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Gouden priesterfeest
oud V ordenaar
Pater Alfons Seesing

Door de hulp van het M.O.V. staat hij
de laatste jaren vaker in de belangstel-
ling van de parochie. Ondanks zijn
leeftijd zet hij zich volledig in voor zijn
werk, blijft hij optimistisch en vol hu-
mor.
Na veertig jaren met hart en ziel pa-
stoor te zijn geweest in de oerwouden
van Borneo is hij sinds april 1986 be-
last met de vorming van jonge men-
sen die zich voorbereiden op het prie-
sterschap en leven in een convent van
Passionisten op Java.

Na een vermoeiende reis is hij sinds 10
april om gezondheidsreden al in Ne-
derland. Op 7 juni eerste Pinksterdag
is er een plechtige viering uit dank-
baarheid in de Christus Koning kerk
te Vorden. Aansluitend is er een een-
voudige receptie in de parochiezaal,
waar een ieder van harte welkom is.
Uiteraard wil het M.O.V. zijn werk blij-
ven steunen met uw hulp. Er is een
bankrekening, Rabobank Vorden,
reknr. 36.64.22.790 t.n.v. Pater See-
sing.

Popavond HAM-party in het Dorpscentrum

Swingend optreden
Tv got the bullets'
De Stichting "HAM-party", die begin dit jaar is opgericht, opende
haar rij van activiteiten zaterdagavond met een popavond in het
Dorpscentrum. Voor deze avond had de Stichting een tweetal pop-
groepen uitgenodigd.

Al meer dan veertig jaar werkt als missionaris in Indonesië (Borneo)
oud V ordenaar Pater A Ifons Seesing en sinds zeven jaar is er geregeld
kontak tussen hem en het M.O.V. (Missie Ontwikkelings en Vredes-
werk) in Vorden/Kranenburg. Vooral voor de oudere Vordenaren is
Pater Seesing geen onbekende.

De avond werd geopend door "Head
over Heels" uit Lichtenvoorde. Deze
uit 6 personen bestaande formatie
trad op voor een nog bijna lege zaal,
maar gedurende het optreden liep de
zaal aardig vol. Opvallend aan deze
groep, die hun muziek als symfoni-
sche rock omschrijven, het optreden
van twee drummers. „Head over
Heels" trad met veel enthousiasme
op, vooraUt uiting gebracht door de
zanger.

Na het ombouwen van het podium
was het de beurt aan de Rotterdamse
formatie 'Tv got de bullets", die in Ne-
derland al enige bekendheid geniet.
Een swj^fc-nd gebeuren, want met
negen rnTmop het toneel valt er veel te
zien en te beluisteren. Onder leiding
van de bezielende zangeres Fréderi-

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. Spreekuurburgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Onkruidbestrüding
op wegen en trottoirs

Gebleken is dat op trottoirs, wegen en
paden het onkruid weer snel de grond
uitschiet. Uit een oogpunt van be-
gaanbaarheid dient dit onkruid te
worden bestreden. De gemeente be-
schikt echter over onvoldoende man-
kracht en financiële middelen om dit
met de hand (mechanisch) te doen.

Evenals1 vorig jaar zal het onkruid che-
misch bestreden worden. Hoewel het
minst onvriendelijke middel gebruikt
zal worden, valt enige schade aan het
milieu niet te voorkomen. Het is dan
ook begrijpelijk dat velen geen
voorstander zijn van het gebruik van
deze middelen.
Na l juni a.s. zal met de chemische be-
strijdig worden begonnen, afhankelijk
van de weersomstandigheden. Indien
u het trottoir, het pad of de weg vóór uw
woning zelf schoonmaakt, dan zal die
plek hy de chemische bestrijding wor-
den overgeslagen.

2. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op woensdag 20 mei a.s. om
19.30 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten.
— aanschaf watertank en hogedruk-
spuit;
- uivoering provinciaal afvalstoffefi-
plan Gelderland;
- wekelijkse inzameling van huisvuil;
— werkgelegenheidsprojecten;
- extra subsidie Vereniging Vordense
Bad en Zweminrichting "In de Den-
nen" over 1986;
- verkoop perceeltjes openbaar
groen; delegatie bevoegdheid tot ver-
koop openbaar groen;
- verlening bijdrage in het kader van
de regeling geldelijke steun huurwo-
ningen 1987 voor de renovatie van de
woningen Overweg 3 en 5;

- besluit tot het opheffen van de Ge-
meenschappelijke Regeling Bestuurs-
school Gelderland en tot het aangaan
van de Gemeenschappelijke Regeling
Bestuursacademie Oost Gelderland;
- subsidie ten behoeve van de restau-
ratie van de Lindese molen;
— verkoop gronden aan de Regionale
Woonwagencentra Oost-Gelderland;
- bijdrage in exploitatiekosten Stich-
ting Dierentehuis "De Bronsbergen";
- voorbereidingskrediet verbouwing
Koetshuis.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 19 mei
a.s. om 20.30 uur. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
— uitvoering provinciaal afvalstoffen-
plan Gelderland;
- wekelijkse inzameling van huisvuil;
— verkoop perceeltjes openbaar
groen; delegatie bevoegdheid tot ver-
koop openbaar groen;
— verlening bijdrage in het kader van
de regeling geldelijke steun huurwo-
ningen 1987 voor de renovatie van de
panden Overweg 3 en 5;
- beroepschrift mevr. G.H. Halfman
tegen een opgelegde herplantplicht
voor 42 eiken langs de Zomervreugd-
weg;
- besluit tot het opheffen van de Ge-
meenschappelijke Regeling Bestuurs-
school Gelderland en tot het aangaan
van de Gemeenschappelijke Regeling
Bestuursacademie Oost-Nederland;
- subsidie t.b.v. de restauratie van de
Lindese Molen;
- verkoop gronden aan de Regionale
Woonwagencentra Oost-Gelderland;
- voorbereidingsbesluit verbouwing
Koetshuis;

De commissie voor Sociale Zaken en
Welzijn vergadert op woensdag 20
mei a.s. om 19.00 uur in de Boerderij.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

- werkgelegenheidsprojecten;
- extra subsidie Vereniging Vordense
Bad- en Zweminrichting "In de Den-
nen" over 1986.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels;
- het publiek kan zich tot tien minu-.
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris opgeven als
spreker, onder opgave van het agen-
dapunt waarover men het woord wil
voeren; de gelegenheid te spreken
wordt geboden, voordat de behande-
ling van de eigenlijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen;
- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

3. Verleende vergunningen voor
het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan AVO-Nederland vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te gedurende de periode van 18 mei
tot en met 23 mei a.s.

4. Inzameling landbouwplastic.
Zoals vorige week in deze rubriek al is
vermeld, wordt er op 21 mei a.s. een
aktie gehouden voor het inzamelen
van landbouwplastic. Vanaf 08.00 uur
dient het plastic aan de openbare weg
te worden neergelegd. De inzameling
is gratis. Een ieder die dit plastic ter in-
zameling wil aanbieden, dient dat te-
lefonisch op te geven bij het gemeen-
tehuis, tel. 2323, enwel tot uiterlijk 20
mei a.s. om 12.00 uur.
Het plastic dient per soort gebundeld
en schoon te worden aangeboden.

que, die bijgestaan wordt door twee
druk bewegende achtergrondzange-
ressen bracht de groep vlot het ene
nummer na het andere.

Het swingende optreden sloeg lang-
zaam maar zeker over op het publiek.
Zo zeer zelfs dat de groep voor twee
toegiften terug geroepen werd.
De gehele avond werden de aanwezi-
gen getrakteerd op kaas e i v o r s t , als
was het een echte party.

In juli organiseert de Stichting haar
jaarlijkse HAM-party, dat dit jaar een
"Carribean party" zal zijnon het ter-
rein van de familie GrajB^imp. De
Stichting hoopt verder nog meer acti-
viteiten zoals de popavond in de na-
bije toekomst te kunnen organiseren.

NCVB
De afdeling Vorden van de NCVB
heeft voor de laatste avond van het
seizoen mevrouw Nel Benschop uit-
genodigd. Zij zal op 19 mei in het
Dorpscentrum gedichten uit eigen
werk voordragen. Onder andere over
ouders en kinderen. Na de pauze ligt
het accent op humor over kinderen.
De afdeling begint in september met
een nieuw programma. Voor 22 mei
aanstaande staat er een fietstocht op
het programma naar de synagoge in
Zutphen. Voor hen die niet zover kun-
nen fietsen zijn er auto's beschikbaar.
Voorts wordt er die dag onder leiding
van een gids een wandeltocht door
Zutphen gehouden. Het vertrek is
vanaf de NH kerk te Vorden.
Voor deze dag kan men zich opgeven
bij mevr. Bargeman-Jansen(tel. 2120)
of tijdens de ledenbijeenkomst op 19
mei aanstaande.

Diamanten
Jonge Gelre Vorden
De afdeling Vorden van Jong Gelre
heeft dezer dagen de eerste vergade-
ring belegd waarbij gesproken werd
over het 75-jarig bestaan dat de afde-
ling in 1989 zal gaan vieren.
In een soort "brainstorming" werd al
min of meer besloten om in elk geval
in de maand juli '89 een landdag te
houden, terwijl voor de maand no-
vember van dat jaar een groots opge-
zette revue op touw zal worden gezet.
Daarnaast nog vele andere aktivitei-
ten, allemaal met betrekking tot het
jubileum. De komende maanden
hoopt Jong Gelre met de definitieve
plannen te komen.
Na afloop van deze vergadering, die in
de Kapel in de Wildenborch werd ge-
houden, gingen de jongens en meisjes
een "trapje" lager om in de schietkel-
der op de banen van de Wildenborch-
se schietvereniging een onderlinge
competitie schieten af te werken.
De prijzen werden gewonnen door:
heren: 1. Henk Fokkink, 2 Bert Fok-
kink, 3. Jan Eskes, 4. Gerard Scheffer.
Bij de dames waren drie prijzen te ver-
delen: 1. Els Abbink, 2. Karin Boers, 3.
Yvonne Boers.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Doopdienst
Zondag aanstaande zal in de Dorps-
kerk voorafgaande aan de prediking
een doopviering plaatsvinden. Naast
twee babys zullen ook twee al wat ou-
dere kinderen het teken mogen ont-
vangen van Gods beschermende lief-
de.
Zo gaat het steeds weer: mensen ge-
ven elkaar de vreugdetijding door: al-
len die geloven mogen leven in de be-
lofte van Gods nabijheid.
Daarom is doop-vieren ook een keuze
doen voor de gemeente van Jezus
Christus. Voor de ouders en voor de
gemeenteleden allen weer opnieuw.
Het is belijden: de Heer is God! Hem
willen wij dienen, want groot is Zijn
werk aan de mensen.
Tot die uitspraak komt in de Schriftle-
zing uit Exodus 18:1-2 een buiten-
staander: de schoonvader van Mozes.
Als hij hoort wat er van de God van Is-
raël wordt verteld, komt hij erbij in de
kring van het volk.
Daarom is ook aanstaande zondag
een nieuwe aansporing én een uitno-
diging om het te wagen met de belof-
ten en aanwijzingen van déze God
Wiens Naam betekent: Ik-zal-er-zijn.

De sportieve kerk
Dit thema zal centraal staan in de int-
erkerkelijke jeugddienst die zondaga-
vond 17 mei zal worden gehouden in
de Nederlands Hervormde kerk en
georganiseerd word door de interker-
kelijke jeugdwerkgroep.
Ds. Bentveld, ziekenhuispredikant te
Warnsveld, zal de dienst leiden terwijl
de gospelgroep N ieuw Leven een aan-
tal liederen zal zingen.

Clubkamp 1987
Ook dit jaar zullen de clubs ter afslui-
ting van een heel clubseizoen weer op
kamp gaan. Zo'n 70 kinderen en tie-
ners van 6-15 jaar gaan met 15 tot 20
leiders en leidsters een heel weekend
samen naar de kampeerboerderij "De
Haverkamp" in Hengelo G ld. Er
wordt van ales gedaan: sport en spel,
handenarbeid, muziek en nog veel
meer.
Het weekend vindt plaats van vrijdag-
avond 15 mei tot zondagmiddag 17
mei. De organisatie en leiding is in
handen van de Hervormd-Gerefor-
meerde Jeugdraad.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering met
jongerenkoor. Zondag 9.00 uur Euchari-
stieviering.

R*. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 17 mei 10.00 uur doopviering ds.
K.H.W. Klaassens. 19.00 uur Herv. Geref.
Jeugddienst, ds. Bentveld uit Warnsveld
m.m.v. de gospelgroep "Nieuw Leven".

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 mei 10.00 uur ds. Th. v. Belzen
van Nunspeet. 19.00 uur ds. K. Bentveld
van Warnsveld. Jeugddienst in de N.H.
kerk.

Weekenddienst huisarts
Dr. Haas, tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 16 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
17 en 17 mei P. Scheepkamer, Ruurlo. Tel.
05735-2513. 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.

Tafeltje Hekje
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.



welkoo
'n Kenner haalt z'n

diervoeders bij Welkoop
Kenner Hondebrok.
De voordelige maaltijd voor
alle rassen. T q ~7f\
Zak 5 kg Nu: l 1,/U

25 kg N U: 41,95
Hondemand.
Kunststof hondemand in
kleuren grijs en bruin.
Maten v.a. 46 cm.

N u vanaf

Nu

19,95
ook wild.

Vogelkooi.
Verkrijgbaar in zwart of wit.
Klein model, hoogte 45 cm,
030 cm N U:

Groot model, 45 x
( I x b x h ) N u: QO

\J/t

Fibre kat menu.
Een heerlijk maaltje voor uw
kat. Kip, rund, vis en vlees/
lever. Blik 415 gram. r\ f\ r
Van 2,60 Voor: ^/OO

wcik&0|»
Prijzen zijn inclusief BTW en geldig

tot en met 16 mei.

Ruurio, Stationsstraat 14, tel. 2500; 'Hengelo ((J), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden. Stationsweg 2», tel. 1583;
luldi jk. Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P I) l (• R O l l (• R O l \ l V A K W I N K E L
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T

VOORDEELOPDE
J0TUL HOUTKACHEL
NR.3EN8.
Kom nu naar onze showroom
en haal uw voordeel

£> zolang de voorraad strekt.
1

J0TUL

barendseit
Zutphenseweg 15 — Vorden

<*.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 18 MEI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten. *
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Blauwe werkoveralls 39,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

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

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.

Te koop: dwerggeiten met
papieren.
Tel. 05755-1987.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 14,15,16

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
18 mei

Panklare
andijvie
500 gram

1,95

DINSDAG
19 mei

spinazie
per kilo
0,95

WOENSDAG
20 mei

panklare
spitskool
500 gram

1,95
Het meest gesorteerd in verse rauwkost, ca. 10 soorten

-^—^——•— dagelijks in voorraad. —•———

Molenbruin van de
H ackf orter molen:
Brood opz'n best.
Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U. NNIND/VIOLENB/1KKERS

AANBIEDING

Slagroom of mokkasnit
van 5, 75 voor _

Penseetaartje v
K rentebollen 6haien 5 betalen

4,25

NATUURLIJK BIJ:

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

TEL 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kiio 6,95

Grove verse worst
1 kilo 9,90

Speklapjes
1 kiio 7,25

Hamlapjes

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN DO, VRIJ, ZAT.

