaaien (ara's). Tevens is de eigen 'collectie' te be-
zichtigen. Entree f 2,50. Aanvang 20.00 uur.

Deldense Buurt Vereniging
Za 30 mei Rommelmarkt georganiseerd door de Deldense Buurt-

vereniging. Nadere gegevens hieromtrent worden nog
bekend gemaakt. Plaats: Marktplein Vorden.

H.A.M. Party
Za 1 8 juli Caribisch-strandfeest. De stichting H.A.M, party pre-

senteerd een exclusief strandfeest in een carribische stijl,
met o.a. muziek, show, zang, dans, etc. rond het meer van
de familie Graaskamp aan de Ruurloseweg te Vorden.

De Herberg
Do 23 juli Spring en Maribelle tijdens de kermis in de grote zaal de

Voldendamse superformatie 'Spring en Maribelle'. Kaar-
ten in de voorverkoop. Aanvang 21.00 uur.

Za 25 juli Jaarlijkse 'Openlucht en zaalfestijn' met: de Stierro-
deo-orkest 'Never Mind' en een Barbeque vanaf 22.00
uur. Aanvang 20.30 uur. Kaarten in de voorverkoop.

Jong Gelre
Zo 2 aug. Jong Gelre, D'n Oost'n rit. Toertocht voor het hele gezin

per auto, motor of fiets met spelopdrachten buiten de
openbare weg. Afstand voor auto's ca. 120 km, fietsers
ca. 50 km. Startplaats Café Schoenaker, Ruurloseweg
64, Kranenburg/Vorden. Vanaf 9.30-14.00 uur.

Di 1 1 t/m
14 aug. Jong Gelre Avondfietsvierdaagse. Afstanden 20en35

km. Startplaats Dorpscentrum Vorden, Raadhuisstraat 6.
Vanaf 18.30-20.00 uur.

Za 1 2 sept.Jong Gelre, Klootschiettoemooi voor bedrijven, vere-
nigingen, straten, buurtschappen, families, enz. uitdege-
meente Vorden.
Informatie tel. 1528 of 1605.

Kindercircus Bongo
Vr 22/
Za 23 mei Kindercircus Bongo. Plaats 't Wiemelink Vorden. Vrij-

dag aanvang 16.15 uur. Zaterdag aanvang 14.00 uur.

Kindervakantiespelen
Wo 12/
Do 13/
Vr 1 4 aug Kinder vakantie-sp|

groep Kinder-VakI
Wiemelink.

Kranenburgs Belang
Zo 19 april Eierzoekwedstrijd voor kinderen. Opgave tot 14.00 uur

zaal Schoenaker, Kranenburg/Vorden.
Inlichtingen H. Wess^ î, tel. 6774.

Za 8 aug. Öriënteringsfietsto^BOpgave zaal Schoenaker om
19.00 uur Kranenburg/vorden.

Krato
Za 13/
Za 20 juni Buitentoneel Krato. Plaats: Camping de Goldberg,

Larenseweg 1, Vorden. Aanvangstijd: 20.00 uur. Entree
fl. 7,50 voor volwassenen, fl. 5,00 voor kinderen t/m 1 2
jaar.
Kaarten verkrijgbaar bij: BazarSueters, Camping de Gold-
berg, Leden Krato.
Korte omschrijving: Gebracht wordt een vrolijk vakantie-
spel in drie bedrijven, geschreven door Rosita Peters.
Gespeeld wordt het stuk: 'Op een mooie dag in mei' het-
geen gespeeld wordt door allemaal eigen leden.

Za 1 7 okt. Toneel door toneel vereniging Krato met het stuk: 'Drie
dooie dienders'. Plaats zaal Schoenaker op de Kranen-
burg.

Medlertol
Za 27 juni Avondoriëntatie wandeling georganiseerd door de

Oranje commissie Medlertol door de mooie omgeving
van het Medler. Start en finish Café Eijkelkamp, Ruurlose-
weg 114. Aanvang 20.00 uur.

Vr 3/
Za 4 juli Oranje-volksfeest 'Medlertol' volksspelen op en rond

het feestterrein bij de feesthal, Ruurloseweg met o.a. vo-
gel-, bel- en schijfschieten, dogcarrijden, doeltrappen,
korfbalgooien etc. Aanvang 13.00 uur.
Dans en feestbal in de feesthal m.m.v. Madigo Combo.
Aanvang 20.00 uur.

