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BOVAG-erkenning
Autorijschool Hilferink
Het rijbewijs en de rij-opleiding zijn de laatste tyd uitgegroeid tot veel
besproken onderwerpen. Ook de op stapel staande verandering van het
RW (Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels) in 1990 geeft veel
stof tot discussie.

Dat een goede rij-opleiding — toekom-
stige automobilisten verantwoord oplei-
den tot veilige verkeersdeelnemers —
hierbij van groot belang is, staat als een
paal boven water.
De BOVAG, afdeling auto- en motorrij-
scholen, heeft zich als doel gesteld de
kwaliteit van de rij-opleiding te verho-
gen. Wil je als autorijschool lid worden
van deze organisatie, dan moet je aan
bepaalde voorwaarden voldoen, zodat
de toekomstige automobilist verzekerd
is van kwalitatief goed rijonderricht.

Omdat autorijschool Hilferink van dhr.
Hilferink jr., vanaf november '87 in Vor-
den en omgeving werkzaam als zelfstan-
dig autorijschoolhouder, aan deze voor-

waarden voldoet, mag vanaf deze week
het predikaat 'BOVAG-rijschool' ge-
voerd worden. Voorheen was dhr. Hil-
ferink sr. al meer dan 20 jaar als BO-
VAG-rijschool aktief in Vorden. Nu
heeft Hilferink jr. dus ook dit belangrij-
ke predikaat verworven.

De theorie-opleiding vindt plaats in zaal
'Eskes', waarbij o.a. aan de hand van ja/
nee-dia's de leerlingen voorbereid wor-
den op het theoretisch examen. De
praktijklessen worden gegeven in een
schakelauto en ook is de mogelijkheid
aanwezig te lessen in een automaat.

Voor meer informatie: tel. 1098 of 1619.
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Zwemclub blij met
rommelmarkt
postduivenvereniging
De postduivenvereniging 'Vorden' hield
zaterdag op het marktplein een rommel-
markt. Het weer werkte niet al te best
mee, met als gevolg dat de verkoop in de
middag weinig meer voorstelde. Toch
was de organisatie niet ontevreden,
want, toen de balans werd opgemaakt
bleek er een netto bedrag over van ruim
1.600 gulden. Dit geld zal worden aange-
wend voor de aanschaf van wedstrijd-
klokken, manden e.d. De zwem- en polo-
club 'Vorden '64' werd deze zaterdag ver-
rast door de postduivenvereniging. De
artikelen die zaterdag niet konden wor-
den verkocht werden nl. aan de zwem-
club geschonken voor de te houden Pret-
ty markt in juli.

Tijdens de markt van za-
terdag werd de prijsvraag (het raden van
de gezamenlijke leeftijd (23 jaar) van een
zestal duiven) gewonnen door L. Harm-
sen; 2. A. Winkels; 3. G. Jansen.

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

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

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

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

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

TEM-
DISTRICTEN

GEWIJZIGD
Op donderdag 15 juni aanstaande
vinden in Nederland de verkiezing
van de leden van het Europese Par-
lement plaats.
In Vorden zijn de stemdistricten ge-
wijzigd! Dit was noodzakelijk omdat
de stemdistricten volgens de nor-
men die daarvoor gelden te groot
waren. De plaats waar u moet gaan
stemmen staat op de oproepings-
kaart. Kyk dus eerst voor u gaat
stemmen waar u moet gaan stem-
men!

ERRONVERHO-
GING IN VORDEN

Begin deze maand zullen de Nederland-
se Spoorwegen op het station in Vorden
instapbordessen plaatsen. De in— en
uitstapproblemen door de hoge perrons
behoren dan tot het verleden.
De bordessen die in Vorden komen wij-
ken wat af van de bordessen die het sta-
tion in Ruurlo heeft. Op basis van gege-
vens van gebruikers zijn enkele kleine
verbeteringen aangebracht.

UCHTMACHT-
OEFENING

Van 5 tot en met 9 juni aanstaande zal in
het luchtruim boven 'West Europa de
jaarlijkse NAVO-luchtmachtoefening
'Central Enterprise' plaatsvinden. Tij-
dens deze periode zal ook in Nederland

rekening gehouden moeten worden met
bijzondere vliegactiviteiten. Tijdens
deze oefening mag in het noorden en
oosten van het land lager worden gevlo-
gen dan gebruikelijk.
Indien u geluidhinderklachten hebt
kunt u zich wenden tot de sectie Ge-
luidhinder van de luchtmachtstaf, Post-
bus 20703,2500 ES Den Haag, telefoon-
nummer 070-492300.

VERHANGENDE
TAKKEN VAN

BOMENEN
STRUIKEN

Het verkeer, en met name voetgangers,
ondervinden last van overhangende tak-
ken van bomen en struiken. Zou u deze
takken en struiken terug willen
snoeien?

UURTBUSNU
OOKBIJKASTEEL

VORDEN
De buurtbus vanuit Vierakker en Wich-
mond heeft nu ook een halteplaats bij
het gemeentehuis Kasteel Vorden. Om
u de gelegenheid te geven op het ge-
meentehuis wat zaken af te wikkelen
wacht de buurtbus 20 minuten op het
parkeerterrein.

ECONSTRUCTIE
ZUTPHENSEWEG

Indien de weersomstandigheden het
toelaten begint op 12 juni aanstaande de
reconstructie van de Zutphenseweg.
Het eerst komt het gedeelte vanaf de
kruising van die weg met de Mispel-
kampdijk en de Strodijk tot aan het
kruispunt Addinkhof de Steege aan
bod.
In verband met asfalteringswerkzaam-
heden zal naar verwachting de rijbaan
op dinsdag 20 juni aanstaande ter plaat-
se afgesloten zijn. Doorgaand verkeer
zal met borden worden omgeleid. De
werkzaamheden op dit weggedeelte du-
ren tot eind juni aanstaande.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 30 mei jongstleden heb-
ben burgemeester en wethouders
bouwvergunning verleend aan:
— de heer W. Oortgiesen, Brinkerhof 82

voor het bouwen van een carport op

het perceel Brinkerhof 82 te Vorden;
— mevrouw L. Brinkman-Ensing, Mo-

lenweg 14, voor het bouwen van een
;n schutting op het perceel

14;
— de heer J.J.M. Rouwen, Vierakkerse-

straatweg 28 te Vierakker, voor het
bouwen van een kippenhok op het
perceel Vierakkersestraatweg 28 te
Vier^ker;

- Ten^Pre b.v., Industrieweg 8 te Vor-
den, voor het verplaatsen van een
romneyloods en het oprichten van
een romneyloods op het perceel In-
dustrieweg 8 te Vorden;

- de heer H.J. Kip, Brinkerhof 91 te
Vorden, voor het bouwen van een
bloembak met een windscherm, op
het perceel Brinkerhof 91 te Vorden;

— de heer M. Oudenampsen, Kruisdijk
4 te Vorden, voor het bouwen van
een garage/berging op het perceel
Kruisdijk 4 te Vorden;

— de heer J.W. Loman, Galgengoorweg
5 te Vorden, voor het bouwen van
een varkensschuur op het perceel
Galgengoorweg 5 te Vorden.

— de heer E.O. Bramer, Almenseweg 60
te Vorden, voor het bouwen van een
garage/berging op het perceel Al-
menseweg 60 te Vorden;

— de woningbouwvereniging 'Thuis
Best' te Hengelo, voor het bouwen
van 10 bejaardenwoningen aan de In-
sulindelaan te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na de verlening van vergunning bij het
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Goedjaar
Onderlinge
Waarborg Mij.

Tijdens de dezer dagen gehouden jaar-
vergadering van de Onderlinge Waar-
borg Mij. Vorden is door de leden het
bestuursvoorstel tot 15 procent premie-
restitutie goedgekeurd. Deze restitutie
wordt verrekend met de jaarnota over
1990. De Onderlinge, die als brand- en
stormverzekeraar werkt in de gemeen-
ten Hengelo, Vorden en Warnsveld,
heeft een goed jaar 1988 achter de rug.
Het premie-inkomen steeg met 4,8 pro-
cent tot 407.000 gulden. De kosten ble-
ven in verhouding tot het premie-inko-
men gelijk, nl. 16,8 procent van het pre-
mie-inkomen.
Volgens voorzitter B. Abbink werden
de goede resultaten mede behaald door
het preventiebeleid van de Onderlinge
Vorden.
Stormschade aan gebouwen gedekt met
golfplaten kan o.a. beperkt worden in-
dien de golfplaten met roestvrijstalen
bouten worden vastgezet. Verder is het
van belang dat er op strategische plaat-
sen in het bedrijf brandblussers en/of
slanghaspels aanwezig zijn, om een
eventueel beginnende brand te kunnen
blussen. Brandblussers en roestvrijsta-
len bouten zijn voor de leden tegen ge-
reduceerde prijs bij de Onderlinge ver-
krijgbaar.

Momenteel loopt er een aktie om alle
brandblussers bij de leden gratis op hun
werking te controleren. De bedoeling is
deze kontrole om de drie jaar te herha-
len. De vergadering besloot op voorstel
van het bestuur, heWsaldo van
f61.176,— dat resteerde^p restitutie,
aan de leden en belastingvoorziening
toe te voegen aan de reserves van de
maatschappij.

Hiermede wordt de solvabiliteit op peil
gehouden. In verband higniede wordt
het ledenkapitaal in vijf^r aan de le-
den terugbetaald. De tweede terugbeta-
ling vond in januari 1989 plaats.
De heren G.J. Rietman uit Vorden en
H.E. Smallegoor uit Warnsveld werden
in het bestuur herkozen.
Tijdens zijn slotwoord refereerde voor-
zitter B. Abbink aan de nauwe samen-
werking met Sterpolis Verzekeringen.
Dankzij deze samenwerking ziet de
OWM Vorden de toekomst met ver-
trouwen tegemoet, aldus Abbink.

Buurtvereniging
'Delden' organiseert
Klootschiet-
marathon
Het bestuur van de buurtvereniging 'Del-
den' organiseert als 'voorlopers' op de
traditionele volksfeesten op zondag 25
juni een Klootschietmarathon over een
lengte van 10 kilometer.
De start is zondagmorgen vanaf café
'het Zwaantje' aan de Hengeloseweg.
Deelname is mogelijk voor buurten, be-
drijven, families, straten, etc., etc. uit
Vorden. Er is een afdeling voor Dames,
voor Heren en Gemengde teams. De
ploegen dienen uit vier spelers te be-
staan, waarvan er maximaal één lid mag
zijn van de AKF of NKB.
Wanneer deze Klootschietmarathon
aanslaat wil het bestuur van de Delden-
se buurtvereniging er een jaarlijks terug-
kerend evenement van maken. De firma
Oldenhave stelt voor de verschillende
kategorieën bekers beschikbaar.

