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Vordenaren maken
geen optimaal
gebruik van VVV
Het aantal Vordenaren dat de plaatse-
lijke VVV binnen stapt voor informa-
tie over dagtochten en uitstapjes in
Nederland is gering. En daar wil de
VVV in Vorden wat aan gaan doen.
'Het is zelfs zo dat de Vordcnaar die
naar Assen op vakantie gaat, met de
VVV in Assen belt. Ze weten niet
eens dat wij ook folders over Drenthe
hebben', aldus coördinator Jopic
Wullink van de VVV in een interview
met Weekblad Contact. 'Maar de
mensen zijn dat ook niet gewend. Ze
weten niet dat wij dat doen. De taken
van de VVV zijn ook niet voor niets
de laatste vier jaar zeer sterk veran-
derd. Zoiets moet groeien', voegt be-
stuurslid Ben Rosell toe. Vooreen uit-
gebreid interview zie Tweede Blad.

Uniek optreden in
café De Herberg
op zaterdag l april
In verband met de 50-jarigc bevrij-
ding van Vorden wordt er op zater-
dagavond l april door de stichting
HAM-Party in samenwerking met
zaal De Herberg een zogenaamde 'su-
perscssic bevrijdingslcntc' gehouden.
'Wc willen de bevrijding die avond
goed vieren, dus hebben we ook ge-
kozen voor een band die gewoon goed
is', aldus André Schröcr. Rond de Ne-
derlandse zanger Kaz Lux is een unie-
ke band samengesteld met artiesten
van naam. In principe gaat het om een
eenmalig optreden. De superscssie-
band bestaat uit Kas Lux (zang), Jan
de Bruin (zang/gitaar), Hans Water-
man (drums), Niels van Hoorn (sax)
enBartBocls(bas).

Kerkdiensten van
katholieken in
teken van Ethiopië
De kerkdiensten in de R.K. St. Padua-
kerk in Kranenburg en de Christus
Koningkcrk in Vorden staan dit weck-
end in het teken van het ontwikke-
lingsproject Gama Gofa in Ethiopië.
Zo zal op zaterdagavond 25 maart in
de St. Paudakcrk een diaserie over dit
land vertoond worden.
Datzelfde gebeurt ook tijdens de eu-
charistieviering op zondagochtend 26
maart in de Christus Koningkerk. Aan
deze dienst zullen verder het gemeng-
de koor en de werkgroep Missie, Ont-
wikkeling en Vredeswerk (MOV)
meewerken. Verder is er na afloop
van deze eucharistieviering een ethio-
piëwinkel waar zelfgemaakte siera-
den en schilderijen worden verkocht.
De opbrengst komt ten goede aan het
ontwikkelingsproject Gama Gofa.
Verder is er die ochtend ook de moge-
lijkheid om een hapje te eten. De le-
den van de werkgroep MOV zorgen
voor koffie, thee en limonade. Ook op
de katholieke basisschool De Vorde-
ring besteedde men afgelopen dagen
aandacht aan het project Gama Gofa.

Bejaardensoos
De Bejaardensoos Vierakker/Wich-
mond houdt op woensdagmiddag 29
maart haar maandelijkse bijeenkomst
in het Ludgerusgebouw in Vierakker.
De middag wordt verzorgd door apo-
theek Veen uit Vorden.

Modeshow Lammers trekt veel publiek

Feestkrant
zwembad
Ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van zwembad 'In de
Dennen' komt Weekblad Con-
tact deze week uit met een spe-
ciale feestkrant. 'Plons' staat
boordevol met informatie en
nieuws over de jubileumfestivi-
teiten die op 10 juni plaatsheb-
ben rondom het zwembad.