Cordon bleu of
Hamburgers speciaal
StftLEN -4 BETALEN

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Fricando 1 MO

Lenuelapjes
11f90

of aan het stuk

mooi mager en lekker mals, 500 gram

Lekker zo'n
slagers pizza
20 min in de

oven of koekepan,

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst 150 gram 1,25
B oerenleverworst 25ogram 2,00

6,95
Runder gehakt

1 kilo

MARKTAANBIEDING

1 kilo 9,45 Bami + nasi

9,90

Hamburgers
1-per stuk

i re sa
Beeldige pump vol luchtige, romantische
perforaties. Nu tien dagen lang voor
'n pretprijs!

39r

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

NIEUW

SPEKKEL,
n

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

o.

Als je vooreen topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

»
UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

Nuts blokfluit en melodicaclub
Indien er voldoende belangstelling voor
bestaat, wil de nuts blokfluit en melodica
club naast de bestaande groepen de
mogelijkheid bieden lessen op

keyboard
te volgen.
Deze zullen gegeven worden op zaterdag-
morgen in het dorpscentrum, met ingang
van het nieuwe cursusjaar beginnende in
september.
Voor opgave (liefst zo spoedig mogelijk)
of inlichtingen kunt u zich wenden tot

Pennm. MJ. Bruggeman, Het Hoge 31, tel. 3216
Secr. P. Kater,-v.d. Hoef, Molenweg 13, tel. 1668.



Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze zoon en ons
broertje
Micha Wa/terJohannes

Wij noemen hem

MICHA
JOHAN EN WILMA
BOLINK-

GROOTENZERINK
Ruben en Judah.

6 mei 1987
Berend van Hackfortweg 42
7251 XD Vorden.

Voor uw bloementuin: alle
soorten perkplanten, ge-
raniums, hang-fuchsia's,
stam. Tomaten- en papri-
kaplanten, chrysanten-
stekken enz.
Kwekerij HENDRIKS,
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg, tel. 05753-1395

Heeft u nog spulletjes voor de
rommelmarkt van Delden.
Bel dan 1704 of
05753-2381.

Te koop: anderhalve ha. kuil-
gras. Briefjes inleveren voor
zaterdag 16 mei 19.00 uur.
H.HOETINK,
Weidemanweg 4, Vorden.

Te koop. tomaten, courget-
te en komkommerplan-
ten.
GROOT JEBBINK
Lindeseweg 21.

Te koop: caravan merk Adria
380 L.
Tel. 05754-744.

Voor uw vakantie een echte
'JAGERSKIJKER
vanaf 97,50

RINUS BRANDWACHT

Matten
tltedt doeltreffend!

Wapen en sporthandel
Zutphenseweg - Vorden.

Tijdelijk te huur gevraagd met
spoed woonruimte voor 4
personen in Vorden of direkte
omgeving.
Brieven onder nummer 6-1
Bureau Contact Vorden.

WEEKENDAANBIEDING

Fries suikerbrood
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

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

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.

LEEGVERKOOP
De laatste spijkerbroeken
gaan allemaal met korting
weg. De kleine maten al vanaf
f20,-.
Katoenen zomerbroeken
bandplooi, in wit, rose, mint
f 29,-.
Witte spijkerbroeken
pracht kwaliteit, strak model,
de laatsten t/m maat 30. OP =
OP per stuk f 30,-.
Sthone Whas en gebleek-
te spijkerbroeken, alle ma-
ten.
HACKFORTSELAAN 2,
Vorden. Tel. 05752-1717
's Middags vanaf 1 uur.

LEGO
BAZAR SUFFERS

en

WILMA RIETMAN

geven U mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, dat
voltrokken zal worden op vrijdag 22 mei
a.s. om 11.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Het huwelijk zal kerkelijk worden bevestigd
en ingezegend door ds. H. Westerink om
14.15 uur in de Hervormde kerk te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal „De Herberg ",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres is:
Strodijk 11, 7251RS Vorden.

SINI EN HENDRIKUS HAARING

zijn 12'/z jaar getrouwd.

Wij willen dit vieren met onze kinderen,
familie, vrienden, buren en klanten
op 21 mei a.s.

Hierbij nodigen wij de klanten en
verdere relaties uit op ons feest vanaf
19.30 uur in zaal Concordia te Hengelo G ld.

7255 MB Hengelo Gld.
Beunksteeg 4.

N •&* -̂ K •&> •&* •Jp* '^^ >^p> -^^ -^-' •̂ •> •̂ ^ •&.<&'• •+

Vrijdag 22 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 45 jarig
huwelijksfeest te vieren.

H.J. GROOTNUELEND
J. GROOTNUELEND-EGGINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
rest. 't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg
114, Vorden.

Hengeloseweg 2 +
7251 PC Vorden.

Heden is rustig van ons heengegaan mijn lieve man, on-
ze lieve broer, zwager en oom

JOHAN SLAGMAN

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: G.J. Slagman-Keizer
Kampen: E.J. Slagman

G. Slagman-Jansen
Lochem: H.G. Meulenbrugge-Slagman

G. Meulenbrugge
Vorden: G.J. Slagman

F. Slagman-Rougoor
Vorden: J. Slagman

D.H. Slagman-Roenhorst
Vorden: G.H. Slagman

H.J. Slagman-Aalderink
neven en nichten.

7251 XV Vorden, 10 mei 1987
Het Hoge 39.

Gelegenheid tot condoleren en af scheidnemen donder-
dag 14 mei van 11.30-12.00 uur in het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 14 mei
om 12.00 uur in genoemd uitvaartcentrum, waarna
aansluitend om 13.00 uur de begrafenis zal plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
N a de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condo-
leren in „De Herberg" te Vorden.

Met leedwezen namen wij kennisvan het overlijden van
onze geachte oud-penningmeester en erelid, de heer

JOHAN SLAGMAN

Zijn vriendschap en collegialiteit vormen voor ons een
dierbare herinnering.

PersoneelsvereniningGems/Emsbroek.

Vorden, 12 mei 1987.

Hartelijk dank
Muziekvereniging Sursum Corda,
fam. Wagenvoort, dhr. Fons Jansen
en fam. ten Barge („de Herberg")
voor uw spontane medewerking bij
de huldiging van ons 1 e damesteam
wegens hun promotie naar de
2e divisie.

Bestuur volleybalver.
Dash.

Jaap

N out

Tineke

Wilma

Edith

Elly

Monique

Carla

Gerrie

Emmy

Yolande

Dash 2e divisie

Supporters
,De Herberg'

bedankt
Het was
geweldig

NIEUW
voor de 24 uur methode van
inkuilen.

GETROKKEN
RASMAAIER

MET KNEUSINRICHTING

Hoge maaicapaciteit
Snellere droging, kortere
veldperiode,
minder inkuilverliezen.

Loon- en grondverzetbedrijf

H J. Groot Roessink
Tel. 05753-1470 Hengelo Gld.

Dat 't goed is
staat voorop,

het voordeel is'
meegenomen!

WEEKENDRECEPT

RUNDERGEHAKT
niet vet, lekker vers.
Ook geschikt voor het weekendrecept. 500 gram

Dit weekend hebben wij een ruime keuze
uit diverse soorten

Gep. schnitzels
gep. schnitzel naturel, Florida
schnitzel, madras schnitzel,
zigeuner schnitzel ^

ter kennismaking 100 gram l j

Tl P VOOR DE BOTERHAM:

Tongeworst
100 gram _

Gebr. vark. roll.
100 gram _

0,89
1,98

Special

Katen
varkens-

haasje
100 gram fcr /ö

MAANDAG: DINSDAG: WOENSDAG:

Speklappen Verse worst Gehakt h.o.h,
per kg. 6,98 500 gram 4,98 500 gram 4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

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.

Buren en rijkspolitie groep Vorden

BEDANKT
voor de vele tips en de snelle teruggaaf van de vele
sportkleding, ontvreemd in de nacht van dinsdag 5 op
woensdag 6 mei j.l.

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41WORDEN«Tel.05752-1318

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 -TEL. 2122

2 wortel! ger.
Spijkerbroek
merk F.T.X. / Am.mt. 28-38

deze week 2 stuks



U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

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

Uw
meubeis
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

; v.ikkundig advise-
ren Bt - l wx>< een - i fspraak
';n wij komen vrijbli jvend
b«lUaan huis mei on/euit-
< ) t : l m : (ie k O l l f r k t l O (I.t 'U

üelstoffen.

interieuradviseur

2 voordeliger..
Katoenen broe
merk CHIORY / Am.mt. 28-32 / in 5 kleuren

deze week 2 stuks

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

jfiieters*
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Te koop gevraagd:

rustig gelegen huis
met grote tuin in of rond Vorden

Telefoon 05752-1832.

Sfeervolle leuke zaal voor

bruiloften en partijen. De prijzen

zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

Te koop: kuilgras.
A.G. SCHOTMAN,
Hamsveldseweg 10, Vorden.

DE VALEWEIDE
Agratum, Salvia's, Petunia's, Begonia's
Vlijtig Liesje 24 stuks _ 1 4, 75
Chrysantenstekken vele kleuren
Hang f uchsia's 4,50
Bosje roosjes 4,75

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.
Jan Zoeteman J r.

Zomerjurkjes te krap? Eet U
slank met het vernieuwde Mal-
sovit; een gezond en voordelig
afslankmiddel van Uw am-
bachtelijke bakker:

Echte
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG l8 VORDEN TEL 1384

ZOMERHUISJE TE HUUR
in Duitsland, Bardel, ligt
Gronau en Bentheim.
haard, t.v. en fietsen aanwezig.
Mooie waterrecreatie in direc-
te omgeving. Gelegenheid tot
paardrijden en dichtbij zwem-
bad.
Nog vrij van 4 juli t/m 25 juli
1987.
Tel. 05752-1464.

De ene hypotheek
is de andere niet..

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren ̂ Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de S
kunt n kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
schrijven d.d. 27 april 1987 nr. WZ87.30334-WZ/
CE402 bericht van ontvangst hebben gedaan van de
Verordening tot 3e wijziging van de Monumentenveror-
dening voor de gemeente Vorden, vastgesteld in de
raadsvergadering van 31 maart 1987.
Deze verordening ligt vanaf heden gedurende'n termijn
van drie maanden voor eenieder ter secretarie, afdeling
Algemene Zaken, ter inzage en is tegen betaling der
kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.
De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 14 mei 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, Mr. M. Vunderink.

Niet alleen voor jagers
Wij bieden u meer!

Sportieve katoenen pullovers en
polosweaters.
Poloshirts in diverse modekleuren.

Kijk tevens naar onze sortering
scharen en zakmessen.

Wapen- en Sporthandel

stetiit 'locUrtffendl

Zutphenseweg 9, Vorden

VOORJAARS TAPIJT AKTIE
MERKTAPIJTEN VOOR TOVENAARSPRIJZEN

o.a. DESSO - PARADE - BERGOSS voor OP = OP PRIJZEN en 5 jaar garantie.

HELMINK

SLAAPKAMERTAPIJT

in grijs of beige
400 breed
op foamrug mm ••

MEENEEMPRIJS ^3f~

NULON TAPIJT
woonkwaliteit
400 breed
van 1 1 9,- nu g** ̂

LEGGEN GRATIS %ï O f ™

HALFWOL TAPIJT
400 breed
op foamrug
van 1 1 5,- nu f^ —*>

LEGGEN GRATIS O O f™

ZWAAR NULON TAPIJT
400 breed
in 3 kleuren
(kan ook op .. « _.
500 breed) nu 1 *1 *1
LEGGEN GRATIS 1 «J W f ""

BERGOSS HALFWOL TAPUT

op 400 breed UïJf"~"

op 500 breed 1 /^Tf~
LEGGEN GRATIS

PARADE VELOURS
woonkwaliteit
400 breed grijs
van 1 69,- nu jm f^ ••

LEGGEN GRATIS 1 fc-3f™

DESSO WOL TAPUT
zuiver scheerwol
400 breed
op=op Ammlt\
van 249,- nu ƒ U
LEGGEN GRATIS 1 i Wf~

PARADE WOL TAPUT
op jute rug
400 breed
van 299,- nu OQQ

LEGGEN GRATIS mtm O 9 f ~

NIEUW ., . . . NIEUW
Vanaf nu in onze zaak een

fonkelende tuinmeubel- en zonweringsshow

NIEUW met het aller nieuwste NIEUW

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 05752-1514



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 14 mei 1987
49e jaargang nr. 6

Schimmenspel 'Overmacht en Mens'
22 mei in premiere

Het Schimmentheater is op alles "behalve het weer" voorbereid, nu over ruim een week de openlucht-
voorstelling "Overmacht en Mens" in première gaat. Enkele jaren geleden werd het idee geboren om iets
te gaan doen met geluid, licht, muziek en beelden in de open lucht. Dat het zou uitgroeien naar deze om-
vang had destijds niemand durven dromen.
Vorig jaar werd tijdens de inmiddels
bekend HAM-party in Vorden voor-
zichtig geprobeerd of zoiets mogelijk
z»u zijn in de open lucht. Steeds meer
mensen werden echter enthousiast en
"Het Schimmentheater" was een feit.
Met veel medewerking van het Jonge-
reninternaat in Harreveld kreeg men
de beschikken over een prachtige oe-
fenruimte, nl. de kapel van dit inter-
naat.
Met materialen van diverse aanne-
mers (waaronder bouwbedrijf Ron-
deel uit Vorden) heeft men aldaar een
gigantisch podium opgebouw. Elke
zaterdag (en enkele avonden per
week) komt de groep bij elkaar om te
repeteren en allehande attributen te
bouwen. "Het Schimmentheater"
wordt gevormd dooreen groep van ca.
15 mensen afkomstig uit de hele Ach-
terhoek, waaronder de Vordenaren
André Schröer en Robbie Groot Was-
sink, die respectievelijk licht en dia-
presentatie verzorgen. De leden van
de groep doen nagenoeg alles zelf,
ook om de kosten zoveel mogelijk te
drukken. Projectie, geluid en lichtap-
paratuur hebben ze eigenhandig uit-
gebouwd en aangepast. Door één van
de leden werd zelfs een compleet
proffessioneel licht-mengpaneel ge-
bouwd.
Het "moderne" schimmenspel stamt
uit Frankrijk waar in 1790 Dominique
Séraphin een spel vertoonde met be-

weegbare schaduwbeelden. Het
"Schimmentheater" uit Vorden/Lich-
tenvoorde heeft aan het "moderne"
schimmenspel een extra dimensie
toegevoegd. Geboeid door deze alou-
de theatervorm tracht zij met o.a. le-
vend schimmenspel, aangevuld met
eigentijdse audio-visuele middelen,
hierop een aanvulling te geven.
De taal van "Het Schimmentheater"
is de beweging tesamen met muziek
en uitgewerkte attributen, waardoor
het geheel een fantasie-prikkelend
schouwspel wordt.
De toeschouwer ontmoet een nieuwe
wereld in een verrassend decor. Door
verschijningen en objecten (die door
hun sterke identiteit eerder mede-ac-
teur dan attribuut zijn) ontstaat op
een levensgroot schimmendoek (8x6
meter) een dynamische en visueel
spektakel. Een optreden vol expres-
sief en fysiek spel, waarbij theatermid-
delen als licht en geluid tot in perfek-
tie worden uitgebuit!
Met de komst van de zon waren er
schaduwen. En vanaf het begin heeft
de mens met zijn schaduw gespeeld.