Opgave is mogelijk bij Dorien Mulderije,
tel. 05752-3254 of bij Dick Regelink, tel.
05752-1328. Zie ook de advertentie elders
in dit blad.

Kerknieuws
Jongerendienst op
zondagavond 11 juni
Aan de hand van een t.v. uitzending
over de ontsnapping uit het kamp Sobi-
bor tijdens de 2e Wereldoorlog is bin-
nen de jongerendienstcommissie een
discussie op gang gekomen over geweld
en discriminatie. Tegenwoordig zie je
dat ook bij (belangrijke) voetbalwed-
strijden steeds meer geweld/vernieling

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 11 juni 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 10 juni 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 juni 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 11 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.
zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
Jeugddienst, voorg. ds. Verhaere uit Hengelo.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. kerk Vorden
Zondag 11 juni 10.00 en 19.00 uur drs. P.W.
Dekker, viering H.A.

Huisarts 10-11 juni dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur. Op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 10 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 10-11 juni J.A. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

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

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.15 uur. Adviescommissie woningtoewij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

Dierentehuis 'De Bronsbargen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 juni 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 11 juni 10.00 uur Eucharistie-
viering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 juni 9.00 uur ds. G.H. Verhaere.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

om de hoek komt kijken, terwijl discri-
minatie van b.v. buitenlanders en woon-
wagenbewoners aan de orde van de dag
is. Berusten we nu al in deze zaken, óf
komen we er tegen in opstand? Hoe
kunnen we een en ander positief bena-
deren? Thema is: 'Steekje handen eens
uit je mouwen'. In deze dienst, welke
wordt gehouden in de N.H. Kerk, zal
voorgaan Ds. G.H. Verhaere uit Henge-
lo Gld. Muzikale medewerking zal wor-
den verzorgd door het Interkerkelijke
Jeugdkoor uit Halle, terwijl Rudi van
Straten het orgel zal bespelen. Na af-
loop staat de koffie klaar in de Voorde.
De jongerendienstcommissie heet
iedereen hartelijk welkom.

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. MAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, 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; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Geen.

Ondertrouwd: H.J. PardijsenG.J. Broek-
man; F.W. Robbertsen en G. van Rense-
laar; J. Meindertsma en T. Verhulst.

Gehuwd: J.M. Super en A.M. Woolde-
rink; C.J. Los en G.J. Beker; M.H. Ro-
denburg en V.H. van Gessel.

Overleden: Geen.



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

• ZATERDAG 10 JUNI
GROTE LOTERIJ SV RATTI
t.b.v. nieuw clubgebouw.
PRACHTIGE PRIJZEN!

• TE HUUR:
Tholen (Zld.) mooi huisje,
dicht bij zee en stilte. Vrij:
17/30 juni; 22/29 juli/ vanaf
26 aug. Ook buiten het sei-
zoen t.h. tel. 01666-3951.

• Vlinders in Leo Stichting.
11 juni, 11 tot 16 uur vlinder-
plantenmarkt.

• TE KOOP:
Aardbeien op bestelling. Bel-
len voor 12.00 uur en na
19.00 uur. Tevens aardbei-
enpluk(st)ers gevraagd voor
de maand juni. H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
05752-6659.

• WONINGRUIL GEVRAAGD
van Rheden naar Vorden.
Ééngezinswoning, 3 slaapk.
+ grote tuin, huur f 347,—.
Gevr. soortgelijke woning,
huur tot f 500,-.
Tel. 08309-53167.

• TE KOOP:
Opel Kadett, bwj. '78. APK
tot nov. '89. Prijs f 750,-. Tel.
05752-2453.

• WIE HEEFT ZIN om ons te
helpen op ons pluimvee-,
tuinbouwbedrijf? H. Eskes,
Kapelweg 14, Vierakker, tel.
05754-434.

• TE KOOP:
Spruit, witte en rode kool-
planten. LH. Visschers, Riet-
gerweg 8, Warnsveld.

• ZATERDAG 10 JUNI
GROTE LOTERIJ SV RATTI
t.b.v. nieuw clubgebouw.
PRACHTIGE PRIJZEN!

• TE KOOP:
Opel Kadett Caravan met
trekhaak. Bj. '79. APK mei
'90. Lindeseweg 21, Vorden.

• TE KOOP:
Mulders dakpannen, kleur
rood en onderdelen van hou-
ten loods. G. Lenselink, Brin-
kerhof 93, Vorden, tel.
05752-2670.

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

• KENNISMAKING:
Vrouw, 33 jr., gesch., 2 kind.
wil graag in contact komen
met kerkelijk meelevende
man tot ± 40 jr. voor serieuze
relatie. Brieven onder n r.
10-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• ZATERDAG 10 JUNI
GROTE LOTERIJ SV RATTI
t.b.v. nieuw clubgebouw.
PRACHTIGE PRIJZEN!

• WIE MIST mooie wit/zwar-
te Poes met donker halsband-
je, deze bivakkeert bij ons in
de tuin. Tel. 05752-2200.

• VERLOREN:
Joostinkweg/Wilmerinkweg
eind mei, een bruin leren
zakboekje, losse bladen
(met bekende aannemers),
blauwe pen.
Tegen beloning terug te bezor-
gen. Beeftink, Joostinkweg
12, Vorden, tel. 1249.

• TE KOOP:
alle soorten koolplanten, to-
maten, sla, selderie, peter-
selie, courgettes, komkom-
mers en rode bietenplanten.
Bieslookpollen. Jonge ko-
nijntjes, Kleurdwerg en ca-
via's. D. Klein Geltink, Schut-
testraat 1, Vorden. Tel. 1498.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

OVER ENKELE WEKEN ZIJN WIJ

KLAAR MET DE VERBOUWING.

DAN KUNT U BIJ ONS TERECHT

VOOR PARTIJEN VAN 60 A 70

PERSONEN.

KOM 17 JUNI VRIJBLIJVEND

EEN KIJKJE NEMEN.

EETCAFÉ
'T ZWAANTJE'

HENGELOSEWEG 14
VORDEN- TEL. 1661

Volwassenen
Onderwijs
Zutphen

DONDERDAG 8 JUNI

OPEN DAG
MAVO - HAVO - VWO
Leeuweriklaan 17a — Zutphen

tijd: 9.00-13.00 uur
19.00-21.00 uur

Kennismaking met docenten.
Studiemateriaal aanwezig.

12-16 juni
lessen voor belangstellenden.

INLICHTINGEN MAVO:
INLICHTINGEN HAVO/VWO:

05750-17736
05750-18862

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af maandag 12 juni 1989, gedurende één maand,
ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Orde-
ning c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het door de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 30 mei 1989
onder nr. 14 ongewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1989, nr. 1' (Kampeer-
boerderij Schuttestraat 13).

Zij die bezwaren tegen dit plan hebben ingediend bij
de gemeenteraad kunnen gedurende bovengenoem-
de termijn van één maand schriftelijk bezwaren in-
dienen tegen het vastgestelde plan bij het College
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 8 juni 1989.
De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van arti-
kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening me-
dewerking te verlenen aan de bouwplannen van
Werktuigenvereniging MEDO, Onsteinseweg 2, al-
hier voor het bouwen van een werktuigenloods.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 9 juni gedu-
rende 14 dagen ter gemeente-secretarie (koetshuis)
ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder om
hiertegen gedurende bovengenoemde termijn
schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 8 juni 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Deldense buurtvereniging
O I C j i l M I S l M M ! .

Vordense KLOOTSCHIETMARATHON
op zo 25 JUNI bij café 't Zwaantje toVorden

KLASSE: Heren - Dames - Gemengd (max. 2 heren).
DEELNAME mogelijk voor: Buurten, families,-bedrij-
ven, verenigingen, straten, enz.
Team bestaat uit 4 pers. Max. 1 pers. por toam lid
A.K.F. N.K.B.

OPGAVE VOOR 20 JUNI BIJ:
DickRegelmk 05752 1328
Oorien Mulderije 05752-3254

Aanvang 1 0.30 uur.

30 JUNI Toneeluitvoering met eigen leden in het
Dorpscentrum: 'Zo heeft Meu Gerre het gewild.'

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 8, 9 en 10 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Aardbeien

:a. 500 gram

2,95

MAANDAG
12 juni

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
13 juni

500 gram
Nieuwe oogst
Worteltjes

geschrapt 0.95

WOENSDAG
14 juni

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
Juist met dit weer moet men
het eten niet vergeten!
Eet daarom brood van de man die
zelf bakt. U proeft wel waarom!

AANBIEDING:

Aardbeien Schuitje NU 1,50 per «uk
Appelpunten NU 1,50 PerstUk
Zeeuwse cake van3,5oVOor 3,—
Krenten * Rozijnenbrood Van4,20voor 3,75

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runder Rolletjes
Cordon Bleu

5 halen

4 betalen

DIVERSE SOORTEN SALADE
VERS UIT EIGEN SALADE KEUKEN

LEKKER FRIS - LEKKER ANDERS

WORSTMAKl RIJ

100() i ,mi 1 ,68

Boerensnijworst
lOOgram 0,98

MAANDAG + DINS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Kippepoten
1 kno 6,95
Fricando
1 kiio 12,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 kno 6,25
Babi pangang 500gram 6,25

Verse worst
fijne 1 k,i0 7,95

grove i u,,!

magere Varkenslappen
i 8,45

WOENSDAG GEHAK1DAC,

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

Speklapjes
k i R i 7,95

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Vorden in zijn vergadering van 30
mei 1989 heeft vastgesteld een nieuwe "Verorde-
ning Leerlingenvervoer'.

Deze verordening treedt in werking op de dag vol-
gende op die van afkondiging.

Vorden, 8 juni 1989,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

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

GEMEENTE
VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare verga-
dering van 30 mei 1989 onder no. 6 heeft besloten
dat voor het perceel plaatselijk bekend Onsteinse-
weg 2 een herziening van het bestemmingsplan
wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage.

Vorden, 8 juni 1989.
De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

Aanmelding leerlingen
maandag 12 juni a.s. om 15.30 uur
in de kleuterklas van

P.C. Basisschool
„de Klimop"
Wichmond

R. K. Basisschool
„St. Willibrordus'
Vierakker

Kinderen die in het schooljaar augustus 1989—augustus 1990
4 jaar worden kunnen aangemeld worden op de

P.C. Basisschool
„de Klimop"
Dorpsstraat 19 — Wichmond
(05754-473)

R.K. Basisschool
„St. Willibrordus"
Vierakkersestraatweg 45
Vierakker (05754-627)

Bent u op deze dag verhinderd,
dan kunt u altijd een afspraak maken om op een andere dag te
komen.



Blij en de Here dankbaar zijn
wij met de geboorte van

OdetAlisa

dochter en zusje van

Wim, Anneke en Bart
Pennings

2 juni 1989.
Rommelderdijk 2
7251 MBVorden

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

Karlijn

Zij is geboren op 31 mei
1989.

