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Camping „de Goldberg" heropende
verbouwde kantine en keuken

Camping „de Goldberg" aan de Larenseweg l te Vorden heeft onlangs zyn verbouwde kantine en keuken
in gebruik genomen. Men kan er nu uitstekend terecht voor 'n kop koffie etc tijdens een wandel- of fiets-
tocht door „het Grote Veld". Ook op het zonnige terras is het voortreffelijk toevc^p oor de kinderen is er
ook een uitbreiding gekomen in de accomodatie d.m.v. een speeltuin naast het terras. Verder is „de Gold-
berg" uitstekend geschikt voor droppings etc.

Gemeentenieuws
Telefoon g e m e e n t e h u i s 1)5752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen

10 12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.l . ( j e e r k e n : v r i jdag na 10.00 uur volgens afspraak. Sp reekuur wethouder 11.A. Bogehelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
( a f sp raken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis) .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunning.
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 10 mei
1985 verleend.

Verleende bouwvergunning:
- Metaaldraaierij Vorden, Nijver-

heidsweg 3, voor het gedeeltelijk
vergroten van een werkplaats en
kantoor aldaar.

2. Spreekuur wethouder Geerken
Op vrijdag 17 mei aanstaande zal wet-
houder Geerken niet in de gelegen-
heid zijn om spreekuur te houden.

3. Collectevergunning
Aan AVO Nederland heeft het college
een vergunning afgegeven voor het
houden van een collecte gedurende
de periode van 20 mei tot en met 25
mei aanstaande.

4. Inzameling landbouwplastic
Op de lokaties Hengeloseweg 20,
Joostinkweg 12 en Onsteinseweg 2,
respectievelijk het perceel van de heer
Schutte, het loonwerk- en grondver-
zetbedrijf van de heer Beeftink en de
coöperatieve werktuigenfabriek Me-
do, is een container geplaatst waarin u
uw landbouwplastic kunt deponeren.
Er mag in deze containers uitsluitend
zwart plastic gedeponeerd worden.-

Het zogenaamde "witte" plastic, af-
komstig van de kunstmestzakken,
wordt opgehaald door de muziekvere-
niging Sursum Corda. Daartoe kunt u
contact opnemen met de telefoonnrs.
1723 en 2657 alhier.
Al het ingezamelde plastic wordt her-
gebruikt. U wordt wel verzocht het
plastic zo schoon mogelijk aan te bie-
den. Er mogen in het plastic ook geen
andere stoffefKworden aangeboden,
zoals aubobanden of puntdraad.

5. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 21 mei om 19.00 uur
in het koetshuis bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- aanbrengen verharding rondom de

molen aan Het Hoge;
- plaatsen informatieborden bij de

invalswegen van het dorp Vorden;
- verzoek om medewerking op

grond van de lager-onderwijswet
1920 voor het inrichten van een do-
cumentatiecentrum en het aan-
schaffen van hulpmiddelen voor
het vak muzikale vorming ten be-
hoeve van de samenwerkings-
school te Kranenburg;

- krediet voor bodemonderzoek in
tiet kader van de milieuwetgeving;

- delegatie verkoop van een dertien-
tal bouwkavels in het bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983";

- krediet voor het verder bouwrijp-
maken van gronden in het bestem-
mingsplan "Brinkerhof 1973, nr. 2"
(Hoetinkhof);

De commissie voor Algemeen Be-
stuur vergadert op dinsdag 21 mei om
20.00 uur in het gemeentehuis Kasteel
Vorden. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- plaatsen informatieborden bij de

invalswegen van het dorp Vorden;
- beroepschrift van de heer H.J. Par-

dijs inzake opgelegde herplant-
plicht voor twee kastanjes in het
weiland voor het landhuis Kamp-
huizen;

- krediet voor bodemonderzoek in
het kader van de milieuwetgeving;

- delegatie verkoop van een dertien-
tal bouwkavels in het bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983";

De commissie Openbare Werken ver-
gadert op woensdag 22 mei om 19.00
uur in het koetshuis bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten;
- aanbrengen verharding rondom de

molen Het Hoge;
- krediet voor het verder bouwrijp-

maken van gronden in het bestem-
mingsplan "Brinkerhof 1973, nr. 2"
(Hoetinkhof).

Voor deze commissie vergaderingen
gelden de volgende regels;
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien daar naar zijn oordeel voor
een goed verloop van de vergade-
ring noodzakelijk is, beperking van
de spreektijd opleggen;

- stukken liggen voor eenieder ter in-
zage in het gemeentehuis en de
openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

6. Bestrijding van ratten
Zoals bekend kunt u bij de afdeling
gemeentewerken terecht voor het be-
strijden van ratten. Tot op heden werd
daarvoor een bedrag van f2,50 per ge-
plaatst bakje vergif gevraagd.
Burgemeester en wethouders hebben
echter besloten om vanaf heden ook
de manuren in rekening te brengen.
Per uur is dit f41,75, inclusief BTW.
Wel zullen in het najaar en in het voor-
jaar akties worden gehouden, waarbij
de rattenbestrijding kosteloos zal wor-
den uitgevoerd.

Schooljeugd bij
brandweer
De kinderen uit de derde klas van de
lagere school Het Hoge hebben een
plezierige middag beleefd. De Vor-
dense Vrijwillige Brandweer hebben
de kinderen namelijk wat wegwijs ge-
maakt in een aantal zaken waarmee
de brandweer bij de uitoefening van
haar taak te maken heeft. Natuurlijk
werd er ook flink gespoten, terwijl de
jeugd tevens een rondrit met de
brandweerauto konden maken. De
heren B. Maalderink en G. Beek zorg-
den voor deze rondleiding.

Haarlems koor in
Vorden op bezoek
Op 8 en 9 juni a.s. komt het gemengd
koor Cantate Domino uit Haarlem
een weekend in Vorden doorbrengen.
Zij verzorgen op zaterdagavond 8 juni
de H. Mis in de Christus Koningkerk
te Vorden. Gezongen zal worden mis-
sa "St. Joannus de Deo" van J. Haydn.
Het koor werd in 1884 opgericht en
bestond toen uit een mannen- en jon-
gerenkoor onder de naam "Laudate
Deum". In 1912 werd de naam veran-
derd in "Cantate Domino". Twee we-
reldoorlogen heeft dit koor glansrijk
doorstaan, nog steeds als herenkoor.
Enkele jaren na de tweede wereldoor-
log werden ook dames toegelaten en
sindsdien draagt het de naam R.K.
Gemengd koor Cantate Domino.
Vele dirigenten hebben als dirigent/
organist de leiding over dit koor ge-
had. Sinds 1960 is de dirige^fcrganist
de heer A.A. Goossens. ^^
Het koor heeft thans 52 leden en bezit
een uitgebreide muziekbibliotheek.
In de loop der jaren heeft het koor zich
een goede naam verworven en zijn ze
een veel gevraagd koor bij d^rse ker-
kelijke feesten. Buiten de k^mnuziek
heeft het koor ook veel profane mu-
ziek op haar reportoire.
In oktober j.l. heeft dit gemengd koor
haar 100-jarig jubileum gevierd met
als hoogte punt de H. Misviering met
als voorganger Bisschop Bomers van
Haarlem.
De „Krönungsmesse" van W.A. Mo-
zar met begeleiding van het "Sympho-
nie Orkest Haarlem" werd ten gehore
gebracht. Tijdens deze viering heeft
de dirigent/organist een Pauselijke
onderscheiding "Pro ecclesia et ponti-
fice" mogen ontvangen.
Ook ter gelegenheid van dit feest zijn
de nodige concerten gegeven. Tevens
heeft het koor haar tweede langspeel-
plaat uitgebracht waarop naast kerk-
muziek, profane muziek zijn uitge-
voerd. Deze plaat is na afloop van de
H. Mis te koop en wel voor f 15,-. Het
gemengdkoor heet u allen van harte
welkom in deze mis, en zij willen U
graag na de viering ontmoeten.

Geslaagd!
Op zaterdag 11 mei togen 7 leden van
de Chr. Muziekver. 'Sursum Corda'
naar Elburg om deel te nemen aan het
muziekexamen-diploma A.
Deze examens werden georganiseerd
door een Elburgse muziekvereniging
onder auspiciën van de K.N.F.
Toen de examens voorbij waren kon
de Hr. Meindertsma, K.N.F.-functio-
naris, meedelen dat alle jeugdige kan-
didaten geslaagd waren. In zijn toe-
spraakje tot de geslaagden uitte Dhr.
Meindertsma zijn bewondering over
het hoge peil van de leden. In zijn hul-
de betrok hij tevens de leraren J. Boer-
stoel en G. Roerdinkholder, beiden le-
raar bij 'Sursum Corda1. De gemiddel-
de cijfers van de kandidaten lag tussen
de 7 en 9. Zelfs mocht één lid een dip-
loma met onderscheiding ontvangen
van wege het feit dat het gemiddelde
cijfer precies 9 was.
De geslaagde kandidaten zijn: Karin
van Til (klarinet), Yvpnne Jimmink
(cornet), Amely Overmars (klarinet),
Maryke Hulshof (trompet), Willem
Vunderink (klarinet), Christinaan Wi-
chers (cor-hoorn) en Hester Wiltink
(cor-hoorn).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zwembad
7/i de Dennen9

geopend
Onder redelijke belangstelling is de
bad- en zweminrichting 'In de Den-
nen' zaterdagmiddag geopend.
Aan de kant was het in het badpak nog
wel wat frisjes, het zwembadwater
was goed 22 graden C.
Vanaf Hemelvaart tot en met zondag
19 mei en gedurende het Pinkster-
weekend is het bad tussen de middag
ook geopend. Dit geldt ook voor de
vakantieperiode van l juli t/m 31 au-
gustus.

