
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 30 mei 1991
53e jaargang nr. 9

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

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

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

Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Gouden huwelijksfeest
H. Hiddink en M. Hiddink-
Kamperman

Marie en Herman Hiddink vieren op woensdag 29 mei hun gouden huwelijksfeest. Ter gelegenheid
hiervan wordt een receptie gegeven welke door ziekte nog een maandje is uitgesteld.

Marie H i d d i n k (73 jaar) is Ruurlose
van geboorte, / i j is geboren op 't Ha-
genheek, maar reeds een jaar na haar
geboorte, in 1919, werd verhuisd naar

boerderij Kaïnpennan. Herman komt
uit het buurtschap Lintvelde en is in
1941 na het huwel i jk ingetrokken in
boerderij Kaïnpennan.

Herman 1^25 jaar boer geweest en
daarvoor 9 jaar boerenknecht. /ij kre-
gen twee dochters die vandaag rustig
kunnen /.eggen: 'Opa is een veelzijdig

VW-kantoor nadert voltooiing
Aan de Kerkstraat (nabij het marktplein) wordt momenteel hard gewerkt om het VW-kantoor
gereed te krijgen. De opening is omstreeks 8 juni gepland. In opdracht van het WV-bestuur zijn de
heren Harmsen en Roekevisch druk bezig met timmeren en schilderen. De kiosk heeft een opper-
vlakte van ca. 25 vierkante meter. Het gebouw wordt voorzien van sanitair en biedt de 'bemanning'
straks een mogelijkheid tot het zetten van een kopje koffie.
De afgelopen weken heeft het bestuur
een oproep geplaatst voor vrijwill igers.
Daan-oor hebben zich intussen een 30-
tal gemeld. Het WV-bestuur zal hier-
uit een keu/.e maken,
l Iet heeft overigens heel wat hoofdbre-
kens gekost om een geschikte lokatie te

vinden. Tot april j l . was het WV kan-
toor in de Bondsspaarbank gevestigd.
Toen moest men daar weg en werd ge-
tracht elders een onderkomen te vin-
den.
Uiteindelijk slaagde men erin om in de
kom van het dorp een gebouwtje neer

te zetten. Om de nieuwe huisvesting te
bekostigen krijgt de WV van de ge-
meente een extra bijdrage van één gul-
den per hoofd van de bevolking. Daar-
naast ontvangt de WV een jaarlijkse
'normale' subsidie van f 1,25 per per-
soon.

fi y

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

een paardenstal, op het perceel
RuurloseWeg 109 te Vorden;

— de heer H.K. Aalderinkjr. , de Haar
5 te Vorden, voor het bouwen van
een berging op het perceel de Haar
f> te Volden.

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

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 21 mei jongstleden heben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:

de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten in Nederland te
's-Graveland, voor het verbouwen
van een woning op het perceel
Baakseweg 2 te Vorden;

— de heer M. Winters, Ruurloseweg
109 te Vorden, voor het bouwen van

APVERGUNN1NC,
r
Op 21 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders aan het dage-
lijks bestuur van het Waterschap IJssel-
land-Baaksebeek ve rgunning verleend
voor het kappen van een es langs de
Veengoot (perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden sectie F, nr. 275(>) .
In verband met de- geringe r u i m t e is er
geen herplantplicht opgelegd.

onkruid dienen te bestrijden. Dit ge-
beurt met chemische middelen. Deze
middelen /.ijn schadelijk voor het mi-
lieu. Vanwege de/e schadelijkheid voor
.et milieu willen veel mensen het ge-

deelte trot toir voor hun woning /elf op
milieuvriendelijke wijze schoonhou-
den. Ind ien de afdel ing gemeentewer-
ken /iet dat er op bepaalde gedeeltes
van t ro t to i rs of wegen geen onkruid
staa t , dan zal daar geen onkruidbestrij-
ding met chemische middelen plaats-
vinden. Vanaf 3 j u n i aanstaande begint
men met het bestrijden van onkruid
met chemische middelen beginnen.

•

^" OVERHANGENDE
TAKKEN

Burgemeester en wethouders ver/oe-
ken u vriendelijk overhangende takken
boven wegen of t rot toirs , die overlast
kunnen veroor/.aken voor voetgangers
en andere v ei keersdeelnemers, te
snoeien. Denkt u ook aan beplantin-
gen die het u i t / icht voor het verkeer
kunnen belemmeren?

fS. ELEGTIEVE
ONKRUID-

BESTRIJDINC,
Op trottoirs en wegen /al de a fde l ing
gemeentewerken evenals vorigjaar het

f COLLECTE
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Rode Kruis v e r g u n n i n g ver-
leend voor liet houden van een collecte
tot S j u n i 1991.

man. Hij was huishouder, verpleger en
boer en daar hebben wij veel respekt
voor'. Toen /ijn vrouw ziek werd, heef t
hij haar met veel liefde verzorgd. Hij
deed het werk op de boerderij en daar-
naast ook het huishouden.

De kinderen hebben daar veel herin-
neringen aan. Met het boerenbedrijf
/ijn l lerman en Marie in 1966 gestopt.
Zij kochten toen een huis van Huize
Ruurlo, gelegen aan de Tolhutterweg
7. 'Dat hebben wij helemaal verbouwd
samen met mijn schoon /oon die van
beroep timmerman is', /egt Herman
Hiddink terugdenkend aan die tijd.

Ook al hadden Herman en Marie geen
boerenbedrijf meer, dan nog wisten / i j
hun tijd goed in te delen. Herman
werd lid van de Historische Vereniging
Old Reurle en beiden werden lid van
het kaartclubje van de Welfare, / i j
kaarten ook nog bij een ander clubje.
Op hun vier kleinkinderen hebben /ij
veel opgepast.

'Daar blijf je jong bij', zegt Marie Hid-
dink lachend. Dochter Hermien Lan-
gelaar kon altijd op haar rekenen als er
strijkgoed lag. Opa Hiddink rijdt nog
steeds auto en wie verlegen is om een
lift kan met hem meerijden. Thuis
houden zij voor de hobby ganzen, kip-
pen, een konijn en een kanariepietje.
Beiden verzorgen hun tuin en genie-
ten van de mooie bloemen en planten.
Vandaag helpen de beide dochters hen
in het huishouden, MLnie Groot Was-
sink doet wekelijks de huishouding en
Hermien Langelaar springt bij in de
grote schoonmaak.
Voor Ruurlo zou Herman Hiddink een
gids bij uitstek kunnen zijn. Hij kent
overal de weg en ook de mensen die er
wonen.

Internationaal
Folkloristisch
Dansfestival
De Steenderense folkloristische dans-
groep 'De lesselschotsers' organiseert
van 20 t/m 23 juni haar 3e Internatio-
nale Folkloristische Dansfestival, wat
zal staan in het teken van 'Europa
1992'.
Op donderdag 20 juni zal het festival
van start gaan met het districtsfestival,
waar een 6-tal dansgroepen uit district
Oost- en Noord van de Nederlandse
Federatie van Folkloristische groepen
aan deel zullen nemen.
Op vrijdag 2 1 en zaterdag 22 juni, staat
het festival in het teken van 'Europa
1992'. Alle 12 landen van het Verenigd
Europa zullen op het festival vertegen-
woordigd zijn, t.w. Duitsland, België,
Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Lu-
xemburg, Griekenland, Frankrijk, En-
geland, Denemarken en Nederland.
Zondag 23 juni wordt het festival afge-
sloten met een koffieconcert. Alle op-
tredens vinden plaats in de festivaltent
die geplaatst is bij jeugdsoos 'Flophou-
se' teToldijk.
Nadere informatie zal binnenkort in
dit blad verschijnen.

Ledenvergadering
De voetbalvereniging 'Vorden' houdt
op maandagavond 3 juni in het club-
gebouw 'De Ark' een buitengewone le-
denvergadering. Het bestuur zal die
avond aan de leden toestemming vra-
gen voor de aankoop ondergrond kan-
tine en de kleedkamers. Tevens zal toe-
stemming gevraagd worden voor het
tekenen van de huurovereenkomst tus-
sen de gemeente Vorden en de voetbal-
vereniging 'Vorden'.

Verras vader en. . .
steun het goede
doel
Kan dat samen vraagt men zich mis-
schien af? Het antwoord hierop is ja /e
ker. Hieronder leest men hoe. Op zon-
dagmorgen 16 jun i (vaderdag) organi-
seren de leerlingen van de
consumptieve afdeling van de L.T.S. in
Borculo een Brunch. Tijdens deze
brunch (een combinat ie van ontbij t en
lunch) kan men genieten van diverse
soorten brood en beleg, salades en een
pas te i t j e . H ie rb i j kan men naai eigen
wens koffie, thee, melk en/of karne-
melk drinken.
De brunch wordt gehouden in de aula
van de L.T.S.
Doel van de aktie is de sponsei ing van

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 2 juni Ds. H. Westerink. Er is zondags-
school en jeugdkerk (geen gezinsdienst).

Geref. kerk Vorden
Zondag 2 juni 9.30 uur ds. G.W.H. Peddemors,
Nunspeet; 19.00 uur ds. T.J. Hagen, Westen-
dorp.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 2 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
Eerste H.Communie.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 1 juni 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 juni W. Grond-
huis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Hulsarts 1 en 2 juni dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 1 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts / en 2 juni J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

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

Tafeltje Dekje mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9; juni
mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 1262. Graag bellen
vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 juni 10.00 uur ds. Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 juni 17.00 uur Eucharistieviering,
H.Vormsel.
Zondag 2 juni 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 juni Pastor W.
Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

een kinderdagverblijf in Agnita en een
ziekenhuisje in S/ala'rd, beide in Roe-
menië. In het kinderdagverblijf wor-
den dageli jks 100 kinderen opgevan-
gen, waaivan de ouders noodgedwon-
gen in fabrieken in de buurt werken,
dit tegen /éér slechte betal ing.
In het ziekenhuis is l van de- 2 afdelin-
gen momenteel gesloten omdat hij
niet venvarmd kan worden. Daarnaast
heeft men gebrek aan de meest nood-
/.akelijke spullen; /o is de boiler voor
het warme water kapot, is er gebrek aan
dekens, handdoeken, was- en ontsmet-
tingsmiddelen en bedden.