Lammy Smeitink
Hennie Smeitink-Buunk

B.v. Hackfortweg 52
7251 XDVorden.

Hennie en Karlijn rusten van
13.00-15.00 uur.

Omdat het voor ons onmoge-
lijk is u allen persoonlijk dank
te zeggen, doen we het zo.
Iedereen hartelijk bedankt
voor uw felicitatie, plant, bloe-
men of kado.

Geert en Erna
Wasseveld

De Eendracht 25
7251 GAVorden

Heel hartelijk dank voor de
vele gelukwensen, bloemen
en kado's, die we bij ons 50-
jarig huwelijk mochten ont-
vangen.

AJ. Vruggink
H.W. Vruggink-

Smallegoor
Deldensebroekweg 3
Vorden

MALSOVIT
gezond, wel zo lekker.
Excl. gebakken door:

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

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Wandelen
doet U goed.

Een bloemetje
geeft U
nieuwe
moed.

Ruime
keuze

in gemengde
boeketten.

BLOEMISTERIJ

VORDEN-Tel. 1508

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
sfemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Frans Robbertsen
en

Gerda van Renselaar

Het is ons een vreugde u,
ook namens onze ouders,
mee te delen dat wij op D.V.
vrijdag 16 juni 1989 in het
huwelijk hopen te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden
om 11.45 uur in het Gemeentehuis
te Vorden.

Gods zegen over ons huwelijk
willen we vragen in een dienst
in de Ned. Herv. kerkte Vorden.
Deze dienst begint om 13.30 uur
en zal geleid worden door
ds. G.S.A. de Knegt.

De receptie zal gehouden worden
van 15.45 tot 17.30 uur in restaurant 'Overbosch',
Hooiweg 23 te Garderen.

Ons adres wordt:
Hoetinkhof 114, 7251 WE Vorden

In plaats van kaarten

Op zaterdag 17 juni a.s.
hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen en moeder
ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

H.A. Bloemendaal
en

H.J. Bloemendaal-Golstein

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10,
Vorden

juni 1989.
't Hoge 38, 7251 XX Vorden

EETCAFÉ 'T ZWAANTJE
HENGELOSEWEG 14
7251 PE VORDEN- TEL.: 1661

Wij ZIJN GESLOTEN
IN DE WEEK VAN 12 T/M 16 JUNI

ZATERDAG 17 JUNI ZIJN wij
OM 15.00 UUR WEER OPEN.
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Kop en schotels
6 voor 7f 50

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

ElGENGEMAAKTE KLEREN, SIERADEN, SCHILDERIJEN, POPPEN
VERKOPEN?

DE ZOLDER OPGERUIMD EN VEEL OUDE, OVERBODIGE
SPULLETJES TEGENGEKOMEN, DIE U ZELF WILT VERKOPEN?

PARTICULIEREN OF VERENIGINGEN (GEEN BEROEPSHANDEL)
KUNNEN EEN KRAAM HUREN OP

Zpndag 2 juli a.s.
op ü^ederlandsch ^Mettray.

KINDEREN KRIJGEN EEN GRATIS PLAATSJE.

INLICHTINGEN EN OPGAVEN:
H. BIEZEMAN OF J.H. JANSEN,

P/A NEDERLANDSCH METTRAY, TEL. 05750-40333.

CDA
15JUNIA.S.
EUROPESE VERKIEZINGEN,
U GAAT TOCH OOK STEMMEN?

2org er voor dat uw Nederlandse stem ook in
Europa wordt gehoord. Mocht u niet zelf in de
gelegenheid zijn, u kunt ALTUDb\\ volmacht
stemmen.

WEET U MET HOE DAT GAAT?
Wij helpen u graag.

HEEFT U GEEN VERVOER NAAR HET STEMBUREAU?
Ook dat kan door ons worden
geregeld.

IS UW OPROEPKAART ZOEKGERAAKT?
Bij het stembureau kunt u,
onder vertoon van een legitimatie-
bewijs, een nieuwe vragen.

MOEILIJK? Belt u dan een van onze telefoon-
nummers: 6767 en 1787.

Barbecuen... dan naar de Keurslager

ERVAREN TIMMERMAN GEVRAAGD
VOOR NIEUWBOUW TE RUURLO

BOUWBEDRIJF

GEBR. WISSELINK B.V.
RUURLO

Inlichtingen en aanmelden van 8-16.30 uur bij de directie-
keet aan de W. Alexanderlaan te Ruurlo tel. 05735-2971
's avonds Lammerskampweg 2, Ruurlo, tel. 05735-2139

Deedingsweerdweg 1, Lochem, tel. 05730-52726

120 J AAR
Vrijdag 16 juni a.s.

'In die Weinshenke Abend'
op het terras van IJSSALON 'KERKEPAD' en

CAFETARIA 'D'OLDE SMIDSE'

m.m.v. onze eigen Tiroler kapel
'DE ACHT KASTELENDARPERS'

Aanvang 19.30 uur TOEGANG GRATIS

UITSLAG 5E TREKKING LOTNUMMERS: 3 0 7 - 8 1 - 71 -
224 - 315 - 124 - 180 - 420. N.B.: De 6e openbare
trekking van deze grote jubileumverloting vindt
plaats ten kantore van notaris Greven, dr. C. Lulofs-
weg 2a alhier op vrijdag 16-6-1989 om 16.00 uur.

MONUTA
UITVAART

VERZEKERING

minder

Orn u nog sneller van dienst te zijn,
kunt u ons 06-nummér ..betten:

06-8212240
óofc in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Vruchten Vlaaitjes
Goed gevuld met verse vruchten
en Zwitserse room.

DIT WEEKEND
5 HALEN 4 BETALEN

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Schouder-, Rib- of
Haas karbonade

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Schenkel
5 halen

4 betalen 500 g

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Leverkaas ioog 0,95

Kipfilet 100 g 2,25

Dat»
Japansetur

100

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

maandag: Speklappen p. kg 6,98

dinsdag: Verse worst 500 g 4,98
Runderworst 500 g 5,98

woensdag:
Gehakt h.o.h. 500 g 4,98

Rundergehakt soo g 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

k

ALQ ARIANNE><
Wegens vakantie gesloten

van 12 juni t/m 10 juli
Kwaliteit staat bij mij voorop

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak; maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367

MAKLANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

JUNI-MAAND, FLOPHOUSE-MAAND
In deze zomermaand maken we er iets ekstra moois van.

vrijdag 9 juni: DOUBLÉ XX
afscheidsconcert van toetseniste
Manneke ENTREE VRIJ

vrijdag 23 juni: ZOMERFEEST
met opening terras, kampvuur,
grote barbecue
Speciale gasten: Huisorkest

THE AMAZING
STROOPWAFELS

ENTREE VRIJ

Vrijdag 30 juni: Het SPEKTAKEL van

NORMAAL IN TOLDIEK
Kaarten nu verkrijgbaar.

zondag 2 juli: KOFFIECONCERT
met Glanerbrugger Muzikanten,
NORMAAL en PIERRE KNOOPS.

Uw kaarten liggen klaar.

IN EN OM
JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

FLOP IS IEDER WEEKEND TOP

VANAF VRIJDAGMORGEN 9 JUNI OM 8.00 UUR is ONZE WIN-
KEL 500 M2 GROOT. VERKOPEN wu ONGEVEER 25.000 ARTI-
KELEN EN IS ER RUIME PARKEERGELEGENHEID. TERWIJL
DE SERVICE ALS VANOUDS IS GEBLEVEN.

5? HARMSEN
Uil»lTfc IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINESIJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220



OPEL SERVICE

W. J. dS" KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

•IIW^Üfifefc*1 ^

5SS>Ï?Ï««'

sss^Sjgr*^
f\

OOK DIT
MODESEIZOEN
ZIJN WIJ ALTIJD
GOED VOOR EEN
KOOPJE

GEBLOEMD TIENER VEST
Model Gillet vol bedrukt.
Tuunteprijsf35,— ^ O
Weektopper l %7

SWEATERS
Groot bedrukt assortiment.

Tuunteprijs 45,—.

Weektopper

DAMES VEST
In vele uni kleuren.

Tuunteprijs 65,—.

Weektopper 39,95
KINDER SWEATSHIRT
Met felle opdruk.

Tuunteprijs 29,95.

Weektopper 14,95

STREEP T-SHIRTS
Bedrukt met lange mouw.

Tuunteprijs 29,95.

Weektopper

OVERSIZED T-SHIRT
Bedrukt en extra lang.

Tuunteprijs 12,50.

Weektopper 7,50
KINDER SPIJKERBROEK
Black denim met contrast.

Tuunteprijs 35,—

Weektopper 19,95
KOM BESLIST EVEN KIJKEN WANT HET LOONT DE MOEITE

DE AANBIEDINGEN GELDEN VAN DONDERDAG T/M ZATERDAG

Op de garenafdeling nu PERNEL SOKKENWOL geschikt voor pen 2 en 2v2.

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

...droogweg de schoonste.

Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen büttprbeeld. En Nefit. Radson
en BuderWvoor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warminc^toeleinden. En dankzij
goede coVRcten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

. 7251

fons Jansen ***
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

BDffAG

HET JUISTE ADRES VOOR
AUTO OF MOTOR RIJLES.

Rijschool
W. Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

KUNSTSTOF

KOZIJNEN
HFINSTRAL

Laat uw oude kozijnen, ramen en deuren '
vervangen door onderhoudsvrij
kunststof, meerdere kleuren in
houtstruktuur zijn mogelijk.
Ook in nieuwbouw kan toepassen van
kunststof de juiste keus zijn.
Vraag geheel vrijblijvend
inlichtingen
of een prijsopgave.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusïnk
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

HUIDVERZORGING
II uuóta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
sttedt Jotltrtffendl

Zutphenseweg 9, Vorden.

TAPIJTCOUPONNI N

Door de enorme rollenverkoop van het laatste half jaar zijn er vele tapijtcouponnen
overgebleven van 1 tot 10 meter van bekende merken, o.a. DESSO en PARADE.
DEZE COUPONNEN WORDEN U AANGEBODEN TEGEN ZEER INTERESSANTE PRIJZEN
Neem nu snel de maat van uw kamer, slaapkamer, trap e.d. en zie onze etalages.

HELMINK
meubelen

ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN
TELEFOON: 05752-1514

BEN!
U

BINNENKOR1
AAN NIEUWE

VLOERBEDEKKING,
"GRIJP DAN DFZE EENMALIG! '

' KANS BIJ HELMINK WANT WIJ
RESERVEREN GRA1IS VOOR LATERE

LEVERINGEN.