De wijze waarop de theatergroep uit
Vorden/Lichtenvoorde "Overmacht
en Mens" met schaduwen etc. toont
mag uniek genoemd worden.
Een citaaat uit "Overmacht en Mens":
"De wereld van Mens is een Schim-

menspel. Mens wil in de wereld zijn
macht doen gelden, deze wereld be-
heersen en naar zijn inzicht inrichten.
Wanneer echter buitenmenselijke
machten mee gaan spelen, worden
hem de|^iachten te groot. De macht
van MenPra slechts een schim, verge-
leken bij de macht, komend vanuit het
onbeheersbare. Slechts één mogelijk-
heid rest hem, om te kunnen leven in
deze wereld...!"
Volgensjj^groep is de lokatie waar ge-
speeld vJ^Tt een uiterst belangrijk on-
derdeel van het geheel. Voor de pre-
mière is de plaats Eibergen gekozen,
waar in een prachtig openlucht-thea-
ter de voorstelling tot zijn recht komt.
Het programma "Kunst, cultuur en
recreatie" van de N.O .S., dat maande-
lijks op de TV wordt uitgezonden,
heeft laten weten interesse te heb-
ben voor deze vrije produktie. Er zul-
len naar alle waarschijnlijkheid tijdens
de première opnames gemaakt wor-
den. De première van "Overmacht en
Mens" vindt plaats op vrijdag 22 mei
en zaterdag 23 mei a.s. waarbij de
groep voor een passend voorprogram-
ma heeft gezorgd.
Het openlucht-theater "De Maat" be-
vindt zich achter het gemeentehuis te
Eibergen.

Voor meer informatie: André
Schröer, Het Heyink 14,7251VC Vor-
den. Tel. 1038 (na 18.00 uur).

Ook voor al uw
gelegeiilieidsl?loei,iwerketi zoals

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

AVONederland

gehandicapten
Ondanks de economische groei blijft
het voor mensen met een handicap
moeilijk zich maatschappelijk te ont-
plooien.
Met name de overheid laat zich in hét
algemeen aan deze kansarme groep
weinig gelegen liggen. Voorzieningen
worden in negatieve zin omgebogen,
uitkeringen gekort. Hierdoor worden
de kansen voor gehandicapten om
zich een gelijkwaardige plaats binnen
de samenleving te verwerven nog klei-
ner.
Sinds 1927 zet AVO-Nederland, vere-

niging voor arbeid en welzijn voor
mensen met een handicap, zich in
voor de concrete belangen van de ge-
handicapten. Uit de ruime ervaring
van 60 jaren weet de AVO dat gehan-
dicapten meer kunnen dan velen den-
ken en... maakt daar werk van.
Bemiddelt met sukses bij het vinden
van arbeidsplaatsen, helpt bij het star-
ten van een eigen bedrijf of zorgt voor
alternatieven voor arbeid.
Maar AVO doet meer, o.a. bij scho-

, ling, vorming, vervoer en recreatie.
AVO-Nederland helpt waar wettelijke
voorzieningen tekort schieten.
B ij dit alles is steun, maar bovenal geld
nodig.
In de periode van 18-24 mei a.s. vindt
de landelijke collecte plaats. Met de
opbrengst daarvan kunnen vele ge-

handicapten weer aan het voor hen
noodzakelijke worden geholpen.
U kunt daarbij helpen door uw gift in
de collectebus te doen; of stort uw bij-
drage op giro 625000 (AVO, Amers-
foort). Laat uw kans niet voorbij gaan.
In Socutera zendtijd zal op woensdag
20 mei a.s. na het nieuws aandacht aan
het werk van AVO-Nederland worden
geschonken. Ook via de radio zullen
in de collecte-periode regelmatig spot-
jes over de AVO worden uitgezonden.

Honderden bezoekers
hij Hackfortermolen
Meer dan vijfhonderd bezoekers heb-
ben zaterdag een kijkje genomen bij'
de Hackforter Molen. Ter gelegen-
heid van de Nationale Molendag orga-
niseerde de VW te Lochem tevens
een fietstocht met onder meer de
Hackfortermolen als stempelplaats.
Frans Limbeek, eigenaar van deze
molen, had ervoor gezorgd dat de mo-
len deze dag volop draaide. Tevens
had hij een grote legertent geplaatst
waar de fietsers en andere belangstel-
lenden pannekoeken konden eten
en een drankje konden nuttigen.
Gerhard de Greef, lid van het gilde
van windmolenbakkers, bakte de ge-
hele dag broodjes van het vers gema-
len meel. Deze broodjes van de bak-
ker gingen er in als koek.

5 mei 1987
Peuterpret Wichmond
De peuterspeelzaal "Peuterpret11 is
twaalf-en-een-half jaar geleden op 4
nov. 1974 opgericht. In die twaalf-en-
een-half jaar hebben een kleine 300
peuters op de dinsdag- en donderdag-
morgen de peuterspeelzaal bezocht.
Op dit moment zijn er elke speelmor-
gen 19 peuters onder leiding van onze
2 leidsters.
Op 5 mei 1987 vierden wij dit heuglij-
ke feit door open huis te houden. Er
waren oude foto's, films, speelgoed-
verkoop, popraden, aantal knikkers
raden en natuurlijk kon men spelen
met het speelgoed v.d. peuterspeel-
zaal.
Er waren vele peuters van de laatste
jaren, maar ook enkelen van het eer-
ste uur, aten vrolijk de hun toegereikte
rozijntjes op.

De naam van de pop was "Monica".
Ingen Steenblik uit Warnsveld werd
door loting als winnaar van de pop
met bedje getrokken. Het aantal knik-
kers was 115. Jeanne Hartemink uit
Vierakker was er met 125 het dichtste
bij. Zij mocht de knikkerzak en de bal
mee naar huis nemen. De opbrengst
van de speelgoedverkoop komt ten
goede aan de speelzaal.
Wilt u ons nog wat vragen over de
peuterspeelzaal, bel dan één van de
volgende nummers: secr. Gerrie
Harmsen, Baakseweg 3, Vorden. Tel.
05752-1488. Leidster Johanna Dijk-
man, Beeklaan 9, Wichmond. Tel.
05754-680.

Opbrengst collecte
Ned. Hartstichting
In de gemeente Vorden is dit jaar de
opbrengst f6032,40. Hier^w- hartelij-
ke dank aan alle gevers, gWlters, col-
lectanten, leden van de carnavalsver.
De Deurdreajers.

Verschijning Contact
in verband met Feestdagen
Week 22 - Editie Ruurlo en Vorden:

Copy uiterlijk maandag 25 mei 9.00 uur.
26 mei op de post, verschijning 27 mei.

- Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy uiterlijk 27 mei 9.00 uur.
29 mei op de post,
verschijning 2 juni.

De wildredder
De Werkgroep ^Leefbaarheid Vor-
den" kwam er begin 1986 achter dat er
iets uitgevonden was waardoor bij het
maaien veel wild gered kon worden.
Reeds eerder zijn allerlei middelen
hiertoe beproefd.
De „Wildredder" die wij nu op het oog
hadden, leek ons in veel opzichten an-
ders en beter. Wij hebben dan ook
besloten een proef te nemen. De heer
Kornegoor, Galgengoorweg 17 in de
Wildenborch, heeft het apparaat nu
een seizoen beproefd en is er zeer te-
vreden over.

Alles wat lopen kan tot jonge reeën,
kieviten en konijnen toe gaat op de
loop voor het apparaat dat door het rij-
den een aantal bellen laat rinkelen die
kort boven het gras of door het gras
aan een uitklapbare arm aan de maai-
machine bevestigd zijn. Het helpt na-
tuurlijk niet tegen nesten met eieren
en jonge hazen die nog blind zijn. Die
worden zo mogelijk opgep ikt en ver-
plaatst naar een gemaaid geu xelte.
Volmaakt is niets: de arm mc"f opge-
klapt worden bij de draaien in de bui-
tenbocht, maar ja dat geeft enig
oponthoud, het alternatief zou zijn als
er een hydraulische hefinrichting aan
gekoppeld zou worden, dat zou het
van een spotgoedkoop apparaat ver-
anderen in iets prijzigs. Inlichtingen

kunt U krijgen bij M. Spiegelenberg,
die het apparaat uitgeleend heeft aan
de heer Kornegoor ter beproeving.

Zaterdag 16 mei is er een grote snuf-
felmarkt in het Dorpscentrum. De
entree is gratis. Op deze dag houdt de
drumband tevens een open dag om
het nieuwe instrumentarium te de-
monstreren. De mogelijkheid is aan-
wezig om met de drumband mee te
doen.

Geen solex-race
dit jaar
De Vordense zwem- en poloclub
heeft vorig jaar voor de eerste keer in
haar bestaan een Solex-race georgani-
seerd. Veel publiek en veel deelne-
mers, hetgeen de organisatoren heeft
doen besluiten om ook dit jaar weer
een dergelijk evenement op poten te
zetten. Als datum was zondag 24 mei
gekozen. De plannen zijn evenwel in
de ijskast gezet, aangezien er in het
weekend van 23/24 mei een interna-
tionaal jeugdvoetbaltoernooi in Vor-
den zal worden gehouden. De
zwemclub vreest dat daardoor weinig
publiek op de Sqlex-race zal afkomen,
vandaar deze afgelasting.

Toneelvereniging "Krato" geeft
uitvoering in de openlucht

De Vordense toneelvereniging "Krato" heeft in het verleden al eens met de gedachte gespeeld om in
de openlucht een toneelstuk op te voeren. De meeste leden van "Krato" zijn nl. al jarenlang lid en wil-
len gewoon wel eens een toneeluitvoering geven met meer "spielraum" dan een toneel van zeven me-
ter lang.

KRATO
openlucht-

toneel

Vorig jaar is het idee van spelen in de
openlucht nader uitgewerkt. Intussen
hebben de plannen definitief gestalte
gekregen en zal "Krato" op 13 en 20ju-
ni een uitvoering verzorgen (met als
reservedatum 30 juni) bij camping

"De Goldberg". Voor zover bekend
een primeur voor Vorden.
Het wordt een blijspel in drie bedrij-
ven van Rosita Peters getiteld "Op
een mooie dag in Mei".
Het stuk speelt zich afin een pension
waar een persoonsverwisseling plaats
vindt. Er komt nl. een minister op be-
zoek die voor een gewone man wordt
aangezien, terwijl de uiteindelijke "ge-
wone man" minister blijkt te zijn.
Kortom veel verwikkelingen, waar
volgens Henny Sueters die samen
met Rita Roelvink de reklameaktivi-
teiten bij "Krato" voor haar rekening
neemt, het publiek veel plezier zal be-
leven.

"Krato" repeteert onder regie van
Hanneke Kok momenteel één maal
per week. Met de maand juni in zicht
zal deze frequentie worden opge-
voerd.

Spelen in de buitenlucht vergt natuur-
lijk wel het één en ander van de mede-
spelenden.Niet alleen het geluid, ook
podium, decors e.d. zullen op het bui-
tengebeuren afgestemd moeten wor-
den. Volgens Henny Sueters heeft
"Krato" voldoende handige mensen
die dit kunnen realiseren. Ook de kle-
ding zal door de leden zelf verzorgd
worden.



Speciale mei-aanbiedingen

— 25,-Kinderafdeling: Broeken
Pointer - W.F. en Locker nu

Damesaf deling:

Alle broeken
Emanuelleen Mexx

Klasse rokken
t/m maat 48, 150 stuks, 2e keus vanaf

Herenafdeling:

Regenjas
Trench coat van 169,- nu

49,- en 25,
__ 59,

1 29,-

RUURLO

MATRASSENA>EKBEDDEN
^ AKTIEWEEK

Van 13 t/m 23 mei houden wij een

geweldige aktieweek. Op de gehele

uitgebreide kollektie kwaliteits ma-

trassen en dekbedden ontvangt u

10-40% korting in deze periode.

Bovendien ligt er voor iedere klant

een praktische verrassing klaar.

BIJVOORBEELD
Binnenvering matras, afgedekt met scha-

penwol. 90 x 200 cm.

fRfi
normaal 249,- Nu voor 199,-
Latex Matras, met aveolen natuur rubber-

kern. Afgedekt met zuivere scheerwol.

90 x 200 cm.

Polyether matras, 80 x 190 cm.

normaal 129,- nu

normaal 398, - nu voor 319,-
Polyether matras, SG 40, afgedekt met

schapenwol. 90 x 200 cm.

normaal 229, - nu voor 185,-

* o. a. de t opmerk RA Wl-matrassen.

* 5% extra korting, meeneempremie.

* grote kortingen op de gehele kollektie

matrassen, dekbedden en hoeslakens.

* uit voorraad leverbaar.

Ook onze meubelafdeling doet mee tijdens

de aktieweek met aantrekkelijke kortin-

gen, kom kijken.

Woon-Budget
Blijft binnen ieders begroting ! DORPSSTRAAT 2. STEENDEREN

TELEFOON 05755-1727

Voor uw opleidingen naar

^^^^W RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

DONDERDAGAVOND
14MEIA.S.

houdt Architektenburo de Wijs b.v.
te Hengelo G ld. haar maandelijkse

INFO-AVOND
Voor een ieder die in het bezit is van een
premie toewijzing A, B of C geven wij deze
avond, geheel vrijblijvend, alle informatie
omtrent onze woningtypes,
premie-aanvragen, kostenspecificaties... e.d.

Bouwkosten f 97.500,- inkl. 20% BTW

Dus heeft U interesse?
U bent van harte welkom!

Architektenburo de Wijs B.V.
Plataanweg 2, Hengelo Gld. Tel. 05753-1975.

Info-avond d.d. 14 mei van 1 9.00-20.30 uur. U kunt natuurlijk
ooi: elke dag van de week een afspraak maken.

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

Telefoon 05750-12931

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

CONTACT ..

EEN GOED

EN GRAAG

GELEZEN BLAD

Het is nu tijd om uw bloembakken
en perken een fleurig aanzicht
te geven.

Wij hebben er de bloemen voor zoals:

Geraniums, Fuchsia's, perkdahlia,
Knolbegonia, Pantoffelplantje,
Begonia, Vlijtig Liesje, Agratum,
Petunia, Lobelia, Salvia. Afrikaan,

Alysum, diverse modellen
bloembakken, potgrond,
groenteplanten (sla, andijvie, div.
koolsoorten, bieslook, peterselie
en rabarber).
Heide, coniferen en heesters in pot.
Groenten en bloemzaden nu

25% korting
Bamboe, bonestokken 10 voor 17,50

TUINCENTRUM

OBBINKHEIDE
Halseweg 43, Halle, tel. 08343-1 530
(weg Zelhem naar Halle).

Café-Restaurant-Zaal

7„!e Herberg "(
VORDEN

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de getoonde belangstelling bij de ingebruikname

van de vernieuwde en uitgebreide grote feestzaal.
De reakties waren overweldigend.

HANNIEEN CO/7 TEN BARGE.

Dit jaar of volgend jaar
nog iets te vieren????

Dat de betreffende aanpassingen en uitbreiding van
de grote zaal in de smaak valt blijkt wel uit de vele

reserveringen die bij ons binnenkomen.
Door onder andere de 2 bars zijn recepties en andere

festiviteiten van 20-350 personen voor ons
geen probleem.