Verkoop
tentoonstelling
Kapel Wildenborch
Op vrijdagavond 17 mei wordt er in de
Kapel in de Wildenborch een ver-
kooptentoonstelling gehouden. De
bedoeling van deze tentoonstelling is
om zelfgemaakte spullen te verkopen
zoals alles op gebied van haakwerk,
breiwerk, borduurwerk, timmerwerk
etc. etc.
De opbrengst van deze tentoonstel-
ling komt ten goede aan de Kapel in
de Wildenborch.

Hallo tour-fietsers!
Elke dinsdagavond kan er gefietst
worden vanuit Wichmond, Café Krijt.
Er wordt gemiddeld 25 km p/u gere-
den en er zijn vast meer mensen die
hiervoor belangstelling hebben. Alles
geschiedt onder deskundige leiding
door Tour-leden van de R.T.V. Vierak-
ker/Wichmond.
Voor informatie kunt u bellen met F.
de Wit, tel. 05750-28968.

Gezamenlijke jeugddienst
met het meisjeskoor van
Groot Schuylenburgh
Door de interkerkelijke jeugdwerk-
groep is een jeugddienst voorbereid,
die op zondagavond in de Dorpskerk
wordt gehouden. Aan deze jeugd-
dienst zal het meisjeskoor van Groot
Schuylenburg uit Apeldoorn mede-
werking verlenen. De dienst wordt ge-
leid door ds. Ravensbergen uit Wijnje-
woude.

GEBOREN: Robert Christiaan II-
brink.
ONDERTROUWD: L. de Jonge en
M. Hazelaar; H.A. Schouten en J.S.
Schollema.
GEHUWD: B.J. Zweverink en M.
Vliem.
OVERLEDEN: P. Rozie, oud 86 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Hemelvaart 9.00 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Hemelvaart 10.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Donderdag 16 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, Gez. dienst in de Geref. Kerk.
Zondag 19 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Wichmond; 19.00 uur ds. P. Ravensbergen
uit Wijnjewoude, Gez. Jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK
Donderdag 16 mei 10.00 uur Gez. dienst
ds. J.R. Zijlstra.
Zondag 19 mei 10.00 uur ds. Ravenbergen
uit Wijnjewoude; 19.00 uur ds. Ravenber-
gen Gez. Jeugddienst in de Herv. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
18 en 19 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 18 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Noordkamp, tel.
3534. Verder de gehele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
18 en 19 mei G.W Jelsma, Lochem. Tel.
05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand mei: mevr. Wblters, telefoon 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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 18.15
uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.
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Weg naar Laren 56,
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Dauwtrappers opgelet!
Hemelvaartsdag 16 mei:
Jeugdsoos geopend vanaf 6
uur 's morgens.
Naast bier, frisdrank is er ook
koffie, soep en broodjes.

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
interieuradviseur

iet erse
Hackforterweg 19

Tel. 05754-517

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

b.g.g.
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

Gevraagd:

Aardbeien-plukkers(sters)

Te beginnen ca. eind juni.

Bel voor inlichtingen:

Fam. Wullink
Banninkstraat 54a - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1427.

Voor de bezorging van ons ochtendblad De Gelderlan-
der te Vorden vragen wij aktieve

jongens/meisjes
Bezorging vóór 07.00 uur - min. leeftijd 15 jaar.

Aanmelden: De Gelderlander te Doetinchem,
Telef. 08340 - 25541.

of bij: H. Gotink, W. Alexanderlaan 2 te Vorden,
Telef. 05752 - 2237.

ledere donderdagavond

bezichtiging
van ons Kasteel-Gemeentehuis.
Kaartjes bij 't V.V.V. - Volw. f 2,-; kind. f 1,-.

V.V.V. VORDEN

Voor uw bloementuin volop

Bloeiende tuin- perk en balkonplanten
Geraniums - hang fuchsia's - stam
Tomaten en paprikaplanten en
chrysantenstekken enz. enz.
ook zelfbediening.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenburg - tel. 05753-1395

Speciale weekaanbieding
van Hissink Radio - T.V.

Blaupunkt
66 cm kleuren TV, afstand bediening
en teletext, 2 jaar volledige gar.
geen f 2348,- maar nu 1648,-
NIEUW: Vanaf vrijdag 17 mei

Video film verhuur
Systeem VHS

per film

2 stuks

3 stuks

7,50
15f-
20,-

BINNENKORT OOK

Video-recorders te huur

Hissink Radio-TV
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 23 - VORDEN - TELEFOON 05752-1789.

GROENLO - TELEFOON 05440-3859.

P.S. Wij repareren elk apparaat, ongeacht merk en herkomst.

KIES JE VOLGENDE BEHA
MEÏSOEPELHED-ALLYA.

De Jeugdsoos is van 19 mei t/m
25 mei gesloten i.v.m. ver-
bouwing.
26 mei 1e Pinksterdag hero-
pening.

AANGEBODEN:

Koolplanten, aardbeiplan-
ten, tomaten, vleestoma-
ten, selderie, sla, andijvie-
planten.
Violen, duizendschonen,
geraniums, fuchsia's, sal-
via's, chrysantenstekken,
coniferen in srt.
Haagconiferen f 5,50.
Land en tuinbouwzaden,
gazongras, sportvelden
mengsel, potgrond, turf,
compost, koemest.
Bonenstokken
Tevens uw adres voor
grondonderzoek t.b.v. ,
land- en tuinbouw, gazons
en sportvelden.

. WESTENDORP
KWEKERIJ/ZAADHANDEL
Vellerdwarsdijk 3, 05736-214
7261 KJ Ruurlo.

niEKE KBHS in.i. *^rf

c' *

om DE
flflnKOOPPRIJS
VBO DE PHILIPS'
VIDEORECORDER

VRD UW KEUZE

TERUG TE ORTVHRGER !

.J

enorme keuze uit in totaal 12 verschillendel
modellen in twee systemen!

Süt>£AWX£

* DGPLAYS \JOCG. MUS. FUNCTIES.

*

GRfll IS
• DEmonSTBflTlE
• BEZOHEEn
• IQSTHLLEHEI1

Akkermanstraat 9
7021 LWZelhem. Tel. 08344-301

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.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en

Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenrrtaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UUWt land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

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

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITÏRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

PRETTY MARKT

Het is weer lente. Dus
grote voorjaarsschoon-
maak. Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

Te koop: Volkswagen kever
1302 bwj. 1971.1600 motor.
Wilhelminalaan 4, Ruurlo.

Houten hordeuren
op maat gemaakt 69,50
Horramen vanaf 19,80
Nu ook rolhorren.

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36
Vorden.
Tel. 05752-3376

WEEKENDAANBIEDING:

Tompoezen
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

dameskapsalon

/ytonny

Woensdagmiddag kinderknipmiddag
t/m 12 jaar f 11, 50

ledere dag op afspraak behalve
vrijdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur

knippen zonder afspraak.

Openingstijden van 8.30 - 12.00 en
13.30 - 18.00 uur

Nieuwstad 5 - Vorden
Telefoon 05752-1722

Voor
epileren, harsen, wimperverven

vakkundig advies bij huidproblemen
of vragen betreffende huidverzorging

Huidverzorging

Anya Holland
. schoonheidssp., Stivas A + B, kernlid ANROS

N ie uw stad 5 - Vorden
Telefoon 05752-1722
(Alles op afspraak).
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Op zondag 19 mei a. s. zijn wij 25 jaar getrouwd. ^

HENDRIK MAALDERINK
EN
DINIE MAALDERINK- JANSEN

.SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS Ss SS SS Sf Sf SS SS SS

We hopen dit feestelijk te vieren, samen met on- <>
ze kinderen en oma, op zaterdag 25 mei in zaal

§
$

"De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Wie ons hiermee wil feliciteren is welkom van
14.30 tot 16.30 uur.

Mei 1985
Bleuminkmaatweg 1,
7251MSVorden
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In plaats van kaarten

Vrijdag 24 mei a.s. hopen wij met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

A.R. HARKEMA
l J.H. HARKEMA-BARGEMAN

Receptie van 15.00-17.00 uur in café-res-
taurant "Concordia" te Hengelo (G).