Za 1 aug. Fietspuzzeltocht. Start en finish Café Eijkelkamp, Ruur-
loseweg 114. Aanvang 19.30 uur.

Nuts-blokfluit en melodica club
Za 13 juni Openbare les in het Dorpscentrum. Aanvang 19.30 uur.

Inlichtingen mevr. Kater, tel. 1668.

R.T.V. Vierakker-Wichmond
Wo 22 juli Wielerronde van Vorden. Start 17.00 uur recreanten,

18.00 uur junioren, 19.30 uur liefhebbers/veteranen. Par-
cours Burg. Galleestraat.

Sparta
Ma 18/
Do 21 mei Avondwandelvierdaagse georganiseerd door gymnas-

tiekvereniging Sparta. Gestart wordt tussen 18.30 en
19.00 uur. Start vanaf het schoolplein van de Openbare
Lagere School. Per avond kan er 5 tot 10 km. gelopen
worden.

Trimklub
Za 26 sept.Kastelenloop in de nabijheid van kasteel Vorden. Afstan-

den 2'/2. 5,10 en 15 km. Aanvang 13.00 uur. Informatie
tel. 2147.

Touwtrekvereniging 'Vorden'
Wo 1 5 juli Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden voor

bedrijven, verenigingen, buurten, straten etc. Aanvang
19.30 uur. Terrein: Ruurloseweg 110 bij het klubhuis van
de T.T.V. Opgave en inlichtingen de Hr. Engel, tel.
2836. f

V .A.M.C. Vordense Auto- en Motorclub
'De Graafschaprijders'
Zo 26 april Ned.Kamp.Motortrailvoorjeugdenzijspan.Start11.00

uur in 't Grote Veld.
Zo 1 2 april Voorjaarspuzzelrit voor auto's en motoren. Start 14.00

uur. Vertrek: Café Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranen-
burg/Vorden.
Er kan gereden worden in drie klassen te weten A, B en
toerklasse voor beginners (dus voor iedereen). Deelname
is mogelijk per auto/motor/bromfiets.

Do 28 mei Hemelvaartspuzzelrit voor auto's en motoren. Start
07.00 uur.
Er kan gereden worden in drie klassen te weten A, B en
toerklasse voor beginners (dus voor iedereen). Deelname
is mogelijk per auto/motor/bromfiets.

Achtkastelenweekend voor motorrijders nabij Café
Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg.
Internationaal toerweekend voor motoren. Aankomst
deelnemers vanaf vrijdagavond 18.00 uur.
Vertrek 's zondags vanaf 09.00 uur.
Vele schitterende originele en self-made motoren, zeer
oude en de meest exclusieve nieuwe exemplaren zijn te
bezichtigen.

Zo 1 1 okt. Herfstpuzzelrit voor auto's en motoren. Start 13.30 uur.
Start vanaf Café Eijkelkamp, Ruurloseweg 114.

Zo 8 nov. Wildpuzzelrit voor auto's en motoren. Start 13.30 uur
vanaf Café Schoenaker, Kranenburg.

Zo 1 3 dec. Pannekoekenpuzzelrit voor auto's en motoren. Start
13.30 uur vanaf 't Pantoffeltje te Vorden.

Vordense Voetbalvereniging Vorden
Elke dinsdagavond organiseert de Voetbalvereniging Vorden een
groots opgezette bingo met de meest fantastische prijzen.
Plaats in 't Pantoffeltje te Vorden. Aanvang 20.00 uur precies.

Ma 11/
Wo 13/
Ma 18/
Wo 20 mei Mixtoernooi voor teams van 6 spelers op op mini buiten

voetbalvelden. Inschrijving voor teams is open. Kosten
f 60,00 per team.
Prijzen: 1e plaats 8 trainingspakken; 2e plaats 8
trainingsjacks; 3e plaats 8 sporttassen.

V.R.T.C. Vordense Rijwiel- en Toerclub
'De Achtkastelenrijders'
Zo 1 7 mei Voorjaarsfietstocht. Afstanden 25-40-80 km. Inschrij-

ven 25-40 km. van 09.00 tot 14.00 uur; 80 km. van
09.00-12.00 uur. Startplaats Café De Herberg.