Vijf mannequins van Lammers Damesmode toonden afgelopen maandag de nieuwste voorjaarsmode tijdens twee shows
in Hotel Bakker. Beide shows trokken een volle zaal. Evenals vorig jaar ligt de nadruk weer op natuurtinten. Alleen
worden deze nu gecombineerd met vrolijke harde kleuren zoals blauw en groen. Ook lieten de mannequins zien dat in
1995 eigenlijk alles mogelijk is. Dus zowel kort als lang. Lammers Damesmode wil zich dit jaar ook duidelijk profileren
als een zaak voor jong en oud. Met name het huismerk 'Linda Lu' is voor de jonge vrouw een onmisbare aanvulling op de
garderobe. Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterc^Ê^5 maart houdt Lammers Damesmode open huis. Ond£^: genot
van een hapje en een drankje kunt u dan de nieuwe ^mectic komen bekijken.

ANBO neemt afscheid van
dames van het eerste uur

Toneelgroep Linde
weet publiek

De afdeling Vorden van de ANBO
heeft tijdens de jaarvergadering af-
scheid genomen van de dames 'van
het eerste uur' te weten mevrouw
J.L.W. Bargeman-ter Maat en me-
vrouw M.J. Voskamp-Jonkers. Bei-
de dames hebben vanaf de oprich-
ting, acht jaar geleden, een be-
stuursfunctie verricht.

Voorzitter P.P. Takken sprak lovende
woorden tot de beide dames en over-
handigde hen als blijk van waardering
een bloemetje. Overigens blijft me-
vrouw Bargcman wel lid van de So-
ciale Culturele Commissie. De heer
P.P. Takken werd herkozen. Bestuurs-
lid G.J.F. Meijcrink stelde zich niet
herkiesbaar. In deze vacature zal nog
nader worden voorzien. Alle aftre-
dende bestuursleden kregen boven-
dien een attentie aangeboden.
Voorzitter Takken keek deze avond
optimistisch richting toekomst maar
sprak zijn teleurstelling uit over het
feit dat de belangstelling voor de
maandelijkse bijeenkomsten tegen-
valt. 'Onze vereniging heeft 300 le-
den. Je mag dan toch wel verwachten
dat de maandelijkse bijeenkomsten
zo'n 70 a 80 mensen trekt. Maar dat
gebeurt dus niet. Dat vind ik erg jam-

mer. Want we doen elke keer weer
heel erg ons best om de leden een leuk
en afwisselend programma aan te bie-
den' , aldus Takken.
De Sociaal Culturele commissie heeft
zich het afgelopen jaar buitengewoon
verdienstelijk gemaakt bij het organi-
seren van de braderie, het brengen
van bezoeken aan zieken en zeer ou-
den. Ook het klootschieten, kegelen
en midgetgolf stond in de belangstel-
ling. De fietstochten werden even-
eens goed bezocht. Het bestuur van de
ANBO is momenteel bezig om wat
nauwere contacten te leggen met de
twee andere ouderenbonden in Vor-
den. Het ziet er naar uit dat dit op den
duur zal leiden tot een zekere vorm
van samenwerking.
Financieel gaat het eveneens goed
met de ANBO. Penningmeester D.
Krol maakte een speciaal compliment
richting de dames van de sociale cul-
turele commissie. 'Dankzij hun inzet
hebben wc een flink bedrag van de
opbrengst van de braderieën in het so-
ciaal cultureel Fonds kunnen stop-
pen', aldus de heer Krol.
Burgemeester- Kamerling hield een
inleiding met lichtbeelden, hetgeen
bij de aanwezigen zeer in de smaak
viel.

goed te amuseren
Met name in het derde bedrijf, toen de
verwikkelingen elkaar in een snel
tempo opvolgden, zorgde Toneel-
groep 'Linde' zaterdagavond in een
volle zaal van het Dorpsccntrum voor
veel hilariteit onder de toeschouwers.
De toneelgroep is een groep met vrij-
wel uitsluitend spelers en speelsters
die uit het buurtschap Linde afkom-
stig zijn. Dit keer was gekozen voor
het stuk 'Geen been om op te staan'.