Dorpsstraat 17,
7234 SM Wichmond

^ Na 1 juni:
Slagboom 27, 7232 DM Warnsveld

Tevens kunt U van deze gelegenheid gebruik maken af-
scheid te nemen van de heer Harkema als hoofd van de
school te Wichmond.

Het Bestuur

Ss Ss SS SS Ss SS Ss SS

De Openbare Bibliotheek is op 16 en 17 mei

GESLOTEN

Openbare Bibliotheek

In verband met ons 25-jarig huwelijks-
feest zijn wij zaterdag 18 mei de gehele
dag

GESLOTEN

B. LAMMERS
MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN
Burg. Galleestraat 26 - Tel. 1421.

Bouw en h II l l
afdeling Vorden

Rectificatie
Het nieuwe R.B.S. systeem is op 23 en 24 mei B. v.
Hackfortweg 8 van 19.00 tot 21.00 uur.

Het Bestuur.

Hiermee willen wij iedereen
heel hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemenen
kado's, welke wij mochten
ontvangen bij ons 50-jarig hu-
welijksfeest.

FAM. W. NIEUWENHUIS
JANSSEN

Het Hoge 19, Vorden.

DIERENPENSION

'De Bronsbergen'
een vertrouwd adres voor uw
huisdier tijdens uw vakantie!
Reservering en/of informatie:
Dierentehuis "De Bronsber-
gen", Bronsbergen 10, Warns-
veld. Tel. 05750-20934.

Te koop: een Duitse Herder
met papier, 5 maanden oud.
Mooie hond.
A. Addink, tel. 05752-2809.
Prijs nader over een te komen.

Z.g.a.n. mini-wasmachine.
Zonder verwarming.
Tel. 05752-1358.

Te koop: ATCO gazonmotor-
maaier, met grasvangbak,
i.z.g.st.
H.B. Lenselink,
Het Wiemelink 3, Vorden.
Tel. 05752-2181.

Te koop: kippenhok + ren.
Prijs f 60,-.
Telefoon 05752-2293.

Rijdende
service-dienst
voor

vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg Galleestr 36.
Vorden, tel 05752 3376

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

ROB HARTMAN
EN
JANNY BERENDSEN

gaan trouwen op 24 mei a.s. om 13.45 uur in
het gemeentehuis "Kasteel Vorden".

Gelegenheid tot feliciteren van half 4 tot
half 5 in Café-Rest. De Boggelaar, Vorden-
seweg 32 te Warnsveld.

Adres:
Hoetinkhof 247,
7251 WN Vorden.

y<& ss ss ss SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS Ss

Heden overleed onze beste broeder, zwager en oom

EVERTJANLETTINK

in de ouderdom van 75 jaar.

s Vorden: A.J. Lettink
J.L. Lettink-Florijn

J. Meenink-Lettink
W. Meenink

en nichten

Vorden, 10 mei 1985
Almenseweg 35

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

GOED VOOR MINDER GELD

GELDIG 19 EN 20 MEI

SchnitZel gepaneerd, 100 gr.

VOOR DE BOTERHAM

100 gram •

1,55

1,89
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Keuken varianten
Onze extra kaart voor de komende zomermaanden

Assiette anglaise
(als voor- of hoofdgerecht). Schotel met koude 't *J ^ff
vleessoorten en diverse salades *• ^**i ' ̂

Salade nifoise
(als voorgerecht) Salade met sla, ei en vis Q Cfi
gegarneerd met tomaat en olijf ^ry^\J

Brochette de Poisson
Verschillende vissoorten aan een spies,
met tomatensaus van verse tomaten

Li mande sole 'Daumont'
18,75

Tongscharfilets in een romige vissaus
met mosselen, garnalen en champignons

Supreme de volaille
24,75

Kipfilet in een saus van
wiskey en sherry, met paprika en room

Cordon Bleu de poulet
17 7^Kip gevuld met ham en kaas M. l ^ l «J

Supreme de volaille
JVlarylaiHi Kippeborst ineenkrokant-IQ^C

korstje gegarneerd met banaan, tomaat en mais \.S^**ïD

Foie de volaille au vin rouge
Kippelevers met spek en champignons
in een rode wijnsaus

"| S_
Avl

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met diverse
aardappelen en groentes, rauwkost en compote.

RESTAURANT «CAFÉ
\rii-Maalderink

Lochemsewef 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

De b ank met de
zoekt

jonge spaarders (m/v)
i SS SS' SS' SS' SS SS SS SS- SS SS SS SS SS Ss SS SS SS SS SS SS' SS- SS SS SS SS SS SS- SS\

^ ^^ In plaats van kaarten ^

^ Op zaterdag 25 mei hopen wij met onze kinderen en
^ kleinkinderen onze 40 jarige huwelijksdag te gedenken ^

K. HOETINK
J.M. HOETINK-KLEIN WINKEL

Receptie op zaterdag 25 mei van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

* Mei 1985
Het Hoge 13

$ 7251 XT Vorden
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Je bent eenjffigeman c -vrouw die niet al het geld wil uitgeven aan patat, disco of
bioscoop. Omdat je graag iets wilt sparen voor later.

Bijvoorb6> l Wat zou het
gejnakk 3 dan al een flink bedrag op de bank hebt

Spaaiüiuycjij
De Pi e iiw QO/ tussen de 11 en 16 b-

het Korrl Hjg je meteen
een aparte salarisi Mhoort een

kspullen overzichtelijk op te bergen
• hij het Kombi Plan krijn je een schitterende witte opbergmap kado.

Jouw mogelijkheden.
el meer met je rekening doen.

l opnemen, contributies
en rekeningen betalen. Kortom alles wat met gek verdiepen, sparen en

/en te maken heeft. r̂

SI
Want

overmakè

Wat je moet doen.
Zo snel mogelijk naar de bank met de S gaan. Er is er vast wel eentje bij jou in de

buurt. Daar kun je een gratis folder krijgen met alle bijzonderheden.
En goede informatie is heel belangrijk, vooral als het om je eigen geld gaat!

Want voor jullie hebben we
een onwijs gaaf Jongeren SpaarPlan!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdî Mor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Riroelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v.Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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

De Jeugdsoos is van 19 mei t/m
25 mei gesloten i.v.m. ver-
bouwing.
26 mei 1e Pinksterdag hero-
pening.

Te koop: Atag gas/el, fornuis
plm. 2 jaar oud met vonkonst,
grill, draaispit en klok.
Prijs f 850,-.
Tel. 05752-1672.

Te koop: 20-delige broed-
kooi. 4 x 5 kooien en 1 grenen
schrijfbureau.
Tel. 05752-2539.

Te koop: Etna gasfornuis.
Hoetinkhof 66, Vorden.
Tel. 3072.

Kwaliteit
meteen

praehtprijs
bekroond

19 stuks 2,80
! • - - . - • • '-"TT ~ *̂n

3,00
F—•*•-.!•.- • ;:--::.'.v.'-!.j

— Exclusief bij uw tabakswinkelier

Nu bij:

Sig. Mag. Braam
Burg. Galleestr. 10a,
Vorden: Tel. 3260.

Wij demonstreren U graag het WERELDWONDER de

8 mm video
camera-recorder

Tevens altijd diverse andere camera's en portabele video op voorraad. Ook de Bèta movie.

Tijdens de verbouwing
vele koopjes in-

en qe|uj(|

wassen, vriezen, koelen,
huishoudelijke apparaten
en fietsen

Ook uw adres voor
reparatie van al uw
elektrische apparaten

TEL 264
BAAK SLD

Elektronika_-
Tweewielers

Emmerikseweg 46

Bij Vishandel van de Groep
volgende week dinsdag ter opening van de nieuwe
verkoopwagen.

Bij aankoop van f 10,- vis,
naar keuze een Hol l. nieuwe
of een gestoomde makreel GRATIS

EXTRA RECLAME:

Gebakken bokking 1,25
5 voor f—

Spekbokking 1 ,-
En verder vele soorten verse en warme vis.

Emmertje zure haring 4,50



Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

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

Dauwtrappers opgelet!
Hemelvaartsdag 16 mei:
Jeugdsoos geopend vanaf 6
uur 's morgens.
Naast bier, frisdrank is er ook
koffie, soep en broodjes.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TÏNKATÏ

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Gevraagd:

aardbeien-
plukkers(sters)
voor ca. juni en juli

H. WEENK
Schuttestraat 12, Vorden

Tel. 05752-6659

Nette werkende jonge man,
zoekt een kamer in Vorden, te-
lefoon 03494-51081.
Wie helpt?

Wie kan mij dagelijks meene-
men van Ruurlo naar Al melote-
gen vergoeding.
Verdere inlichtingen:
M. Eekman, Esweg 32
tel. 05735-1857 te Ruurlo.

Ervaren gediplomeerd
hondentrimster.

'4?p
• •om-!•<-* krJpp&n, tiimhibi
i f w- M w hond.
'>,'oo!' afspi ! ' < ilen
05752-:,

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.
OPENING 5 JUNI.

bod

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

.v.

de immerieë
RESTAURANT & CAFÉ

Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Op vrijdag 7 juni organiseren wij weer zo'n gezellige

« BARBEQUE »
Deze keer met het

Hanska - Duo
(het dolkomische, muzikale duo)

Er is een tent en overdekte barbeque, dus weer of geen weer. Gezelligheid verzekerd.
Entree: Vooropgave 7,50 p.p. 's Avonds in de tuin 10,-.