Ma 1 t/m
Do 4 juni Fietsvierdaagse. Afstanden 20-35 km. Inschrijven 1e

dag vanaf 18.00 uur, 2e dag vanaf 18.30 uur. Startplaats
Café De Herberg.

Zo 1 9 juli Zomerfietstoertocht 40 km. Inschrijven en startplaat-
sen: Café De Herberg, Vorden. Café Bousema, Lochem.
Inschrijven van 12.00 tot 14.00 uur.

Zo 20 sept Herfstfietstoertochten. Afstanden 40-80-120 km. In-
schrijven 40 km. 08.00-14.00 uur; 80en 120 km. 08.00-
11.00 uur. Startplaats Café De Herberg.

Sterritten vanaf 2 april t/m 24 sept. Afmelden donderdags bij M. Gr.
Jebbink, Het Hoge 57 te Vorden van 19.00 tot 20.30 uur.

V.V.V.
Vordense Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer
Aktiviteiten welke op initiatief van de V.V.V. Vorden worden onderno-
men. (

Achtkastelen Fietstochten onder leiding
Wo 24 juni
V m
Wo 26 aug. Achtkastelenfietstochten onder leiding.

Elke woensdagmiddag. Aanmelden vanaf 13.00 uur op
het marktplein. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. Kosten f 2,50 p.p., beneden 13 jaar f 1,50. Fietsen
zie fietsenverhuur.

Avondwandelingen De Bramel
Wo 8 juli/
Do 6 aug./

1 3 aug. Avondwandeling onder deskundige leiding op het land-
goed Den Bramel met als motto 'Kent uw bomen'.
Aanvang 19.30 uur. Verzamelen bij de slagboom oprijlaan
Kasteel Den BraroaLKosten deelname f 2,00 p.p.

Avondwandelingen Marktj
Ma 13 juli/

20 juli/
27 juli/

3 aug. Avondwandeling onder leiding langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vert^aJ^vanaf het Marktplein om 19.00 uur.
Kosten f 1,00 p.|

Bezichtiging Kasteel Vorden
Ma 6 juli
t/m 31 aug. Elke maandagavond beperkte mogelijkheid tot bezichti-

ging van kasteel Vorden. Kaartjes bij het V.V.V. kantoor.
Max. 15 personen per groep. Kosten f 2,00. Kinderen t/m
12 jaar f 1,00; Rondleidingen: 19.00 en 20.00 uur.

Bezichtiging Pinetum
Di 30 juni/
Di 7 juli/
Wo 29 juli/
Di 4 aug./

11 aug. Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten). Particuliere
pijnbomen verzameling van 1500 verschillende soorten.
Rondleiding door de heer M. Spiegelenbrg. Kosten f3,50
p.p. Geen honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij V.V.V.
kantoor. Aanvang 19.00 uur.

Boerderij bezichtiging Bouwmeester
Di 21 juli/
Di 4 aug. Boerderij bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij

van de heer Bouwmeester, Schuttestraat 26. Aanvang
16.00 uur precies.

Boerderij bezichtiging Mennink
Di 14 juli/

28 juli Boerderij bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij
van de heer Mennink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00
uur precies.

Concert Vordens Mannenkoor i.s.m. Muziekver. Concordia
Zo 21 juni Concert door het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof

en de Muziekvereniging Concordia o.l.v. H. Kraxner. Nabij
kasteel Vorden. Aanvang 11.45 uur. Bij slecht weer Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24. Toegang gratis.

Gelderse avond
Wo 1 2 aug. Gelderse avond m.m.v. dansgroep de Knupduukskes uit

Vorden en de boerenkapel de Achtkastelendarpers en
Gerritjen Brummelstruuk (Mevr. v. Til). Entree f 2,50; t/m
12 jaar f 1,50. Bij Café Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kra-
nenburg. Aanvang 20.00 uur.

Kermis, Braderie, Kinderbraderie
Do 23 juli
Vr 24 juli
Za 25 juli Kermis in Vorden op het Marktplein.
Do 23 juli Braderie van 15.00-23.00 uur in het centrum van het

dorp.
Naast de braderie zijn er aktiviteiten als folklore en mu-
ziek. In de diverse horeca gelegenheden muziek en attrak-
ties.