OP = OP
PROFITEER NU

EN
HAAST U



CONTACT TWEEDE BLAD
Donderdag 8 juni 1989
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Burgemeester Kamerling tijdens officiële opening kruisgebouw:

'Groene Kruis goed
ingeburgerd bij bevolking'

"Voor de gezondheidszorg is het een veilig gevoel dat wij hier in Vorden
het gebouw van het Groene Kruis officieel in gebruik kunnen nemen.
Bovendien staat het op een prachtige plek", aldus sprak Burgemeester
E.J.M. Kamerling die tevens namens het gemeentebestuur zijn geluk-
wensen aanbood. De ingebruikneming van het gebouw aan Het Jebbink,
direkt naast de sporthal, werd vrijdagmiddag door een groot aantal geno-
digden bijgewoond. Onder hen de oud-Vordenaren en tevens ereleden
J. Rombach en W.N. Lulofs.

Mevrouw M. Groeneveld uit Warnsveld,
voorzitster van de samenwerkende
kruisverenigingen 'Vorden-Warnsveld-
Zutphen' afgekort VWZ vertelde het één
en ander over de totstandkoming van het
gebouw. "Het was veel passen en meten,
doch het is gelukt", aldus mevr. Groene-
veld die een pluim op de hoed stak van
mevrouw H.J.M. Klevekamp de coördi-
nator tijdens de bouw. De heer N.J.
Edens voerde het woord namens de
plaatselijke kruisvereniging. Hij memo-
reerde dat de kruisvereniging al 84 jaren
geschiedenis achter de rug heeft in Vor-
den. De start was in het jaar 1905 onder
meer in aanwezigheid van de vader van
het ere-lid dokter C. Lulofs.
Het eerste Groene Kiuisgebouw in Vor-
den dateert uit 1953. Kosten 15.000 gul-
den. De grond werd beschikbaar gesteld
door de Coöp. Zuivelfabriek, zo vertelde
voorzitter Edens.

Hij vervolgde met een uitgebreid over-
zicht van het ontstaan van het Groene
Kruis en enkele gebeurtenissen uit die
periode. De oprichtingsvergadering v.h.
Groene Kruis te Vorden vond plaats op
20 maart 1905 in het Nutsgebouw. Na
een uiteenzetting van dokter C. Lulofs,
wat betreft streven en wijze van werken
v.d. vereniging, werd besloten tot de
oprichting en velen traden meteen toe
als lid. De activiteiten bestonden uit het
uitlenen van verpleegartikelen. Deze
werden bewaard in een kamer v.h. ar-
menhuis. Het in dienst nemen van een
vaste verpleger ging de financiële krach-
ten te boven. De hulp voor de zieken lag
meer op de weg v.d. diaconiën.
Het eerste jaarverslag eindigt als volgt:
'Met de wens dat het Groene Kruis te
Vorden, gesteund door de sympatie en
medewerking van allen van welke gods-
dienstige of staatkundige overtuiging,
tot welke stand zij ook mogen behoren,
mee te mogen werken aan het belang-
van hen die lijden. 29-5-1906. Op een
alg. ledenvergadering waren 168 van de
283 leden aanwezig, dat is 60%. Er werd
over geklaagd dat de publicatie onvol-
doende was geweest. Niet alle leden wa-
ren op de hoogte van deze verg. Men
besloot in het vervolg iedereen persoon-
lijk aan te schrijven. Een dag later was er
al weer een best. verg. en 5 dagen daar-
na weer een ledenvergadering. Op deze
verg. wordt het voorstel aangenomen
collecte-busjes te plaatsen op drukbe-
zochte punten. Er is er nog één over, die
staat nu al meer dan 80 jaar in de apot-
heek.
In elke vergadering komt de wens naar
voren een wijkverpleegster aan te kun-
nen stellen. Het Groene Kruis kan het
niet betalen. De N .H. kerk biedt aan een
wijkzuster te benoemen. 1908. Dokter
Lulofs: Het bestuur moet zich uitspre-
ken over: 1. Wie de wijkzuster benoemt,

2. Wie haar instrueert de kerkeraad of
het bestuur van het Groene Kruis, in
beide gevallen zullen er leden weggaan.
Er komt een contract tussen de
N.H.Kerk en het Groene Kruis: de
Kruisvereniging geeft de door de kerk
goedgekeurde instructie.

De N.H. kerk financiert huis, en hui-
sraad van de zuster en geeft een jaarlijk-
se bijdrage. In hetzelfde jaar nog (1908)
wordt de eerste wijkverpleegster be-
noemd en de verpleegartikelen verhui-
zen naar de woning van de wijkzuster.
In het jaarverslag van 1909 las ik: Ook
dit jaar mocht het Groene Kruis van de
Naaivereniging, met de poëtische naam
'De Luie Vlijt' enige goederen in ont-
vangst nemen, bestaande uit. 13 hem-
den, 2 dekens, 6 lakens, 3 borstrokjes
enz.
Er wordt dit jaar (1909) besloten tot de
officiële oprichting v.h. Groene Kruis.
Notaris Numans maakt de statuten.
Dus de oprichtingsvergadering is op
20-3-1905 en de officiële oprichtingsda-
tum is 5 jaar later op 1-4-1910. In de
notulen van 1911 wordt als één van de
besluiten genoemd: Het gemeentebe-
stuur te verzoeken, zo die mocht over
gaan tot het bouwen van een nieuwe
gevangenis, het tegenwoordige cachot
te mogen bestemmen voor magazijn
van ziekenverplegingsart. Het is kenne-
lijk niet doorgegaan, want je komt later
nog herhaaldelijk tegen dat ze een ge-
bouwtje voor dit doel zoeken. In de be-
stuursverg. in mei 1913 komt de wens
naar voren voor een eigen gebouw. Het
zou nog 40 jaar duren voor dit allemaal
gerealiseerd werd. Dokter C. Lulofs,
één der oprichters in 1905, stelde zich
niet herkiesbaar in 1948.
Om hem te eren stichtte het bestuur het
dokter C.Lulofs-fonds met een bedrag
van f500,— De dokter deed daar nog een
bedrag bij. Bij zijn zeventigste verjaar-
dag had hij een geschenk in geld ont-
vangen; daarvan had hij een radio ge-
kocht en de rest deed hij bij het naar
hem genoemde fonds. De baten van dit
fonds werden besteed voor kinderuit-
zending en de bestrijding van t.b.c. in
het werkgebied. In de jaren daarna werd
er een bouwfonds gesticht, er werd een
jaar dubbele contributie geheven en er
werd een lening gesloten van iets min-
der dan f 5000,- De opening was op 11
april 1953. De architect was de heer Bak-
ker. Vele ondernemers in Vorden heb-
ben hun bijdrage geleverd. Zaterdag
31-10-'53 was het afscheid van zuster
Gemmink, na 28 jaar dienst, wegens
pensioengerechtigde leeftijd. Ze was
toen 55 jaar.

In 1955 nog behoorden ook de gezins-
verzorging en de kraamzorg tot het
Groene Kruis. In 1974 begon landelijk

de reorganisatie v.h. kruiswerk. De eer-
ste stap was de fusie van de kruisvereni-
gingen van de drie zuilen: Het Wit-
Gele, het Oranje-Groene en het Groene
Kruis, l Januari 1977 was het zover.
Daarna kwam de vorming van de basis-
eenhedji^Een aantal plaatselijke vere-
niging^Bioesten samen een basiseen-
heid vormen. Dat heeft veel moeite ge-
kost. Velen vonden dat de plaatselijke
kruisver, iets eigens was, van het dorp
zelf. De dokter, de wijkzuster, het kruis-
gebouv^at moetje plaatselijk houden.
Maar '^V't Den Haag werd doorge-
drukt. De vorming van de basiseenheid
werd een voorwaarde voor het ontvan-
gen van rijkssubsidie. Zo werd hier in
1980 de basiseenheid Vorden-Warns-
veld-Zutphen gevormd. Nu zijn we
weer toe aan de vorming van grotere
eenheden, V.W.Z. gaat deel uitmaken
van het district Oost-Gelderland.

Toen op gegeven moment besloten werd
dat de zuivelfabriek gesloopt moest wor-
den (op deze plek komen bejaardenwo-
ningen) betekende dit tevens dat ook het
wijkgebouw zou moeten wijken. Het be-
stuur ontwikkelde toen plannen die re-
sulteerden in de bouw van het nieuwe
wijkgebouw aan Het Jebbink.
Burgemeester Kamerling kreeg deze
middag uit handen van de heer Edens
nog een cadeau aangeboden te weten
een boek over de oude en nieuwe Ach-
terhoek. De heer M. Noordhoek, direk-
teur van het distrikt Oost-Gelderland
van de kruisverenigingen bood deze
middag eveneens zijn gelukwensen aan.
Namens de collega wijkverpleegsters en
verpleger te weten Annie Jansen, Dorry
Budding, Govert Droste bood Jenny van
der Schoot een prachtige klok aan die
een plaatsje zal krijgen in de kamer van
de verpleegkundigen.

Ludgermarkt
Bij de Ludgermarkt te houden op zater-
dag l juli en zondag 2 juli te Wichmond
wordt weer de traditionele Play-back
show gehouden. Deelnemers voor deze
play-back show kunnen zich aanmelden
bij: Mevr. R. Tijssen, Vierakkersestraat-
weg 41, 7233 SH Vierakker, tel.
05754-743. Tevens is er op de Ludger-
markt nog plaats voor verkopers van an-
tiek en curiosa op de vrije markt. Stand-
houders kunnen zich aanmelden bij: H.
Mentink (café d'Olde Kriet), Dorps-
straat 25, Wichmond, tel. 05754-285.

Rommelmarkt St.
Willibrordusschool
De jaarlijkse rommelmarkt van de St.
Willibrordusschool te Vierakker staat
weer voor de deur. Ook dit jaar probeert
men weer een goede opbrengst te halen.
Op de eerste plaats hoopt men van de
opbrengst een deel van het nieuwe
speelhuisje van de kleuters te kunnen
betalen en er zal ook nog een school-
reisje van moeten worden betaald. De
rommelmarkt is er in en rondom de
school op vrijdagavond 16 juni. Natuur-

lijk zijn er behalve de rommelmarkt ook
weer spelletjes en een rad van avontuur
waar weer mooie prijzen mee zijn te
verdienen. Zijn er nog mensen die wat
op te ruimen hebben, alles is welkom, is
het teveel of te groot een telefoontje
naar school (tel. 05754-627) en het
wordt opgehaald. Men hoopt op een
grote opkomst. Tot zines op 16 juni, op
de rommelmarkt.

De Knupduukskes
ontvangt dansgroep
uit Zweden
Van 12 t/m 16 juni zal de Zweedse dans-
groep 'de Lunds Studenters Folkdan-
slag' te gast zijn bij de leden van 'de
Knupduukskes' uit Vorden. Deze groep
is op doorreis naar huis van een festival
dat in Karlsruhe is gehouden en komt in
Vorden om ook hier wat van hun dans-
en te laten zien.
De groep, die uit 27 personen bestaat,
wil ook de mooie omgeving van Vorden
verkennen, waarbij ze worden bijge-
staan door de leden van 'de Knupduuks-
kes'.