De school /.orgt er /elf voor dat het
geld na aftrek van produktkosten,
(iedereen werkt geheel belangeloos
mee) op de plaats van bestemming
komt. De akt ie van de consumptieve af-
deling is onderdeel van een grote
sponsoiaktie waaraan de hele school
meewerkt
Wil men deelnemen aan de/e brunch
(een leuk Vaderdag-kado!) dan kan
dat u i t s lu i t end door vooraf te reserve-
ren en te betalen. Kaartjes /ijn vanaf .'i
j u n i te verkrijgen bij de administratie
\ an de L.T.S. te Borculo, Herenlaan 2,
7271 NR Borculo.



Uniek! Steeds voorradig ca.
300 keuken- en .
eethoekstoelen met bijp.
tafels. Voordelig.

KUIJK'S MEUBELBEURS
HulshofstraatS,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen t 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• WEGENS
OVERCOMPLEETTE KOOP
AANGEBODEN:
1 -persoons ijzeren ledikant
met spiraal, onderdek en
matras, 80-200 cm, in zeer
goede staat.
Tel. 05752-2262.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 3 juni van
19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum met U van
gedachten wisselen over
milieu-sparende tips.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp per 1
sept. voor de maandag n.m.
en donderdag n.m.
Brieven onder nr. 9-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250AAVorden.

• TE KOOP:
11/2 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor
zaterdag 1 juni voor 12.00 uur.
J. Dijkman-Bannink,
Nijlandweg 2, Wildenborch.

• TE KOOP:
goed onderhouden Volvo 340
DL5-drs., bouwj. 1987, kleur
antraciet.
Net grote beurt gehad en APK
gekeurd. Vraagprijs f 11.500,-
Tel. 05752-2438.

• TE KOOP:
zwarte mulderpannen.
• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
1 ochtend per week. Tel.
05752-2688.

• GEVRAAGD:
z.s.m. wegens ziektegeval
voor 3 ochtenden in de week
huishoudelijke hulp.
Mevr. Staring,
Wildenborchseweg 24, tel."
6697.

• TE KOOP:
Spoorbiels 5 kwaliteiten,
vanaf f 13,-. Op maat zagen
op afspraak.
Grindtegels40x60af 3,95.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1, Ruurlo, tel. 05736-1577.

• TE KOOP:
motormaaier met
opvang'kooi', weinig gebruikt.
Tel. 05735-3144.

• TE KOOP:
perkplanten en
tomatenplanten.
Groot Jebbink, Lindeseweg
21, Vorden.

• GEVRAAGD:
Nette huish. hulp voor één
morgen in de week. Tel. 2596.

ADVERTEREN KOST GELD-

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

00 juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

I.v.m. familieomstandigheden is
ons schildersbedrijf en
onze verfwinf^et

donderdag 30 mei a.s.

de, ge.fie.lt dag

GESLOTEN
Schildersbedrijf - Verf handel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BAVorden -Tel. 05752-1567

ROMMELMARKT
in „de Wehme"

zaterdag l juni a.s.
Wij ruimen onze overtollige
spulletjes op vanaf l l .00 uur

's morgens tot 's middags
15.00 uur.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

café'- restaurant

•
zondag 9 juni van 17.00-19,30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet
f 25,- PP

onbeperkt genieten van vele gerechten
(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+21,- kinderen t/m l O jaar 12,50
- a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: "de Trekzakman"!

•Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Zaterdag 1 juni 1991
aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur

GROTE
ROMMELMARKT
bij Sporthal de Veldhoek

'Appy Happy'
t b v de voetbalvereniging

'DE VELDHOEK'

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter-
Appelflappen

royaal gevuld en

GEWOON GEWELDIG LEKKER!
DIT WEEKEND:

4 HALEN EN DE 5e gratis
t winkeltje in vers brood en banket

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

HELP ONS HELPEN

COLLECTE
van 27 mei tot 8 juni

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, tot uiterlijk
1 januari 1993 vrijstelling te verlenen van de bepalin-
gen van het bestemmingsplan 'Kranenburg 1979'.

Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van dhr
F.A.M. Berentsen en mw. G.J.G. Tolkamp, Eikenlaan
20, in verband met de tijdelijke plaatsing van een kon-
tainerkeet op het perceel kadastraal bekend gemeen-
te Vorden, sectie D, no. 1798-1799 (ged), plaatselijk
bekend Eikenlaan 20 te Kranenburg.

De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 14 juni 1991 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (Koets-
huis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.

Vorden, 30 mei 1991.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.
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R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Vanaf 4 juni zijn wij dinsdags weer
geopend.
Ter gelegenheid hiervan
introduceren wij

VERSE BROODJES PISTOLET
(ham - kaas - gezond - brie en salade)

Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

De gehele maand mei
bij iedere aankoop één

handgemaakte kaars KADO

Ruurloseweg 43 HENGELO (Gld.) -Tel. 05753-1073

Mooi weer en een feestje?
Dat wordt barbecuen!

Lekker en gezellig.

Nu alles voor de barbecue
vers bij uw slager.

MAANDAG EN DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Speklapjes 1 MO 7,95

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt 1 kiio 11,50

Borstlapjes ikio11,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 kilo 6,25

Gelderse Schijven
per stuk l ,~

SPECIALITEITEN

Barbecueworst of
Barbecueschijven
5 halen 4 061316H

Schouderham
100 gram 1,49

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,11)

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

EXTRA VOORDELIG:

Rundergehakt i ̂  8,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

-̂i EEN GESLAAGDE BARBEQUE, WIJ ZORGEN ERVOOR -SJ

groenten en fruit
kaas en noten GR&ENT

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 30 - 31 mei -1 juni

b e t e r c o m p l e t e r

UITDENOTENBAR:

Boerenmix

250 gram 2,50

maandag 3, dinsdag 4
en woensdag 5 juni: Panklare Spitskool o g 1,95

Wij bakken zelf ons Roggebrood.

Lekker zacht en dungesneden,
echt een traktatie bij uw ontbijt of lunch.

Probeer het ook eens!

AANBIEDING

Weekendtaartje van 7,75 voor
Kandij koek

7,25
3,20

Gember of Victoria Taartjes
boterkoek ofkaramel, van 5,25 voor

Krentebollen 6 a
1 pak Roggebrood van 1,50 voor

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

>PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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



Mede dankzij alle gelukwen-
sen, geschenken, etc. is onze
huwelijksdag een dag gewor-
den, waarop wij met heel veel
plezier terugkijken.
Het was fantastisch!
Iedereen hardstikke bedankt.

Bert en Miriejan
Borgonjen-
Zeevalkink

HELP HELPEN

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DEN HAAS

Ook voor massief grenen
meubels is KUIJK'S
MEUBELBEURS het
voordeligste adres!

Huishofstraat 8,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

Voor reparaties
van
alle
merken

r IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

DRUMLES
door gediplomeerd

slagwerker. Ook
muziektheorie en solfège.

Tel.: 05750-42280
RONALD BUITING

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD (.
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807
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Op 3 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen feest te
vieren, omdat wij 40 jaar geleden zijn
getrouwd.

Bas de Bruijn
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Truus de Bruijn -Scholten

Receptie van 1 6.30 uur tot 1 8.00 uur in
Bodega "t Pantoff eitje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

f

*
Vorden, mei 1991
het Vaarwerk 13

-*- #
O* xl* iV s'y v'r \V xt, O^ O/ v'* -.'' v'' vV x'x O/ O/ viC îC îl̂ iC îC îC îC îC î'
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 v
iC_

x
i'"/*-r~*C"~"c^"r^,>r"/"r^*vr77-r^7'r^, ~"*7v ^," 'T* *7v 'T* yT* *T* 'T1* 'T* 'T* ^T* 'T* 'T* 'T* 'T* 'T* 'T* 'T* 'T* 'T* 'T*

i
i

-'t'-
i
-*-

$
-*-
-*-
-#-

*̂ ^WNf*̂ Tti^N«r̂ ^

$
In plaats van kaarten t
Op zaterdag 8 juni a.s. hopen wij met £
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijkte herdenken.

J. W. Fokkink
G. J. Fokkink-Zweverink

U bent van harte welkom op de
receptie die gehouden wordt van ^\ 5.30
tot 17.00 uur in café-restaurant 'de
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 CB Vorden, mei 1991
hetElshof 12
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Gert enJo Mennink

Gelegenheid om te feliciteren van
15.00-17.30 uur in café-restaurant
'De Herberg' te Vorden.

7251 AP Vorden, mei 1991
P. van Vollenhovelaan 13

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u mede, dat heden van ons is
heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Maria Alberdina Hendrika
Boerstoel-Nieuwenhuis

WEDUWE VAN J. BOERSTOEL

op de leeftijd van 88 jaar.

Vorden : W.E. Denkers-Boerstoel
W.J. Denkers

Zutphen : H.G. Wijnen-Boerstoel
G. Wijnen

Vorden : J.M. Boerstoel
A.H. Boerstoel-Dijkman

klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 26 mei 1991
Dorpsstraat 7

Correspondentieadres: J.M. Boerstoel, Dorpsstraat 9,
7251 BA Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 29 mei van 19.00-19.30 uur in het uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
30 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden, aansluitend zal om 14.00 uur de beijra-
fenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Heden ging van ons heen onze beste schoon-
zuster

Marie A.H. Boerstoel-
Nieuwenhuis

WEDUWE VAN JOH. BOERSTOEL

Zwolle :

Vorden :

Gorssel :

Zevenaar:

Zutphen :

Vorden, 26 mei 1991

B.W. de Mik-Boerstoel

M.C. Uenk-Boerstoel
J. Uenk

J. Lijftogt-Boerstoel
J.W. Lijftogt

C.C. Boerstoel-Schröder

B.G. Vlogman
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In plaats van kaarten

Op donderdag 6 juni a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen het 50-
jarig huwelijk te herdenken.
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Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft ^ote-
kend, delen wij U mede, dat geheel onverwacht
is overleden, onze lieve vader en opa

Willem Antoni Kreunen
WEDUWNAAR VAN JENNEKEN HORSTMAN

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden

Lochem

Zutphen

Laren

Hengelo Gld.

Riek en Piet Vliem

Gerrit en Riek Kreunen

Toos en Harry Hilferink

Jenny en Mans Smeenk

Willy en Henk Weustenenk

en kleinkinderen

7251 KC Vorden, 27 mei 1991
Kamphuizerweg 1

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 31
mei om 11.30 uur in de Kapel in de Wildenborch.

Aansluitend zal om plm. 12.30 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in de Kapel.

Heden overleed plotseling onze zwager en oom

Willem Antoni Kreunen
WEDUWNAAR VAN JENNEKEN HORSTMAN

in de ouderdom van 83 jaar.