Het kantoor van:

Administratiekantoor Vorden b.v.
Dir. B.H.J. de Regt - B.J. Bloemendaal.
Ruurloseweg 21 - Vorden - Telefoon 05752-1485.

is op vrijdag 17 mei a.s.

GESLOTEN

Vlijtig Liesje, Agratums, Begonia,

Salvia, Petunia's, 10 stuks

10 Chrysantenstekken veie kleuren

Tomatenplanten

„ „

3.75

M VAUWIM

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen ?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Te koop: kinderfiets, 8-10
jaar.
De Horsterkamp 13, Vorden.

w zetten
niemand

onder druk
u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

drukkerij waavars bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Nieuwstad 29, tel. 05750-12306

Vordense Marktvereniging

Ledenvergadering
maandag 20 mei a.s.
19.30 uur Hotel Bakker

Spinazie u,k, 0,98
Rabarber 1 küo 0,85
Tomaten soogram 1,98
Hollandse aardbeien
1 bakje, 200 gram l ,iïb

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Wij maken gaarne
c/AU/r-werk

van uw
drukwerkproblemen

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

00

NIEUWSTAD 12 • VORDEN - TELEFOON 05752-1404



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMONO EN OMGEVING

Donderdag 16 mei 1985
47e jaargang nr. 8

N. C. V.B. viert 25-jarig jubileum

De afdeling Vorden van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond kijkt terug op een geslaagd zilveren ju-
bileum/eest in het Dorpscentrum op donderdag 9 mei j l. De feestavond begon met een gezellige koffieta-
fel, waaraan door bijna alle (92) leden werd deelgenomen. Ieder lid kreeg bij binnenkomst een fleurige
bloemencorsage opgespeld door leden van de Jubileum-Commissie.
Om kwart over 7 werden de genodig-
de gasten ontvangen door het voltalli-
ge bestuur. Hen werd een kopje koffie
aangeboden en om kwart over 8 open-
de de Presidente, mevr. L. Gille-Vink,
het officiële programma.
Ze deed dit met dezelfde schriftle-
zing, waarmee ook de eerste ledenbij-
eenkomst werd geopend op 16 juni
1960.
Speciaal werd welkom geheten mevr.
A.M. Pos, één van de oprichtsters.
Aan de hand van het aan alle kanten
aanwezigen uigereikte programma,
werd de avond voortgezet met het
aanbieden van het Vaandel. Dit prach-
tige vaandel werd vervaardigd en aan-
geboden door enkele leden van de
handwerkgroep.
Namens het Hoofdbestuur en het Ge-
westelijk bestuur werd de Jubilerende
Vereniging toegesproken door enkele
afgevaardigden. Ook kreeg men een
insigne en een tafelbel aangeboden.
Door de andere rayonafdelingen werd

hen een feestlied toegezongen, waar-
na Ket programma werd voortgezet
met een terugblik over de afgelopen
25 jaar. Deze terugblik op rijm door
Mevr. J. Eskes, werd afgewisseld met
toepasselijke liedjes, gezongen door
de dames van de Jubileum-Commis-
sie. Ze werden op de piano begeleid
door mevr. G. Lammers. Er werd een
Sprekerslied gezongen en een Bus-
lied, waarbij de dames hadden plaats-
genomen in een door hen zelf ge-
maakte bus. Dit alles vond plaats on-
der grote hilariteit van de aanwezigen.
Hierna werden 20 dames, die reeds lid
zijn vanaf de oprichting, in de bloe-
metjes gezet. Als blijvende herinne-
ring werd hen een door mevr. G. Wul-
link vervaardigde boekenlegger over-
handigd.
Als afsluiting van het officiële ge-
deelte werd staande het Bondslied ge-
zongen.
In de nu volgende pauze, kregen de
aanwezigen koffie met een zwanehals

aangeboden. Daarna volgde het op-
treden van "de kleine Kunstkring" uit
Deventer, die een afwisselend pro-
gramma brachten van zang, declama-
tie en muziek. Het programma va-
rieerde van "O fare thee well" (een
volksliedje) tot "de Heilige Stad".
Er werd nog een kleine pauze ingelast,
waarin men een drankje met een hap-
je kreeg aaj^jboden.

Aan het einde van de avond werd aan
iedereen, die op enige wijze had mee-
gewerkt aan het welslagen van deze
avond, een bloemetje aangeboden
door mevr^i. Gille. De Jubileum-
Commissid^Prd nog eens speciaal in
dichtvorm bedankt door mevr. Begie-
neman en kreeg een kleine attentie,
voor al het werk dat ze hebben verzet
voor het organiseren van deze avond.
Het bestuur kreeg nog een bloemetje
aangeboden door lief en leed. Ter af-
sluiting van de avond zong men lied
390.

Opening slagerij Jan Rodenburg
Jan en Nel Rodenburg openen donderdagmorgen 23 mei a.s. de deu-
ren van hun moderne slagery aan de Dorpsstraat 32 (voorheen slage-
ry Kryt). Na veertien jaar van ervaring opdoen in 4 totaal verschillen-
de slagerijen is het dan zover. In de werkplaats wordt alles zo veel mo-
gehjk in eigen hand gehouden.

keus aan eigen gemaakte salades en
sauzen, bami en nasi, heerlijke sud-
derlappen, botermalse biefstuk en an-
der rundvlees en vlugklaar artikelen

Wat de inkoop betreft wordt ten dele
zelf geslacht en de rest wordt bij de
grossier bij gekocht. Zodat zij hun
klanten zo goed mogelijk een konstan-
te kwaliteit kunnen bieden.
Ook voor huisslachtingen bent u bij
hen op het goede adres. In de worst-
makerij wordt veel geproduceerd
zoals: hammen, leverworst, kook-
worst, nagelhout, rookworst etc.
In de wandkoeling vindt u een keur
van specialiteiten zoals een ruime

en een ruime keus aan kip en kipspe-
cialiteiten maken de toonbank een
lust voor het oog. En veel vleessoorten
om van barbequen een waar feest te
maken.

Ze hopen spoedig met u kennis te ma-
ken in hun slagerij.

Van 20 tot 27 mei a.s.

Nationale Avo-collecte
brengt 20.000 mensen
op de been!
Voor de jaarlijkse geldinzamelings-ak-
tie van de Vereniging AVO-Nederland
(dit jaar van 20 tot 27 mei) gaat een le-
ger van ruim 20.000 collectanten langs
de deuren in steden en dorpen van
Nederland om een bijdrage te vragen
voor het werk dat AVO-Nederland
doet ten behoeve van mensen met
een (lichamelijke, motorische en/of
zintuiglijke) handicap.
Ongeacht de soort handicap, het al
dan niet lid zijn van de AVO, politieke
of levensbeschouwelijke achtergrond:
men kan bij de AVO terecht. Jaarlijks
worden enige duizenden gehandicap-
ten, die anders tussen de wal en het
schip zouden vallen, geholpen.
Individuele hulp aan iedereen die dat -
gezien zijn/haar handicap en de daar-
mee verband houdende omstandig-

heden - nodig heeft, verleent in feite
geen enkele andere organisatie in ons
land, al wordt dat wel eens beweerd.

UITGAVEN STIJGEN
Verlaagde uitkeringen, duurdere
hulpmiddelen, kritischer toepassing
van de normen: het zijn allemaal oor-
zaken waardoor steeds meer mensen
bij de AVO aankloppen en die de uit-
gaven doen stijgen.
De zeer nabije toekomst vraagt in fei-
te tenminste om een verdubbeling
van de collecte-opbrengst!
Uit Toto, Lotto, Algemene Loterij Ne-
derland of massa-acties (1-2-3-; Ster-
renshow) ontvangt AVO-Nederland
niets, zodat men het van de jaarlijkse
collecte moet hebben!

START OP 20 MEI
Op maandag 20 mei wordt in Amers-
foort, waar het landelijke bureau van
AVO-Nederland is gevestigd, het
startschot voor de campagne gegeven.
Burgemeester A. Schreuder zal een

levensgroot geldstuk in een mansho-
ge collectebus gooien en de collectan-
ten toespreken, teneinde hun een hart
onder de riem te steken. Dat gebeurt
voor het gebouw van de NMB in het
centrum van de stad.

LANDELIJKE ONDERSTEUNING
De media (kranten, radio, T.V.) onder-
steunen het AVO-gebeuren. De tele-
visie zendt een filmpje uit op woens-
dag 22 mei (Nederland 1) om 20.28
uur. Precies op 20 mei verschijnt ook
een nieuwe AVO-brochure. De eerste
exemplaren daarvan worden aan de
burgemeester van Amersfoort, de
voorzitter van AVO-Nederland, de
heer H. Hermelink, en de directeur
van de NMB uitgereikt.