Verder zullen zy samen met hen een op-
treden verzorgen bij camping 'de Gold-
berg' op dinsdagavond 13 juni a.s. Ieder-
een is daarbij natuurlijk van harte wel-
kom!

Politie varia GROEP VORDEN

Op vrijdag 2 juni werd uit een personen-
auto, welke in Vorden geparkeerd
stond, een radio ontvreemd.

Op maandag 5 juni vond er een aanrij-
ding plaats op de Rondweg te Vorden.
De bestuurder van een personenauto
raakte, in de bocht voor de Zutphense-
weg, van de weg af en kwam vervolgens
tegen een boom tot stilstand. Het
slachtoffer is, voor behandeling van een
hoofdwond, over gebracht naar het
Nieuwe Spittaal te Zutphen. De auto
werd geheel vernield.

Vervolgens vond er op 5 juni nog een
aanrijding plaats, ditmaal op de Koe-
koeksstraat te Vorden. De bestuurder
van een personenauto reed, vermoede-
lijk met te hoge snelheid, een bocht in.

Hij kwam vervolgens in beide bermen
terecht en kwam hierna tegen een boom
tot stilstand. De bestuurder is met een
flinke hoofdwond en vermoedelijk
beenwond, per ambulance overgebracht
naar het Nieuwe Spittaal te Zutphen.

Ook deze auto werd geheel vernieuwd.

Wijzigingen
buurtbus
In verband met de nieuwe dienstregeling
voor de bussen van de Gelderse Streek-
vervoer Maatschappij, treden er verande-
ringen op bij het buurtbusproject Zut-
phen-Wi chmond-Vorden.

De buurtbus rijdt nu in de ochtenduren
door naar het gemeentehuis in Vorden.
Aan het eind van de midjtaK vervalt één
rit Wichmond-Vorden x^pliervoor in
de plaats komt er een extra rit Wich-
mond-Zutphen v.v.
In Vorden is de route verlegd. De bus
gaat nu door de Schoolstraat zodat be-
jaardenwoningen in de oj^ving beter
bediend worden. ^B
Ook de tijden van de buurtbus zijn iets
gewijzigd. De dienstregeling is verkrijg-
baar bij de bekende verkooppunten en
bij de buurtbuschauffeurs. Voor nadere
inlichtingen kan men ook bellen: GSM-
reizigers-informatie: 08340-50115.

Jan van Ark, voorzitter w Vorden:

'Positief gesprek met
ambtelijke commissie9

"Een positief en nuttig gesprek. We hebben goed naar eikaars standpun-
ten geluisterd." Zo omschreef Jan van Ark het onderhoud dat het bestuur
van de voetbalvereniging Vorden dezer dagen had met de zogenaamde
'Ambtelijke Werkgroep' van de gemeente Vorden.
Een werkgroep die is samengesteld uit ambtenaren van Welzijn en
Ruimtelijke Ordening. Ook het hoofd gemeentewerken, de heer B. Bek-
man, maakt deel uit van deze werkgroep. De bedoeling van deze werk-
groep is om ten aanzien van de nieuwbouwplannen van Vorden, alsmede
de toekomstige privatisering van de velden, het college van B&W van
advies te dienen.

De voetbalvereniging Vorden heeft de
werkgroep laten weten dat met het oog
op de financiering van de te bouwen
akkommodatie het voor Vorden een du-
re zaak gaat worden om de komende vijf
jaren, jaarlijks 32.000 gulden op tafel te
leggen (rente en aflossing).
Jan van Ark: "We hebben de werkgroep
verteld dat we dezer dagen een aanvrage
bij de gemeente zullen indienen. In het
bestuur hebben we inmiddels afgespro-
ken dat we de gemeente zullen verzoe-
ken om de bouw van twee kleedkamers
te financieren en een éénmalige bijdrage
van 75.000 gulden. Het college van B&W
zal waarschijnlijk in haar vergadering
van dinsdag 13 juni besluiten om ons de
gevraagde bouwvergunning te verstrek-
ken. Er zal dan tevens bekeken kunnen

worden in hoeverre de gemeente ons fi-
nancieel kan steunen", zo hoopt Van
Ark.
Tijdens de bijeenkomst met de ambtelij-
ke werkgroep is tevens uitgebreid over
de privatisering van de velden gespro-
ken. Onder meer heeft Vorden de sug-
gestie gedaan om ten noorden van de
huidige kantine wat bomen weg te halen
en op die plek een oefenveld te kreëren.
De grond die daar vrijkomt zal gebruikt
kunnen worden voor de bouw van het
nieuwe clubhuis annex kleedkamers.
Ook de financiële kant van de privatise-
ring werd onder de loupe genomen. Wat
dit laatste betreft zal er binnenkort een
'vervolggesprek' plaatsvinden tussen de
ambtelijke werkgroep en het bestuur van
Vorden.

Buitenlandse jongeren
tevreden over Nederlandse stage-adressen

Zaterdagmorgen vond er in het Dorpscentrum een evaluatiegesprek
plaats tussen een afvaardiging van 'De Stichting Uitwisseling en Studie-
reizen' ener/ijds en de ruim 50 buitenlanders die dit weekend op uitnodi-
ging van de regio West-Achterhoek van Jong Gelre in Vorden en omge-
ving te gast waren.
De bedoeling van deze gesprekken was om na te gaan of de buitenlandse
jongens en meisjes zich bij de stage-adressen in Nederland thuis voelen
en of de werkzaamheden bevallen.

Dick Regelink, een paar maanden gele-
den 'afgezwaaid' als provinciaal voorzit-
ter van Jong Gelre en die diverse keren
betrokken is geweest bij de uitwisseling
met deze buitenlandse jongeren, vond
de gesprekken zaterdagmorgen uiterma-
te nuttig.
Zegt hij: "De slotkonklusie was wel dat
de buitenlandse jongens en meisjes die
veelal tijdens het verblijf in Nederland

werkzaam zijn in de groentebouw en
bloementeelt, het hier goed naar de zin
hebben. Ze voelen zich prima bij de Ne-
derlandse gezinnen op hun gemak", zo
zegt Dick Regelink die het afgelopen
weekend op zijn boerderij in het buurt-
schap Delden aan enkele Japanners on-
derdak bood. "Het ging uitstekend. Ze
eten net als wij met mes en vork. De
spreektaal is van beide kanten wat ge-

brekkig Engels. Een beetje met handen
en voeten, maar we begrepen elkaar
best", zo zegt Dick Regelink lachend,
's Avonds stond er een dropping op het
programma. Zaterdag werd een bezoek
gebracht aan het openluchtmuseum in
Arnhem met aansluitend 's avonds een
feestavond bij Hotel Witkamp in Laren
waar leden van Jong Gelre hun gasten
onder meer vermaakten met een stukje
cabaret in het Engels waarbij een indruk
werd gegeven over het leven op het plat-
teland en dan met name in de Achter-
hoek. Tevens was er deze avond een play-
back-optreden.

Zondag stond er in het Dorpscentrum
een gezamenlijke koffietafel op het pro-
gramma waarna de buitenlandse jonge-
ren weer naar de diverse stage-adressen
'ergens' in Nederland vertrokken.



Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkenskarbonaden met tomaten
Liefhebbers van een karbonade zullen vast en zeker om een herhaling van dit
zomerse gerecht vragen. U kunt er heel goed een, met een klontje boter of een
lepel olijfolie omgeschudde, Italiaanse pasta of kleine gefrituurde aardappel-
tjes bij geven.

Reken voor 4 personen op 4 haaskoteletten, elk ca. 175 gram. Verder heeft
u nodig: 6 grote tomaten, 50 g boter, 3 a 4 eetlepels olijfolie, l theelepel
paprikapoeder, 3 a 4 voorjaarsuitjes (met veel groen).

Maak het vlees droog met keukenpapier. Snijd de vetranden op regelmati-
ge afstanden met de punt van een mesje in. Hierdoor wordt voorkomen
dat het vlees tijdens het bakken zal kromtrekken. Wrijf het in met een
mengsel van zout, peper en paprikapoeder.
Ontvel de tomaten door ze eerst 20 tot 30 seconden in ruim kokend water
te leggen. Spoel ze onmiddellijk daarna onder stromend koud water af.
Halveer de tomaten. Verwijder de kernen, het zaad en het vocht. Snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes. Strooi er wat zout over en laat ze op een zeef
uitlekken. Snipper de voorjaarsuitjes en gebruik zoveel mogelijk ook het
groen ervan. Verhit 2 a 3 eetlepels olie en de boter. Wacht tot het schuim
van de boter voor een groot deel is weggetrokken. Schroei het vlees snel
aan weerszijden dicht. Temper hierna de warmtebron en bak de karbona-
den in 12 tot 15 minuten aan weerszijden bruin.
Verhit in een klein pannetje l eetlepel olie. Voeg de voorjaarsuitjes er aan
toe. Roer alles eenmaal goed door en doe er daarna de tomaten bij. Laat
alles door en door warm worden. Strooi er een beetje zout en peper over.
Leg de karbonaden op een voorverwarmde schaal en schep op elke karbo-
nade een deel van het hete tomatenmengsel.

TIP: het gerecht krijgt een typisch Italiaans accentje wanneer u tijdens het
bakken op elke karbonade een blaadje verse salie legt.

Bereidingstijd: ±20 minuten Energie per portie: ± 1270 kJ (305 kcal)

B. Berenpas ere-lid
Schietvereniging
Wildenborch
Tijdens de jaarvergadering van de
schietvereniging 'Wildenborch' werd
dhr. B. Berenpas van de Mosselseweg
benoemd tot ere-lid van de vereniging.

Hij is mede-oprichter van de schietvere-
niging en reeds 35 jaar lid. Berenpas
ontving een oorkonde die bij het ere-
lidmaatschap hoort.

Dhr. J.H. Lenselink (Hoetinkhof)
mocht bij deze gelegenheid de zilveren
verenigingsspeld voor 25 jaar lidmaat-
schap in ontvangst nemen. Mevr. Be-
renpas en mevr. Lenselink kregen bloe-
men aangeboden.

PV de Blauwkras
Wedvlucht Etampes
H. Modderkolk l, G. Nekkers 2; 4; C.
Goedhart 3, 9; Comb. van Gijssel 5, 10;
J. Hoff 6,7; H. ter Beek 8.

Kringloop en
recycling Zelhem

vraagt 'SPULLETJES' uit
grootmoeders tijd;
tevens gevraagd

SLOOPAUTO'S, IJZER
en METALEN.

Tel.: 08342-3550.

Muur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Staam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENStWEG IEI 05752 1514

Veenendaal Supermarkten b.v.
exploiteert onder de naam V.S. MARKT
10 filialen in de regio Oost-Gelderland
en Twente.

In ons filiaal 't Haagje 44 te Eerbeek is
een vakature voor de funktie van

WINKELBEDIENDE M/V
voor 32 uur
en een

VERKOOPSTER
. voor de slijterij,

voor 28 uur per week.