Apeldoorn

Vorden

Vorden

Vorden, 27 mei 1991

G.H. Horstman
A. Horstman-Olthof

H.G.J. Horstman
J. Horstman-Lenderink

A. Horstman

neven en nichten

Tot onze diepe droefheid is onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve broer en zwager en onze
beste oom

Willem Antoni Kreunen
WEDUWNAAR VAN JENNEKEN HORSTMAN

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden : G. Kreunen
DJ. Kreunen-Janssen
en kinderen

Vorden, 27 mei 1991

Enige kennisgeving:

Op 20 mei jl. ontvingen wij het droeve bericht dat
onze zoon, broer en zwager

Henk Harwig

op 64-jarige leeftijd in zijn tweede vaderland In-
donesia is overleden.

Uit aller naam:
Mevr. Harwig-Bijenhof

7251 BN Vorden
Het Jebbink 56

UnVAART-
VERZORGING

UnVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 2' 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16 00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcft bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Deze week hoog
in 't vaandel:
VARKENS-
VLEES!

KEURS1AGER

MAANDAG:

SPFKLAPPEN
500 gram 3,98

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

VARKENSSCHNITZELS

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

SHASLICKS
s HALEN 4 BETALEN

TIP VOOR DE BOTERHAM:

ZURE ZULT 100 gram 0,98
TONGEWORST 100 gram 0,98

DINSDAG:

VERSE WORST

500 gram 4,98

HAWI LAPPEN

500 gram 5,98

SPECIAL
RIB-EYE

1 00 GRAM

395
Buitengewoon smakelijk en mals

stukje rundvlees; het "appeltje van
de rib" ofwel het neusje van de

zalm. Gebakken als biefstuk
op z'n lekkerst!

WOENSDAG:

GEHAKT H.O.H.

500 gram 4,98

RUNOER-

GEHAKT
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

,AI>O ARIANNE.'
I.v.m. vakantie gesloten van 17 juni i/m 15 juli

Mijn advies:
Maak tijdig uw afspraak i.v.m. de drukte!

erkend Anbos-schoonheidsspecialiïtc

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

GRANDIOZE MAGAZIJNVERKOOP
VAN DE COLLECTIES VAN 1990

DONDER

DAG
30

MEI

VRIJ

DAG

MEI

ZATER

DAG
i

JUNI

MET KORTINGEN TOT 75%

KOMEN
PROFITEER

OP= OP mode
burg. galleestraat 9 - vorden

DRAKACEL'
N A T U L E X '

Wij hebben hem in huis, de nieuwe fantas-
tische kwaliteitsmatras van Drakat •
U moet 'm zien. U moet 'm voelen. Kom even
bij ons langs om "proef te liggen".

Het geheim van een goed bed.

INTERIEUR

WAARBORG

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286



Tien j aar HAM-party!!!

Groot feest in Vorden!!!
De stichting HAM-Party, al jaren bekend van karaktervolle feesten in de omgeving van Vorden,
viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Dit Grote Gebeuren vindt plaats op zaterdag 8 juni a.s. met een
spectaculair tuinfeest: 'HAM-Party 10'!

thans werkzaam als free-lance verslag-
gever bij o.a. Omroep Gelderland.
De muziek van Boh-Foi-Toch is een

Op zaterdagavond 8 juni is het dus mooie mengeling van Achterhoekse
groot feest in Vorden. folklore, met invloeden van Cajun, Zy-

Lustrumjaar Programma 'Ham-Party W
Drie lustrums heeft de stichting Ham-
Party dit jaar te vieren. De 5e Nieuw-
jaars-party is inmiddels achter de rug;
de 10e Ham-Party volgende wecken tot
slot op l O augustus de 5e editie van het
grootste evenement; de Beach-Party.
Voor al de/e party's kan de organisatie
rekenen op de mensen van de werk-
groep, een groep vrijwilligers die in de
loop der jaren is uitgegroeid tot ruim
Jacht ig (!) personen. Deze groep, die
grotendeels bestaat uit vrienden en
kennissen van het bestuur van de stich-
ting, wordt door middel van een eigen
clubblad ('De Ham-vraag') op de
hoogte gehouden van het wel en wee
van de st icht ing.

Het organiseren
'/o strak mogelijk, maar wel met een
Achterhoekse soepelheid.'
Deze uitspraak van het bestuur van de
stichting, (die bestaat uit de Vordena-
ren André Schröer, Hans Wagenvoort
en Geert Wolsing) is inderdaad ken-
merkend voor de party's: de lokaties
zien er telkens prachtig uit in een sfeer-
volle entourage. Ook de bars en eetge-
legenheden maken een verzorgde in-
druk.
Dr programmering van de optredende
artiesten is vaak zeer gevarieerd; van
beginnend bandje tot landelijk beken-
de band, van Margrietje uit de achter-
tuin tot Anita Meijer, van hardrock tot
gospel, van dorpsfanfare tot straatthea-
ter. Kortom, voor elk wat wils en voor
jon g en oud.

Tuinfeest 'Ham-Party'
Terug naar de Ham-Party. In den be-
ginne ( 1 9 N I ) waren er drie vrienden
(Hans , André en Marcel; vandaar
HAM-Par ty) die ge/.amenlijk een tuin-
fuif gaven bij de kampeerboerderij van
de ouders van l lans.

Kr waren /o'n HO genodigden die /ich
uitstekend vermaakten. Aldus weid be-
sloten het jaar erop weer een 'Ham-
Party' te vieren waarbij de genodigden
een introducee mochten meebrengen.
Zodoende verdubbelde hel aantal be-
/oekers elk jaar totdat in 1984 er zo'n
400 'genodigden' waren. Vanaf l ( . )<X. r>
werd de boel daarom opengegooid en
was een ieder welkom. De groei zette
voort tot ruim 700 be/oekers in 1989.
In j u n i 1990 (de 9e editie) viel voorde
Ham-Party de herfs t erg vroeg; regen-
buien, veel wind en erg koud. Daar-
door waren er slechts 400 be/oekers.
Over regen kunnen de organisatoren
trouwens meepraten. De eerste Beach-
party verregende volkomen, en ook vo-
rig jaar was het koud en nat met de
Beach-party. Het dieptepunt werd vo-
rig jaar j u l i bereikt; het georganiseerde
leest bij het Vordense /.wcmbad
('Aqua-party' hoc1 toepasselijk! -) v ie l
letterlijk in het water!
Maar de organisatie bli j f t opt imist isch:
'Dit jaar regent het alleen maar lus-
trums!' l lei is te hopen voor ze...

Bij kampeerboerderij Wagenvoort aan
de Dennendijk 12 (tegenover restau-
rant De Boggelaar) worden zo'n 700
bezoekers verwacht.
Op een boven het zwembad gebouwd
podium zullen er de bands 'Boh-Foi-
Toch' en 'Easy Eddy & his Sweetlovers'
optreden evenals zangeres Carolien de
Windt (ex-Mai-Tai) en bewegingskuns-
tenaar Pieter Zwitser.
'Boh-foi-toch' zegt de Achterhoeker als
hij iets te horen krijgt wat hij nooit had
verwacht. Een toepasselijke naam want
niemand had deze samenstelling, deze
muziek en deze taalkeuze verwacht.
De groepsleden bestaan uit bekende
Achterhoekers; allereerst Hans Keu-
per, als zanger en monicaspeler (trou-
badour) verwierf hij grote bekendheid
met de promotie in woord en muziek
van het Achterhoekse dialect en zijn
bijdragen aan 'Um de Meddagpot' van
Omroep Gelderland. Tevens bekend
van Omroep Gelderland is bassist Wil-
lem te Molder ('Gezocht; Willem te
Molder'), die als tekenleraar verbon-
den is aan de Havo in Haaksbergen.
Gitarist Ferdy Jolij, met zijn geheel
eigen stijl van spelen, heeft in de mu-
ziekwereld zijn sporen allang verdiend.
Hij heeft verschillende bands gehad en
was jarenlang gitarist bij Normaal. Tot
slot de bekendste van het viertal, drum-
merjan Manschot. Jan is veertien jaar
drummer bij Normaal geweest, en is

deco en Ierse en Engelse volksmuziek.
Het gehele repertoire van de door hen
zelf gecomponeerde nummers wordt
in het Achterhoekse dialect gezongen.
'Easy Eddy & his Sweetlovers' is afkom-
stig uit de omgeving van Gendringen.

Deze band, bestaande uit 14 personen,
is al jaren een aangename attraktie op
feesten en festivals. De band heeft een
sterk theatrale act volaanstekelijke hu-
mor. De handleden, aangevuld met
een komplete blazerssektie en zang-
koortje, spelen op behoorlijk hoog ni-
veau eigen nummers en veel bekende
covers. De boomlange zanger, 'Easy'
Eddy, is de absolute publiekstrekker
van deze komische bende.
Hoewel klein van stuk, zal de knappe
zangeres Carolien de Windt op 8 juni
toch boven grote Eddy uittorenen.
Deze van Mai-Tai bekende lady zingt
namelijk vanaf een balkon boven het
zwembad enkele bekende nummers
van Mai-Tai.
Tussen de optredens door presenteert
bewegingskunstenaar Pieter Zwitser di-
verse acts. Mime en pantomime voert
de boventoon.
Onopvallend en misschien daardoor
juist opvallend zal hij ronddwalen tus-
sen de bezoekers, de artiesten, de toi-
letten etc. etc.
De tiende Ham-Party is zaterdagavond
Sjuni.

Stichting
Bouw-Vak-Werk
De hoofddoelstelling van Bouw-Vak-
Werk: goede afstemming van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt in de
bouw, moet nu gestalte gaan krijgen.

Het uitvoerende orgaan dat het dichts
bij de werkvloer staat, de (kommissie
Arbeidsmarkt Bouwnijverheid (CAB),
bestaande u i t werknemers- en werkge-
versvertegenwoordigers, gaat deze taak
oppakken.

Deze CAB wordt hierbij ondersteund
door en werkt nauw samen met het ar-
beidsbureau.
De CAB-Doetinchem heeft haar voor-
bereidend werk, het opschonen van
het door allerlei omstandigheden ver-
vuilde bestand, gereed. Het resultaat
van deze werkzaamheden is dal de nu
nog ingeschreven werkzoekenden in
de bouw hetzij direct, hetzij na bijscho-
ling, inzetbaar zijn.