P.K.V. nieuws
Op 6 mei j.l. werd er door P.K.V. een
avond georganiseerd over de klein-
dierensport. In zijn openingswoord
kon de voorzitter H. Berenpas een
groot aantal leden begroeten.
Een speciaal woord van welkom voor
de Hr. Jurriëns uit Beekbergen die de-
ze avond zou verzorgen.

Aan de hand van meegebrachte die-
ren gaf hij een duidelijke verklaring
over o.a. het fokken van dieren, de er-
felijkheid en diverse ziektes die even-
tueel op kunnen treden. Ook op de
vragen van de leden hierovergaf hij op
duidelijke wijze antwoord. Al met al
voor iedereen een leerzame avond.

Aan het eind van de avond dankte de
voorzitter de Hr. Jurriëns voor zijn
vakbekwame uitleg en de leden voor
hun opkomst en zegde toe gezien de
grote belangstelling dat er in de toe-
komst meer van deze avonden geor-
ganiseerd zullen worden.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
'Tj maak ow nogal druk op zaoterdagmeddag, Drikus". "Ohjao, un men-
se mot toch wat doon, stille zitt'n is ok niks veur ons soort luu".
Met un graafmesjiene, un buldozer en un trekker waarn ze daor met un
man of wat nerug an 't wark, Drikus van de Wrange zelf veurop. "Wo'j
wat liekugheid maak'n, hier um 't huus hen?" "Jao, da's wel de bedoeling
maor dat gebeurt pas later". Too'w 't effen an hadd'n ezeen vonne wi'j 't
toch wel wat wonder wat ze an 't doon waar'n.
"Waorumme stop i'j den old-iezerpröttel eigenluk in de grond, 'n ander is
bli'j dat e 't grei kwie is. En a'j 't now nog in un groot gat kwakken maor zo
te zeen graaf i'j oaveral wat neer".
" 'k Zal 't ow uutleggen", begon Drikus van de Wrange. "Den old-iezer-
pröttel die'j hier ziet he'w argens bi'j de sloop wegehaald. Stukken van un
VI, bezine-tanks uut vliegtuuge en meer van dat grei uut 'n oorlog.
Dat stoppe wi'j netjes onder de grond, op zo'n meniere da'w 't oaver un
maond of wat wel weer tegen komp. Dan belle wi'j de m.o.d. met 't ve-
haal da'w geveurluk spöl uut 'n oorlog evonnen heb. Die komp dan hoe-
terdekoet hierhen, zet alles af en begint te zuuken en te graven. De hele
boel zet ze mien dan op de kop maor maakt 't later ok weer mooi lieke.
Onder die heggen daor he'w ok wat vestopt, die gooit ze d'r dan uut en
bu'w mooi kwiet. Iets wat hier normaal (wi'j zit hier landschappeluk ge-
zeen op N4, daor meu'j nog gin blad van un boom plukken) nog in gin
honderd jaor zol gebeurn. At alles volgens plan velöp krie'w alles mooi
glad en kö'w straks zo veur de voet an bouwen".
"Now, dat snap ik neet, daor kö'j toch ok wel un loonwerker bi'j haal'nT'
"Oh jaowel, maor vraog neet wat dat kost. En dan mo'j ok eers nog ve-
gunning hemmen anders krie'j d'r maor heibelderi'je oaver, dat zie'j wel
an Jehan van 't Lange Ende. Den zol deur zo'n paar rotbeume haos de
kaste in mott'n. At e ze maor, net as "der freiherr", deur de m.o.d. van de
sokken had laot'n slaon was um niks gebeurd".
"Hoe bedoel i'j dat?"
"Now, gao daor maor 's kiek'n. Schienbaor heb ze de m.o.d. wies emaakt
dat t'r wel 's un bom in de bekke kon liggen. Die kearls komp dan met
groot materiaal, maakt de bekke schone, ruumt 't bos op (at 't dreuge is
teminste, de schafkeet kent ze van binnen ok goed) en maakt dan alles
weer mooi an de kante. En hoevölle bommen of ander grei heb ze d'r
evonnen, zö'j meschien vraogen. Now, gin ene, anders had 't wel met
grote letters in de krante estaon. 't Hele karwei kö'j wel op meer as un
miljoen begroten en wie betaald dat? De m.o.d. met geld van de belas-
tingbetaler, dus van ons, van Jehan van 't Lange Ende, van ow en van
mien.
Daorumme prebeer ik 't ok zo. Maor of ik 't veur mekare kriege? Ik bun
gin jonker, freiherr of baron. En zukke dinge schient nog altied van be-
lang te wean, bi'j ons in d'n Achterhook".

H. Leestman

Veur wie 't neet wet, m.o.d. steet veur mijnopruimingsdienst.

Monstervolleybaltoernooi
Dash verlep gladjes

Tevreden gezichten alom zaterdag op het gemeentehjk sport park te
Vorden. De volleybalvereniging Dash organiseerde deze dag voor de
vyftiende keer een toernooi in de buitenlucht. Zo'n 100 teams uit de
gehele regio namen hieraan deel. De weergoden waren Dash buiten-
gewoon goed gezmd, want het grillige Hollandse klimaat kan in één
keer vele uren arbeid wegvagen.
Het organiseren van een dergelijk
toernooi vergt veel voorbereiding, ter-
wijl op de dag zelf vele Dash leden in
de weer zijn om alles in goede banen
te leiden. Voorzitter Henk Groenen-
daal was zo tegen het scheiden van de
markt in een prima bui. Zegt hij: 'Het
is voor ons en de deelnemende ploe-
gen een grandioze dag geworden. Ge-
zellige sfeer en bovendien financieel
ook goed verlopen', aldus Henk Groe-
nendaal.
Op zo'n dag als deze heeft de inwendi-
ge mens natuurlijk ook heel wat no-
dig. Dash is daar goed op voorbereid
want de vele kraampjes die er op het
veld stonden opgesteld werden door
Dash leden zelf bemand.
Behalve van volleybalsport viel er ook
van een gezellig stukje muziek te ge-
nieten. Een paar Vordense jongelui
hadden muziekinstrumenten meege-
bracht en trakteerden de sporters en
begeleiders op een muzikaal onthaal.
Voorzitter Henk Groenendaal wist
wel een naam te bedenken. Hij noem-
de de musici doodgewoon de 'Dash-
band'.
De volleybalvereniging "Wilhelmina'

kreeg bij de prijsuitreiking een wed-
strijdbal aangeboden. Deze bal viel
'Wilhelmina' niet alleen ten deel van-
wege de inschrijving van de meeste
teams maar bovendien door het feit
dat 'Wilhelmina' al sedert het eerste
toernooi, zestien jaar geleden, present
was in Vorden. Vervolgens reikte
Henk Groenendaal aan de winnaars
van de verschillende poules de prijzen
uit. Deze werden gewonnen door:
Dames l A: Dash 2; dames l B: Vios;
dames 2e klas: Boemerang; dames 3e
klas A: Dash 5; Dames 3 B: DVO 2 en
Wilhelmina 3; dames 4 A: Eversberg;
dames 4 B: Volvo en Voorst; dames
rekreanten A: Dash 7; Idem rekrean-
ten B: SKV. Meisjes A-jeugd; Dash 1;
meisjes B: Juventus; meisjes C: Dash
2; meisjes D: WIK 2. Jongens C:
Dash; jongens D: DVO. Heren pro-
motieklasse: Vios; heren 2e klas: Wil-
helmina; heren 3e klas: Savicto en
IW 5; heren 4e klas: Juventus; heren
rekreanten: Volvo.
In het kader van het zilveren jubileum
van Dash, dat een maand geleden is
gevierd kregen alle deelnemende ver-
enigingen een vaantje aangeboden.

AGENDA

Iedere maandagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
ledere dinsdagmiddag gezellig dansen in
zaal de Herberg.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
V.R.T.C, elke donderdagavond sterrit.
ledere dinsdagavond reptitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vie-
rakker.
ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.
Muziekver. Concordia in Dorpscentrum
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoïïeltje
15 mei Ned. Bond v. PI.
16 mei Lentetocht start bij 't Zwaantje

V.R.T.C.
17 mei Jong Gelre alg. voorjaarsleden-

verg. Hotel Bloemendaal
19 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
22 mei HSV de Snoekbaars, jeugdwedstr.

vertrek vanaf Marktplein
23 mei Bejaardenkring Dorpscentrum
23 mei Jong Gelre Simultaandammen

Dorpscentrum
25 mei Jong Gelre Prov. buitensportdag

in Voorst
28 mei Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
29 mei HVG Vorden Dorp

1 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
2 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

ringwedstrijd te Zutphen.
Opgave op 19 mei.