Mocht U nog niet in de gelegenheid zijn de
vernieuwingen te Aanschouwen dan laten wij u dit

graag eens zien.
Kom eens langs voor vrijblijvende informatie!!

onKtopV»'

O
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons jansenee ™
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

VIERDAAGSE
INTOCHT

Verenigingen en groepen opgelet!

Bestel tijdig uw boeketten.

Bij grotere aantallen

AANTREKKELIJKE
KORTINGEN

dijkë
Zutphenseweg 5

rmon
Vorden Tel. 05752-1334

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

NIH TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
We(i naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 0&750-13313
Dorpsstraat 8

Vorder Te, 05752-10OO

mraeliaer
spijkerbroek



terdag
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>rkocht

RU U RLODe verkoop vindt plaats aan de

KERKSTRAAT 12A (acher de kerk)

Wij nodigen u uit voor een bezichtiging van de moderne
herinrichting van een bedrijfsgebouw tot kraamstal, bestaande uit
10 afdelingen met 6 kraamhokken

OPEN DAG
Woensdag 20 mei van 13.30 - 16.00 uur bij
varkenshouderijbedrijf G J. Bannink, Dekkersweg 1, Ruurlo.

Aannemersbedrijf:
Gebr. Lusink
Wiersseweg 39, Ruurlo
Tel. 05735-1408

Mengvoederbedrijf:
VLC De G raaf schap
Stationsstraat 14, Ruurlo
Tel. 05735-1541

Inrichting en installatie:
Agrotechniek BV
Goorseweg 13c, Lochem
Tel. 05730-4888

Alvecon
Teugseweg 58018,
Deventer
Tel. 05700-30722

Geld nodigt

"bedrag

3.000,-
5.000,-^

10.000,-
^1 5.000,-

24 mild.

141,08
233,04
460,07
690,10

36mnd.

99,50
163,69
321,27
481,90

48mnd.

78,85
1 29,23
252,19
378,28

effektieve
rente

12,6%
""'. 1 1 ,6%

10,1%
10,1%

Leen goedkoop en
vertrouwd

bij debank met de S
~9

bondsspaarbank 5
Centraal en Oostelijk Nederland

Fraai ogende fauteuil met voortreffelijk zitcorr
fort. Voorzien van losse kussens zowel in ge
bloemd als in effen draion.

met houtdraaiwerk
normaal 395, -

.a. eiken slaapkamers en slaapkamers in
MDF-wit. Tevens is er een grote collectie ma-
trassen en bedbodems in voorraad tegen extra
lage opruimingsprijzen.

Grote sortering kleinmeubelen in blank en don
ker eiken. Direct uit voorraad leverbaar.

Nu extra laag geprijsd

zonder houtdraaiwerk
normaal 350, -

Zwaar massief eiken bankstel, bekleed met
echt leren komfortabele kussens.
Een kwaliteitsbankstel. ~"~~

+ 1 + 1 normaal 4600, -

Prachtige lederlook zitcombmatie. (3 + 2)
Kussens voorzien van mooie siernaden. Een
1 e klas zitmeubel met zwaar eiken romp.
normaal 2495, -

meubelcentrum vorden
^ schoolstraat 8

7251 xr vorden
tel. 05752-1121 Wi, ruilen ook m.

Maandagmorgen gesloten / Vrijdagavond koopavond

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

Pain de Tigre

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPhlNSfWtG 18 VOROEN TEL 1384

Onze grandioze
Voorjaarsaanbieding

Pinot fflanc 1985 van 9.95 voor

Kieslino 1985

Gewürztraminer 1985

Asperges op
klassieke manier

recept voor 4 pers. van Wina Bom

van 11.45 voor

van 12.95 voor

l theelepel suiker

NIEUWS:
1985 wordt
I9X.VX6!

250 g in dikke plakken gesneden

achterham

6 hardgekookte eieren

cvt nootmuskaat

boter

Snijd de onderste uiteinden van de as-
perges af en schil ze met een dunschiller,
waarbij u even onder de kop begint Bind
de asperges in bosjes van 6 stuks bij
elkaar. Breng een flinke pan water aan de
kook met zout en suiker. Laat de as-
perges erin glijden en kook ze gaar in
ruim 20 minuten. Het beste is om ze
aanvankelijk schuin rechtop te zetten,
zodat de koppen boven het water blijven.
De koppen hebben minder kooktijd
nodig dan de stelen. Snij het vet van de
ham. Hebt u een speciale aspergeschaal
met rooster dan gebruikt u die uiteraard.
Anders legt u op een grote schaal een
netjes opgevouwen servet. Leg daarop
de asperges (eerst de draadjes van de
bosjes verwijderen), en strooi er een
beetje nootmuskaat op in de vorm van
een band Leg er de dubbelgevouwen
plakken ham omheen evenals de gepelde
en in tweeën gesneden hardgekookte
eieren. Hierbij serveert u gesmolten
boter en een heerlijk glas Riesling
natuurlijk.

Wijndomein Smit
Burgemeester Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 05752-1391



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 Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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

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

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

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".

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

MEI
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 bejaardenkring
26 Bejaardensoos Kranenburg
30 Rommelmarkt Deldense Buurtver.
31 Klootschieten Jong Gelre bij

Boggelaar

JUNI
l t/m
4 Avondfietsvierdaagse VRTC

De Achtkastelenrijders
4 Bejaarde n kring
6 Muziekdag
9 Bejaardensoos Kranenburg

13 Openbare les Nuts blokfluit en
melodica club Dorpscentrum

13 Buitentoneel Krato
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 het Hoge", Dorpscentrum

30 Reserve datum buitentoneel Krato

Voorjaarstocht
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 17 mei haar jaar-
liijkse Voorjaarstocht. De deelnemers
kunnen kiezen uit de volgende afstan-
den: 25, 40 of 80 kilometer.
De start van de 25 en 40 kilometer
vindt plaats bij café-restaurant "De
Herberg". De deelnemers a/d tocht
over 80 kilometer starten om dezelfde
tijd.
De "kleirie" route gaat onder meer via
Linde, Varssel, Halle, Keijenborg en
Hengelo. De 80 kolometer gaat via:
Varssel, Halle, Slangenburg, 's Hee-
renberg, Peeske, Laag-Keppel en Kei-
jenborg.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht H ërenthals. H. Boesveld l,
2,4,6; J.A. Eulink 3; B.H. van Londen
5; J.W. Bosvelt 7; D. de Beus 8,9; G J.
Wenneker 10.
Wedvlucht Lommei. H. ter Beek 1;
J.A. Eulink 2,7; H. Boesveld 3,10; J.J.
van Gijssel 4,5; J.W. Bosvelt 6,9; DJ.
Swarthoff 8.

Uitslag
kleurwedstrijd
In de extra bijlage van Contact „Pasen/Voorjaar" plaatsten wij
i.s.m. Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd.
Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een des-
kundige jury de volgende prijswinnaars aanwees:

Hoofdprijs: 3 daags verbluf in één van de zomerhuisjes van het re-
creatiepark Collendoorn, met toegang tot het Ponypark Slagharen.

TAMARABOS
De Steege 3 - Vorden

2e prijs: een Fuji MA-1 fotocamera, compleet met film en tas

W. SCHEL
Ruurloseweg 81 - Hengelo Gld.

3e pry s: l pak met 4 Fuji Audiotapes met haarband en een foto met
handtekening van Gerard Joling

ELLEN SCHUURMAN
Hertog Karel van G eire weg 25 - Vorden

Verder als troostprijs: 7 gezinskaarten voor
een dag gratis toegang voor het hele gezin in ponypark Slagharen.

Deze zijn gewonnen door:
Esther Hendriks, Beatrixlaan 14, Hengelo Gld.
Yvonne Bloemenkamp, Broekweg 2, Wichmond
Diana Jimmink, Lage Lochemseweg 12, Warnsveld
Wouter Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg
Dinant Janssen, Petersdijk 7, Zelhem.
Nanda Kremer, Beatrixlaan 30, Ruurlo
Simone Heutinck, Beenekussteeg l, Mariënvelde

Prijzen zijn vanaf donderdag 14 mei aan ons kantoor,
Nieuwstad 12 te Vorden, af te halen.

Politie Varia
GEVONDEN: kabelslot, kleur groen; witte volleybal; grijze kinder vingerhand-
schoen; donkerbruine herenfiets, merk Rental; ^fene ordner, opschrift "IT-
CO"; rode sjaal; grijze klapportemonnee; sleutels nRtui "JosHerwers"; zwarte
ski-handschoenen; KLM overall mt. 54; draadtang; bruine winterjas; gouden
halsketting (defect slot); witte zonnebril met groen glas; kranten fietsta (Zutph.
Dagblad); grote bruine hond (kort krulhaar); bril met halve glazen; donker blau-
we damesmantel; bastaard hond, zwart.

VERLOREN: zilveren schakelarmband "René"; gecastreerde kater, zwart met
witte bef; d. bruine herenfiets, merk Tennis; kater, grijs gestreept met witte
pootjes en vlooienband; sterrenbeeld aan hangertje "Peter"; 65+ kaart (2x); geel
schooletui, inh. o.a. rekenmachine; blauwe handschoen; f 175,-; gouden arm-
band "Bianca 4-10-'71; zijkap bromfiets, merk Vespa; boerenzakmes zanker
op handvat (bruin); bruine portemonnee, 3 bankpasjes; zilveren broche met
diamantjes (rond bloemmotief); zwarte glacé (linker model); geborduurd hoes-
je met borduursel voor bril; donker rode portemonnee met betaalpas; bruin le-
deren portemonnee f50,- en bibliotheekpasjes; roseportemonnee inh. f 18,-;
kentekenplaat 19-09-PN; bruine portemonnee, inh. sleutels, f 105,-, pasfoto's;
verzekeringsplaat bromfiets WDD 903; grijze zakportemonnee f50,-; Wieldop
Talbot Horizon; bruine hond (mist een achterpoot); fox bastaad hondje, bruin
"BRAM".

Aktie Vordense scholen

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 aktiv iteit plaatsvinden hij
de Lagere agrarische school aan de Nieuwstad. Er wordt daar een
boekenmarkt gehouden, waarbij ook een hapje en een drankje ver-
krygbaar 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 kón-
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.

l
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.

Vordens Tennis Park
De uitslagen van de competitiewed-
strijden zijn: (3e speeldag).
Woensdagmiddag jeugd: De Maten 2 -
Vorden l 2-8; Vorden 2 - de Stoven 6-
4.
Zaterdagcompetitie: 5e kl. gemengd
Vorden l*- Altec l 3-2; 6e kl. gemengd

LTC Zutphen 5 - Vorden 2 1-4; 5e kl.
herenKerschoten 5 -Vorden 11-5; 4e
kl. heren A veteranen Vorden l - Socii
1 1-5; jun. jongens A t/m 17jaar Vor-
den l - Welgelegen l 2-4; jun. ge-
mengd B t/m 14 jaar LTC Zutphen l -
Vorden l 3-2.
De heren in de 5e kl. hebben opnieuw
een zege aan de reeks toegevoegd
door met 5-1 te winnen van het Apel-
doornse Kerschoten. Met de eerste
returnwedstrijd in het vooruitzicht
a.s. zaterdag kan de ploeg van Peter
Pijnappel de kampioenskansen bere-
kenen.
Jan en Gerrie Woltering en Jopie en
Teus van Hunnik zorgden voor de 4-1
overwinning in de 6e kl. gemengd te-
gen LTC uit Zutphen en dat ging vrij
gemakkelijk.
De heren veteranen kregen het ritme
dus ook dit weekend nog niet te pak-
ken. Tegen de kampioenskandidaat
Socii uit Wichmond kon alleen Jan
Krooi zijn single winnen.

Zondagcompetitie: 4e kl. heren Ludica
2 - Vorden l 2-4; 5e kl. heren Vorden 2
- Beukersweide 2 5-1; junioren ge-
mengd 4e kl. Vorden l - Gorssel 2 4-4.
In de 4e kl. heren wonnen Jacco Ven-
huis en Ton van Snellenberg hun sing-
le-partij. Ruud Ubink trof het weer
niet. Het lijkt wel of alle tegenstanders
de beste man in de 2e single-partij la-
ten spelen. Ruud speelde erg goed
maar kwam net iets te kort (4-6, 6-7).

René Bielawski kon niet wennen aan
het kunstgras en verloor met duidelij-
ke cijfers.
De beide dubbel-partijen moesten
wederom de beslissing brengen, en
dat gebeurde in het voordeel van VTP.
Ton en Ruud walsten als een goed
geoliede machine over hun tegenstan-
ders heen. Ook Jacco en René speel-
den een fenomenale partij. Vorden
staat nu samen met Ludica aan kop
met 10 punten, en de weg naar het
kampioenschap is nog open.
De heren in de 5e klasse gaven maar l
punt weg. Bas-Jan kon zijn single niet
in winst omzetten. In de eerste singe-
partij maakte Riek de Gruyter er een
spannende driesetter van. Met 3-6,6-4
en 6-4 was de winst voor hem. Met 11
punten zijn de kansen voor dit team
ook nog niet verkeken.

Het zondagjeugdteam keek deze keer
al heel vlug tegen een 0-3 achterstand
aan. ToenNatasja Roerdinkveldboom
de eerste punt binnenhaalde keerde
het tij en werd er vervolgens door
Sjoerd en Geord de jongensdubbel
gewonnen, Iris en Natasje de dames-
dubbel, en wonnen ook Natasje en Je-
roen de mixed, waardoor de eind-
stand toch nog 4-4 werd. Dit vechtlus-
tige team staat nu op een gedeelde 2e
plaats. Het komend weekeinde begin-
nen de returnwedstrijden voor de
teams. Het Ie herenteam speelt dan
thuis tegen Glanerbrug 1.

Een middeleeuwse havezate, in de ridderzaal zware eiken balken, stenen vloer en aan weerskanten ste-
nen schouw, alles verlicht door flakkerend kaarslicht. Een schitterend decor voor een middeleeuwse
avond. Aan de tafel gasten in afwachting wat gaat komen.

Bij aankomst van de genodigden bij
havezate "t Hagen' te Doetinchem
was er een welkomstdrank in de tuin.
Daarna werd de mogelijkheid gebo-
den tot het kruisboog- een handboog-
schieten en het klootschieten.
Intussen werden buiten heerlijke
stukken vlees gegrild waarvan de geur
een gezonde eetlust opwekte. Voor-
dat de genodigden een voet over de
drempel van de havezat^jnochten
zetten, kregen zij een stuBBood met
zout om de duivel te verdrijven en de
sfeer van de avond goed te houden.
In de ridderzaal wachtte het bedie-
nend personeel in middeleeuwse kle-
dij, terwijl vrolijke muziek en zang
van de troubadoursgroej^Pwinckel'
de zaal vulde.
De gasten vielen van de ene ver-
bazing in de andere. De Breuge-
liaanse dis werd geopend met zoute
haring en gerookte paling. Gewoon
eten met je handen, zoals dat in de
Middeleeuwen gebruikelijk was. Mid-
den op de houten tafel stond een
fraaie koperen bak gevuld met water
voor het wassen van de handen. Ver-
volgens was er originele Achter-
hoekse humkessoep, opgediend in
schitterend aardewerk. Hoogtepunt
van de avond waren heerlijke stukken
vlees, zoals achterham, hips, lams-
vlees, kip en kalkoen, die werden bin-
nengebracht op een draagslee, zoals
wij kennen van het schilderij van
Bruegel 'De Bruiloft'. Een ieder kon
zijn buikje rond eten, het smaakte
verrukkelijk samen met tuinboontjes,
zuurkool en gebakken aardappelen
met spek en uitjes. Ook de kompot
paste daar prima bij. Het dessert
bestond uit rijstepap met pruimen en
watergruwel. Bij dit alles werd in
mooie aardewerken bekers rijkelijk
wijn geschonken. Er was een prima
sfeer, men genoot van de vele verras-
singen, de heerlijke dis en de middel-
eeuwse muziek.