Vanuit de hoofddoelstelling /uilen nu
een aantal activiteiten met voorrang
opgepakt worden:

— inzicht krijgen in de regionale ar-
beidsmarkt;

— verbetering relatie arbeidsbureau -
bouwbedrijfstak over en weer;

— bemiddeling van werknemers met
ABB naar bedrijven;
bevordering van de vacature mel-
ding bij het arbeidsbureau.

Waar het de CAB met name aan ont-
breekt, is een goed inzicht in de vacatu-
res bij de bedrijven, zowel op korte als
op lange termijn. Een goede afstem-
ming van vraag en aanbod kan niet
/onder. De medewerking van de bedrij-
ven is hiervoor beslist noodzakelijk.

HELP HELPEN

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG
OF HET BANK/6IRONUNIN1ER UM UW PLAATSELIJKE AFDELING

Misschien zegt u "ja, voor het

goede doel". Maar achter dat

"goede doel" gaan bij het Rode

Kruis talloze gezichten schuil.

De gezichten van hen die vragen

om hulp.

Dan praten we in Nederland

alleen al over enkele tienduizen-

den mensen. Mensen die drin-

gend hulp, aangepast vervoer of

hulp in de thuissfeer nodig

hebben. Mensen die alleen met

hulp van anderen op vakantie

kunnen of het contact met de

buitenwereld kunnen behouden.

Ook buiten Nederland wordt het

Rode Kruis dagelijks geconfron-

teerd met wanhopige gezichten.

Er zijn ontelbaar velen die het

slachtoffer zijn van natuur-

geweld, mensen die in conflict-

gebieden leven en slachtoffer

worden van oorlogsgeweld;

mensen die honger lijden. Ook zij

vragen om hulp.

Al deze mensen rekenen er op

dat er anderen zijn die zich hun

lot aantrekken, die willen en

kunnen helpen. Zij rekenen op u

en ons.

Voor hen vraagt het Rode Kruis

u om een gift, bijvoorbeeld door

een accept-giroformulier in te

vullen of, als u een giften-

envelopje ontvangt, uw bijdrage

daarin te doen. U kunt ook, voor

zover van toepassing, intekenen

op een lijst of gewoon iets in een

collectebus stoppen.

Alvast bedankt.

De collecteperiode loopt van

26 mei t/m 8 juni.
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Meerderheid raad voorstander

De meerderheid van de raad van Vorden ging dinsdagavond akkoord met het collegevoorstel om
een kinderdagverblijf te gaan bouwen. De WD-fraktie wees het voorstel resoluut af. Fraktievoorzit-
ter E. Brandenbarg vond het financiële plaatje slecht onderbouwd. 'In de meerjarenbegroting
wordt gesproken over een bedrag van f 400.000,-, terwijl het kinderdagverblijf in werkelijkheid
f 561.000,- gulden gaat kosten.'

De gemeente Vorden is 18,8 kindplaat-
sen toegewezen. Daarvoor wordt een
stimuleringsbijdrage over 1991 toege-
kend van f71.000,-. In dit bedrag is re-
kening gehouden mét aanloopverlie-

'Ik vind dit onverantwoord', aldus
Brandenbarg, die liever gezien had dat
het voorstel van het college een maand
zou zi jn aangehouden.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) wees
erop dat in het bedrag van f'561.000,-
meer kosten zijn ingecalculeerd dan al-
leen de werkelijke bouw. 'Voorberei-
dingskosten, sloopkosten, al dat soort
kosten waren niet bij de vier ton inbe-
grepen', aldus de wethouder.
De P.v.d.A. was het volledig met de
zienswijze van het college eens. 'Je
moet inderdaad geen noodoplossin-
gen gaan zoeken maar een nieuw ge-
bouw plaatsen. Met deze kinderopvang
hou je een stukje verjonging in Vorden
binnen en gaan we de vergrijzing te-
gen', aldus P.v.d.A.-fraktievoorzitter P.
Hoogland.
Tijdens de commissievergaderingen
wenste de CDA-iraktie de afgelopen
weken geen advies uit te brengen. De
meningen waren te verdeeld. Met
name hadden enige leden zorgen over
het financiële plaatje en dan met name
zorgen over de te verwachten exploita-
tietekorten.
Volgens mevrouw T. Tolkamp, die na-
mens het CDA het woord voerde, lo-

pen de meningen binnen de fraktie
nog zeer uiteen. 'Het is veel geld, maar
we moeten verantwoordelijkheid dur-
ven nemen', aldus mevrouw Tolkamp.
Het afgelopen weekend heeft het colle-
ge de raadsleden nog een aanvullende
nota over de kosten e.d. van de bouw
van een kinderdagverblijf gegeven.
In de meerjarenbegroting 1991-1994
is met een subsidie aan de Stichting
Kinderdagopvang (die het kinderver-
blijf in de toekomst zal gaan runnen)
rekening gehouden tot een bedrag van
f87.500,- in 1991. In de nota van het
college werd nogmaals benadrukt dat
in de toekomst niet boven de f87.500,-
wordt uitgekomen.
Uit de woorden van mevrouw Tolkamp
kon worden opgemaakt dat juist deze
bevestiging van het college de fraktie
over de streep heeft getrokken. Het
CDA ging dan ook unaniem met het
collegevoorstel akkoord.
Liberaal Brandenbarg merkte hierbij
op: 'Het CDA lijkt net een kloek met
kuikentjes. Hapt er eentje buiten het
gezin om dan wordt hij snel weer door
de kloek binnengehaald.' Mevr. Tol-
kamp tenslotte: 'Dit nest met kuiken-
tjes gaat akkoord met het voorstel.'

'Wat betreft de stimuleringsbijdrage
wordt 31 december 1993 als peildatum
gehanteerd. Na 1993 worden de rijks-
bijdragen overgeheveld naar het ge-
meentefonds', aldus deelde wethouder
Aartsen mede.
Ook bestaat volgens haar de mogelijk-
heid dat een bedrijf uit een buurge-
meente in Vorden een kindplaats kan
kopen. 'Wat betreft het aantal kind-
plaatsen wordt uitgegaan van kinde-
ren van 0-4 jaar. Ook is 'buitenschool-
se' opvang van kinderen van 4 tot 12
jaar mogelijk', zo liet de wethouder we-
ten.
Het kinderdagverblijf zal gebouwd
worden op de plek waar thans de kleu-
terschool De Timpe staat. De kosten
zullen volledig worden doorberekend
in de door de Stichting Kinderopvang
te betalen huur. In september aan-
staande zal de raad zich buigen over
een collegevoorstel betreffende de te
verlenen subsidie aan deze Stichting.

PJGO Bathmen wint landelijke wedstrijd

Jong Gelre Vorden wint
tweede plaats bij landelijke
culturele wedstrijd
Voor Jong Gelre Vorden is de culturele wedstrijd 1991 geëindigd
met een tweede plaats in de finale van de landelijke culturele
selectie. Zaterdag jl. moest de afdeling Vorden in een goed gevul-
de zaal 'Haverkamp' in Markelo de Bathmense afdeling van het
PJGO voor zich laten.

De Deurdreajers
De carnavalsvereniging 'De Deurdrea-
jers' houdt dinsdagavond 4 juni bij 'De
Herberg' haar jaarvergadering. Niet
opnieuw verkiesbaar zijn de bestuurs-
leden Rob Schrok, Francien Meijerink
en Paul Hartman.
Door het ba^uur zijn Sabine Helmink,
Ronald Wc^^d en Henriette Mölders
kandidaat gesteld. Yvonne Zweverink
gaat als aspirant bestuurslid mee-
draaien als hulp voor Henriette Möl-
ders.
Bij de Deurdreajers is nog steeds de va-
kature voo voorzitterschap vakant.

Evenals vorig jaar is Jong (ielre Vorden
tweede geworden tijdens de landelijke
finale v;m de Culturele selectie van het
PJC.N. Het hoogtepunt van dit jaarlijks
terugkerende evenement vond afgelo-
pen zaterdag plaats in Markelo.

De cabaretgroep, bestaande uit Karin
en Yvonne Boers, Harriët Fokkink,
Getril Regelink en André en Erik
Knoef, had reeds de regionale en pro-
vinciale voorselectie gewonnen.
Er waren in Markelo maar drie provin-
cies aanwezig om voor de hoogste eer
te strijden. Anderen hadden zich bij
voorbaat al als verliezers erkend en
kwamen derhalve maar helemaal niet.
Naast Gelderland waren Overijssel en
Drenthe aanwezig.
Elke afdeling gaf op eigen wijze weer
hoe zij dachten over het thema 'Eman-

cipatie, het kan anders'. Bathmen
opende de avond met een fris stuk ca-
baret. Hierin werd geen blad voor de
mond genomen en alle facetten wer-
den op goede wijze naar voren ge-
bracht. De jury sprak zijn waardering
uit voorde kledingen het decor.
Na Bathmen was het de beurt aan Vor-
den. Hier waardeerde de jury met
name de leuke liedjes en de goede
zang.
Na Vorden werd de avond besloten
door het 'JAD' uit Drenthe. Drenthe
had volgens de jury een verfrissende
nieuwe aanpak laten /.ien van het be-
grip cabaret.
Nadat de punten geteld waren bleek
dat Vorden evenals vorig jaar een frac-
tie te kort kwam om de landelijke finale
te winnen. Bathmen ging namelijk met
de hoogste eer strijken.

RECEPT
V N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

Basisbereiding bakken:
Laat in een passende pan boter nitbruisen en
licht bruinen. Het
formaat van de pan
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verbandt de
boter, in een te kleine pan
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.
Schroei het v U-es aan
weers/ijden dicht en
temper het vuur. Blijf met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het
vereiste gaartepunt. Met vlees uit de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.

U heeft nodig voor 4 personen:
4 schnitzels a 100-150 gram
2 eieren
l theelepel zout
\i theelepel zwarte, grofgemalen peper
4 eetlepels bloem
150 gram wittcbroodkruim of paneermeel
50-100 gram boter

voor de garnering:
4 kleine eitjes
schijfjes citroen
gehakte peterselie
kappertjes
4 ansjovisfilets

Holsteiner
schnitzel

Bereiding:
Sla de schnitzels zo plat mogelijk of vraag de

slager dat voor u te doen.
Klop de 2 eieren met /.out
en peper los. Strooi de
bloem op een bord en het
broodkni im op een ander
Uird.
Wentel de schnil/els door
de bloem, haal ze daarna
door het ei en dan in het
broodkruim. Smelt
intussen de boter in de

koekepan. Hak de schnitzels aan ietlere kant
in 4-6 minuten mooi bru in . Voeg /o nodig
wat boter toe. Leg de schnitzels op een
v oor ver warmde schaal.
Bak daarna de spiegeleieren. Doe op iedere
schnitzel een spiegelei, daarop een schijfje
citroen, die voor de helf t in de peterselie is
gedoopt. Leg op het ci troenschijf je een
opgerolde ansjovisf i le t , die gevuld is met de
kappertjes. Blus de braadboter af en zeef het.
Serveer het apar t in een sauskom.