Het verhaal draaide met name om de
oude manke boer Evert Wilmink ge-
speeld door Henk Slcumer. Een vier-
tal neven en nichten dachten dat er bij
Evcrt nog wel wat te halen viel en
hadden een dusdanig plannetje be-
dacht om hem uiteindelijk in een be-
jaardentehuis te kunnen 'droppen'.
Buurman Mans (Wim Lebbink) en de
schoonzus van Evert (Nettic Arfman)
staken daar echter ccn stokje voor.
Speciaal de uitermate nieuwsgierige
Mans was overal van op de hoogte.
Op deze warme zomerdag waarop het
toneelstuk zich afspeelde, ontstonden
daarna 'verhitte' discussies met aller-
hand komische situaties. Zoals een
goed blijspel betaamt was er natuur-
lijk een happy end: een huwelijk tus-
sen Evert en zijn schoonzus de wedu-
we Hanna. Dat de neven en nichten
naar de centen konden fluiten moge
duidelijk zijn.

Kaartverkoop deze week van start

Drie avonden revue in Dorpscentrum
Het Deldens Toneel zal op zater-
dagavond l april in het kader van
het bevrijdingsfeest de revue 'Kom
us an' opvoeren. Plaats van hande-
ling is het Dorpscentrum. Aange-
zien de organisatie veel belangstel-
ling verwacht voor deze voorstel-
ling, staan er op vrijdagavond 7 en
zaterdagavond 8 april ook uitvoe-
ringen op het programma.

De revue 'Kom us an' speelt zich af in
en rond het dorp Vorden. Twee boe-
renfamilies en de VVV spelen een
centrale rol. Er werken in totaal een
kleine zestig personen mee aan deze
revue. In het toneelgedceltc dat onder

leiding staat van Wilma Rossel, Henk
Broekgaarden en Dick Regelink ko-
men vele leuke humoristische scènes
en dialogen voor. De zanggroep, die
bestaat uit voornamelijk Vordense le-
den van zangkoor Backcorncr neemt
het vocale gedeelte voor haar reke-
ning. De liedjes zijn van tekst voor-
zien door Erik Knoef. Cabaretgroep
'Hoe? Zo! verleent ook haar mede-
werking aan deze revue. Het show-
ballet wordt geleid door Reina Groe-
nendal. Zij heeft de choreografie ge-
daan van de te dansen onderdelen. De
zang wordt muzikaal ondersteund
door enkele leden van de Vordense
band 'Almost Sober'.

De decorbouwers zorgen voor tien
prachtige decors waarin zich de revue
zal afspelen. De algehele leiding is in
hanojen van Henk Broekgaarden,
Dick Regelink en Wilma Rossel en zij
laten ons weten dat het absoluut de
moeite waard is om de voorstelling te
komen bekijken. Leden van de Oran-
jevereniging kunnen vanaf deze week
op vertoon van hun contributiekaart
een toegangsbewijs afhalen bij de
ABN/AMROBank.

Voor niet-leden zijn kaarten in de
voorverkoop te verkrijgen bij de
ABN/AMRO Bank en het Dorpscen-
trum in Vorden.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 26 maart 4e zondag van de Veertigda-
gentijd 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens m.m.v.
de Cantorij. Er is zondagsschool en jeugdkerk.
Na afloop koffiedrinken in de Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. J. Jurjens,
Schalkhaar; 19.00 uur ds. P. Boomsma, Apel-
doorn.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 25 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 26 maart 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 maart Pas-
toor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 25-26 maart dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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 huis-
artsen 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.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 25-26 maart G.M. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. Tel. 05753-1400.
Overige zaken op afspraak. Tel. 05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer

06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart: mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. tel. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 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.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 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. fel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 maart 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 26 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 maart Pas-
toor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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 iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Lezers van Contact die in het buitenland wonen, kunnen gebruik maken
van onderstaande banknummers. Uiteraard ook mensen die een extra
gift willen doen.

Rabobank Vorden
ABN/AMRO Vorden
SNS-bank Vorden

36.65.57.475 girorekening van de bank 862923
47.30.94.835 girorekening van de bank 837570
93.33.31.479 girorekening van de bank 310031



N.A.K. gekeurde
pootaardappelen

diverse rassen, o.a.