2 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
3 juni VRTC avondfietsvierdaagse
4 juni VRTC avondfietsvierdaagse
4 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
5 juni VRTC avondfietsvierdaagse
5 juni Voetbalwedstr. Ratti-Vorden in

kader Torenfonds
5 juni HSV de Snoekbaars, jeugdwedstr.

vertrek vanaf Marktplein
6 juni VRTC avondfietsvierdaagse
6 juni Bejaardenkring Dorpscentrum
8 jun i HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
8 juni Drie-weekendentoernooi Ratti
8 juni Openbare les Nuts blokfiuit en

melodicaclub in Dorpscentrum.
9 juni Jong Gelre klootschieten

De Boggelaar
9 juni Drie-weekendentoernooi Ratti

10 juni CDA, Minister Brinkman in het
Dorpscentrum

10 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Avondvierdaagse Sparta
11 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash, Sporthal
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
13 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
14 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Drie weekenden-toernooi Ratti
lójuni Slot drie-weekendentoernooi Ratti
16 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
18 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash Sporthal
23 juni Jong Gelre punteren Giethoorn
23 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
30 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

wedstr. Almen-Laren-Lochem-
Vorden. Opgave op 23 juni,
samenkomst de Herberg.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Voorjaarstocht
A.s. zondag 19 mei organiseert de
V.R.T.C. De Achtkastelenrijders een
voorjaarstocht.
Er zijn drie routes uitgestippeld en
zullen d.m.v. pijlen worden aangege-
ven. De route van 25 km gaat via
Bronkhorst. De 40 km maakt er een
lus bij aan over Drempt en de 80 km
gaat nog een stukje verder over Pees-
kes Bult.
De korte afstanden zijn uitermate ge-
schikt als gezinsfietstocht. De start en
finish zijn bij café 't Zwaantje.
Van 3 t/m 6 juni wordt er weer de
avondfietsvierdaagse gehouden.



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden nog niet veilig
doelpuntloos gelijkspel tegen
De Hoven
Op het moment dat de meesten van U
het Contact lezen wordt er in Zelhem
een voetbalwedstrijd gespeeld waarbij
min of meer beslist wordt of Vorden
het volgend seizoen wederom in de
Hoofdklasse zal uitkomen of dat het
team van Jan Hendriksen nog de kans
loopt te degraderen.
Door zondag in de Hoven 0-0 te spe-
len zijn de Vordenaren blijven steken
op 19 punten. Evenveel als de Hoven,
dat echter nog een wedstrijd heeft te
gaan. ZVV heeft 17 met ook nog één
wedstrijd te spelen. Deze ploeg kan
dus nog gelijk komenmet Vorden.
Zelhem tenslotte heeft zestien pun-
ten.
Woensdagavond worden in Zelhem
de resterende 20 minuten gespeeld te-
gen Winterswijk. Deze wedstrijd werd
vorige week vanwege een beenbreuk
met de stand 1-2 gestaakt. Mocht Zel-
hem verliezen, dan blijft Vorden in de
Hoofdklasse. Wint Zelhem, de ploeg
moet in deze 20 minuten dan wel
tweekeer scoren, dan kunnen de Zel-
hemmers nog boven Vorden uitko-
men, mits de laatste wedstrijd gewon-
nen wordt.
Ernst tenslotte heeft zestien punten
en is inmiddels als gedegradeerd. In
totaal verdwijnen twee ploegen naar
de Eerste Klas.
Overigeens kroop Vorden in de slotfa-
se van de wedstrijd tegen de Hoven
door het oog van de naald. Chris His-
sink die in de defensie een solide partij
speelde kreeg twintig minuten voor
tijd wisselwerking, waardoor de Vor-
dense defensie 'gaten' liet vallen zo
groot als een huis. Doelman Wim
Harms hield het koppie er echter goed
bij en verrichtte een paar goede red-
dingen. Toen bij de Hoven ook van
der Pol wegens wisselwerking het veld
moest verlaten, was het gevaar echter
geweken.
Het gelijke spel 0-0 was gezien het to-
tale wedstrijdbeeld echter wel ver-
diend. Beide ploegen kregen kansen
maar hadden nog nooit van een afwer-
king gehoord. Het ingooien van de bal
werd zowel door de Hoven als Vorden
zeer goed gedaan. Mede door de
wind, was de bal bijna meer buiten
dan binnen het veld!!
Maar goed, ingooien hoort ook bij het
voetbalspel. Het was trouwens wel
lekker weer in de Hoven. Dat wel.

Sp. Lochem - Ratti 2 (da.) 2-0
Met 9 meisjes bleek het voor de Ratti-
dames al vrijwel onmogelijk tot pun-
tenwinst te komen. Voor rust werd het
1-0 door een afstandsschot van de Lo-
chemse spits.
Na de pauze mochten de Lochemse
dames nog een penalty verzilveren
omdat Carla Addink de bal met de
hand toucheerde* binnen het straf-
schopgebied. Gerdien Heuvelink was
in het doel kansloos. Eindstand 2-0.

Ratti l - Vios Beltram (da.)
Nadat de leiden en de dames van
Vios Beltrum het dameselftal de hand
gedrukt had, vanwege het kampioen-
schap, kon de laatste wedstrijd van dit
seizoen beginnen.
Alles was nog gewonnen dus stond
Ratti maar één ding te doen 'winnen'.
Dit was geen probleem. Na een mooie
voorzet van J. Temmink kon M. Go-
t ink er 1-0 van maken.
Een paar minuten later was J. Tem-
mink die 2-0 aantekende. Dit was te-
vens de ruststand.
In de tweedehelft was het J. Boers die
een mooie pass aan M. Gotink gaf,
die er 3-0 van maakte. Tenslotte maak-
te G. Steenbreker, door goed te sto-
ren, er 4-0 van. En hier bleef het bij.
Gefeliciteerd dames met het 'ongesla-
gen' kampioenschap en veel succes
volgend seizoen in de Ie klas.

Overstegen - Ratti (za.) 2-4
De laatste competitiewedstrijd voor
het lopende seizoen is afgesloten za-
terdag winnend afgesloten door het
Kranenburgse elftal. Na een ruststand
van 2-1 werd het tenslotte 2-4.
De Rattianen wisten gedurende de
eerste helft veel kansen te creëren en
ook al meteen was het Ratti dat via
een schot van Wim Stokkink op 0-1
kwam. Maar ondanks de vele moge-
lijkheden die Ratti kreeg geboden via
de goede acties van spits Henk Bulten
bleef het voor de pauze bij dit ene
doelpunt. Wel wisten de Doetinchem-
mers te scoren. Maar liefst twee maal
werd uit een hoekschop gescoord 2-1.

Na rust moest Ratti het betere spel
toch in doelpunten uitdrukken en dat
gelukte. Al vrij snel werd door de gro-
te Ratti-druk hands gemaakt binnen
de beruchte lijnen.
De toegewezen penalty werd door Jan
Nijenhuis verzilverd. Na deze gelijk-
maker drukte Ratti door en uit een vri-
je trap van Piet Immink wist Reinier
Gosselink Ratti via een kopstoot op
voorsprong te brengen 2-3.
Dezelfde Piet Immink bracht Ratti
van afstand op een 2-4 voorsprong
omdat de keeper zich enigszins ver-
keek op een voorgetrokken bal.

Walter Arendsen
wint motorcross
'Graafschaprijders'
Walter Arendsen uit Hengelo stuurde
zaterdagmiddag zijn Honda als eerste
over de streep tijdens de onderlinge
crosswedstrijd die de 'Graafschaprij-
ders' op het Delden-circuit organi-
seerde.
In deze klasse A (startbewüshouders)
werd Jan Koop met Susuki 2e; 3. Ton-
ny Harmsen, Honda; 4. Gerrit Bosch,
Hengelo op Yamaha; 5. Henk Helle-
gers, Beuningen op Yamaha.
Klasse B: 1. Marcel Bulten, Vorden op
Honda; 2. Jan Klein Brinke, Vorden
KTM; 3. Theo Pragt, Borculo KTM; 4.
Gerard Pragt, Borculo KTM; 5. Ro-
bert Helmink, Warnsveld Montesa.
Klasse jeugd 50 cc: l. Hans Berendsen,
Hengelo Susuki; 2. Herbert Slokkers,
Vorden Kawasaki; 3. Angelo Stapel-
broek, Wichmond Yamaha; 4. Ger-
ben Vruggink, Vorden Yamaha; 5.
Eelco Pierik, Zutphen Yamaha.
Klasse 125 cc: 1. Erik van Ark, Vorden
Susuki; 2. Rob Groot Tjooitink,
Warnsveld Susuki; 3. Albert Bielder-
man, Vorden Yamaha; 4. Gerrit Par-
dijs" Vorden Honda; 5. Derk Weuste-
nenk, Hengelo Susuki.