Tip: Door iets olie bij het ei te doen wordt het
korstje krokanter.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2350 kj (560 kcal)
Eiwit : 40 gram
Vet: 30 gram
Koolhydraten: 32 gram

Amnesty
International
( )p maandag 3 juni kan men 'Schrijven
voor Gevangenen' en wordt persoon-
lijk gelegenheid gegeven te proteste-
ren tegen politieke onderdrukking.
Het gaat in alle gevallen om mensen
die onrechtmatig worden gevangen ge-
houden en/of gemarteld.

Doe een beroep op de autoriteiten van
de genoemde landen, om de gevange-
nen in kwestie vrij te laten en aan het
martelen als daar sprake van is een ein-
de te maken.
Hamadi Jebali uit Tunesië, deze 5 1 -ja-
rige hoofdredacteur werd in januari
1991 veroordeeld toteenjaar gevange-
nisstraf wegens publikatie van een arti-
kel waarin werd opgeroepen tot af-
schaffingvan militaire rechtbanken.
Olivier Nwaha Binya's uit Kameroen,
wordt omwille van zijn religieuze over-
tuiging sinds mei 1984 zonder aan-
k lach t of proces in administratieve de-
ten t i e gehouden zonder mogelijkheid
tot beroep.
Pater Jin Dechen uit de Volksrepubliek
China. Deze 71-jarige katholieke visca-
ri -generaal van het bisdom Nanyang

in de provincie Henan werd in 1982
veroordeeld lot 15 jaar gevangenis (in
de jaren zestig was hij ook al 14 jaar
gedetineerd omdat hij trouw betuigde
aan het Vatie aan).
Wegens 'contra-revolutionaire' over-
tredingen.
Amnesty ontvangt nog steeds berich-
ten over arrestaties en straf van katho-
lieken wegens hun a c t i v i t e i t e n in de
'ondergrondse kerk'.
Thuissc hrijven is ook mogelijk, bel
voor info.: Wichmond tel.
05754-134 l , Vorden — 3391.
In cle maanden juli en augustus z i jn er
;;c( n schi i j favonclen of thuisschrijven.

Benoeming

AGENDA
MEI:
28-29-30 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
Harfsen

29 HVGWichmond, slotavond
29 HV(. Linde, eigen avond
29 Bejaardenmiddag Vierakker-

VVichmond
29 Junior Survival spelmiddag

zwembad
31 Open Tafel SWOV
30-31 Midpoint Meetingjong Gelre

Warnsveld

JUNI:
1-2 Midpoint Meeting Jong Gelre
2 Bix voetbal toernooi w Vorden
3 t/m 6 Fietsvierdaagse van RTC 'de

Achtkastelenrijders', 'De Herberg'
4 Bejaardensoos, Kranenburg
4 Open Tafel SWOV
5 Welfare Wehme, handwerken
6 KPO Vierakker-Wichmond, reisje
6 Bejaarden kring, Dorpscentrum
7 Open Tafel SWOV
8 T.V. Spektakeljong Gelre

Warnsveld
8 Tuinfeest HAM-Party
9 Fietstocht, Kranenburgs Belang

11 Open Tafel SWOV
12 Uitvoering Muziekschool

Dorpscentrum ^^
14 MoonlightswimmingzwenRid
14 Open Tafel SWOV
18 SoosmiddagKranenburg
18 Open latei SWOV
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken ^^
20 Plattelandsvrouwen, fiets^Bit
21 Open Tafel SWOV
22 Rommelmarkt, PV Vorden
23 Klootschietmarathon Buurtver.

Delden, café 't Zwaantje
23 Wampex Jong Gelre Warnsveld
25 Open Tafel SWOV
26 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, reisje
26 Recordjacht zwembad
26 Prestatie zwemming zwembad
27 Excursie EnterJong Gelre

Warnsveld A.C.C.
28 Open Tafel SWOV

JULI:
1 t/m 4 Zwemvierdaagse
2 Soosmiddag Kranenburg
2 Open Tafel SWOV
5 Open Tafel SWOV
6-7 Braderie Wichmond,

Ludgermai kt
9 Open Tafel SWOV

12 Open Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
16 Soosmiddag Kranenburg

Eindmiddag
17 Welfare Wehme werk indelen
19 Open Tafel SWOV
23 Open Tafel SWOV
26 Midsummernightswimming'In de

Dennen'
26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV

Onze oud-plaatsgenooi Ir. Wim Ru i -
terkamp (Lindeseweg 22) is benoemd
tot adjunct-directeurvan Ph i l ips Medi-
cal Systems ie Best.

Open Huis
Muziekschool
Zutphen
Zaterdagmorgen l juni in de Geref.
Kerk te Loc hem.
Demonstratielessen op het ge-bied van
blaas ins t rumenten , snaa r ins t rumen-
ten, toetsinstrumenten en l i ch te mu-
ziek. Jonge kinderen kunnen zich fy-
siek laten testen voor een blaas- of
snaarinstrument

I n s c h r i j v i n g voor gesubsidieerde mu-
zieklessen is mogeli jk voor personen
t/m 27 jaar.

Zaterdagmorgen 8 juni in de Hanze-
hof te Zutphen.
Demonstratielessen op het gebied van
klassiek ballet, jazzbal let , blaasinstru-
menten, snaarinstrumenten, toc ts in-
strumenten, slagwerken lichte muziek.
Jonge kinderen kunnen zich fysiek la-
ten testen voor blaas- of snaarinstru-
ment.

Inschrijving voor gesubsidieerde mu-
zieklessen is mogelijk voor personen
t/m 27 jaar.

Rommelmarkt
v.v. De Veldhoek
In de loop der jaren is in en rond het
sportcomplex 'De- Veldhoek', Hengelo
('.ld., eigendom van Appie en I l a n n i e
Garritsen een reeks van sportieve akli-
v i t e i t e n on t s t aan , welke deze I lengelo-
se b u i t e n w i j k n i euw leven hebben inge-
blazen.

l Iel begon met b i l jar t en voetbal, waar-
bij in de nu t ien jaar zich toevoegden
tennis , badminton, volleybal, gymnas-
tiek. De vele voetbalaktiviteiten noop-
ten ele eigenaars een nieuw hoofdveld
aan te leggen.

Om hen daarbi j enige ondersteuning
te geven, heeft het bestuur der voetbal-
vereniging besloten om extra ak t iv i te i -
tcn te ontwikkelen. Op zaterdag l j u n i
/al er rond de gebouwen een rommel-
markt worden opgezet, met ren grote
.i.uivoer, in de meest uiteenlopende ai
ti kelen.
Voor cle 'echte ' rornmelmai'ktbezoe-
kers is hier veel van hun gading te vin-
den. De rommelmarkt zal de- gehele
dag voortduren, tot laat in de namid-

dag. KI z i jn vele vrijwilligers opgetrom-
meld om de organisatie in goede ba-
nen te leiden.

Met de opbrengst van de rommelmarkt
wil men bijdragen in de kosten van
opstallen en aanverwante spelmateria-
len.

itievaria GROEP

21 mei: Kwam er een klacht binnen,
dat men regelmatig honden u i t l aa t op
een speelveldje tussen de Brinkerhof
en de Hoetinkhof. Men wordt verzocht
dit op andere plaatsen te doen.
Vond er een aanrijding plaats op de
kruising Ruurloseweg — Banenkamp
te Kranenburg. Geen persoonlijk let-
sel.

23 mei: Deed iemand aangifte van dief-
stal van zijn fiets vanuit de fietsenstal-
lingbij het NS station.
Kwam er een melding binnen, dat er
gecrosst zou worden met een auto in
het rustgebied van het '(Irote Veld'. Be-
trokkene is door ons hierover onder-
houden.

24 mei: Meldde een plaatselijke mid-
denstander, dat hij iemand betrapt had
op het stelen van een fles drank. Hij
was deze man nagereden en heeft hem
gedwongen die fles weer terug te ge-
ven. De volgende keer hadden wij
graag gezien, dat hij op het politiebu-
reau afgeleverd werd!
Vond er een kleine aanrijding plaats op
de Dorpsstraat.
Tevens vond er een aanrijding plaats
op de T-kruising Mosselseweg-Wiers-
serbroekweg. Geen persoonlijk letsel
echter één van de twee auto's geraakte
totall loss.

25 mei: Deed iemand aangif te van ver-
nieling van een weidesc In ikdraadin-
stallatie. (Stond nabij een weiland tus-
sen de Pastorieweg-Het Hoge-).
Vond er wederom een aanri jding zon-
der gewonden plaats op de Ruurlose-
weg te Vorden. Eén van de betrokke-
nen reed achteruit uit een inrit cle
Ruurloseweg op zonder goed uit te kij-
ken.
Tijdens surveillance trof de pol i t ie een
totaal vernielde fiets aan welke hing in

cle vlaggemast nabij de AMRO-bank te
Vorden. De postcode in het frame was
onleesbaar geworden.

27 mei: Kwam er een klacht binnen van
een inwoonster van Vorden. /.ij was te-
lefonisch benaderd door een vrouws-
persoon, die haai gevraagd had of zij
mee wilde werken aan een telefonische
enquête m.b.t. het lezen van de 'Nieu-
we Revu'. Na wat algemene vragen wer-
den er onzedelijke vragen gesteld.
Hierna heeft meidster het gesprek af-
gebroken. Navraag bij 'Nieuwe Revu'
leerde, dat er momenteel in het geheel
geen enquête gehouden werd. U bent
gewaarschuwd.
Vond er een aanri jding plaats op de
kruising Rondweg Baakseweg.
(Zonder gewonden.)

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: horloge, jongens-, merk Ca-
sio; zonnebril, bruine glazen, bruin
montuur; verrekijker, groen v i g n e t ;
gouden dameshorloge, gouden band-
je; OV Jaarkaart t .n .v . J. Klunder; 2
honden, zwart, bouvier, teef; speld/
broche, sierletter J; portemonnaie,
zwart, leder met drukknoopje; PTT-
agenda, kleur blauw; tankdop, kleur
zwart.