Eersteling
Doré

Lekkerlander
Parel

Frieslander
Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

Schoenmakers

Lente-aan bieding!
Bij een volledige behandeling, een
voedingsampul of wimpers verven GRATIS.

Geldig t/m 15 april '95.

Een schoonheidsbehandeling hoeft echt niet
duur te zijn, stel uw eigen behandeling samen.

Ook voor arpmatherapie of een zonnebankkuur
bent u bij ons aan het goede adres.
Vraag vrijblijvend advies over de vele
mogelijkheden.

Behandel uw huid met zorg van dr. R.A. Eckstein
en make-up van John v G.

M OS7SI-4I4I

Behandeling op afspraak.

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

Jl

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
lal :08347-81378 tel:05752-3006
's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

NI EUW
Kunststof dakbedekking

Duurzaam en milieuvriendelijk

Wilt u meer weten over dit unieke produkt,
vraag dan onze brochure aan , of

kom vrijblijvend bij ons langs.

tel. 05752 - 2627

Kantoor- en werkplaats Burg. Galleestr. 67 j
7251 EW Vorden

Zoveel goeds
in één brood.

Gebroken rogge:
bevat vitaminen,
mineralen en ook
sporenelementen. Het
brood blijft langer vers.

Gebroken soja: draagt
bij lot een goede spijs-
vertering.

Lijnzaad:
een oeroude en voor het
menselijk organisme zeer
belangrijke plant waarvan het
bestaan ca 6000-8000 jaren
bekend is.
Zijn bestanddelen dragen bij
tot een volwaardige voeding
en maken het brood goed
verteerbaar.

Sesamzaad
zorgt voor een afgeronde
en aangename smaak.
In de oven ontwikkelen
zich aromastoffen, die het
brood het bijzondere
cachet geven.

Zonnebloempitten:
hebben een hoog gehalte aan
linolzuren (een wezenlijk
bestanddeel van vetzuren) en
geven aan het brood een
geliefde notensmaak.

SOVITAL BROOD
met de oerkracht van
proteïnen - vitaminen

en mineralen.

Een nieuwe lente een nieuw recept!

Bij elke "ster" aanbieding krijgt u een zegel

en voor 15 zegels krijgt u gratis een boekje

met heerlijke vleesrecepten.

Alleen bij slager Jan Rodenburg.

SPECIALITEITEN

Gevulde Varkensfilet

^ 5 halen,

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Varkensrollade

100 gram ƒ 1 j49

.Schouderham

x 4
100 gram ƒ l

WEEKEND

Haas Rib karbonade

*i kilo ƒ 9,95
Bami of Nasi

1 kilo ƒ 5,95

ZATERDAG *
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

^1 kilo ƒ 7,95

Hamburgers

per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt

^ voor ƒ l O,"

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Profiteer mee
met ...

24 en 25 maart 1995

REVUE
"DE BB SHOW"

Jong Gelre
Warnsveld
Aanvang 24 maart, 19.30 uur

25 maart, 14.00 en
19.30 uur

in "De Boggelaar"
te Warnsveld

Na afloop dansen met Assorti.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspedaliteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

L t̂a IW

SS
ook Uw adres voor al
uw huisslachtingen

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 1 40 x 4^fe>,7 m f 1 7,50 p.m2

Watervaste Vloerplaten 92^^244,7 dik 19 mm
f 14,- p.m2

Tuinplanken geïmpregneerd 1 9 x 1 45 div. L v.a.
f 2,- p. m
Rabatplanken geïmpregneerd 1 9 x 1 45 L 5,7 m
f 3,25 p.m

Buitenvelderweg 1 -
Prijzen incl. B.T.W.