Za 24 juli Kinderbraderie op de parkeerplaats van Hotel Bakker
Van 09.30 tot 12.00 uur. leder kind dat iets te koop heeft
aan te bieden kan plaatsruimte reserveren m de ter be-
schikking gestelde kramen. Van te voren even aanmelden
bij de Hr. v. Zeeburg tel. 1531.

Kunstmarkt
Za 8 aug. Kunstmarkt van 11.00-17. OOuurophetMarktpleinteVor-

den. Amateur kunstenaars uit het gehele land bieden hun
kunststukken te koop aan. Een zeer breed assortiment van
schilderijen tot pottebakken en van houtsnijwerken tot
beeldende kunsten. Voor elke smaak en elk budget is er
iets.

Lezing over de Vordense Natuur
Wo 15 juli/
Wo 22 juli LezingoverdeVordenseNatuurenzijnWilddoordeHr.J.

Brinkman. Aanvang 20.00 uur Toegang f 2,50. Plaats: In
de salon van Camping de Wientjesvoort.

Simultaandamevenement
Za 18 juli Simultaandamevenement georganiseerd door de vor-

dense Damclub. Aanvang 14.00 uur met een dammatch
tussen een tweetal internationale damcracks op een reuze

De welbekende Staringavond met een korte wandeling
naar het kasteel de Wildenborch en door het fraaie park,
onder leiding van de eigenaar Ir. Staring. Aanvang om
19.30 uur in de Kapel van de Wildenborch. Gedichten van
A.C.W. Staring en dia's van de Wildenborch en omge-
ving. Deze avond wordt verzorgd door de voormalige vor-
dense dichter Jaap Zijlstra. Dia's door J. Dolphijn. Kosten
f 3,00 inkl. koffie met koek m de pauze.

Viswedstrijden
Di 14 juli/

21 juli/
28 juli Viswedstrijden georganiseerd i.s.m. H.S.V. de Snoek-

baars. Vertrek 18.15 uur vanaf het Marktplein Opgave bij
het V.V.V. kantoor. Inschrijfgeld f 2,50

Vordense Muziekdag
Za 6 juni Vordense Muziekdag. Met medewerking van alle vorden-

se zang en muziekverenigingen. Nadere publikaties vol-
gen.

De Wiersse
Opening Park Kasteel de Wiersse
Do 28 mei/
Zo 7 juni/
Ma 8 juni (Hemelvaart en Pinksteren).

Rhododendrons.
Zo 5 juli/
Ma 6 juli/
Zo 1 2 juli Rozen, pergola en borders
Zo 25 okt. Herfstkleuren.

Openingstijden van 10.00-18.00 uur. Herfstkleurenope-
ning tot 17.00 uur. Toegangsprijs fl. 4,00; Kinderen tot 6
jaar gratis. Parkeren gratis. Voor groepsbezoek tel
05752-6693.
Honden worden niet toegelaten, ook niet aangelijnd.

Zwembad In de Dennen
Di 23 t/m
Vr 26 juni Zwemvierdaagse. In deze week wordt een speciaal

zwemvierdaagse abonnement uitgegeven in kombinatie
met deelnemers kaart. Tegen een zeer gereduceerd
tarief.

Za 29 aug. Vordense zwemkampioenschappen.

Zwem- en Polovereniging Vorden '64
Zo 24 mei Solexrace. Parcours: Emmaplein Vorden. Aanvang 13.00

uur.
Za 4 juli Pretty-markt op het Marktplein te Vorden van 10.00 tot

17.00 uur. Vlooienmarkt/rommelmarkt met veel antiek,
curiosa, meubilair, boeken etc. Koffieterras, oliebollen-
kraam, barbeque, kinderspelletjes en doelschieten.