Gevonden: kentekenplaat PN-73-TY;
zwarte damesfiets, Gazelle (oud rabat) ;
herenfiets, Gazelle Tour de Frame;
wieldop, merk onbekend; ruiterpet,
/wart; herenfiets, merk Gazelle, kleur
zwart; herenfiets, merk Locomotief,
kleur zwart.

Weggelopen dieren: Mechelse herder;
hond, teef, bastaard, bruin, naam
'Dommel'; 4 pauwen ( I mannet je en 3
vrouwtjes).

Feestmiddag
brandweer
Tijdens een afgelopen zondag door de
feestcommissie van de brandweer geor-
ganiseerde gezellige feestmiddag is on-
dercommandant Teun Boesveld door
burgemeester Kamerling gehuldigd
met / i j n 30-jarig branchveci jub i l eum.
De burgemeester schelste in het kort
de loopbaan van Teun en overhandig-
de hem een fraaie oorkonde. Tevens
werd (.ei ai d Beek gehuldigd in ver-
band met z i jn 1 2 ' / L > ja r ig brandweerju-
bi leuni . l l i j o n t v i n g uit handen van de
burgemeester een medaille.
Helaas moest jan Rietman het afgelo-
pen jaar wegens drukke werkzaamhe-
den afscheid nemen van cle brandweer.
Hij werd door burgemeester Kamer-
ling bedankt voor zijn bijna 12'A jari-
ge inzet voorde- brandweer.
De burgemeester onderstreepte nog
eens het nut van de vrijwillige brand-
weer. In 1 ( . ) ( . ) ( ) werd in to taa l 44 keer
uitgerukt, 7 keervooreen schoorsteen-
brand, l l keer vooreen hulpverlening,

j K) keer voor een brand en er was K)
keer loos alarm.



Uniek! Alles onder één dak:
Meubels voor huis, kantoor en
kantine voor scherpe prijzen.

KUIJK'S MEUBELBEURS
HulshofstraatS,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

ROMMEL- EN
ANTIEKMARKT

ZATERDAG 1 JUNI
AALTEN

DIJKSTRAAT

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

GEVEL-
REINIGING?

stofvrij en
milieuvriendelijk

mobiel gritstraalbedrijf

D.J. Brummelman
Tel. 05755-1767 (Toldijk)

Wij gritstralen ook staal, beton
en machines.

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus. Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

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

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving

* Verlichte
buitenbakken

* Weidegang

* Grote stallen

* Prettige sfeer en
redelijke prijs

Nu ook paard- en ponyrijles.

leerling
VOEGER
GEVRAAGD

leeftijd 16 t/m 20 jaar

Bellen voor afspraak:

05752-1717

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

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

Investeer in uw eigen toekomst!
Dat kah met het

•c Zoveel goeds
i in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem
S pitten,

gebroken Soja
l enSesamzaad

1117
30 jaar uilgnoeteri tot...

6.25O,-

t winkeltje in brood en banket

ul de bon: in voor eört vrijyijvendö offert! •;

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

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

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

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

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

Café-Restaurant

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

Bij ons zorgwi

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

schildersbedr
WN
DCft

Leo Westerhof:
tttè! 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

ROKKEN VOORDEEL

Uni rokken
diverse kleuren

Bonte rokken
diverse dessins ¥2Sr-

Jeans rokken 119,-

2e keus Rokken
& Bermuda'sjL39;- 69-

Prijzen die passen!t
Modecentrum

Dorpsstraat 22 - 05735-1438 - Ruurlo

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

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

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

iteeds Joeltreffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

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

Bij de Woodboy-vakman informeren! @)

'S 05735- 1661

^ RUURLO BV Garvelinkplein 20 J. G. Pannekoek

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de

kou zitten

fc'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

BIJ OTTEN IS HET ECHT LENTE
„Mooie bloemen,

mooie meubels!'
Lekker genieten , heerlijk in de zon.
Liefst op een OTTEN-bank.
Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk.
OTTEN-meubels in huis krijgen is véél
gemakkelijker!

Meubels voor uw kamer.
In de verkoophal van OTTEN staan bank-
stellen, fauteuils, tafels, stoelen en kasten,
te kust en te keur. Degelijk en mooi.
Bankstellen en stoelen naar keuze bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en
kleuren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens
eens over met OTTEN, hij adviseert u graag

kopen, als die van uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.



Na 13 jaar ervaring in loondienst nu

ZELFSTANDIG
KLAUWVERZORGER
Rundvee/Schapen

HARM LUDDEN

LMMKHORSTERSTRAAT 15
7255 LC HENGELO (Gld.)
TEL: 05753-2459

Rijksgediplomeerd klauwverzorger

Beleefd aanbevolen.

TEVENS VERHUUR VAN SCHAPENBEKAPBOX

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DOETINCHEM (bij de Torro) - TERBORG - DIDAMntc

fashion ALTIJD AKTUEEL
IN BETAALBARE

ONDERMODE
LA LIGNA

Hl .P Hl PEN
1O.-

E apannmi
mmral um

ijstwerk

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

een merkslip gemaakt van elastische katoen
taille model in de kleuren wit en huid
Onze normale prijs is 3.95 per stuk. Alleen deze week 4 stuks slechts

DAMES LINGERIE

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DEN HAAG

KANTOORMEUBELS:
Gebruikt en nieuw steeds
enorme voorraad tegen
bodemprijzen.
KUIJK'S MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8,
Lichtenvoorde, tel.
05443-71256

DE NIEUWSTE 2-delige ondergoed setjes in vele
modellen en kleuren bieden wij alleen deze week

aan met
ZOEK MAAR UIT!

korting
B fBJËUBJBMËJËMMBMBMgj^

BABY JOCGINCPAKJES
Tegen inlevering van deze superstunt advertentie koopt u een kwaliteits
speelpakje, maten 62, 68, 74, leuk bedrukt,
niet voor 24.95

maar alleen deze week slechts

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

3e INTERNATIONAAL
FOLKLORISTISCH

FESTIVAL
20 t/m 23 JUNI

Jeugdsoos 'FLOPHÖUSE' te Toldijk
donderdag 20 juni

DISTRICTS-
FESTIVAL

aanvang 20.00 uur
toegang vrij

vrijdag 21 juni

INTERNATIONAAL
FESTIVAL

aanvang 20.00 uur

zaterdag 22 juni

INTERNATIONAAL
FESTIVAL

aanvang 14.00 uur

BAL DER NATIES
aanvang 20.30 uur

zondag 23 juni

KOFFIECONCERT
aanvang 11.30 uur

toegang vrij

KAARTEN IN VOORVERKOOP è 15- verkoop aan de tent a f 7,50

VOORVERKOOP ADRESSEN:
Steenderen café Broekhuizen, drogisterij Willemsen / Toldijk Welkoop / Baak café Herfkens /

Vorden sigarenmag. Braam, boekhandel Loga / Hengelo-G. boekhandel Wolters / Hummelo café Besselink.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

T-SHIRTS
uni-allerlei kleuren

print-base-ball

striped

CORNER
Zutphenseweg 8 -- Vorden - Tel. 2426

HELP ONS HELPEN

COLLECTE
van 27 mei tot 8 juni

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 1 hele kilo 1,50

10 blanke Grapefruits

Hollandse Bloemkool

Bonte Paprika's

KOLDENHOF's Versmarkt

2 bos BLOEMEN 8,95 j

2 bollen
BEGONIA'S

4,95

Volop
TUINPLANTEN

24 stuks 13 ,75

DE VALEWEIDE bloemen

REORGANISATIE VERKOOP

Rico jongensschoenen van 124,-voor 69,-
maten 30 t/m 40

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

ALLE Jochie kinderschoenen nu 49,-

ALLE Bunnies kinderschoenen nu 89,-

Rieker damesschoenen

Durea damesschoenen

Cristall damessandalen

nu 99-

nu 179,-

nu 99-
OP ALLE NIET-AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

20% KORTING!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 telefoon 1342



Help ons helpen
Onder dat motto organiseert het Nederlands Rode Kruis van 27
mei t/m 8 juni haar jaarlijkse collecte. De verzoeken om hulp
blijven binnenstromen. Daar komt nooit een eind aan. Het
spreekt vanzelf, dat het Rode Kruis aan die stroom van verzoeken
zoveel mogelijk wil voldoen. Maar daar is geld voor nodig, heel
veel geld. De jaarlijkse collecte is een van de belangrijkste finan-
ciële pijlers van het Rode Kruis. Centraal daarin staat het huis-
aan-huis collecteren.

Hulp aan vluchtelingen en bij
natuurrampen
Veel plaatsen op de wereld worden ge-
teisterd door oorlogen. Bijna altijd val-
len de meeste slachtoffers van dit on-
menselijke oorlogsgeweld onder de
onschuldige burgerbevolking. Om de
ergste nood op te vangen helpt het
Rode Kruis met medische voorzienin-
gen, t i jde l i jk onderdak, voedsel en kle-
ding.
Maar er zijn ook regelmatig aardbevin-
gen of andere natuurrampen, meestal
onverwacht en vrijwel altijd zijn de ge-
volgen rampzalig. Het Rode Kruis is
snel ter plaatse met voedsel, medica-
menten, dekens en andere hulpgoede-
ren.

Welfare
Door leeftijd, ziekte of handicap drei-
gen veel mensen in een isolement te
belanden. De welfareactiviteiten van
het Rode Kruis zorgen voor afleiding,
contacten gezelligheid.
Ook in Vorden is een welfareafdeling
van het Rode Kruis actief en worden
mensen dooi vrouwelijke en mannelij-
ke welfarevrijwilligers thuis, in de Weh-
me, of andere instituten bezocht.

Telefooncirkels
Eenzaamheid is wellicht een van de
grootste problemen in onze moderne
samenleving. Vooral chronisch zieken
en bejaarden hebben daar sterk onder
te lijden. Een simpel telefoontje doet
vaak al wonderen, kan heel bevrijdend
werken.
De telefooncirkels van het Rode Kruis

betekent voor heel veel eenzame men-
sen een dagelijks contact.

Bloed doet leven
Ca. 500.000 vrijwillige donoren staan
via het Rode Kruis per jaar ongeveer
320.000 liter bloed af. Dit bjoed gaat
zowel onbewerkt als in centraal aange-
maakte, lang houdbare bloedproduc-
ten naar de ziekenhuizen.