Die sfeer te kunnen proeven is alleen
mogelijk om zelf zo'n middeleeuwse
avond mee te beleven. Die mogelijk-
heid werd vorige week geboden door
Marinus en Hennie Klein Bluemink
van 'De Luifel', die ter kennismaking
van de middeleeuwse avond, één van
hun nieuwe arrangementen in stijl,
pers en WV's onthaalden op een
Bruegeliaanse avond. Kosten noch
moeite werden gespaard om het de
gasten naar de zin te maken. Een suc-
cesvolle avond, die nog lang in her-
innering zal blijven.
Naast het café en restaurantgebeuren,
gaan Marinus en Hennie Klein Blue-
mink zich toeleggen op een aantal
nieuwe arrangementen, uniek voor
deze regio! Geheel in stijl rrjet origi-
nele muziek, kledij en dis, verzorgen
zij niet alleen een middeleeuwse
avond, maar ook avonden in Spaanse,
Balkan-, Achterhoekse en Indone-
sische sfeer. Al dan niet opgeluisterd
door artiesten. Zij weten een gewel-
dige sfeer te creëren waarvan een
ieder met volle teugen zal genieten.
Voor groepen vanaf dertig personen
heeft Marinus speciale dag- en avond-
arrangementen, gecombineerd met
handboog- en kruisboogschieten en
klootschieten. Er is een aantal vaste
arrangementen met een compleet
programma, maar men hoeft hier niet
aan gebonden te zijn. Binnen dat pro-
gramma zijn tal van varianten moge-
lijk. Een en ander gebeurt steeds in
goed overleg om een zo origineel
mogelijk arrangement te maken,
daarbij rekening houdend met de per-
soonlijke wensen en budget.
Enkele voorbeelden van dag- en
avondarrangementen in stijl willen
we nog even noemen om u een idee
te geven van de mogelijkheden:

Balkanfeest
De avond begint met een speciale
welkomstdrank, 'cruskovac'. Zodra

het zigeunerorkest zijn snaren zal
laten trillen, brengt de opzwepende
muziek de gasten onmiddellijk in
stemming. Deze wordt nog eens ver-
hoogd door fonkelend glaswerk en
dansend kaarslicht, samen met een
goed glas Joegoslavische wijn. De ver-
rukkelijke geuren van warme en
koude Balkangerechten, schaap of
varken aan 't spit, zullen de gasten al
snel uitnodigen hun bord te vullen.

Mexicaanse avond
Een kleurrijk feest met koele drank-
jes, exotische lekkernijen van vis,
vlees, groenten en fruit, grill met kalf
aan 't spit en barbecue.
Bij dit onstuimige Midden-Ameri-
kaanse sfeertje horen natuurlijk
Mexicaanse hoeden, sambaballen en
ratels. Een Mexicaans orkest zal voor
een verhoogde stemming zorgen. De
avond kan verder worden omlijst met
een optreden van een fakier, een buik-
danseres, of zelfs een slangedame.

Indonesische avond
In passende kledij worden de gasten
ontvangen met een welkomstdrank
van klappermelk in een kokosnoot.
Een gamelanorkest zorgt voor de
juiste stemming, terwijl door een
Indonesische kok een grote tafel
wordt aangericht met vele originele
warme en koude Indonesische
gerechten. De avond kan worden
opgeluisterd met Anklung- of Kront-
jongmuziek.

Party uit de jaren dertig
Een nostalgisch feest met glitter, gla-
mour, hoeden en bandjes met veren.

De gasten zullen volop genieten van
deze avond geheel in charleston-stijl.
Een jazz-orkest zal de avond vullen
met swingende muziek. Als extra
attraktie zou bijvoorbeeld een goo-
chelaar kunnen optreden.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1987 slechts f 20,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.
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Voorwoord door

Van 18 t/m 21 mei a.s. wordt in Vorden voor de 20e keer een avondvierdaagse gehouden. Bij zo'n mijlpaal mag
best even worden stilgestaan. Niet te lang natuurlijk, want "stilstaan" past niet erg bij zo'n wandelmarathon,
waarvan het motto luidt: doorlopen.
De avondvierdaagse is een evenement, waaraan steeds weer veel Vordenaren deelnemen. Het aantrekkelijke
is denk ik, dat het niet alleen een sportief maar ook een recreatief en tevens een sociaal cultureel gebeuren is.
Want terwijl je een sportieve prestatie levert loopje ook te genieten van de natuur en van het inspirerende Vor-
dense landschap, maar tegelijk ontmoet je mensen die je anders niet of minder ziet en als je wilt kun je ook nog
in groepsverband zingen zonder datje lid hoeft te worden van een zangvereniging. Kortom: een multifunktio-
nele happening.
De gymnastiekvereniging Sparta, die dit elk jaar weer wil organiseren en daarmee niet alleen menig wandelaar
maar ook vele toeschouwers een groot genoegen doet, verdient daarvoor veel dank en waardering. Nu de 20e
avondvierdaagse in Vorden op stapel staat wil ik daar graag uiting aan geven en de hoop uitspreken, dat Sparta
nog heel veel jaren de organisatie van dit wandelevenement op zich zal nemen.

M. Vunderink, burgemeester.

Muziekvereniging Concordia

De muziekvereniging Concordia is opgericht in september 1869 en derhalve Vordens oudste culturele vereni-
ging. Begonnen werd met aangeschafte tweedehands instrumenten in diverse localiteiten.
In de tegenwoordige tijd is de 118-jarige vereniging een bloeiende culturele vereniging welke uit diverse on-
derdelen bestaat. Onderleiding van dirigent H. Kraxner staat het harmonieorkest hetwelk op donderdagavond
repeteert. De drumband, welke reeds is ontstaan in de 50-er jaren, repeteert op de maandagavond.
Een ander onderdeel van Concordia is de groep mini en majorettes die op de woensdagavond repeteren. Ook
de kapel "de Achtkastelendarpers" maakt deel uit van Concordia. De gehele week door zijn een 35-tal Gonge)
leerlingen in opleiding hetgeen grotendeels via de muziekschool geschiedt, wat een garantie voor een gedegen
muzikale vorming inhoudt.
De Stichting Vrienden van Concordia, waarvan iedereen lid kan worden, geeft 10 maal per jaar een vereni-
gingsblaadje uit met allerlei wetenswaardigheden. Al met al een zeer aktieve vereniging met plm 110 leden
waarvan veel jeudleden.
Wie meer wil weten of lid of leerling wil worden bij Concordia kan zich op een repetitieavond in het Dorpscen-
trum oriënteren of contact opnemen met de secretaris: G. Nijenhuis, Het Wiemelink 17, tel. 3034.

Gymnastiekvereniging
Sparta
wenst alle deelnemers
veel wandelplezier.

Uw schilder- en behangwerk wordt bij ons door
vakbekwame schilders uitgevoerd...
In het plaatsen van isolerende beglazing (thermopane) hebben wij een
ruime ervaring. Schildert en behangt u zelf? In onze winkel zijn wij
goed gesorteerd in verf, behang, schildersgereedschap en
voorzetramen. Ook geven wij hierbij graag een vakkundig advies.

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

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden en
vloeistoffen.

Oö juwelier
slemerink. • • ••
oo opticien

ZUTPHENSEWEG 7 - VORDEN
's maandags de gehele dag gesloten.

Woensdagsmiddags geopend.

DAMES MODE
ook voor de grotere maten

DAMESMODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Geluidsverhuurbedrijf

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

Tevens aanleg van vaste geluidsinstallatie.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Gespecialiseerd in:
koel/vries/veetransporten
naar alle landen van Europa

Internationaal transportbedrijf

J.J. Woltering & Zn b.v.
Het Hoge 23 - 7251 XT Vorden.
Postbus 44, telefoon 05752-1264*.

CAFÉ-RESTAURANT

TH. SCHOEN AKER
VORDEN, Ruurloseweg 64, Tel. 05752-6614

MEERDERE ZALEN
VOOR DIVERSE
GELEGENHEDEN
PANNEKOEKEN.

Ook wij zitten niet stil...
U houdt met van stilzitten. De Rabobank even-

min. Ook wij blijven het üefst volop in beweging.
Om onze dienstverlening op peil te houden. En om
het u nog makkelijker te maken.

Zo heeft ieder een goede
reden om aktief bezig te zijn.

Rabobank O
Blijft aktief.

Natuurlijk vers brood van de warme bakker haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752-1877

Ook ruim gesorteerd in reform en natuurartikelen

Service station

Edwin v.d. Weijden
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840
>

Voorjaar!!
U gaat de auto weer verzorgen en de
winterbeschadigingen opnemen. Wij
hebben hiervoor alle was-, poets- en
reparatie producten in voorraad.
Ook voor blijvend auto-onderhoud en lage
brandstofprijzen, natuurlijk naar:
ARAL Service Station
Edwin v.d. Weijden.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 7.00 tot 20.00 uur
zaterdag 8.00 tot 18.00 uur
zondag 10.00 tot 19.00 uur

De juiste en veiligste weg voor

TAPIJTEN en

MEUBELEN -TAPIJTEN - LEDERWAREN

BURG. GALLEESTRAAT 26, VORDEN, TEL 1421
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Zij werken mee aan de feestelijke en bloemrijke intocht Leden van Sparta verkopen verschillende
limonades voor 50 cent en zo wordt de

verenigingskas ook nog een beetje gesteund.
Groepen mogen ook bij ons kopen.

Muziekvereniging Concordia

Ieeflangarchitectuurisgevestigdaandeschoolstraat17tevordentelef^^
eleidingvanuwbouwwerkleeflangarchitectuuiverzorgtdeuitbreidin^

igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmetingzoa

nvoordebrleggersonderukanineengoedesamenwerkingmetleeflangarchitectuuruwterealise >bjectvoorafwordendoorgenomenophaalbaarheidzowelvei ,walsnieuwbouwvanwinkelpandenoffabriekshallenzijnvoorleeflangarchitectuursnelenverantwo
orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuuringoeaehandendeaanwezigekennisvanb estemmingsplannenbouwvoorschriftensubsidiemogelijkhedenmakendeadviezenvanleeflangarchitectuurtoteenmust

CAFE-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
A.J. EIJKELKAMP
Ruurloseweg 114, Vorden. Telefoon 6634

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeestjes enz. enz.
Nu ook speeltuin
Specialiteit pannekoeken

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 'of 3572.

SOFT IJS IN 6 SMAKEN

Roomijs -Aardbei - Banaan - Cassis - Mocca
T ROPICAL (gemaakt van tropische vruchten aroma).

Handige meeneembekers vanaf 1 ,25 tot 6,50 ( 1 liter).
Probeer ook de milkshake f 2,00 met slagroom f 2,50 in
diverse smaken.

Cafetaria - 1 Jsbuffet - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

WEGENBOUW

DOSTAL

05752-6691
VORDEN

Tevens voor alle soorten grondwerk,
bestrating en asfaltverharding.

ECHTE JAGERKIJKERS

absolute
topkwaliteit

Optisch van hoge klasse, hard coated lenzen, scherp en
helder! ^ Wapen- en sporthandel

tleeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - VORDEN - Telefoon 05752-1272

UW
briefpapier

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

CERTIFICAATHOUDER

VB
til

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

K LU VERS jy«
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VOROEN«Tel.OS7S2-1318

Een nieuwe naam voor
een vertrouwd adres

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
Administratie - Accountancy - Automatisering

Financieel - Fiscaal - Juridisch Adviseurs
Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden

Telefoon 05752-1485/2086

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

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

SRlfO OdflK (o)Raadhuisstraat 1 , tel. 1886

' V -'.v*-

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Zutphen
Weg naar Laren 56
Telefoon 05750-13813

Vorden
Dorpsstraat 8

Telefoon 05752-1000

60 JAAR SERVICE EN ONDERHOUD
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Routes avondvierdaagse 18 t/m 21 mei
Eerste dag Galgengoor. Route 5 km.
Start; L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.D. Almenseweg; R.A. Overweg; L.A. Zelstweg; R.D. Zelstweg
volgen; R.A. Lekkebekje; R.D. Galgengoorweg; R.A. Enzerinckweg; R.A. Hamelandweg; R.A. Oude Zut-
phenseweg; L.A. Kerkhoflaan; R.A. Industrieweg; L.A. Almenseweg; R.A. B. Galleestraat; L.A. Kerkstraat;
Finish.

Route 10 km.
Start; L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.D. Almenseweg; R.A. Overweg; L.A. Zelstweg; R.D. Zelstweg
volgen; R.A. Lekkebekje; L.A. Larenseweg; Larenseweg volgen; R.A. Hoekendaalseweg; R.A. Oude Borcu-
loseweg; R.A. Wientjesvoortseweg; R.D. Wientjesvoortseweg; Na plm. 30 m bospad R.A; Bospad R.D. vol-
gen; Bospad R.A.; Viersprong L.A.; Rechts aanhouden; Richting Oranje palen volgen; Links aanhouden;
Bielzengruggetje over; Zandweg oversteken en weg volgen; Zandweg L.A. (Enzerinckweg); R.A. Hameland-
weg; R.A. Oude Zutphenseweg; L.A. Kerkhoflaan; R.A. Industrieweg; L.A. Almenseweg; R.A. B. Gallee-
straat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Tweede dag Warken. Route 5 km.
Start; R.A. Kerkstraat; R.A. B. Galleestraat; L.A. Het Wiemelink; R.A. Mispelkampdijk; Zandweg L.A.; R.A.
Oude Zutphenseweg; L.A. Almenseweg; L.A. Wilmerinkweg; R.A. Joostinkweg; Bospad R.A.; Pad volgen
rechtsaanhouden; R.A. Oprijlaan; R.A. Almenseweg; L.A. Lekkebekje; R.A. v. Lennepweg; L.A. Almense-
weg; R.D. Insulindelaan; R.A. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.
Start; R.A. Kerkstraat; R.A. B. Galleestraat; L.A. Het Wiemelink; R.A. Mispelkampdijk; Zandweg L.A.; R.A.
Oude Zutphenseweg; L.A. Almenseweg; L.A. Wilmerinkweg; R.A. Joostinkweg; Joostinkweg volgen; L.A.
Gazoorweg; R.A. Warkenseweg; L.A. Rietgerweg; R.D. Spoorweg oversteken; Pad R.D volgen; Einde pad
L. A.; L.A. Dennendijk; R.D. Gazoorweg; R.A. Wilmerinkweg; R.A. Joostinkweg; L.A. Oude Zutphenseweg;
R.A. Almenseweg; R.D. Insulindelaan; R.A. Kerkstraat; Finish.