05736-1577.

oh
Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O Runder tartaar
100 gram van l ,79 voor 99
AH Pizza's 3 smaken
400 gram van 2,99 voor _

tSJ E l Sta r frisse handappel
per kilo van 2,50 voor

O Verse braadworst
l kilo van 10,98 voor

Pot rozen gemengd

OMO hoofdwas navul
1.7 kilo van 15,69 voor

Bake-off

Appelflap driehoek
per stuk van 1,50 voor

2,29
1,69

7,98
3,95

9,99

_99
Es) Croky chips d/v. smaken

200 gram van l ,89 voor

ë> AH Keukenrol
2 stuks van l ,99 voor

5) Roomboter cake
400 gram van 3,99 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
waar U gratis kunt 'pinnen'.

VOORAANKONDIGING
van onze

VOORJAARS-
MARKT

op de Vijfsprong op zaterdag 22 april
van 10.00-16.00 uur

met verkoop van zuivelprodukten,
zaden en plantgoed

- een vlooienmarkt en
- een terras met koffie en koek

Dit alles is ten bate van het Bouwfonds
voor de 2e fase van onze nieuwbouw.

P.S. heeft U nog spullen in te brengen voor de
vlooienmarkt, laat het ons weten (vragen naar Jan).

L.

Urtlcö De

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

Reeoordweg 2 Openingstijden:
7251 JJ Vorden dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Tel. 05752-3459 zaterdag van 9.30-12.30 uur

GEENZiN,NKOKEN?!
Alle Pizzaim

M DO fWOENSDAG EN DONDERDAG
(22, 23 maart) VOOR: 10,00

! Viballi en Calzone - ̂
norm. 19,75en 19.25NU: lO,

Pizza
Shoarma

ZUTPHENSEWEG l - VORDEN - TEL. (05752) 4222

KORTINGSBON
f 10,~ korting op het

inschrijfgeld t/m 31-3-'95

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Volg het gezond verstand
eet plan bij:

Slank-klup
Een vertrouwde naam in heel
Nederland

f 7.50 p.w.
Inschrijfgeld:! 22,50
+ f 7,50 1e weging

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
- Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
Ruurlo, Café-Rest. Keizerskroon, do. 18.45 uur,
tel: 05443-76794
Borculo, Cult. Centrum, Het Hof, di. 18.45 uur, tel: 05734-1805
Vorden, Dorpscentrum, do. 18.15 uur, tel: 05735-1597
b.g.g. regioleidster Joke Kragt, tel: 05472-92065

Onze kracht persoonlijke aandacht

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadercparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

Wij gaan verhuizen
naar de Revelhorst Dfll/AP
(bij Nieuwe Spittaal). DUlHU

Helaas kunnen wij u op zaterdag
25 maart niet massaal ontvangen,
i.v.m. onze interne verbouwing.
Toch willen we u graag van dienst zijn.
Maak een afspraak voor uw
persoonlijke Infodag Wonen met onze
hypotheekadviseur.

Rabobank
Zutphenseweg 26
7251 DK Vorden
telefoon 05752-7888



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Maika Willemein

15 maart 1995

Jan Hiddink
Wilma Hiddink-Lendering
Lieke en Joeri

Menninkweg 3a
7255 LL Hengelo

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Jorn Olav

Jorn is geboren op 18 maart
1995.

Renzeen
Marianne Kuitert-
Willemsen

Brinkerhof 57
7251 WX Vorden

Wonderen bestaan nog!

Op 19 maart 1995 zijn

Bram en Koen

geboren.

Sylvia en Peter Pijnappel

Beatrixlaan 22
7251 AN Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven die wij mochten ontvan-
gen voor en na het overlijden
van onze zorgzame vader en
opa

Harmanus Johannes
Beumer

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Kinderen en kleinkinderen

maart 1995
Schuttestraat 16
7251 MZ Vorden

Hierbij willen we iedereen be-
danken voor alle steun om het
verlies van onze zoon

JORN

wat draagzamer te maken.