Leven na de dood:
transplantaties
Het Rode Kruis bevordert de werving
van orgaandonoren via het beschik-
baar stellen van een donorcodicil.

Internationale hulp
Het afgelopen jaar is het Rode Kruis
op vele fronten actief geweest. U herin-
nert zich ongetwijfeld de hulpverle-
ning aan de bevolking van Roemenië.
Maar ook voor de slachtoffers van
droogte, oorlogen en sprinkhanen in
een groot aantal Afrikaanse landen.
Op internationaal niveau kent het
Rode Kruis drie vormen van hulpverle-
ning: noodhulp rehabilitatie en op-
bouwsamenwerking. De hulpverlening
vindt plaats in de vorm van financiële-,
materiële- en personele hulp.

Geld
Een aantal taken van het Rode Kruis
zijn in dit artikel belicht. Voor het uit-
voeren van o.a. deze taken is geld no-
dig. Veel geld. Mag het Rode Kruis op
uw steun rekenen.
Zonder uw steun zijn wij hulpeloos.

K.P.O. Vorden-
Kranenburg
Ter afsluiting van het seizoen gingen
de dames op 21 mei een dagje uit. Eerst
ging men naar het mooie plaatsje Hat-
tcm, om het Anton Pieckmuseum te
bezichtigen, 's Middags is men naarde
Orchideeën Hoeve in Luttelgeest ge-
weest.
De dag werd besloten met een voortref-
felijk diner bij (iasterij Schoenaker op
de Kranenburg. Deze dag was werkelijk
de moeite waard.

Hengelo
'Open dorp'!
Op zaterdag 15 j u n i a.s. zal het in de
kom van Hengelo Gld. gonzen van ak-
t iv i te i ten . De gedeeltelijke dorpsver-
nieuwing is aanleiding om Hengelo
ecu feestelijk tintje te geven, waaraan
velen hun medewerking hebben toege-
zegd!
De verfraaiingen werden uitgevoerd
dor de fa's Ten Brinke en A. Beijen-
hof. Ook zij droegen hun steentje bij
om één en ander te kunnen financie-
ren evenals plaatselijke sponsors,
l l .K.M. en horeca.

De dag wordt geopend met het landen
van 4 parachutisten in een aan de Vars-
selseweg gelegen weiland van dhr. A.
Maalderink.

V.V. 'Vorden'
De voetbalvereniging 'Vorden' hield
zaterdagavond in de zaal van het Pan-
toffëltje, ter afsluiting van het seizoen
een slotbal welke zeer goed was be-
zocht. Onder de aanwezigen diverse af-
gevaardigden van de clubs die dit week-
end in Vorden deelnamen aan het in-
ternationale Sorbo-jeugdvoetbaltoer-
nooi.
Voorzitterjan Rouwenhorst gaf een te-
rugblik op het afgelopen seizoen en
stak alle commissies en afdelingen een
pluim op de hoed voor hun medewer-
king. Onder meer werd de cantinecom-
missie voor haar niet geringe inbreng
in de bloemetjes gestoken.

De Aktiviteiten Stichting die deze feest-
avond organiseerde zette tevens het
A-elftal in de bloemetjes. Dit elftal dat
onlangs kampioen werd en de promo-
tie op een haar na misliep werd geko-
zen tot 'Elftal van hetjaar'.
Met medewerking van het dans- en
showorkest Albatros werd hierna tot in
de kleine uurtjes feestgevierd.

Dames 6 van Dash
in het nieuw

Bix-Toernooi
Na het zo succesvol verlopen interna-
tionale Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi
kunnen Henk de Jonge en zijn man-
nen komende zondag opnieuw 'aan de
bak'. Mede op initiatief van de mana-
gervan 'Vorden' wordt samen met Ratti
en Socii het 'Bix-Toernooi' gehouden.
Dit is het eerste nationale jeugdvoet-
balkampioenschap voor KNVB selek-
ties onder de dertien jaar.
De wedstrijden worden gespeeld op
het gemeentelijk sportpark te Vorden
en op het Socii terrein. Er nemen 17
teams deel die in vier poules worden
ondergebracht.
Om de plaatsen l tot en met 8 wordt
's middags gestreden in Vorden. De
wedstrijden uit de verliezerspoules vin-
den 's middags op het Socii-terrein
plaats.

Socii tennis
Uitslagen 6de speelweekend Socii ten-
nis
Zaterdag 25 mei: Jeugd Socii — Gors-
sel 3-2; Heren Socii l — TC de Schaeck
2 5-1; Heren Ugchelen 3 — Socii 2 4-2;
Mix De Stoven 2 — Socii l 3-2; Mix
Socii 2 — Boerehofstee 3 3-2; Vet. Socii
l —Winterswijk 2 1-5.
Het Socii Heren l team in de zaterdag-
competitie is kampioen geworden.
Zondag 26 mei: Heren Keijenborg l —
Socii l 8-4; Heren Socii 2 — Veldhoek
6-6.

P. V. Vorden
Op 25 mei werd door de leden van de
P.V. Vorden met 290 duiven deelgeno-
men aan de eerste fondvlucht vanuit
Etampes. De duiven moesten een af-
stand van 503 km overbruggen om te-
rug te keren op hun hok.
De lossing in Etampes vond plaats om
07.15 uur met een noord westen wind.
Om 14.23 uur bereikte een duif van M.
Olieslager als eerste zijn hok met een
gemiddelde snelheid van 70 kilomter
per uur. Binnen 41 minuten arriveerde
25% van de 290 duiven zodat om 15.04
uur de uitslag bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
M. Olieslager— l en 9; A. Lutteken —
2 en 3; G. en H. Boesveld — 4 en 5; G.
Oldenhave — 6 en 10; J.F. Schaufeli -
7; G.M. Mullink—8.

AchÜKistelenrit
'De (Jraafschap-
rijders

Dames 6 heef t van Annet Barendsen van het Geschenkenhuis nieuwe shirts gekre-
gen.
Boven v.l.n.r.: Rieki Bijenhof en Ciska van Houte. Midden staand: Wil ly K u i t ,
Evelien Mulder, Tiny Lut t ikhu is , Dick Rothman en Bep Dijkman. Onder zittend:
Wil ly Schouten en Annet Barendsen.
De dames zijn uiteraard erg-blij niet de geste van Annet Barendsen.

De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert /^fe|ag 2 juni de 'Achtkastele-
nrit' (or^Keringsrit). De start is bij
café-restaurant Schoenaker aan de
Ruurloseweg. Er kan gestart worden in
de A-, B- of toerklasse, dit laatste vol-
gens het eenvoudige eigen reglement.
De rit telt voor alle klassen tevens mee
voor het PCC kampioenschap 1991
van de KNMV afdeling Gelderland. De
rit is uitgezet door Jan Luiten en Louis
de Boer.
Ook telt de rit mee voor de VAMC jaar-
plaquette. Om daarvoor in aanmer-
king te komen moet men tenminste
aan 4 van de eerste zes ritten in 1991
meedoen.
De VAMC 'De Graafschaprijders' heeft
voor 1991 verder nog op het program-
ma staan: 30 juni — vakantierit, 15
september — Herfstrit, 13 oktober —
wildrit en 15 december — pannekoe-
kenrit.

VRTC Nieuws
Clubliefde kan ver gaan, dat onder-
vond afgelopen zaterdag VRTC-lid
Gerrit Oplaat. Hij kwam terug van een
stagejaar als scheepswerktuigkundige
op het cruiseschip 'De Rotterdam' van
de Holland Amerika lijn.
Eenjaar lang hield hij de vereniging op
de hoogte van zijn trip in de Noord- en
Zuidamerikaanse wateren. En de
VRTC hield hem op de hoogte van het
reilen en zeilen binnen de club. Bij te-
rugkomst afgelopen zaterdag was dan
ook de gehele VRTC aanwezig om hem
behouden thuiskomst te wensen en de
nodige verhalen aan te horen.

Avondfietsvierdaagse van de VRTC
over 20 en 35 km. per avond
Traditioneel organiseert de VRTC weer
de jaarlijkse fietsvierdaagse en wel op 3
juni in de start 's avonds vanaf Café
Rest. 'De Herberg' in de Dorpsstraat.
Men kan inschrijven op zowel maan-
dag als dinsdagavond. De deelnemers
moeten 3 van de 4 avonden meefietsen
om voor een herinnering in aanmer-
king te komen. Alle vier dagen wordt
men door de VRTC voorzien van een
hapje en een drankje. Inlichtingen:
05752-2981.

Flash 2 promoveert
Het afgelopen badmintonseizoen is
een heel succesvol jaar gebleken. Het
3e team werd met grote voorsprong
kampioen en promoveerde daardoor
naar de 4e klasse. Een geweldige pres-
tatie. Flash 2 speelde in de 3e klasse en

Feyenoord terechte winnaar
internationaal Sorbo
j eugdvoetbaltoernooi
Het C-team van Feyenoord is de terechte winnaar geworden van het internationale Sorbo jeugd-
voetbaltoernooi dat het afgelopen weekend op voortreffelijke wijze door het jeugdbestuur van
Vorden werd georganiseerd. Deelnemende ploegen waren dit keer: Ajax, Feyenoord, Vorden, De
Graafschap, Hertha BSC uit Berlijn, Sparta uit Praag, F.C. Bayer 05 Uerdingen en het KNVB
selektieteam Gelderland.
Waarschijnlijk mede doordat er mo-
menteel diverse jeugdtoernooien wor-
den gehouden, was de publieke be-
langstelling vergeleken bij voorgaande
jaren wat minder.