Sportieve strijd
bij het
touwtrekken
De touwtrekverenging Vorden had af-
gelopen zondag de organisatie van de
derde competitie-reeks van het ge-
west Oost van de Nederlandse Touw-
trekbond.
De organisatie verliep vlekkeloos en
op tijd konden de uitslagen worden
bekend gemaakt.
In de 720 kg klasse behaalden Bekveld
en Halfwegboys ieder tien punten.
Heure verwierf acht punten, terwijl
Eibergen slechts vier punten kon bij-
schrijven. Na drie wedstrijdagen gaat
Bekveld met 32 punten aan kop, ge-
volgd door Halfwegboys 30 en Heure
21.
De overige uitslagen zijn: Jeugd A:
Bathmen 9 pnt., Vorden 9 pnt.; Jeugd
B: Bekveld 5, Erichem 4, EHTC 2 en
Eibergen l; Jeugd C: Eibergen 2,7; Bi-
sons 5 en Vorden l pnt.;600kg: Heure
11, Eibergen 9, Vorden 2, DES 2; 640
A: Erichem 14, Bisons 12, Heure 9,
EHTC 7 en Vorden 6.640 B: Eibergen
12, Bathmen 9, Erichem 7.640 C: Okia
12, Bathmen 10, Heure 10, Oosterwijk
11. 640 D: Noordij k 10, Oosterwijk 6,
Olden Eibergen 6.

Waterpolo
Vorden verliest wedstrijd
van Montferland
De heren van Vorden '64 hebben de
bekerwedstrijd tegen het twee klassen
hoger spelende Montferland met 6-9
verloren. In de eerste periode nam
Vorden dankzij twee doelpunten van
Kier Knol een 2-1 voorsprong. De
tweede periode werd eveneens met
een voorsprong voor Vorden afgeslo-
ten 4-2. Jaap Stertefeld en Rudi Sloot
scoorden de treffers. De ommekeer
kwam in de derde periode toen Mont-
ferland de achterstand in een 4-6 voor-
sprong omzette. In de laatste periode
scoorden de bezoekers nog driemaal,
terwijl Vorden twee keer scoorde via
Kier Knol en Jaap Stertefeld.
Eindstand van deze boeiende wed-
strijd 6-9.

Heren Vorden dodelijk
vermoeid naar promotie
De heren van de poloclub 'Vorden '64'
hebben twee loodzware dagen achter
de rug. In het zwembad in Papendal
moest met nog vijf andere ploegen in
een halve competitie gestreden wor-
den voor promotie naar de derde klas.
Na een uitermate spannende en ver-
moeide strijd lukte Vorden dit.

In de eerste wedstrijd won Vorden
met 6-4 van Thetis uit Gendt. Wisse-
lende kansen over en weer. Voor Vor-
den scoorden Frans Karmiggelt 3x;
Rudi Sloot, Jaap Stertefeld en Kier
Knol.
Tegen Hattoheim uit Hattem moest
wederom het onderste uit de kan wor-
den gehaald. Deze ontmoeting ein-
digde in een 3-3 gelijkspel. Herman
Eilander en Kier Knol 2x hielden deze
balans in evenwicht.
Een dag later, moest Vorden, spelend
met een aantal invallers driemaal aan-
treden. Tegen WWV werd met 4-2 ge-
wonnen dankzij doelpunten van Mar-
tin Siebelink 2x; Peter Nijenhuis en
Han Berenpas. De strijd tegen AZC
uit Apeldoorn was bijzonder enerve-
rend. Vorden won deze ontmoeting
met de hakken over de sloot. Frans
Karmiggelt en Jaap Stertefeld hadden
een groot aandeel in deze 7-6 zege.
De laatste wedstrijd tegen RZC ging
voor Vorden heel moeizaam. De
ploeg was dodelijk vermoeid. Het was
met name aan Jaap Stertefeld te dan-
ken dat de winst naar Vorden ging. Hij
scoorde vijf van de zes doelpunten.
Een kompliment ook voor doelman
Peter Besselink die in deze promotie-
competitie enkele schitterende wed-
strijden keepte.

Kampioenschap
biljarten Vorden '85
Vier en veertig deelnemers zijn inge-
schreven voor de wedstrijden om het
persoonlijk kampioenschap van Vor-
den.
De poule-wedstrijden zijn op 13 mei
j.l. begonnen. Afwisselend worden de
partijen gespeeld op de biljarts van ca-
fé Uenk, de Herberg en zaal Schoena-
ker.
De kwart-finales beginnen op 28 mei,
waarna de halve finales zullen worden
gespeeld op 4 juni. De finale-partij
wordt verspeeld op zondag 9 juni in
café Uenk. De aanvang van deze wed-
strijd is om half twee. A.J. Wentink
dient de biljart-trophee, aangeboden
door de directies van genoemde za-
ken, te verdedigen.

DAMMEN
Kwartfiitffes
Johan Krajenbrink heeft in de 5e ron-
de een gevoelige nederlaag geleden
tegen Hennie van Aalten. Reeds
vroeg in de partij stond Krajenbrink
minder, ei^tij kreeg van de Huisse-
naar geen^Pms om zich te redden.
Doordat de nummer 2, Erik Bruns-
man eveneens verloor, heeft Krajen-
brink nog steeds uitzicht op een 2e
plaats, die recht geeft op deelname
aan de halve finales.
Gerrit Wassink speelde een spannen-
de partij, met als gebruikelijk flinke
tijdnood tegen Jan Schippers, maar de
remisegrenzen werden niet over-
schreden. Wel verloor hij eerder in de
week volkomen onnodig de vooruit-
gespeelde partij tegen Henk Groten-
huis ten Harkel.
Stand aan kop: l. Gerrit Boom 9 uit 5;
2. Erik Brunsman en Tjeerd Harmsma
7 uit 5; 4. Henk Grotenhuis t.H. 7 uit 6.

Distriktsfinale
Ook in zijn voorlaatste wedstrijd heeft
Henk Ruesink een overwinning mo-
gen boeken. Ditmaal was Eibergnaar
Chris Jurriens het slachtoffer. Wel
heeft Ruesink praktisch de gehele par-
tij onder druk gestaan, maar op het
laatst wilde Jurriens te gretig doorbre-
ken naar dam, waarna een simpele l
om 3 volgde met winst. Wieger Wes-
selink won dit weekeinde ook, en wel
ten koste van klubgenoot Harry
Graaskamp.
In de eerste klasse won Simon Wiers-
ma van Jan Vesters uit Ulft. Martin
Boersbroek verloor bij de junioren en
is nu uitgeschakeld voor een Gelderse
vrijkaart.

Aspirantenviertallen
Door een overigens dik verdiende ne-
derlaag heeft het Vordense aspiran-
tenviertal zich niet geplaatst voor de
Gelderse kampioenschappen. UDC
Ulft bezet nu de 2e plaats in het eind-
klassement na DVD Doetinchem.
Over het gehele toernooi is Jurgen
Slutter DCV's topskorer met 10 uit 6,
gevolgd door John Kuin (9 uit 6) en
Rik Slutter en Michiel Boerkamp met
7 uit 6.

Onderlinge kompetitie
Eerste klasse: J. Hoenink - M. Boers-
broek 1-1; W. Hulshof-G. Hulshof 1-
1.

Simultaat dammen
De simultaan-damwedstrijd die de af-
deling Vorden van Jong Gelre organi-
seert tegen Wieger Wesselink zal wor-
den gehouden op donderdag 23 mei.

De aanvang in het Dorpscentrum is
Jong Gelre-leden kunnen zich opge-
ven bij Els Abbink, tel. 1528; Jan Barg-
man, tel. 05754-312 en Jan Hendrik-
sen, tel. 6764.

Hemehaartsrit
VAMC

De Vordense Auto- en Motorclub de
'Graafschaprijders1 organiseert voor
a.s. Hemelvaartsdag een orienterings-
rit. De start zal 's morgens plaats vin-
den bij Café Schoenaker op de Kra-
nenburg.
De rit bedraagt 50 km en is uitgezet
door J. Luiten en G. Versteege.
De prijzen (in natura) zullen worden
uitgereikt na afloop van deze oriente-
ringsrit ook bij café Schoenaker.

Jeugdvoetbal
toernooien 'Vorden'
Het jeugdbestuur van de voetbalvere-
niging 'Vorden1 organiseert op zater-
dag 25 mei een jeugdtoernooi voor C-
teams. Deze teams die in twee poules
zullen worden ondergebracht spelen
om de 'Sorbo-cup' een fraaie bokaal
die momenteel in het bezit is van de
v.v. 'Zelhem'.
Op 2 juni vindt het 'Achtkastelentoer-
nooi' plaats, een jeugdtoernooi voor
B-teams. Hieraan nemen onder ande-
re de volgende ploegen deel: Vitesse,
Enschedese Boys, Sp. Enschede, Ro-
bur et Velocitas, Vorden e.d.
De beide toernooien worden gehou-
den op de velden van het gemeente-
lijk Sportpark te Vorden.

Rabobankbrochure
maakt jongeren
wegwijs in geldzaken
In de loop der jaren zijn tal van voor-
lichtingsmaterialen verschenen die
jongeren kunnen raadplegen als ze
meer willen weten over hun eigen
geldzaken. Als wegwijzer in de veel-
heid van publikaties over dit onder-
werp heeft de Rabobank nu de bro-
chure Mongerenwijzer' uita^even.