Algemene informatie

Zwembad In de Dennen, Vorden Tel 1203
Openstelling van zat. 16 mei 1987 -14.00 uur tot zon. 30 aug. 1987 -
17.00 uur.
Openingstijden:
Maandag 14.00-20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10 00-1 2.00 uur 14.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur 14.00-17.00 uur
Zondag 1 2.00-1 7.00 uur

Gedurende het 'hoogseizoen' van 6 juli t/m 24 augustus vervalt de mid-
dagsluiting en is het bad van dinsdag t/m vrijdag ook van 1 2.00-14.00
uur geopend. Zaterdags van 10.00-1 7.00 uur.
Bovendien is het bad voor abonnementhouders en bezitters van een
10-badenkaart geopend op dinsdag t/m vrijdag van 07.00-10.00 uur.
Bij warm zomerweer worden de openingstijden soepel toegepast.

Hackfortermolen
Elke zaterdag. Hackfortermolen, Het Hoge 66. Geopend van 09.00-
16.00 uur. Tel. 3248.

Tennispark Vorden
Gasten kunnen tegen betaling van f 25,00 gebruik maken van de ten-
nisbaan. Dagkaarten verkrijgbaar bij het V.V.V. kantoor.

Paardrijden met Jan Plezier
Inlichtingen: Dhr. A.J. Donken, Het Hoge 74. Tel. 1946.

Vissen in de Veengoot
Dagkaarten verkrijgbaar bij Kluvers Sport Totaal, Zutphenseweg 41.

Fietsverhuur
Fa. Tragter, Zutphenseweg 78. Tel. 1 256.
Fa. Kuypers, Dorpsstraat 1 2. Tel. 1 393.

Openstelling winkels
Supermarkten, schoenzaken, textielzaken: maandagmorgen gesloten.
Kappers: maandag de gehele dag gesloten.
Slagers, bakkers en enkele andere zaken: woensdagmiddag gesloten.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.

Markt
Elke vrijdagmorgen op het Markplein van 09.00-1 2.00 uur.

Kerkdiensten
Ned. Hervormde kerk dorp 1 0.00 uur; Ned. Hervormde Kapel Wilden-
borch 10.00 uur (om de 14 dagen); R.K. Kerk dorp zaterdags 1 7.30 uur
(om de 14 dagen), zondags 1 0.30 uur, R.K. Kerk Kranenburg zaterdags
1 9.00 uur (om de 14 dagen), zondags 09.00 uur; Gereformeerde kerk
10.00 en 19.00 uur.

Artsen
G.H. Sterringa, Schoolstraat 9. Tel. 1 255.
W.J.C. Haas, Christinalaan 1 8. Tel. 1 678.
H.H.P. Vaneker, Zutphenseweg 62. Tel. 2432.

Tandartsen
N.J. Edens, Dorpsstraat 5. Tel. 1453.
W.F. Haccou, Station. Tel. 1 908.
W.A. Houtman, Addinkhof 1. Tel. 2253.

Dierenartsen
Dierenartsenkombinatie Breukink/Wegchelaer. Tel. 1 566.

Warringa/Warringa-Hendriks. Tel. 1277.

Apotheek
B. Veen, Zutphenseweg 1 2. Tel. 1471

Brandmelden
Tel. 2222 b.g.g. 05700-1 3333.

Politie
Tel. 1 230. Dag en nacht bereikbaar.

Gemeentehuis
Openstelling maandag t/m vrijdag van 08.00-1 2.30 uur Vrijdagmid-
dag geopend van 1 3 30-1 7.00 uur

Openstelling Hervormde Kerk
In de maanden juni, juli, augustus en t/m 1 5 september is de Hervorm-
de Kerk geopend op dinsdag en woensdag van 10.00-1 2.00 uuren op
donderdag van 14.00-1 6.00 uur.

Bibliotheek
Openingstijden:
Maandag 14.00-1 7.30 uur
Dinsdag 14.00-17.30 uur/1 8.30-21.00 uur
Woensdag 14.00-1 7.30 uur
Donderdag 10.00-13.00 uur
Vrijdag 14.00-1 7.30 uur/1 8.30-21.00 uur

Gesloten van 1 3 juli tot 24 juli 1987.

Stichting Jeugdsocieteit Vorden
Openingstijden Jeugdsoos 't Stampertje.
Woensdagavond van 20.00 tot 23.00 uur
Vrijdagavond van 20.00 tot 23.30 uur
Zondagmiddag van 14.00 tot 1 7.30 uur
Stam-café: Zaterdagavond van 21.00 tot 01.00 uur. Alleen toegang
vanaf 1 8 jaar en ouder.
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