Op de zondag (slotdag) kreeg het pu-
bliek een aantal spannende wedstrij-
den voorgeschoteld. De beste wedstrijd
was dit keer tevens de finale. Feyenoord
en Hertha Berlijn vochten voor wat ze
wat waren.
De Rotterdammers, technisch beter,
wisten het overwicht niet in doelpun-
ten tot uitdrukking te brengen. Na de
reguliere speeltijd was het nog altijd
0-0. In de verlenging werden de Duit-
sers met de rug tegen de muur gezet,
gescoord werd er echter niet.
Dat gebeurde wel bij het nemen van de
strafschoppen. In totaal werden er zes-
tien genomen. Feyenoord won uitein-
delijk, hetgeen de meegereisde vaders
en moeders van de spelertjes dan ook
luid en duidelijk lieten horen. De Rot-
terdammers moeslen de wedstrijd

daaivoor tegen Ajax, met als inzet een
finaleplaats, ook al aantreden vooreen
serie van 18 penalties.
Ferst toen, de wedstrijd was eveneens
in ()-() geëindigd, werd Feyenoord ook
winnaar. In de strijd om de derde en
vierde plaats won Ajax met 2-0 van
Bayer Uerdingen.
Het voetbalfestijn in Vorden begon za-
terdagmorgen met de presentatie van
de teams op het hoofdveld. Met mede-
werking van de muziekvereniging Sur-
sum Corda werden veivolgens de volks-
liederen gespeeld, waarna de president
direkteur van de Nedac Sorbo groep,
Jac.H. de Jong, het toernooi officieel
opende.
Zaterdagavond was er voor de deelne-
mende teams met hun begeleiders een
diner gepland bij Hotel Bakker. Zon-
dag werd de prijsuitreiking muzikaal
opgeluisterd door de muziekvereni-
ging Conconiia.
De uitslagen van de diverse wedstrijden
waren als volgt:
Poule A: Ajax — Hertha 0-0; Vorden

De Graafschap 0-2; De Graafschap
- Ajax 0-2; Hertha — Vorden 4-1; De
(iraafschap — Hertha 0-5 en Ajax -
Vorden 2-0. Findsland: 1. Hertha 5
pnt.; 2. Ajax 5 pnt.; 3. De ( i raafschap 2
pnt.; 4. Vorden O pnt.
Poule B: Feyenoord KNVB 1-1;
Sparta Praag— Bayer Uerdingen 0-1;
KNVB — Sparta Praag 1-1 ; FC Bayer
- Feyenoord 2-2; F.C. Bayer — KNVB

0-0; Feyenoord — Sparta Praag 2-1.
F.indstand: 1. Feyenoord 4 pnt . ; 2. FC
Bayer Uerdingen 4 pnt . ; 3. KNVB 3
put . ; 4. Sparta Praag l pnt.
Kruisfinales: Vorden - KNVB 0-f>;
Sparta — De Graafschap 2-1; Ajax -
Feyenoord 0-0; FC Bayer Uerdingen —
Hertha BSC O - ] .
Vijfde en zesde plaats: KNVB selektie-
team — Sparta Praag 0-0 (Sparta wint
na Strafschoppen); zevende en achtste
plaats: Vorden De (iraafschap 0-3;
derde en vierde plaats: Ajax — Bayer
Uerdingen 2-0.
Finale: Feyenoord — Hertha BSC 0-0
(Feyenoord wint na strafschoppen).

speelde daarin steeds bovenin mee,
maar moest Eefde voorlaten.
Met een straatlengte voorsprong ein-
digde dit team op de tweede plaats. Dit
bleek achteraf toch nog genoeg voor
een promotie naar de 2e klasse. Dit is al
de derde achtereenvolgende keer dat
dit team een klasse hoger gaat spelen.
Flash l en Flash 4 handhaafden zich in
de Ie resp. 5e klasse en spelen daar vol-
gend jaar ook in. Het gaat dus erg goed
met Flash, want het is al de derde keer
in drie jaar dat een team kampioen
wordt in een klasse. Dat is een tijd lang
niet gebeurd.
Vanaf september worden er weer wed-
strijden gespeeld.

Rudy Peters \vmnaar
Ronde Paashberg
Eindelijk heeft hij het voor elkaar.
Rudy Peters van de R.T.V. Vierakker-
Wichmond is afgelopen weekend win-
naar geworden van de l^^Me van de
Paasberg te Arnhem bij de^Pamateurs.

De hele wedstrijd tot 15 ronden voor
het eind had zijn ploegmakker John
Schoenaker de leidersprijs in bezit. Op
dat mpment ontstond er een kopgroep
met o.a. Rudy Peters. Deze mannen
bleven weg tot het eind. Met een sprint
werd de winnaar van deze ronde beslist.
Bij de A-amateurs ontstond er al vrij
snel een kopgroep van zes man met
daarin ons clublid Wim Bosman. De
kopgroep zette het hele peleton op een
ronde. Wim Bosman werd knap 4e.
Mano Lubbers uitkomende voor Giant
werd 7e en Ralf Vos 16e.
De Nieuwelingen van de R.T.V. reden
zaterdag in Schoonoord. Edwin Maal-
derink werd daar 17e. Jan Weevers uit-
komende voor Giant. O'Neill reed dit
weekend een A.T.B, wedstrijd om de
Grundig World Cup in Groesbeek. In
de sterk bezette wedstrijd met veel
profs werd hij 13e.
De tweede man van Gelderland, Peter
Makkink, reed dit weekend zaterdag in
Lemelerveld. Daar werd hij 18e en zon-
dag in Amersfoort werd hij 20e bij de
A-amateurs.
Wat kan een kleine vereniging met
deze prestaties toch groot zijn!

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Dit weekend waren er op zaterdag voor
de ponies en op zondag voor de paar-
den, het concours in Laren. De uitsla-
gen waren als volgt:
Ponies: Helene Garssen met Fiury Ie
en 2e prijs in de B-dressuur met 131 en
130 punten; Ilse Mokkink met Fury
ook een Ie en een 2e prijs met 129 en
113 punten in de B-dressuur cat. A/B;
Rob Mokkink met Standy 2e prijs met
125 punten in de B-dressuur; Evelien
Groot Roessink met Patricia 5e prijs in
de B-dressuur met 121 punten; Heidi
Vruggink met Danny 3e prijs B-sprin-
gen cat. E.
Paarden: Jorien Heuvelink met Henri
Ie en 5e prijs in de B-dressuur met 128
en 124 punten; Janet Zomer met
Amon Ie prijs met 128 punten in de
B-dressuur; Marielle Kamphorst met
Ebony Ie prijs in de L2-dressuur met
131 punten; Brenda Groènendal met
Valentina 4e prijs L2-dressuur met 128
punten; Martine Rutting met Erasmus
4e prijs in de L l-dressuur 123 punten
en 7e prijs in het B-springen.
Op deze wedstrijd is ook het achttal van
'De (iraafschap' uitgekomen in de
L-dressuur. Zij behaalden de Ie prijs.

Junior Survival verschoven
Vanwege te koude buitentemperaturen is de 'Junior-Survival' wel-
ke woensdag 29 mei in het zwembad 'In de Dennen' zou worden
gehouden verschoven naar woensdag 5 juni.

De Snoekbaars
De Vordense hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' hield voor de tweede keer
dit seizoen een onderlinge wedstrijd
voor seniorleden. Er werd in de Berkel

gevist. Het aantal deelnemers bedroeg
19 die in totaal 29 vissen vingen met
een totale lengte van 5 meter 95.
De uitslagen waren: 1. H. Helmink 8
stuks-149 cm.; 2. H. (iolstein 7
stuks-123 cm.; 3. D. Bosch 3 stuks-58

Vordens Tennis Park
Het eerste kampioenschap is reeds binnen! Op overtuigende wij-
ze wist het Ie herenteam tegenstander Wolfheeze met 6 tegen O te
verslaan. Doordat naaste belager Dieren onverwacht van Heteren
verloor, kon het Vordens Team reeds na de 6e competitiedag de
kampioenstitel binnen slepen.
Onder belangstelling van o.a. sponsor
dhr. Groot Jebbink behaalde het team
o.l.v. captain Marck Karmiggelt de fel-
begeerde titel. Automatische promotie
naarde 4e klasse KNCTB is hiervan het
gevolg.
Ook 3 andere teams zijn nog volop in
de race voor het kampioenschap, nl.
het Ie mixteam van de zaterdag o.l.v.
captainjules Honig kan het kampioen-
schap eigenlijk niet meer ontgaan. Op
knappe wijze wist het team de lastige
tegenstander uit Wilp met 3-2 te ver-
slaan en doordat het team uit Twello
onverwacht van Ruurlo verloor kan
men de kampioenstitel niet meer mis-
lopen!
Het veteranen mixteam o.l.v. Captain
Jopie van Hunnik wist dan wel zaterdag
op overtuigende wijze van Steenderen
te winnen, ook naaste belager, het
team van De Hoven uit Zutphen won
met 5-0 van Neede, waardoor kans op
veteranenkampioenschap waarschijn-
lijk het Vordens team aan de neus voor-
bijgaat.
Er moet nog één keer gespeeld worden
en de tennisbal blijft immer rond... je
weet dus maar nooit!
Het blijft spannend a.s. weekend, want
het Ie zondag mixteam o.l.v. Captain
Cees Voskuilen behoeft 'alleen maar' te
winnen... en ze zijn er al! Volgens opti-
mistische geluiden moet dit het en-

thousiaste team zeker gelukken!
Al met al genoeg spanning op het Vor-
dens Tennispark a.s. weekend. Belang-
stellenden van harte welkom.

Uitslagen van de 6e
competitieweek
Dinsdag Dames: Vorden Dames l
Warnsveld Dames l 2-4; Lochem Da-
mes 3 Vorden Dames 2 4-2.
Woensdagmiddag Jeugd: Ruurlo Mix
Jun. l —Vorden Mix Jun. l 0-6; Vor-
den Jongens l — Lochem Jongens l
2-4."
Zaterdag (district): Vorden Jongens l
- Winterswijk Jongens l (i-O; Does-

burg Jun. Mix l —Vorden Jun. Mix l
2-3; Klarenbeek Heren l -- Vort Ie n
Heren l 0-6; Vorden Vet. Heren l -
Dieren Vet. Heren l 4-2; Vorden Mix l
— Wilp Mix l 3-2; Lichtenvoorde Mix
1 — Vorden Mix 2 5-0; Vorden Mix 3
- Harreveld Mix l 0-5; Steenderen

Mix Vet. l —Vorden Mix Vet. l 0-5.
Zondag (landelijk): Wehl Jun. Mix l
— Vorden Jun. Mix l 1-7; Diepenheim
Mix l —Vorden Mix l 0-8; Vorden Mix
2 — Losser Mix 2 2-6; Vorden Heren l

Wolfheeze Heren l 6-0; Vorden He-
ren 2 — Hengelo Heren 2 4-2; Zut-
phen Vet. Heren l — Vorden Vet. He-
ren l 4-2.

Kampioensteam V.T.P. Heren I

V. L n. r.:
Paul Wijers, Ruud Ubink, Dhr. Grootjebbink sr., Mark Karmiggelt en Stefan Voskuilen.