Jongeren kunnen van de ene op de an-
dere dag intensief met geldzaken te
maken krijgen, bijvoorbeeld als ze een
baan vinden, een uitkering of studie-
toelage moeten aanvrager^Êop ka-
mers gaan wonen. Ook het i^^tandig
omgaan met een eigen budget is voor
de meeste jongeren een nieuw feno-
meen. Juist in deze periode van 'finan-
cieel-volwassen-worden' bestaat veel
behoefte aan informatie.

Overheids- en andere instellingen
hebben tientallen publikaties uitgege-
ven die voorlichting geven over geld-
zaken en over financiële regelingen
en mogelijkheden die (ook) voor jon-
geren van belang zijn. In feite is er zo-
veel materiaal voorhanden dat het
soms moeilijk is om in de veelheid van
folders en brochures de uitgave te vin-
den die antwoord geeft op een concre-
te vraag.

Mini-catalogus
Daarom heeft de Rabobank besloten
een soort mini-catalogus te produce-
ren van voorlichtingsmaterialen die
jongeren kunnen informeren over fi-
nanciële aangelegenheden. In de Jon-
gerenwijzer worden meer dan 50 van
die uitgaven genoemd en ingedeeld
naar de thema's werk (zoeken), werk-
loosheid, studiekostenregelingen,
sociale verzekeringen, huisvesting,
omgaan met geld, een eigen bedrijf
beginnen, vakantiewerk en verblijven
in het buitenland. De brochure geeft
een korte omschrijving van de inhoud
van de opgenomen publikaties en ver-
meldt waar en eventueel tegen welke
prijs de uitgaven verkrijgbaar zijn.

Jongerenjaar
De mini-catalogus is uitgegeven in het
kader van een campagne om jongeren
vertrouwd te maken met de bancaire
mogelijkheden, zoals het gebruik van
een eigen privé-rekening. Ook al om-
dat we leven in het Jongerenjaar, biedt
de Rabobank enkele aantrekkelijke
extra's, zoals een gratis exemplaar van
de jongerenwijzer.

Verder treedt de bank op als verkoop-
punt van de 'Infogids Buitenland'. Dit
boek van het Bureau Internationale
Jongerenkontakten, omvang meer
dan 200 pagina's, biedt nuttige infor-
matie aan jongeren die voor vakantie,
werk of studie naar het buitenland rei-
zen.

Jongens C van Dash kampioen

Het jongens C-team (13 en 14jarigen) van de Vordense volleybaldub
Dash is kampioen geworden. Nadat dit team zich voor de Kerst kon
handhaven in de B-poule (15 en 16jarigen) is in januari door het dis-
trikt een splitsing gemaakt waarbij, gezien de prestaties de jongens
C ingedeeld konden worden bij de B-jeugd.
Om echter de leeftijdscategoriën in Het jongens C-team is daarmee in het
acht te nemen werd de Dash jeugd
toch in de C-afdeling ingedeeld, het-
geen uiteindelijk resulteerde in een
ongeslagen kampioenschap.

jubileumjaar van Dash het eerste
team dat is gehuldigd. Het bestuur
hoopt dat er nog enkele teams dit
goeie voorbeeld zullen volgen.

Aanwinsten
Bibliotheek
Jaarboek Achterhoek en Liemers
1985; Langen, W.J. - Inleiding tot het
balanslezen; Sophia (Koningin der
Nederlanden); Sakata, Hideaki - Ori-
gami; Deursen, G.J.M, van - Gezond-
heidskunde mdgo; Thijsse, Jac. P. -
Bloemen en haar vrienden; Wolflers,
Ivan - De vier rivieren uit het paradijs;
Greer, Germaine - Het lot van de
vrouw; Klein, Jan - Nazomerreis van
een motorrijder; Bouw, H. - Zelfstan-
dig leren programmeren met een Sin-
clair; Seifert, Jaroslav - En vaarwel!;
Hausmann, Klaus - Zakatlas van een-
celligen; Kinderen en televisie; Wage-
ningen, Gerda van - Morgen komt het
geluk; Timmer, Tineke - Breien met
kralen.

Mettray loop
gebeuren voor het
hele gezin
Op zaterdag l juni a.s. organiseert de
Nederlandse Mettray een sportieve
loop voor het hele gezin.
In een mooi gelegen parcours, om en
nabij de Mettray in Eefde kan er in 3
verschillende afstanden worden gelo-
pen, 3 km, 8'/2 km en 15'A km.
De tijd wordt elektronisch genoteerd,
zo merk je dat aan een ieder is gedacht
ten aanzien van uithoudings vermo-
gen en leeftijd, de hele snelle jongens
kunnen dus ook mee doen.

Er is een duidelijke bewegwijzering
aangebracht voor de verschillende af-
standen. Om alles financieel haalbaar
te kunnen houden zijn Nutricia, Ha-
bro sport Arnhem en Aannemersbe-
drijf Menkveld-Nijenhuis Eefde, be-
reid gevonden het geheel te sponso-
ren.
Het belooft een sportief gebeuren te
worden, en als het weer een beetje
meezit wordt het vast oer gezellig.

*

Neem vooral een handdoek en een
zwembroek mee, want na afloop is er
gelegenheid om een duik in zwembad
't Rijsselt te nemen of een ontspan-
nende douche. ledere deelnemer ont-
vangt een herinnerings vaantje.

Voorjaarsvergadering
Jong Gelre
Vrijdagavond 17 mei houdt de afde-
ling Vorden van Jong Gelre haar jaar-
vergadering in zaal Bloemendaal.

Op de agenda staan onder meer, de
verslagen van de verschillende com-
missies zoals sportcommissie, agrari-
sche commissie, redaktie 'Woord-
voerder'. Ook zal een voorstel tot con-
tributieverhoging worden gedaan. Na
afloop van de vergadering is er een
bingo met fraaie prijzen. Tevens zal er
een film worden gedraaid.

Verloren en
gevonden voorwerpen
1. bruin gestippelde regencape; 2.
blauw nylon regenpak en een ketting
met slot; 3. professioneel kamersta-
tief, merk Slick; 4. zwart konijn; 5.
zwarte portemonnee met geborduurd
gebloemd motief; 6. l paar zwarte
handschoenen met rode streep; 7. 2
sleutels met bruine houder; 8. rode le-
deren portemonnee inh. f 45,-; 9.
groen jongensfiets; 10. huissleutel,
Nemef; 11.2 huissleutels met koebel-
letje en sleutel hanger II; 12. snelbin-
der "spin"; 13. Walkman met bandje
van Mick Jagger; 14. autosleutels van
een Datsum; 15. Nemef sleutel nr. 29.

Verloren:
1. 15 meter voortouw; 2. zakmodel
portefeuille inh. f205,-; 3. fietstas met
beugels, inh. broodtrommel enjas van
regenpak; 4. Rabobankpas; 5. metaal-
kleurige wieldop van Toyota; 6. heren-
bril (metaal/half-montuur met kunst-
stof glas); 7. zwarte l inker hand-
schoen; 8. bruine saffierportemonnee
inh. f 60,-; 9. bruine portemonnee
f80,-; 10. vuurrode papagaai; 11.
rood-bruine portefeuille met pas-
poort/kentb. en rijbewijs; 12. zwarte
portemonnee f 25,- + betaalpas etc.;
13. gevlochten zilveren armband plm.
1,5 cm. breed; 14. zilveren halsketting
(drie delig); 15.'sleutelbos met 6 sleu-
tels aan rood lederen label; 16. gou-
den schakelarmband met sluiting; 17.
bankb. van f50,-; 18. nylon jas (blauw/
wi t ) ; 19. bruine portemonnee inh. t'
40,-; 20. sleutelbos aan label met
opschr. Groot Jebbink.

Expositie
Maria J. de Haas
Van 6 mei tot l juni wordt in de galerie
van de openbare bibliotheek Vorden
een expositie gehouden van werk van
onze dorpsgenote Maria J. de I laas.
Zij was werkzaam in buurt- en dorps-
huizen in ondermeer Paterswolde,
Eerbeek en Scheveningen. Gaf les
aan de Sociale Academie in Amster-
dam, o.a. in beeldende expressie. In
de oorlog tekende ze portretten rond-
om Zwolle om wat voedsel in ruil te
krijgen voor haar collega's in Amster-
dam. Op latere leeftijd volgde en vol-
tooide zij de Avondschool van de
Rietveldacademie en houdt zich de
laatste 10 jaar vooral met etsen bezig.
Maria de Haas had zo ook gelegen-
heid nog net iets van het oude beken-
de in ons dorp vast te leggen (oude
smidse) wat intussen al weer tot het
verleden behoort - en mee te leven
met de bouw van het nieuwe (bouw
dorpshuis, restauratie molen).
Soms zal de kijker dit bekende niet he-
lemaal herkennen op de prent.
De afdruk van een ets geeft namelijk
een spiegelbeeld van de werkelijk-
heid, wanneer de tekening direct op
de plaat gemaakt is.
De ingelijste etsen worden niet ver-
kocht - oningelijste afdrukken wor-
den verkocht ten bate van ontwikke-
lingssamenwerking. De tentoonstel-
ling is te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek. De toe-
gang is gratis.