Kandidaten met een MAVO of LBO-
opleiding en klantvriendelijk gedrag
genieten de voorkeur.

Sollicitaties te richten aan de
bedrijfsleider van de V.S. MARKT
de heer G.A. Frome, 't Haagje 44,
6961 GN Eerbeek, tel.: 08338-54039.

VEENENDAALSUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-RIJSSEN-GOOR-HENGELO-EERBEEK-GROENLO-BORCULO-VORDEN-TERBORG

Wij steken
al onze energie
m een energie-

zuinige
installatie

Volkoren
lekker gezond, en bovendien verantwoord

voor uw lijn.
Geweldige sortering volkorensoorten, w.o.
Sovital, Tarwe rog, Slank volkoren, Grof,

Fijn en Meergranen.

NIEUW: Rogge-Knar
Diafit wit en bruin, vezelrijk.

Natuurlijk vers van de warme bakker!

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

WEGENBOUW

IL DOSTAL Onsteinseweg 20
7251 MLVorden

05752-6691
VORDEN

Wij zijn een gerenomeerd wegenbouwbedrijf en alom bekend
door de hoge kwaliteit van onze werken.
Om verzekerd te zijn dat deze kwaliteit ook in de toekomst ge-
handhaafd blijft, zoeken wij jonge mensen die opgeleid willen
worden fot

of
vakkracht wegenbouw
straatmaker

Energie wordt steeds schaarser. Daarom is het
belangrijk om er zuinig mee om te springen.
Een goede, energiezuinige installatie is een kwestie
van passen en meten. Energiezuinig betekent ook
dat er geen energie verloren mag gaan.

Vandaar dat we proberen om uw installatie zo rendabel mogelijk te maken.
Bel gerust eens voor een vrijblijvend advies.

fe'J
INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

Jansen & gal
autoschadebedrijf

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

Vier dagen per week ben je binnen ons bedrijf in de praktijk werkzaam, de vijfde dag
bezoek je de Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs. De opleiding duurt ca.
twee jaar, waarna je een landelijk erkend diploma ontvangt.
Tijdens de opleiding heb je een dienstverband met een Samenwerkingsverband van
Aannemingsbedrijven en ontvang je een volwaardig CAO-loon.

Vooropleiding:
Leeftijd:

enige jaren LTS of MAVO.
van 16 tot 24 jaar.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Interesse in deze baan? Vul dan onderstaande bon in en stuur
hem op naar bovenstaand adres.

P.S.: Melden zich meer kandidaten aan dan wij in ons bedrijf kunnen plaatsen, dan
geven we je adres door aan het Samenwerkingsverband die zal proberen je een plaats
aan te bieden bij een ander wegenbouwbedrijf in je omgeving.

Naam:_

Adres:-

Postcode + Woonplaats:.

Tel.: Geboortedatum L
Genoten vooropleiding:.

Gewenste opleiding: D Vakkracht wegenbouw D Straatmaker

interieuradviseur

tJijnen

interieuradviseur

Voordelig?
n6K6n ffl33r... of laat het ons eens voorrekenen1

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Of komt u geheel vrijblijvend eens
binnen in onze winkel in Warnsveld.

Voor complete
woninginrichting
noor

 v^ '̂ Wichmond - Hackforterweg 19 -Tel. 05754-517
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

OPENINGSTIJDEN WINKEL: 9.00-12.30 uur / 13.30-18.00 uur. Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten.
Zaterdag open tot 16.00 uur. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 20.00 UUR.

REEVOORBOUT P.m 18,50 p
BRAADKUIKENS 5,25 Perkg.
«j u* POELIER HOFFMAN

Mooie gemengde examen boeketten

a e
o >

2 BEGONIA'S 10,-
5 GERANIUMS OF
FUCHSIA'S 12,50

10 BOL BEGONIA'S 12,50

w* tomende maat nemen
wl| naaten

M|uUHits

VLIJTIGLIESJE, SALVIA'S, AGRATUM,
BEGONIA, LEEUWENBEKKEN, CYNIA'S, etc.

\24GEMENGDVOOR 13,75
i Bij inlevering van de bon 1,— korting

LOBELIA, ALYSUM, AFRIKANEN, etc.

32 GEMENGD VOOR 13,75
Bij inlevering van de bon 1,— korting

VOLOP WINTERKOOL, RODE,
WITTE, GROENE OF SPRUITKOOL

DE VALEWEIDE bloemen



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

OPEL CORSA:
10S 3-drs. Swing, rood, 48.000 km, 1 -'85
12S 2-drs. TR, bruin, 55.000 km, 3-'84
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
12S 2-drs. TR LS, rood, 45.000 km, 9-'85
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
12S 3-drs. Spec., groen (m.), 140.000 km, 11 -'82 •
16D 3-drs. LS, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
12S 3-drs., bruin, 76.000 km, 8-'83
13S 5-drs. Caravan, groen, 80.000 km, 6-'83
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km, 1 -'84 •
12S 3-drs. Spec. blauw, 56.000 km, 1 -'84
12S 3-drs. Spec., zilver, 68.000 km, 2-'84
12N 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
13S 3-drs. LS LPG, grijs, 125.000 km, 1 -'85
12S 3-drs. LS, blauw, 94.000 km, 3-'85
12S 3-drs. GL LPG, grijs (m.), 106.000 km, 7-'85
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 4-drs. LS, LPG rood, 86.000 km, 1 -'87
13S 4-drs. LS, groen (m.), 75.000 km, 1 -'87
12S 3-drs. LPG, blauw, 68.000 km, 1 -'87 •
16D 4-drs. LS, wit, 55.000 km, 4-'87
16D 4-drs. LS, grijs, 10-'87

OPELASCONA:
16D 4-drs. LS, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, blauw, 123.000 km, 4-'84
16S 4-drs. Traveller, LPG, rood, 88.000 km, 6-'87

OPEL OMEGA:
2.3 D 4-drs., staalgrijs, 72.000 km, 6-'87
18S 4-drs. LS, grijs, 32.000 km, 1 -'87

• = Ruurio

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

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Mazda 626 2.0
4-drs., goud (m.), 87.000 km, 6-'83
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
Volvo 343 DL faut.J
geef, 106.000 km, 1 -'82
FordFiösta 1.1 L
3-drs., grijs, 76.000 km, 1984
Ford Fiësta Fitness 16D
wit, 58.000 km, 7-'87
Ford Escort 1.3 L Bravo
goud (met.), 37.000 km, 5-'84
Ford Escort 1.3 L
3-drs., blauw (m.), 38.000 km, 1 -'84
VW Gold 1600
3-drs., groen (m.), 105.000 km,
2-'81
VW Passat Variant dsl
groen, 1 51.000 km, 6-'83
VW Polo 1300
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85
Mitsubishi Galant 2.3 TD
groen (met.), 155.000 km, 3-'84
Fiat Ritmo 1.1
wit, 36.000 km, 5-'86 •
Fiat Uno 45 Amigo
blauw, 32.000 km, 6-'86
Nissan Cherry 1500 GL
rood, 62.000 km, 3-'85

Hoe grenzeloos wordt Europa?
EUROPESE VERKIEZINGEN
Stem DONDERDAG 15 juni a.s. LIJST 3

Bel voor vervoer of volmacht: mevr. AJ. Mulderije 05752-3254
H.A. Bogchelman 05752-2354 of mevr. H. Klein Lebbink 05754-617

Zomer
japonnen

ook m. kl.
foutjes

AKTK
Kinder-

pantalons
in unie en

ruitjes

NU 29,-

35,- 45,-
+ 59,-

Modec entrum

Off. OPEL -l- ISUZU-dealer
Leasing-inruil en 100% financiering mogelijk

Voor een gezellige
vrolijke

en feestelijke
Vierdaagse intocht

Bloemen horen daarbij
Bij ons zeer mooie en aantrekkelijke
Vierdaagse boeketten
voor speciale prijsjes.

Ook in de tijd van examen uitslagen
hebben wij steeds volop rozen en
samengestelde boeketten in voorraad.

JM*

dijkffmcin
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Is uw grasland
kaal en glad

en door de regen
lekker nat

Wij brengen
gratis varkens...

en het gras bruist
uit de grond.

Tel. 1602

LTelevisie
reparaties
_ direct

— uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELETVISIF. VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

voor

U
itmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk

schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 3 5, vorden, tel. 05752-1523

Industr.terr. "De Mars
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845

GESLAAGD?

Gefeliciteerd!

NEEM NU AUTORIJLES BIJ:

fT^-Tf!
tfgtf* Autorijschool

i££? HILFERINK
BOVAG Insulindelaan 38

Tel. 05752-1098/1619

BMW en Mazda automaat

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

DEZE WEEK:
Hollandse nieuwe
per stuk 2,25 / 5 voor l 0,"~

zelf schoonmaken per stuk l / / 5 / 7 voor l O/""

SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram voor 3/"~/ 500 gram voor 7r~—

EMMERTJE
ZUREHARING

4,50

VERDER VELE SOORTEN WARME EN GEBAKKEN VIS
GRATIS VISKRUIDEN

NBIEDING
KATOENEN BROEK

BANDPLOOI
NORMAAL 99,90

NU VOOR

69,95



Eerste overdekte openluchttheater
start 10 juni in Lochem

Zaterdag 10 juni opent voor het eerst in Nederland een overdekt openluchttheater zijn deuren. Het van de
popfestivals bekende Lochemse Openluchttheater heeft een overdekt podium en een overkapte hoofdtribu-
ne gekregen. Deze hoofdtribune biedt plaats aan 700 personen.
Door de overkapping is het mogelijk een vast speelplan op te zetten. In de maanden juni, juli, augustus en
september worden meer dan 40 voorstellingen opgevoerd.
Deze zijn allereerst gericht op jongeren, die in Lochem verstoken zijn van een vast concertpodium en zelfs
van een discotheek. Daarnaast richt het programma zich in juli-augustus op de jonge en volwassen
toeristen.

's Zomers wordt het inwonersaantal van
Lochem bijna verdubbeld door het gro-
te aantal toeristen, die evenals de locale
jongeren weinig uitgaansmogelijkheden
hebben.
Het management van het theater is in
handen van het Lochemse reclamebu-
reau Schulte & Partners, die met 27 me-
dewerkers en 35 miljoen billing één der
grootste onafhankelijke reklamebu-
reaus in Nederland is.

Unieke overkapping
Het reeds in 1937 gebouwde theater aan
de voet van de Lochemse Paasberg
krijgt een podium van 10x14 meter met
een volledige overkappig op ca. 4 meter
hoogte. Deze overkapping is een space
frame-ontwerp van Ir. Eekhout van Oc-
tatube uit Delft, die zeer recent cum
laude promoveerde op 'Architecture in
Space Structures'. Hij is gespecialiseerd
in ruimtelijke constructies, die zich
door hun lage gewicht goed lenen voor
vrije overspanningen.