*

Derde dag Kamphuizen. Route 5 km. 0
Start; L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.D. Almenseweg; R.A. Industrieweg; L.A. Kerkhoflaan; R.A.
Oude Zutphenseweg; Bospad L.A.; Zandweg R.A; L.A. Hamelandweg; Bospad R.A.; Bospad R.A.; Voor
verharde weg R.A.; Einde pad L.A.; Zandweg R.A.; L.A. Galgengoorweg; R.D. Lekkebekje; L.A. v. Lennep-
weg; R.D. Mispelkampdijk; L.A. Het Jebbink; R.A. B. Galleestraat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.
Start; L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.D. Almenseweg; R.A. Industrieweg; L.A. Kerkhoflaan; R.A.
Oude Zutphenseweg; Bospad L.A.; Zandweg R.A.; L.A. Hamelandweg; Bospad R.A.; Bospad volgen; Zand-
weg L.A. (Wientjesvoortseweg); R.A. Reeoordweg; Tweede bospad L.A.; Meteen R.A. en L.A.; Pad volgen;
Einde bospad R.A.; Bospad volgen langs wei; R.D. volgen; Einde bospad L.A.; Einde bospad L.A.; Einde
weg R.D.; Bospad volgen; Einde bospad L.A.; Wientjesvoortseweg volgen; R.A. Reeoordweg; Bospad L.A.;
Zandweg R.A. (Enzerinckweg); L.A. Galgengoorweg; R.D. Lekkebekje; L.A. v. Lennepweg; R.D. Mispel-
kampdijk; L.A. Het Jebbink; R.A. B. Galleestraat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Vierde dag Delden. Route 5 km.
Start; R.A. Kerkstraat; L.A. Voorrangsweg oversteken; R.D. Nieuwstad; Nieuwstad volgen; R.A. Deldense-
weg; R.D. Deldenseweg volgen; L.A. Veldslagweg; R.D. Veldslagweg volgen; L.A. Waarlerweg; R.A. Henge-
loseweg; R.A. De Horsterkamp; L.A. Nieuwstad; Nieuwstad volgen; L.A. Het Hoge; Eindpunt School Het
Hoge.

Route 10 km.
Start; R.A. Kerkstraat; L.A. Voorrangsweg oversteken; R.D. Nieuwstad; Nieuwstad volgen; R.A. Deldense-
weg; R.D. Deldenseweg volgen; R.A. Hamminkweg; R.A. Spiekerweg; L.A. Deldensebroekweg; L.A. Del-
denseweg; L.A. Deldenseweg volgen; R.A. Veldslagweg; R.D. Veldslagweg volgen; L.A. Waarlerweg; R.A.
Hengelóseweg; R.A. De Horsterkamp; L.A. Nieuwstad; Nieuwstad volgen; L.A. Het Hoge; Eindpunt School
Hei Hoge.

Route intocht, start ca. 20.30 uur.
Het Hoge; R.A. Strom van 's Gravenzandestraat; R.A. Hertog Karel van Gelreweg; L.A. dr. Lulofsweg; R.A.
Zutphenseweg; L.A. Insulindelaan; L.A. Kerkstraat; R.A. Schoolplein; O.L.S. ontbinding.
Dit was dan de 20e avondvierdaagse, tot volgend jaar.

Iedereen mag de wandelaars met bloemen verrassen bij de intocht
Het startbureau sluit om 21.30 uur.

AUTOMOBIELBEDRUF

GROOT JEBBINK
Ford/ Suzuki-dealer
Ook voor andere bekende merken kunt u
bij ons terecht.
GOED - GOEDKOOP - BETROUWBAAR •
Erkend APK keuringsstation, onderhoud
van vele merken. Nieuw: Inbouw sunroofs.

Shell tankstation met LPG
Rondweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1 794.

WUN DOMEIN
SMrr

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. 05752-1391

Het vertrouwde adres.
BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT - VORDEN

boek
en

kantoor
Raadhuisstraat 22

Vorden

Tel. 3100

Sportieve mode

Café-Restaurant

7„Be Herberg" (
VORDEN

— Na die vele kilometers lopen,
is het gezellig om bij ons nog een
bakje koffie of een konsumptie
te kopen

— en mocht uw maag een beetje
knorren,
dan bent U mis^hien ook voor een
hartige hap te pirren

Veel wandelplezier en tot ziens.

Linnen bootschoen voor 'n spotprijs.
Jeugd- en damesmaten

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - telefoon 1342

Uw echte bakker adviseert:

EET EENS
GELDERS TARWEBROOD

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

...JE PROEFT T!
ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

KEUREN
(APK en WN) van en alle reparaties aan uw auto.

Nu bij ons:
Fietsen, snor- en bromfietsen,
grasmaaimachines, boomzagen,
hometrainers, huren van fietsen
en tandems

Fa. Kuypers
Telefoon 1393

mode
burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381

Maak de intocht feestelijk
en fleurig en beloon de zwoegers

met bloemen.

Volop keus in leuke, gezellige, grote,
kleine en goedkope boeketten.

bloem-speciaalzaak

dijkèrmon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Als het om

AUTORIJLESSEN
gaat

Autorijschool de Eendracht
We lessen in B.M.W. en Mazda automaat

J.H. HILFERINK
DE BOONK 39, VORDEN. TEL. 1619

PATENTREKENING
• hoge rente
• dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten
• rente opgebouwd uit basisrente plus

premierente
• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de

rente
• rente bijschrijving op l december en l juni

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
Decanijeweg 3, Vorden. Tel. 1988

MEUBELCENTRUM VORDEN

Grote fabriekspartij 100 eiken

bankstellen

van 2795.- voor

MET GARANTIE.

Direkt uit voorraad leverbaar.

1695,-

meubelcentrum vorden
schoolstraat 8
7251 xr vorden
tel 05752-1121 ' Wij ruilen ook in.

Maandagmorgen gesloten / Vrijdagavond koopavond
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avondvierdaagse
- Diegenen, die niet alle dagen meelopen, kunnen zich bij het startburo aanmelden voor één of meerdere

avonden. Zij komen dan in aanmerking voor een dagspeld.
- Heeft u zich vergeten op te geven... het kan nog op maandagavond 18 mei tot 19.00 uur, eveneens bij het

startburo.
- De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de witte band met blauwe letters A.V. (Avondvierdaagse)

Voor de intocht opstellen op het schoolplein van de school "Het Hoge". Aldaar worden ook de medailles uit-
gereikt. De groepen kunnen zich daar opstellen.

- De sluiting van de avondvierdaagse zal gezamenlijk plaatsvinden tevens op het schoolplein van "het Hoge".
- Ontbinding van de avondvierdaagse op het schoolplein O. L. school.
- Let op: het startburo sluit 's avonds om 21.30 uur (kaarten inleveren).

Wilt u onderweg ook aanwijzingen volgen van de E.H.B.O. en andermans eigendom-
men laten zoals ze zijn.

Met dank aan alle adverteerders die meegewerkt hebben om deze krant tot
stand te brengen.

De acht kastelen van Vorden
Kasteel betekent eigenlijk versterkt huis. De bouw begon vaak met de toren, waarin de soldaten verbleven en
van waaruit zij via de schietgaten de vijand op afstand hielden. Kastelen werden graag aan een rivier of beek ge-
bouwd. Dat bood betere bescherming. Ook werden ze omringd door een gracht,^^fst een dubbele, met een
ophaalbrug om ongewensten te weren. w
De meeste kastelen zijn geen versterkte huizen maar riante landhuizen met kasteelelementen: toren(s), zicht-
kamer, die toegang tot het huis geven maar ook uitzicht naar buitengebieden, koetshuis, tuinmanswoning. En
uiteraard horen er bij: een park en een landgoed met bossen, akkers, weilanden en boerderijen.
Een echt kasteel was het roofridderkasteel de Wildenborch. Alleen de toren is oud^e rest is veel jonger. Echte
kastelen zijn ook kasteel Vorden, waar nu het gemeentehuis gevestigd is en dat el(^dom is van de gemeente
terwijl het omringende landgoed van 80 hectare en enkele boerderijen eigendom zijn van het Gelders Land-
schap.
Huize Kieftskamp is eigendom van de Stichting Gelderse Kastelen en het landgoed - 150 hectare en de vijftal
boerderijen - in het bezit zijn van het Gelders Landschap.
Het grootste landgoed, ruim 800 hectare en 38 boerderijen is Hackfort. Het kasteel is pas gerestaureerd en is
met het landgoed eigendom van Natuurmonumenten.
De kastelen zijn niet te bezichtigen. Alleen de tuinen van de Wiersse zijn enkele malen per jaar voor publiek
opengesteld. Alle landgoederen zijn vrij toegankelijk voor wandelaars als ze op de paden blijven en zich aan de
regels houden.
Boerderijen en huizen van het Gelders Landschap zijn herkenbaar aan de luiken: groen met een gele ruit waar-
in een rode bloem. Die bloem stelt de mispelbloem voor. Toch is die wit, niet rood. Het Gelders Landschap
koos dit embleem om een oude legende in ere te houden. Die legende vertelt van een jonge edelman uit Venlo
die op een toernooi in Zutphen verliefd raakte op een dochter van Herman van Hameland. Hij vroeg haar hand
aan papa, maar die wilde eerst dat de jongeman een heldendaad op zijn naam schreef. Dat deed hij door een
draak die de omgeving onveilig maakte te doden. Het bloed van het monster spoot alle mispelbloemen in de
buurt rood. Stervend rochelde het monster gelre en dat werd de naam van dit gewest.

Maat- en orthopedische
schoen makerij/
schoenreparaties

A.L. VISSER
Raadhuisstraat 18
7251 AB Vorden
Tel. 05752-1849

— Maat- en
orthopedische
schoenen

— Schoenreparaties
— Alle soorten

steunzolen naar
maat

— Verhogingen
en voorzieningen
aan konfektie
schoeisel.

Op werkdagen geopend
tot 13.00 uur.

Dames en herenkapsalon

woensdagmiddag kinderknipmid-
dag t/m 12 jaar f 11,50 op af-
spraak, vrijdagavond tussen 1 8.00
uur en 20.00 uur knippen zonder
afspraak. Openingstijden: van
8.30-1 2.00 en 1 3.30-18.00 uur.

§~=CManny Goss
Nieuwstad 5 • Vorden
Telefoon 05752 1722

Maak de

wandelaars blij

met een bloemetje

van Kettelerij

Uw bloemist

b.v.

Zutphenseweg 64

Welkoop helpt u.

Van start tot finish

Stationsweg 22, Vorden
Telefoon 05752-1583

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

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

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

Lid NVM/MCC

Bouwbedrijf

RONDEEL B.V.
Voor al uw

TIMMER- EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

VOOR

GRINDTEGELS, PALEN,
BIELZEN

EN NATUURLIJK GOEDKOPE

BENZINE
NAAR TANKSTATION

Weulen Kranenburg en Zn. bv
Enkweg, Vorden — Ruurloseweg, Vorden.

Privé:
HENNY DOSTAL
Industrieweg 4
7251 JT Vorden

Voor al uw
grond-, riolerings-

en bestratingswerken

EN TOCH... IS UiïERWEERD
UW SCHILDER

Telefoon 05752-1523

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 - Vorden - Telefoon 1312

Voor al uw festiviteiten
zowel groot als klein

Ook voor het meenemen
van diverse schotels

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Al wandelend over wegen en paden
zal een appel of banaan altijd smaken

Voor kwaliteit en een redelijke prijs
moet u bij de groente vakman zijn.

ADMINISTRATIE- EN
BELASTINGADVIESKANTOOR

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

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

LOONBEDRIJF

B.J.H. Seesink
't HOGE 7 - VORDEN - TELEFOON 1572

Voor alle
agrarische werkzaamheden
en onkruidbestrijding

De winterschilder is ook zomerschilder. Neem vrijblij-
vend kontakt op voor de nodige onderhoudswerkzaam-
heden.

schibersbedrijf

7250 AA Vorden - Postbus 37 Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

Speciaal voor
deze gelegenheid!!!

AVOND-
VIERDAAGSE
BOEKETTEN
Tevens staan wij voor
al uw wensen klaar.

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J W ELBRINK
Telefoon 05752-1436
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Champagnekurken knalden in sporthal 't Jebbink

Promotie voor Dash dames
naar de tweede divisie

Zelden is een thuiswedstrijd van de dames van de Vordense volleybalclub "Dash" met zoveel aanmoedi-
gingen gepaard gegaan als zaterdagmiddag m de thuiswedstrijd tegen Stentor uit Haren (Groningen).
Voor Dash een uitermate belangrijke dag want bij winst zou de ploeg van coach Jaap Sanders voor het
eerst in haar bestaan naar de 2e divisie promoveren. Nadat vorige week het eerste promotieduel tegen Lo-
dewijk Geveke Dak in Hoogezand in een 2-3 overwinning voor Dash was geëindigd, werd zaterdagmiddag
in een bomvolle sporthal 't Jebbink het team van Stentor het slachtoffer van dejtffensieve daden van de
Vordense dames. Het werd 3-1. En daarmee was promotie een feit.

~o—•,.
eMfe

De grote animator op de tribune was
ongetwijfeld Dash voorzitter Henk
Groenendal. Getooid met hoge hoed
en gestoken in jaquet produceerde hij
uit de grote "scheepstoeter" dermate
vocale geluiden dat zijn "meiden" wel-
haast gedwongen werden "op scherp"
te blijven spelen.
Dit lukte in de eerste set op geen enke-
le wijze. De Dash dames speelden hy-
pernerveus. Strakke bleke koppies en
snel uit het veld geslagen. Stentor
daarentegen speelde in deze fase een
frisse partij.
Na een l -3 nederlaag thuis tegen H oo-
gezand moest Stentor tenminste met
3-1 van Dash winnen om nog kans op
promotie te hebben. Door slecht ver-
dedigen aan Dash-zijde liepen de
Noorderlingen al vrij snel uit naar 1-7.
Het gelukte Dash weliswaar nog deze
achterstand weg te werken (8-8), Sten-
tor bleef het betere team en won uit-
eindelijk met 8-15.
In de tweede set gooide Dash alle
schroom van zich af. De ploeg ging uit
van eigen kunnen. ("Ik heb de ploeg
steeds voorgehouden dat wij het bete-
re volleybal spelen", zo zei Jaap San-
ders na afloop), 't Was opvallend hoe
de "kleintjes" Jolanda Wentink en Elly
Nijenhuis zich manifesteerden. Juist
in deze fase bleek hoeveel het team

voor elkaar over heeft. Werd er een
foutje gemaakt, geen nood, een op-
beurend woodje van de routiniers Ti-
neke Elbrink en W ilma Rietman en de
mouwen nog iets verder opgestroopt.
Dash liep vrij snel uit naar 9-1. Bij de
stand 9-3 vroeg de Stentor coach een
time-out aan teneinde zijn ploeg tot
de orde te roepen.

De illusie op een voor hem beter re-
sultaat werd al gelijk de grond inge-
boord. De opslag van Stentor werd
prachtig door Carla Janssen geblokt,
waarna het de Vordense dames weinig
moeite kostte de set tot een goed ein-
de te brengen 15-5.
Zelfs coach Jaap Sanders werd mee-
gesleept door het enthousiasme op de
tribune, want bij de stand 14-5 hield
hij een bordje omhoog met "nog één
punt".

Carla Janssen
De derde set verliep merkwaardig.
Dash nam een 9-0 voorsprong maar
gaf deze door persoonlijke fouten
(verkeerde opslag e.d.) volkomen on-
nodig weer uit handen. Door wat wis-
selingen in het team toe te passen ge-
lukte het Jaap Sanders zijn ploeg weer
op het juiste spoor te krijgen. Nadat

Stentor een 9-10 voorsprong had ge-
nomen bewees Carla Janssen haar
grote waarde voor Dash. Dankzij een
viertal keiharde smashes op rij trok zij
haar ploe^^et 15-13 over de streep.
Stand 2-lW
De vierde set speelde Dash op routi-
ne. De ploeg bouwde een regelmatige
voorsprong op, kwam bij de stand 11-
10 nog even in de problemen. Toen
echter met Tineke Elbrink aan de op-
slag en Carla Janssen als de koele "af-
maakster" was het vrij snel gedaan
met Stentor 15-10. Eindstand 3-1 en
promotie een feit.
Dolle vreugde op het veld, waar voor-
zitter Henk Groenendal de champag-
nekurken liet knallen en het geestrijk
vocht zich een weg zocht door de dor-
stige kelen. Met Jaap Sanders (inklu-
sief pet) voorop volgden er enkele ere-
rondes voor het enthousiaste publiek
en konden de speelsters Elly Nijen-
huis, Gerrie Koren, Carla en Emmy
Janssen, Wilma Rietman, Tineke El-
brink, Jolanda Wentink, Edith van
Houte en Monique Nijenhuis alsme-
de coach Jaap Sanders en begeleider
Nout van Houte zich opmaken voor
een rondrit in koetsjes door het dorp.
Dit alles onder de muzikale begelei-
ding van de muziekvereniging "Sur-
sum Corda".

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Rabobank-Dash
stratenvolleybal-
toernooi
Indien het aantal deelnemende teams
bepalend is voor het succes van een
toernooi staat ons een boeiend volley-
bal gebeuren te wachten.
Maar liefst 71 teams hebben zich inge-
schreven voor het jaarlijkse straten-
toernooi.
Daarvoor hebben de organisatoren
dan wel extra zaalruimte moeten in-
huren.

Het stratenvolleybaltoernooi wordt
gehouden op de dinsdagen 2,9 en 16
juni en op de zaterdag 13 en 20 juni.
Er wordt gespeeld in twee afzonderlij-
ke afdelingen t.w. een zuiver recrea-
tieve- en een meer prestatiegerichte
afdeling.
Al met al een evenement waarop de
meeste tams zich reeds enige tijd op
voorbereiden. Er wordt gerekend op
een grote dosis spelplezier maar ook
op een zeker zo groot kijkfestijn.
Wellicht voor velen onder u ook eens
een aanleiding om tijdens de wedstrij-
den eens een kijkje te komen nemen
in de sporthal aan het Jebbink.

Coach Jaap Sanders en voorzitter Henk Groenendal

"Wij durven uitdaging van Dash
in tweede divisie best aan"
Nippend aan een glaasje, terwijl de "meiden" nog volop met een promotiedans bezig waren, waren de ge-
dachten van coach Jaap Sanders reeds hij het volgend seizoen. Een seizoen in de landelijke 2e divisie. Wat
verwacht hij daarvan? Jaap Sanders: "Ik ben erg optimistisch. Edith van Houte en Monique N ijenhuis
stoppen weliswaar, de basis bhjft gelukkig in takt".

"Vanuit de jeugd komen er twee a drie
meisjes bij. Ik ben ervan overtuigd dat
deze ingepast kunnen worden. Het af-
gelopen seizoen was ons sterkste punt
dat wij steeds met 9 man speelden.
De wisselspeelsters maakten daad-
werkelijk deel uit van de ploeg. De op-
komst op de training was optimaal zo-
dat de ploeg eigenlijk niet stuk kon. Je
zag dat terug in de wedstrijd.
Knokken^ voor elkaar. Veertien wed-
strijden zijn we achter elkaar ongesla-
gen gebleven. Neem nu zo'n wedstrijd
als vandaag tegen Stentor. Op het bes-
lissende moment was het één van on-
ze jongste speelsters Jolanda Wentink
die de ploeg door een moeilijke fase
heen sleepte".
En zo ging Jaap Sanders (pas één jaar
coach bij Dash) lovend verder over
zijn ploeg. De realiteit verloor hij ech-
ter niet uit het oog.
"Natuurlijk zullen we het volgend sei-
zoen nog harder moeten trainen. Tot
dusver was dat 2 keer anderhalfuur in
de week. Dat zullen we tot 2 maal 2,5

uur moeten opschroeven. Ervaring
met tweede divisieclubs hebben we al.
Het afgelopen seizoen hebben we zes
oefenwedstrijden gespeeld en daar-
van vijf gewonnen. Handhaving in de
tweede divisie moet mogelijk zijn", al-
dus Sanders.
Steun en toeverlaat van Jaap Sanders,
begeleiderNout van Houte steekt zijn
bewondering voor de coach niet on-
der stoelen of banken. Van Houte:
"Hij wimpelt alle eer af maar wees er-
van overtuigd dat Jaap Sanders een
belangrijke stempel op het succes van
de ploeg heeft gedrukt. Welke coach
gaat er op eigen kosten met de auto
naar Groningen om daar de andere
promotiekandidaten aan het werk te
zien? Jaap Sanders wel. Ik bedoel
maar", aldus Nout van Houte veelbe-
tekenend.

Financieel plaatje
Promotie naar de tweede divisie bete-
kent voor Dash meer uitgaven. Voor-

zitter Henk Groenendal is hier vrij
nuchter onder. Zegt hij: "Natuurlijk is
het gezien de huidige begroting niet
haalbaar. Wij willen beslist geen kon-
tributieverhoging. Iedereen moet bij
ons tegen een redelijke contributie
volleybal kunnen spelen. Dus moeten
we naar sponsoring toe want de ko-
sten zoals training, voorbereidingen
en reiskosten nemen het komend sei-
zoen toe. De sponsoring die wij voor
ogen hebben zijn puur gericht op ons
eerste damesteam".

"Het liefst hebben wij natuurlijk Vor-
dense bedrijven, waar wij middels
borden in de zaal en in de media op
onze beurt reklame voor willen ma-
ken. Momenteel heeft "De Herberg"
ons al toegezegd een financiële bijdra-
ge te willen leveren. Inmiddels zijn er
ook kontakten met andere bedrijven.
In elk geval heb ik mij als doel gesteld
het financiële plaatje voor het komen-
de seizoen rond te hebben", aldus
voorzitter henk Groenendal.

De nieuwe
trouwkaarten-trend

ecWdHet is nog niet zo lang graden... die tijd van de dubbele stijfkartonnen
t rouw kaart e n door middel waarvan de resp. ouders het voorgenomen
huwelijk van hun zoon en/of dochter aankondigen. Maar by het zien
van de nieuwste trouw- en bedankkaarten van vandaag de dag, lyken
die conventionele kaaiA wel heel erg ver weg.
Stel je voor: fraaie kleureimko's van
"twee handen gloeiend aaneenge-
smeed", met 'n sterk stuk touw. Of
"twee jassen in omarming". Of "twee
samengegroeide knosten van bo-
men". Of schitterende getekende kar-
ten van "een statie foto bij de foto-
graaf'. Of "een eenvoudig, roman-
tisch symbool van trouw". Dat zijn en-
kele kaarten uit de kollektie van CAR-
TINO CARISSIMO waarvan de be-

"Stap eens uit
in de natuur" en
"Wandelen in de
Achterhoek"
In een voor Nederland unieke samen-
werking tussen VW, de natuurorga-
nisaties en het streekvervoer zijn een
tweetal op elkaar aansluitende wan-
delprojekten tot stand gekomen on-
der het motto "Stap eens uit in de na-
tuur" en "Wandelen in de Achter-
hoek".
Het doel van de projekten is de combi-
natie wandelen en de streekbus onder
aandacht te brengen van het publiek.
Om een boswandeling te kunnen ma-
ken is men vrijwel altijd aangewezen
op de auto. Nu is 't ook mogelijk met
de streekbus wandelgebieden te be-
reiken. Daarnaast presenteert de
VVV de nieuwe wandelingen door
stad en streek.
Een en ander wordt op woensdag 27
mei gepresenteerd door middel van
een talkshow onder leiding van de
heer P. Steltman (bekend van het TV-
programma "Ja Natuurlijk") in de
raadzaal van het gemeentehuis te Vor-
den.
Aan deze talkshow zullen behalve de
heer M. Vunderink (burgemeester
van Vorden) diverse participanten in
dit projekt deelnemen, 's Middags zal
de onthulling plaatsvinden van de ge-
decoreerde "Stap 'ns uit" abri door
Burg. Vunderink en de heer Th. Eg-
berts (direkteur GSM).

Familiezaalvoetbal-
toernooi
Zaterdag 6 juni organiseert Velocitas
weer een zaalvoetbaltoernooi voor fa-
milieteams. Hieraan kunnen maxi-

kende spcialist in trouwdrukwerk,
drukkerij Weevers in Vorden, de ex-
clusieve rechten veroverd heeft.
De moeite waard om er even langs te
gaan.
Een aangenaam verrassend nieuwe
trouwkaarten-trend bij de drukkers.
Ze voeren ook al die opvallende, per-
soonlijke, gelegenheidsdrukwerk-kol-
lektie van Bruid & Bruidegom Select.

maal 12 teams meedoen. Kosten be-
dragen 90 gulden per team. Als
scheidsrechters zullen fungeren J.
Grotenhuis en H. Bergervoet.

Openstelling zwembad
uitgesteld
Gezien de abnormaal slechte weers-
omstandigheden en de matige voor-
uitzichten voor het komende week-
end wordt de openstelling van het
zwembad "In de Dennen" uitgesteld
naar woensdagmiddag 20 mei.
Mocht er een plotselinge weersom-
slag ten goede komen naar normale
temperaturen dan wordt de openstel-
lingstijd alsnog aangepast. Dit in ver-
band met het feit dat de temperatuur
van het badwater ondanks de te ma-
ken zeer hoge stookkosten moeilijk .
op aanvaardbare hoogte te krijgen en
te houden is bij deze buitengewoon
koude weer periode.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Spaanse gehaktballetjes
In Spanje noemt men ze "albondigas" en een verre reiziger kan ze ook in
veel andere Spaans sprekende landen tegenkomen, tot op de Philippij-
nen toe. De "albondigas" smaken overal weer anders ondanks het feit
dat men er vrijwel altijd rundergehakt voor gebruikt. Dit smaakverschil-
len ontstaan omdat men er verschillende smaakmakers aan toe kan voe-
gen.
Reken voor 4 personen op 500 gram rundergehakt (bij voorkeur niet al te
mager). Verhit in een pannetje 2 eetlepels(olijf)olie of boter en fruit er l
grote fijngesnipperde ui in tot ze glazig ziet. Schep er daarna 2 tot 3 uitge-
perse teentjes knoflook door en laat alles dan nog zolang zachtjes fruiten
tot de ui wat kleur heeft gekregen.
Laat het mengsel hierna afkoelen. Schep 4 tot 5 eetlepels wittebrood-
kruim in een kom en sprenkel er 3 a 4 eetlepels sherry (medium dry)
over. Voeg er l losgeroerd ei aan toe en meng er daarna het gehakt en het
uienmengsel door. Doe er naar smaak zout, (cayenne)peper en een snuf
nootmuscaat bij.

Vorm van het mengsel 20 tot 24 kleine balletjes. Rol ze heel licht door
wat gezeefde bloem. Verhit in een koekepan (of een wok of wadjan) 3
eetlepels olie en 40 gram boter. Bak de balletjes er rondom bruin in.
Neem ze even met een schuimspaan uit de pan en verwijder het grootste
deel van het olie- en botermengsel. Voeg l ,5 deciliter sherry en eenzelfde
hoeveelheid water toe. Breng alles onder voortdurend roeren aan de
kook.
Er dient een heel licht gebonden saus te ontstaan. Laat de saus even
doorkoken en warm de balletjes er nog even in op. Neem de pan van de
warmtebron en roer er nog snel een klontje ijskoude boter (ca. 35 gram)
door. Doe alles over in een voorverwarmde schaal en strooi er fijngehak-
te peterselie over.

TIP: Geef er een frisse salade of jonge voorjaarsgroente en kleine gebak-
ken aardappeltjes of knapperig stokbrood bij.

Bereidingstijd: ca. 30 minuten.
Energie per portie: 1260 kJ (300 kcal).



Treffers '80 kampioen

KLUVERS
QUITO

KLUVERt
TTOTAA

De Tafeltennisvereniging Treffers '80 wist afgelopen week ongeslagen kampioen te worden en te promo-
veren naar de 4e klas. Op de foto staan v.l.n. r. De Heus, sponsor Kluvers, R. Schouten, H. D ieters, G. Kra-
jenbrink, R. Gasper, J. Jansen.

s.v. Ratti sluit seizoen af
met 3-weekenden-toernooi
Voor het traditionele drie-weekenden-toernooi van de s.v. Ratti
hebben zich ditmaal ruim negentig elftallen aangemeld, a.s. Zater-
dagmorgen begint het toernooi voor de C-jeugd. SVBV - Grol;
Keijenb. Boys - Ratti eri Voorst - Steenderen maken de eerste drie
wedstrijden op de drie velden.
Daarna volgen de finale-wedstrijden,
waarna de prijzen, w.o. de fairplaycup,
worden uitgereikt.
Daarna gaan een twaalftal A-junio-
ren-teams elkaar bekampen.
Daarna volgen de afsluitende partijen,
waarna de eerste dag van het toernooi
erop zit.
Zondag treden vijftien elftallen in het
strijdperk. Onafgebroken wordt er
dan gevoetbald tussen de elftallen in
de competitie uitkomend in de vijfde
klasse.
De kop van het toernooi is er danaf.
Vrijdag-avond voorafgaande aan het
toernooi houdt de vereniging haar
jaarlijkse feestavond. Op die avond
wordt de sportman, sportvrouw,

sportteam van het jaar bekend ge-
maakt.

Die avond zal ook tekst en uitleg over
de komende sponsorloop worden ge-
geven. Pe activiteiten-commissie van
Ratti organiseert n.l. op zaterdag 6 ju-
ni een sponsorloop.
De opbrengst van het geheel komt ten
goede aan het bouwfonds klubhuis.
De Ie sponsors hebben zich reeds ge-
meld. Theo Beijen spant tot op heden
de kroon. Hij gaat in zee met bar-bo-
dega „'t Pantoffeltje", die hem voor ie-
dere ronde vijftig gulden garandeerd.
Theo zal ongetwijfeld trachten toch
wel zo'n dertig rondjes te lopen voor
zijn club.

Dankzij goed storend werk van Peter
Immink werd een fout in de verdedi-
ging van de Eerbeekse Boys door de-
zelfde goed afgestraft. Via een schitte-
rende cross-pass van Hans van Keste-
ren op Pascal Klootwijk die vervol-
gens Henk Bulten in staat stelde te
scoren werd Ratti op een 2-0 voor-
sprong gebracht.

Een minuut voor tijd werd Ratti doel-
man Herbert Rutgers verrast door 'n
hard afstandschot vanaf 20 meter, die
in de kruising verdween.
Zaterdag a.s. speelt Ratti zijn laatste
wedstrijd in Deventer tegen Helios.

RatdP Keijenborg
Een veranderde opstelling binnen het
damesteam zou moeten uitwijzen of
Ratti toch in staat zou zijn in deze
wedstrijdje punten te pakken om in
ieder gjjB de 2e plaats binnen de eer-
ste klasWte kunnen handhaven.