Voor het behouden van de lichtval bij
dagvoorstellingen is gekozen voor
translucent (= transparant) dakmate-
riaal. De overkapping van de hoofdtri-
bune is gemaakt door adviesbureau Lü-
ning uit Doetinchem. Dit bureau is ge-
specialiseerd in gebouwen en overkap-
pingen gemaakt van hout.

Organisatie
De theater-organisatie is in handen van
Schulte & Partners, die tevens de infra-
structuur van het theater verbeterde. De
horeca en technische leiding is in han-
den van Hilde Wenninkmeule en Wim
Smies, die een brede ervaring op beide
terreinen hebben opgedaan.

De voormalige blokhut is omgebouwd
tot Taveerne 'De Paasberg'. Dit eetcafé
is ook geopend als er geen voorstellin-
gen in het openluchttheater zijn. Te-
vens worden de prachtig hooggelegen
terrassen bij het Theehuis weer in ge-
bruik genomen.

Wandelaars zullen hier — ook in het
weekeinde — een fraai uitzicht hebben
over het theater, dat volwassen bomen
heeft van 10 meter hoogte. Bij diverse
bomen en struiken komen bordjes met
de soortnaam.
Ook wordt aan bedrijven, verenigingen,
organisatie.d. de mogelijkheid gebo-
den gebrSrte maken van de faciliteiten
van dit Openluchttheater.

Openingsprogramma
zaterdag! O juni
Voor de Wnderen is er 's middags een
optreden van Peppi & Kokki. Daarna
een voorstelling van het bekende duo
'Circus Custers'.
's Avonds is er Greetje Kauffeld, die
voor de pauze een concert-optreden
verzorgd; na de pauze kan er op de na-
tuurstenen dansvloer worden gedanst,
eveneens verzorgd door Greetje Kauf-
feld.
Voor nadere informatie: tel. 05730-
56363.

Juni-maand
Flophouse-maand
De maand juni wordt een bijzondere
maand in en om de Toldijkse jongeren-
soos Flophouse. Onder het motto: 'Juni-
maand, Flophouse-maand', wordt een
viertal aktiviteiten georganiseerd, waar-
van er twee gratis bezocht kunnen worden.

Vrijdag 9 juni — De reeks begint met
een speciale gebeurtenis op vrijdag 9
juni. De Deventer formatie 'Doublé
XX' speelt al jaren nu en dan in Flop-
house en toen de mensen van de Tol-
dijkse jeugdsoos vernamen dat toetseni-
ste Hanneke haar keyboards in de wil-
gen hangt, bood men haar spontaan een
afscheidsconcert aan. Ook bekend van
de twee Steen-goed Festivals zal Dou-
blé XX voor het laatst in de oude bezet-
ting te horen zijn en Flophouse zou
Flophouse niet zijn als men niet enkele
verrassingen in petto had.
De toegang is vrij en als nou iedereen
een bloemetje meebrengt...

Vrijdag 23 juni — Veertien dagen later
wordt er een groot Zomerfeest gehou-
den. Een lang gekoesterde wens gaat
dan in vervulling: het nieuwe terras zal
op feestelijke wijze geopend worden.
Bij de start van de zomer zal dit grote
tuinfeest opgeluisterd worden door het
illustere 'huisorkest' 'The Amazing
Stroopwafels'. Gezellige zitjes, een
kampvuur en een grote berbecue zullen
het geheel completeren. Wederom is de
entree vrij.

Vrijdag 30juni — Dan is het weer zo ver:
de laatste vrijdag van juni. En hele
volksstammen weten: dat betekent het
spektakel van 'Normaal in Toldiek'. In
een volgende editie zullen we hierover
verder berichten. Kaarten zijn nu ver-
krijgbaar.

Zondag 2 juli — Traditioneel volgt dan
op de zondag het drukbezochte en
knoert-gezellige koffieconcert. Ditmaal
zal de Limburgse top-buutreedner Pier-

re Knoops de speciale gast zijn. Ook
hiervoor liggen de kaarten klaar.

Juni-maand, Flophouse maand wordt
ongetwijfeld weer een van de hoogtepun-
ten uit het soosseizoen.

Voor Vakbekwaamheid Doe het Zelf aan
het IMO te Zutphen zijn geslaagd: dhr.
M.A. Leunk, Zutphen, dhr. R. Wasse-
naar, Zutphen en dhr. D.M. Bloemen-
daal, Warnsveld.

Nationale
Zonnebloemloterij Vlinderfeest
De jaarlijkse nationale Zonnebloemlote-
rij is weer van start gegaan. Vele vrijwilli-
gers van de plaatselijke afdelingen Wich-
mond en Vorden zullen de komende
weken op pad gaan om de loten aan huis
te verkopen.
Sinds 1969 is de loterij een zeer belangrij-
ke bron van inkomsten voor De Zonne-
bloem. De opbrengst is bestemd ter on-
dersteuning van zowel het landelijk als
het plaatselijk werk van de vereniging
ten behoeve van langdurig zieken, licha-
melijk gehandicapten en hulpbehoeven-
de ouderen van alle gezindten.
Mede dankzij de loterij, organiseren
onze beide afdelingen onder andere dag-
boottochten, ontspanningsmiddagen,
aktie Zon in de Schoorsteen, Nationale
Ziekendag en vervullen zij hun belang-
rijkste taak, het bezoekwerk.
Met de loten zijn vele aantrekkelijk geld-
prijzen te winnen. Op elk lot zijn twéé
kansen op een prijs. De trekking vindt
plaats in november op het Nationaal Bu-
reau te Breda. De Zonnebloem kent vele
aktiviteiten voor zieke, gehandicapte en
hulpbehoevende medemensen. Vanuit
het regelmatig ziekenbezoek zijti in de
loop der jaren o.a. dagboottochten; va-
kantieweken, ontspanningsbijeenkom-
sten en andere aktiviteiten ontstaan.
Ruim 30.000 vrijwillig(st)ers zetten zich
dagelijks in om deze aktiviteiten mede te
realiseren. Maar zonder de financiële
ondersteuning van de Nederlandse be-
volking is dit helaas niet mogelijk. Koop
daarom Zonnebloemloten om dit werk
te steunen. Dat men daarbij tevens de
kans maakt op een aantrekkelijke geld-
prijs is leuk meegenomen.

in Leo-Stichting
Op 11 juni is het weer zover. Men kan dan
de wilde plantentuin van Frater Jeroen
bij het fratershuis van de Leo-Stichting
(bij Borculo) bekijken.
Dit evenement, dat tweemaal per jaar
plaatsvindt, is echt de moeite waard. Met
veel zorg omringen de fraters Jeroen en
Willibrordus hun troetelkind, dat lang-
zamerhand danig uit de kluiten gewas-
sen is. Dagelijks wordt er gewerkt om te
zorgen dat grassen niet de overhand krij-
gen. In het Vlinderjaar '89 krijgen na-
tuurlijk ook deze blitse kinderen van
Moeder Natuur alle aandacht, waarbij je
wel afhankelijk bent van het weer. Wind
en regen maken hun het vliegen onmo-
gelijk. Maar zelfs bij vlinder-onvriende-
lijk weer zal er veel informatie over vlin-
ders zijn. Over hun levensomstandighe-
den, wat hen bedreigt, over hoe je kunt
helpen hun mogelijkheden te verbete-
ren. Mensen van de Vlinderstichting
verlenen medewerking.

Vanzelfsprekend is het IVN, afd. Lo-
chem e.o. vlinderlicht aanwezig met een
informatie/verkoopstand. Maar vooral
met planten voor uw tuin, balkon of
bloembak waarmee U vlinders een ple-
zier doet, en zeker ook hun nageslacht.
Voor een klein prijsje helpt u zo daad-
werkelijk mee aan het instandhouden
van vlindersoorten.
Kom dus. 11 juni (en 9juli) naarde Leo-
Stichting, ten zuiden van de weg Ruurlo-
Borculo. De tuin ligt achter het fraters-
huis (dus niet bij het internaat), Alexan-
drinalaan 13. Pijlen geven de route aan.

Open Huis
Muziekschool
Op zaterdag 10 juni a.s. houdt de Mu-
ziekschool regio Zutphen 'Open Huis'
in de hoofdvestiging in de Hanzehof te
Zutphen. De leskamerdeuren staan dan
open en belangstellenden krijgen de ge-
legenheid om in de 'keuken' van de mu-
ziekschool rond te kijken.
De mogelijkheid bestaat om een drank-
je te nuttigen aan de bar van de Hanze-
hof en intussen te luisteren naar de
combo's lichte muziek, die in de foyer
een openbare repetitie houden.

Informatie over de inhoudelijke kant
van de lessen wordt gegeven door de
betreffende docenten. Voor algemene
informatie (lesgeld, plaatsing, etc.) kan
men terecht bij de stand in de hal van de
muziekschool.

De Stichting Muziekschool regio Zut-
phen is een door gemeenten gesubsi-
dieerde instelling en is werkzaam voor
de inwoners van de gemeenten Gorssel,
Lochem, Steenderen,.Voorst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen.

'Sanclust'TOjaar
T.g.v. dit jubileum vindt er zondagmid-
dag 11 juni een muzikale happening
plaats in en om de NH Kerk te Steende-
ren. Onder het genot van een kop koffie
kunt u bij een infostand het wel een wee
van 70 jaar 'Zanglust/Sanclust' bekij-
ken. Tevens worden er schilderijen van
de 'Steenderense Joffers' geëxposeerd.
Het jubileumconcert is o.l.v. Klaas
Stok. Uitgevoerd worden o.a. 'Ode for
St. Cecilia's Day' van Henry Purcell en
'Magnificat' van J.C. Bach. Medewer-
king wordt verleend door 'Het Zutphen-
se Barokensemble', dansgroep 'Car-
priol' en enkele solisten.

Open Dagen
Het dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Zutphen houdt dit jaar haar open dagen
op vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni.
Tijdens deze twee open dagen kan een
ieder informatie over het dierenbe-
schermingswerk krijgen, een praatje
maken met het beheerdersechtpaar en
tevens rondkijken in het dierentehuis.
Maar er is ook een rommelmarkt, een
verloting en een oliebollen- en koffie-
kraam. Heeft u nog spulletj^^oor onze
rommelmarkt, dan horen ^wlit graag
van u, 05750-20934 of 0575^114. Met
de opbrengst van deze open dagen wor-
den diverse wensen op het dierentehuis
gerealiseerd.

•••̂ ••MM^^^^H

Agenda
JUNI:

8 Bejaardenkring Vorden
9 SWO Vorden, Open Tafel

10 Jong Gelre, Buitensportdag te
Twello

10—11 3 weekendtoernooi Ratti
11 De Snoekbaars, onderlinge

kompetitie
11 SWO Vorden, Open Tafel
12 ANBO jeu de boule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
13 SWO Vorden, Open Tafel
13 ANBO fietstocht - Marktplein
16 Jubileumverloting Concordia
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 Tuinfeest Hamparty
18 S WO Vorden, Open Tafel
19 ANBO jeu de boule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
19-22 juni Fietsvierdaagse VRTC 'de

Achtkastelenrijders'; start café-rest.
'de Herberg'

20 De Snoekbaars, onderlinge
kompetitie

20 Soos Kranenburg
20 SWO Vorden, Open Tafel
23 Jong Gelre Vorden, barbecue
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
26 ANBO jeu de boule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
27 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel

Tenniscompetitie
Zondagcompetitie 4-6
Heren: Mallumse Molen-Vorden l 3-3,
Ludica-Vorden 2 6-0, Vorden 3-Ugche-
len 2 6-0, Vorden 4-Rozendaal 2 0-6.
Gemengd: Vorden 1-Mallumse Molen l
1-7 (senioren), Malburgen-Vorden 8-0
(junioren).

Heren l en 2 hadden zware tegenstan-
ders. Voor beiden was het belangrijk om
te winnen, om nog kans op promotie te
maken. Heren l wil het echt uitstellen
tot de laatste speeldag. Een forse over-
winning en een nederlaag voor naaste
konkurrent TION' is nu nog de enige
mogelijkheid.
Doordat Heren 2 tegen de bovenste
moest en helaas met 6-0 ten onder ging,
is het bijna onmogelijk voor hen om nu
nog kampioen te worden.

Heren 3 liet nog even zien toch nog
weerstand te kunnen bieden. Met 6-0
tikken de puntjes mooi aan.

Heren 4 moest toch tegen de nr. l van
hun poule het onderspit delven met 6-0.
Voor beide miex werd het een dikke ne-
derlaag.

De zaterdagcompetitie bestond nog uit
l wedstrijd. Heren Veteranen moesten
hun laatste wedstrijd spelen tegen Win-
terswijk. Het werd een gelijk spel: 3-3.

SV Ratti-nieuws
De behaalde resultaten tijdens toer-
nooien van Ratti D-pupUlen. Het eerste
toernooi in Diepenheim 20 mei: Die-
penheim Dl-Ratti Dl 0-2, Ratti Dl-
Neede D2 1-1, Ratti Dl-Ruurlo D2 0-0,
Witkampers D2-Ratti Dl 0-1. 3e plaats
in de finale behaald.

Het tweede toernooi in Groenlo 27 mei:
Grolse Boys Dl-Ratti Dl 0-0, Ratti Dl-
WW 34 Dl 2-1, AZSV Dl-Ratti Dl 0-1.
2e plaats bij de Grolsche Boys.

Het derde toernooi op eigen terrein:
Ratti Dl-Vorden Dl 1-0, Ratti Dl-
Voorwaarts D3 0-2, Ratti Dl-Doetinc-
hem D2 0-0, Ratti Dl-Wilhelmina SSS
Dl 0-1. Niet overgegaan naar kruisfinale.

4 tegen 4 met E-pupillen: MEC-Ratti
5-2, Ratti-Reunie 3-0, SVBV-Ratti 0-5,
Ratti-ZW '56 4-2. Op één puntje na niet
in de kwartfinale.

Loterij
A.s. zaterdag 10 juni begint SV Ratti de
verkoop van de loten t.h.v. de nieuwbouw
van de kantine. Ratti hoopt de loten te
slijten onder alle inwoners van Vorden.
Het doel van de verloting is wat meer fi-
nanciële armslag. Er zyn btf deze loterij
diverse mooie prijzen te winnen.

L.R. en P.C. de
Graafschap
Het afgelopen weekeinde werd in
Warnsveld het concours van de rijvere-
niging Gorssel-Zutphen verreden. Op
zaterdag 3 juni waren de ponies aan de
beurt, terwijl de paarden op zondag 4
juni reden. De resultaten vielen voor de
Graafschap niet tegen en luiden als
volgt:

Ponies
Suzanne Hartelman met Alferdy Ie in
de L l-dressuur 141 punten. Rinie Heu-
velink met Lucky 4e prijs L l-dressuur

124 punten. Monique Groot Roessink
met Patricia 2e prijs Ll-dressuur 122
punten. Saskia Vreman met Hamed 5e
prijs M2-dressuur 124 punten. Jorien
Heuvelink met Sarah 6e prijs L-sprin-
gen. Janet Zomer met Kelly 6e prijs
L-springen. Ook viel het viertal in de
prijzen, zij werden Ie in de afdelings-
dressuur klaase L, met 120 punten.

Paarden
Irene Regelink met Ramses Ie prijs
B-dressuur 130 punten. Tom Schreuder
met Borus 4e prijs B-dressuur 124 pun-
ten. Amely Overmars met Anita 4e prijs
B-dressuur 124 punten. Wim Lenselink
met Grando 4e prijs M-springen.

Achtkastelenrij ders
Leden van de VRTC 'de Achtkastelen-
rijders' hebben een driedaagse tocht ge-
houden van Vorden naar Attendorn aan
de Biggensee. Een tocht van ruim 200
kilometer. De tweede dag werd er een
fietstocht gehouden in het 'Rothaarge-
birge', een tocht van 140 kilometer. Met
de terugtocht erbij, werden in deze drie
dagen 600 kilometer op de fiets doorge-
bracht.
De rit was uitgezet door de heren H.
Arfman, H. te Linde en H. Eggink, ter-
wijl de firma Boerstoel een volgwagen
ter beschikking had gesteld. In totaal
maakten 14 leden van 'de Achtkastelen-
rijders' de tocht mee.

Rabo/Dash
stratenvolleybal-
toernooi
Het stratenvolleybaltoernooi dat de ko-
mende weken in samenwerking met de
plaatselijke Rabo-bank door de volley-
balvereniging 'Dash' in de sporthal
't Jebbink wordt georganiseerd mag zich
in een grote belangstelling verheugen.
Niet minder dan 65 teams hebben zich
ingeschreven. Deze teams worden ver-
deeld in 15 poules van vier en in één
poule van vijf deelnemers.
Inmiddels zijn in zeven poules drie wed-
strijden gespeeld en zijn de poulewin-
naars bekend.
Dat zijn: Cedonnullie; Deliciateam; de
Stroet; Herberg II; Monday Stars; Boe-
tiek 32 en Jong Gelre 2.
Het toernooi wordt op de volgende da-
gen voortgezet: maandag 12 juni; dins-
dag 13 juni en zaterdag 17 juni.

Jongelui op de clubkampen
De afgelopen twee weekeinden vertrokken zo'n 130 clubkinderen en
clubleid(st)ers naar kampeerboerdery 'de Baankreis' in Almen. Daar
vond de seizoenafsluiting plaats van het clubwerk uitgaande van de
Gereformeerd/Hervormde Jeugdraad.

Door de groei van het aantal clubkinde-
ren de laatste jaren, was het nodig dit
jaar zelfs twee weekeinden te houden.
Dat gaf ook nieuwe mogelijkheden om
nog meer een bij elke leeftijdsgroep pas-
send programma aan te bieden. 'Mede
daardoor werd dit clubkamp tot het ge-
zelligste en leukste dat we in jaren ge-
houden hebben', vertelde een clubleids-
ter die al tien jaar bij het werk van de
Geref./Herv. Jeugdraad betrokken is.

'Maar ook merk je dat de leiders en
leidsters die meegaan zo langzamer-
hand heel wat ervaring hebben gekre-
gen in het organiseren van zo'n week-
end'. Bij het eerste weekend, dat van de
jongste clubs (voor kinderen van de ba-
sisschoolgroepen 2 t/m 6), werkte ook
het mooie weer mee om het geheel te
doen slagen. Dat clubkamp stond in het
teken van Indianen. Elke groep vormde
een 'indianenstam', bouwde wigwams
en maakte indianenkleren met een
hoofdtooi. De kinderen werden boven-
dien geschminkt. Hoogtepunten van
het programma waren de speurtocht
met allerlei opdrachten in het bos, een
levend kwartet/vlaggenroofspel en het
kampvuur (met zingen onder gitaarbe-
geleiding) op zaterdagavond.
Het weekend werd afgesloten met een

zondagmiddagviering die geleid werd
door één van de Vordense predikanten.
De oudere clubs (leeftijdsgroepen 7 en 8
van de basisschool en de tienerclub)
vertrokken afgelopen weekend naar 'de
Baankreis'. Op vrijdagavond begonnen
ze met een kampvuur, waarbij ze ook
stokbrood konden bakken. Na een pan-
nekoekmaaltyd gingen de jongelui op
pad voor een lange nachtelijke puzzel-
tocht. De volgende dagen stonden o.a.
een douanespel in het bos, een fïetspuz-
zeltocht naar 't Joppe en een televisie-
spel op het programma. Op zaterdag
was er een extra feestelijke avond, waar-
bij elke groep een imaginair land moest
vertegenwoordigen, met een eigen vlag,
klederdracht, volkslied etc. Gelukkig
was dit programma binnen gepland, zo-
dat de inmiddels begonnen regenbuien
het niet konden laten mislukken.
Alleen op de zondagmorgen was het no-
dig een buitenprogramma naar binnen
te verplaatsen. Ook dit clubweekend
werd afgesloten met een zondagse vie-
ring o.l.v. een Vordense predikant. Het
thema daarbij was: 'de mooie momen-
ten in je leven die je nodig hebt om later
kracht uit te kunnen putten'. De clubs
beginnen weer eind september in de
clubruimte "t Achterhuus' achter de
Gereformeerde kerk.

Avondvierdaagse 'Sparta' van
start
In totaal 568 wandelaars zijn maandagavond van nabij de basisschool
Dorp van start gegaan voor de 22e editie van door de gymvereniging
'Sparta' georganiseerde wandel vierdaagse.

Vorig jaar waren er circa 550 deelne-
mers. Door de organisatie zijn routes
uitgezet van 5 en 10 kilometer. Maan-
dagavond gingen de wandelaars richting
Galgengoor; dinsdag werd koers gezet
richting Wichmond; woensdagavond
omgeving Kiefskamp, terwijl op de slot-
avond donderdag 7 juni voornamelijk in
Vorden zelf wordt gewandeld.

Op deze slotavond verzamelen de deel-
nemers zich bij de basisschool 'Het
Hoge', waarna met medewerking van de
beide muziekkorpsen 'Concordia' en
'Sursum Corda' de intocht wordt ge-

houden. Tijdens deze wandelvierdaagse
wordt bekendheid gegeven aan de aktie
'Europa tegen kanker'.

De Wehme
Vanuit bejaardencentrum 'De Wehme'
wordt ook zeer aktief aan de avondvier-
daagse meegedaan. De eerste avond na-
men 19 bewoners en de 2e avond 24, in
rolstoelen, aan deze wandelvierdaagse
deel.
Een pluim verdient ook zeker het perso-
neel en de vrijwilligers, die de bewoners
begeleiden.