Ratti l -
Eerbeekse Boys l 2-1
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag een verdiende doch zwaar
bevochten overwinning behaald. Na
een 0-0 ruststand werd een eindstand
van 2-1 bereikt.
De Kranenburgers stonden in de be-
ginfase enigszins onder druk maar de
gasten kwamen niet verder dan enke-
le schoten die het doel misten. Ratti
kwam daarentegen na een kwartier
spelen goed op dreef en kreeg opge-

legde kansen die onbenut bleven.
Peter I mmink stond oog in oog met de
Eerbeekse doelman, maar zijn lob
verdween net naast het doel.
Even later was het Gerard Waarle die
vanuit de verdediging een solo inzette
en hiermee de buitenspelval ontliep.
Ook hij kon de doelman van de gasten
niet passeren.
Na rust brachten de gastgevers de Eer-
beekse voetballers sterk onder druk.
De verre inworp van Henk Bulten
leidde tot enkele penibele situaties
binnen het strafschopgebied van de
gasten.
Na 20 minuten spelen werd het 1-0.

Vanaf aanvang een sterk aanvallend
Ratti die door combineren vele kan-
sen creëerden; echter het scoren liet
nog op zich wachten tot halverwege
de eerste helft, toen winst Ria Spitho-
ven uit een voorzet van zus Lisette
zeer beheerst te scoren.

Na rust 't zelfde spelbeeld. De enkele
kansen van Keijenborg leverden wei-
nig problemen op voor de verdediging
van Ratti. Na 15 min. speeltijd in de
tweede helft was het Lisette Spitho-
ven die de voorsprong wist te vergro-
ten tot 2-0. Even later was het Jolanda
Temmink die uit een voorzet van Ger-
rie Berendsen de bal in het doel
schoot en zodoende de stand - tevens
eindstand - op 3-0 bracht.
Volgende week de laatste competitie-
wedstrijd, dames l spelen uit in
Groenlo.

Ik sta op eigen benen.

En de Rabobank staat achter me.
Jongerenwijzer. Bromfietsverzekering. Autoverzekering. Persoonlijke lening. Studentenverzekering.
Zilvervloot. Reisverzekering. Woonspaarplam Betaal- en Eurocheques. Inboedelverzekering. Sparen.
Automatisch betalen. Startplan. Verhuizen. Jongerenvakanties. Betaalrekening.

Rabobank
geld en goede raad

Slechte seizoenstart
heeft "Vonten"
genekt
Het eerste elftal van de voetbalver.
"Vorden" heeft tot en met de laatste
competitiewedstrijd zondag j.l. tegen
Beekbergen nog steeds een stille hoop
op promotie gehad. Dan zou om te
beginnen Vorden zelf van Beekber-
gen hebben moeten winnen en zou
Dierense Boys tenminste een punt te-
gen Terborg hebben moeten afstaan.
Helaas voor Vorden liep het allemaal
anders. In de Ie helft had Vorden in
Beekbergen overigens het beste van
het spel. Nadat Reindjan Westerveld
een prachtige kans had laten liggen,
gelukte het hem na een half uur spe-
len de score te openen. Een prima
pass van Bennie Wentink werd doel-
treffend door Reindjan afgerond.
Tien minuten voor rust kwam de Vor-
den-speler opnieuw in beeld. Een van
de Beekbergen spelers provoceerde
hem nl. (in het gezicht spuwen) waar-
na Reindjan Westerveld hem een
"poffert" gaf. De Beekbergen-speler
ging knock-out. Normaliter telt een
scheidsrechter dan tot tien en ver-
klaart dan de tegen partij tot winnaar.
Deze arbiter kende de regels bij het
boksen blijkbaar niet, want de Beek-
bergen-speler mocht opgelapt worden
en Reindjan werd het veld uitgezon-
den!
De dreun voor Vorden kwam pas in de
tweede helft. Spelend met tien man
lukte het Vorden niet om uit de greep
van de thuisclub te komen. Ronnie
Holman 2x en Ronald Bonhof zorg-
den voor een 3-1 eindstand. Voor
Beekbergen betekende deze overwin-
ning promotie naar de vierde klas
KNVB.
Vrijdagavond won Vorden de inhaal-
wedstrijd tegen Ruurlo met 2-0 dank-
zij doelpunten van Reindjan Wester-
veld en William de Weerd.
Vorden heeft dit seizoen zeer wissel-
vallig gespeeld. Vooral in de beginfase
toen Vorden uit acht wedstrijden
slechts drie punten verzamelde. Die
verliespunten zijn de geelzwarten
achteraf duur komen te staan. Vol-
gend jaar beter.
In ieder geval rekent de "Vorden"-
aanhang erop dat het zeJ^jarig jubi-
leum (over twee jaar) in aWÏNVB ge-
vierd zal worden.

Uitslagen junioren
V.V. Vorden
Vorden A2 - Sp. Brummen A2 3-1;
Wilhelmina SSS Al - Vorden Al 5-1;
Vorden A2 - Erica A2 1-2; Pax BI -
Vorden BI 1-3; Vorden B2 -Be Quick
B2 0-3; Beekbergend -VordenCl 3-
1; Vorden C2 - Neede C3 2-4 (vriend-
schappelijk).

Internationaal
jeugdvoetbaltoernooi
Een week later, op 23 en 24 mei wordt
er in Vorden een internationaal jeugd-
voetbaltoernooi gehouden. In het
Contact van volgende week komen
wij hier nader op terug.

Voetbaltoernooi
voor C- en B junioren
Het jeugdbestuur van de voetbalver.
"Vorden" organiseert zaterdag 16 mei
een voetbaltoernooi voor C-junioren.
Hieraan nemen in poule A deel: Vor-
den, Voorwaarts, Wilhelmina SSS,
Quick '20 en Schalkhaar.
In poule B komen uit: Vorden 2, Pax,
Sp. Brummen, ABS en Emos.
De wedstrijden beginnen 's morgens
op het gemeentelijk sportpark en zul-
len de gehele dag in beslag nemen.
Zondag 17 mei vind het toernooi voor
B-junioren plaats. Hieraan nemen
deel: Vorden, Robur et Velocitas, Sp.
Enschede, Emos, ABS en Schalkhaar.
Deze teams spelen een halve compe-
titie.

Goed jaar voor
Velocitas
Tijdens de jaarvergadering van de
zaalvoetbalver. "Velockas" stelde
voorzitter K. Bergenhenegouwen dat
het sportief gezien een goed jaar is ge-
weest voor zijn vereniging. Het eerste
team eindigde in de middenmoot.
Velocitas 3,4 en 5 werden kampioen.
Het tweede team eindigde onderaan.
De dames die in 'n zware klasse wa-
ren ingedeeld konden het niet bolwer-
ken en degradeerden naar de 2e klas.
Het grote twistpunt deze avond was
de teamindeling voor het komende
seizoen. Het bestuur hield vast aan
haar standpunt dat gemaakte afspra-
ken nagekomen dienden te worden.

Politie Varia
Op zaterdag 9 mei omstreeks 10.15 uur vond er een aanrijding plaats op de Zut-
phenseweg t.h.v. perceel 111. Bestuurder P.L.N. uitZutphen stond met zijn per-
sonenauto linksvoorgesorteerd en had richting aangegeven. Bestuurder E.R. uit
Zutphen zag dit te laat en reed tegen de achterzijde van de auto van P.L.N. aan.
Gevolg een aanrijding met mat. schade.

Ook vond er een aanrijding plaats op zondag 10 mei omstreeks 15.30 uur op het
Jebbink met de Bongerd. De bestuurder van een bromfiets K.J.K. uit Vorden
verleende geen voorrang aan een bestuurder van een personenauto W.G. uit
Zutphen. Gevolg een aanrijding waarbij de linkervoorzijde van de auto vernield
werd en de bromfiets totall loss was. De bestuurder van de bromfiets liep 'n die-
pe vleeswond aan zijn been op en werd door dr. Vaneker behandeld.

Tijdens kapwerkzaamheden werd in een boom nabij het kasteel Hackfort en
punt 50 patroon aangetroffen welke in een boom, verm. tijdens de 2e WO, was
blijven steken. Patroon is vervolgens uitgezaagd en meegenomen naar het poli-
tiebureau te Vorden en zal naar overleg met de EOD worden vernietigd. Onder-
zoek naar b.v. inhoudt fosfor e.d. vindt plaats.

De kruising Rond wég-Het Hoge is gewijzigd in een STOPKRUISING met stop-
bord en stopstreep, dus met de verplichting om te stoppen. Gedurende deze
maand zal er door de politie toezicht gehouden worden. Daarna zullen er ge-
richte controles plaatsvinden waar na overtreding proces-verbaal zal worden op-
gemaakt.

In Vorden t.h.v. de Wehme en in de Kranenburg t.h.v. de Kerk werden abri's ver-
nield. Vermoedelijk werden ze vernield met een straatklinker. De schade is
f 860,- groot. Daders tot op heden onbekend.

Op maandag 11 mei kwam bij het politie bureau te Vorden een bericht binnen
dat er een stier wild was geworden in de stal bij slager Rodenburg te Vorden. De
gewaarschuwde dierenarts kon niet dicht genoeg bij de stier komen om hem te
verdoven. Een politieman uit Vorden is vervolgens terplaatse gegaan en heeft
de stier met twee schoten uit een karabijn vakkundig neergelegd, waarna de
aanwezige dierenarts en slager de noodzakelijke onmiddellijke handelingen
konden verrichten.

Op 9 mei 1987 werd de rijkspolitie Vorden gewaarschuwd door een jachtopzich-
ter dat er in 'n bosperceel a/d Galgengoorweg dekens e.d. lagen. Onmiddelijk
onderzoek naar gevolg van de inbraak in het zomerhuisje van vorige week waar-
bij enige dekens ontvreemd werden. Ook werden nu enige andere zaken erbij
aangetroffen. De eigenaar is ingelicht. Onderzoek in deze duurt voort.

Inde afgelopen week is de rijkspolitie dooreen 3-tal inwoonsters van Vorden op
de hoogte gesteld van gepleegde hinderlijke telefoontjes. De toedracht in deze
is als volgt. Een manspersoon belt op en doet al gauw zo vriendschappelijk mo-
gelijk. Vervolgens komt de man met het verhaal dat de echtgenoot ernstig ge-
wond is geraakt bij een ongeval of schietpartij of overval. Ook wordt door de
man vragen gesteld op sexueel gebied. Een ieder wordt verzocht de politie van
dergelijke hinderlijke telefoongesprekken op de hoogte te stellen. Samenwer-
king met andere politiekorpsen uit de regio vindt plaats in verband met soortge-
lijke zaken.

In de nacht van 5 op 6 mei werd er ingebroken in de dieren-sportspeciaalzaak
Kluvers Sporttotaal, Zutphenseweg 41. Men kwam binnen door verbreking van
een ruit en het proberen uitnemen van een etalage ruit. Deze ruit brak waarna
men in eerste aanleg vluchtte. Men heeft de nagenoeg geheel nieuwe voorraad
sportpakken, joggingpakken, sportspencers en truien e.d. weggenomen door
het gat in de gebroken etalageruit. In totaal werd er ruim 350 sport- en jogging-
pakken, broeken, truien e.d. ontvreemd. Om dicht bij de winkel te komen was
men door de aanwezige bossage gereden. Ontvreemd werd er voor ongeveer
f45.000,-. De inmiddels gewaarschuwde rijkspolitie Vorden was snel ter plaatse.
De gevluchte auto met de aanwezige verdachten werd even later gesignaleerd.
Door het door de rijkspolitie ingesteld buurtonderzoek kwam van enige omwo-
nenden waardevolle informatie naar boven. Later in de ochtend werden in de
gemeente Brummen 3 verdachten aangehouden. In hun auto werd de totale
buit van die nacht aangetroffen. Bij huiszoeking werden nog video's, vuurwa-
pens en koffie e.d. aangetroffen. Alles werd in beslag genomen. Inmiddels is aan
Kluvers Sport Totaal het ontvreemde weer teruggegeven. De 3 verdachten zit-
ten nog steeds ingesloten. Het onderzoek is verder in volle hevigheid nog aan de
gang v.w.b. de vuurwapens, video's en koffie e.d.

Ook dit valt onder voorkoming misdrijven, een zaak van de politie en U. Ziet of
hoort U verdachte dingen of anderszins, bericht het de politie. Mede dank zij de
attente Vordenaren kon bovenstaande inbraak en misschien nog veel meer op-
gelost worden.

Rijkspolitie Vorden, Tel. 1230.

Zo niet dan moesten er nieuwe be-
stuursleden komen. Kandidaten wa-
ren er evenwel niet zodat het oude be-
stuur bleef zitten.
H. Bannink was wegens verhuizing
niet beschikbaar, terwijl E. Stokkink
volgens rooster aftredend was en niet
meer beschikbaar. Nieuwe kandida-
ten zullen worden gezocht.
Het is nog niet bekend met hoeveel
teams Velocitas aan de nieuwe com-
petitie zal beginnen.

Crosswedstqjden
"De Graafschaprijders'
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde zaterdag-
middag op het "Delden-circuit" de
eerste crosswedstrijd van dit seizoen.
Zowel bij de jeugd als de senioren
spannende wedstrijden met veel deel-
nemers. Winnaars werden resp. Rudy
Peters en Hans Berendsen.
De uitslagen waren als volgt: Klasse
jeugd 50/125cc: 1. Rudy Peters, Wich-
mond met Honda 125cc, 57 punten; 2.
Dennis Helmink, Wichmond met
Honda 80cc, 50 punten; 3. Marcel
Vruggink, Vorden metHonda80cc,43
punten; 4. Angelo Stapelbroek, Wich-
mond met Yamaha 80cc, 41 punten; 5.
Herbert Harmsen, Vorden met Yama-
ha 80cc, 31 punten.
Klasse 1257SOOcc: 1. Hans Berendsen,
Hengelo met Honda 125cc, 60 pun-
ten; 2. Marcel Bulten, Vorden met
Honda 500cc, 51 punten; 3. Jan Klein
Brinke, Vorden met KTM 250cc, 37
punten; 4. Rob Groot Tjooitink,
Warnsveld met Suzuki 125cc, 37 pun-
ten; 5. Tjeerd Stapelbroek, Wich-
mond met 125cc, Honda, 34 punten.
Zaterdag 16 mei begint de eerste trai-

ning onder leiding van KNMV
bondstrainer Jan Broekhof.
Zaterdagmiddag 23 mei wordt er een
spektaculaire twee-uurs cross voor
teams (van 2 rijders) georganiseerd
door de VAMC "De Graafschaprij-
ders".

Velocitas wint
Mix-toernooi
v.v. "Vorden"
Het team van "Velocitas" bestaande
uit R. Westerveld, B. Wentink, E. Bek-
ker, D. Bosch, G. Pardijs, G. Wassink
en C. ten Barge is winnaar geworden
van het Mix-toernooi dat georgani-
seerd werd door de voetbalvereniging
"Vorden". Het team van ten Have
werd tweede; 3. Team Vlogman; 4.
Team Barendsen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Uitslagen
touwtrektoernooi
Op het touwtrektoernooi te Hengelo
Ov. waren de uitslagen als volgt:
Jeugd, l Bekveld, 2. Vorden, 3. Heure.
640 A: 1. Eibergen, 2. Heure en Bi-
sons, 3. Vorden.
640 B: 1. Halfwegboys, 2. Bekveld,
Noordijk l, Olden, Eibergen, 3. Vor-
den.
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