Gerwin en Mariël Weijs

Vorden, maart 1995

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-setvice
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Huwelijkskaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

Herinner mij
maarniet in kwade dagen
Herinner mij in stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat heden
toch nog onverwachts is overleden mijn lieve
man, papa en opa

ANTONIE HERMANUS BRUIL
ECHTGENOOT VAN HENTJE BERENDINA BRUIL-TJOONK

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden : H.B. Bruil-Tjoonk
Vorden : Toos Bargeman-Bruil

Gerrit Bargeman
Maarten

Halle : Diny Heijink-Bruil
Bert Heijink

Vorden : Derk Bruil
Rita Bruil-Wesselink
Arjan, Bertine en Gerben

Wichmond : Jan Bruil

18 maart 1995
,,DeOckhorst"
Okhorsterweg 3, 7251 RG Vorden

Papa is thuis opgebaard.
De rouwdienst wordt gehouden op donderdag
23 maart 1995 om 11 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Wichmond.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Wichmond.
Gelegenheid tot condoleren in de kerk voor de
aanvang van de rouwdienst vanaf 10.30 uur.

Heden ging nog vrij onverwacht van ons heen
onze beste broer, zwager en oom

Antonie Hermanus Bruil
ECHTGENOOT VAN H.B. BRUIL-TJOONK

in de ouderdom van 77 jaar.

Vorden : A.F. Pardijs-Bruil
Aalten : Z.M. Bruil-Momberg

Baak : E.H. Bruil-Hietbrink
Vorden : B. Rossel-Bruil

G.J. Rossel

Neven en nichten

Vorden, 18 maart 1995

Heden werd uit onze kennissenkring weggeno-
men onze vriend

A.H. BRUIL

Fam. Heyink
Fam. Wesselink
Fam. Bargeman

Vorden, 18 maart 1995

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige man gedaan.
Wie kan voelen watje hebt geleden.
Wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Na een moedige strijd is op 19 maart 1995 toch
nog onverwacht overleden mijn lieve broer, zwa-
ger en onze oom

JOHANWASSINK

in de leeftijd van 69 jaar.

J.W. Dimmendaal-Wassink
A. Dimmendaal
Neven en nichten

Wij zijn dr. Rammeloo en het verplegend perso-
neel van Het Nieuwe Spittaal, afd. 4 West dank-
baar voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentie-adres:
Pr. Clauslaan 19, 7251 AS Vorden

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
donderdag 23 maart van 18.45-19.15 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vor-
den.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 24
maart om 13.15 uur in genoemd uitvaartcen-
trum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in uitvaartcentrum Monuta.

Verdrietig, maar dankbaar voor de goede jaren
die we met hem hadden, hebben we afscheid
moeten nemen van onze beste

„ome" JOWASSINK

op de leeftijd van 69 jaar.

Dick, Rikie,
Geert en Wieger Norde
J.H. Norde-van Ark

Vorden, 19 maart 1995
„Wenneker"

Na een moeilijke periode van een afnemende
gezondheid ging op vrijdag 17 maart 1995 in zijn
eigen vertrouwde omgeving in alle rust van ons
heen mijn trouwe man, onze zorgzame vader en
opa

DAGORSM.F.GREUP
DIERENARTS

op de leeftijd van 74 jaar.

G.Th. Greup-Gotink
Henk en Saskia

Fiona, Martijn
Roland en llja
Gerard en Jan
Bob
Ruud en Emmy

Robby, Nico

Margrietlaan 9
7251 AT Vorden

Geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Van ons is heengegaan mijn zwager en onze
oom

D.M.F. GREUP
ECHTGENOOT VAN G.TH. GOTINK

Vorden : M.G. Klein Brinke-Gotink
Puerto Rico : Ineke Cunningham-Klein Brinke

Larry Cunningham

Vorden, maart 1995

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en kado's

die ons 40-jarig huwelijk
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Han en Tine
Wagen voort- Scheffer

Vorden

Voor de overweldigende belangstelling in
de vorm van schriftelijke- en persoonlijke
felicitaties, bloemen, kado's etc. ter
gelegenheid van de heropening
>ntvangen, danken wij u hartelijk.

Tweewieler- en maaiercentrum

FOKKINK V0f
Garvelinkkampweg2A-7261 CH Ruurlo

Ruurlo, maart 1995.

fel MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

DE VIJFTIGSTE
MEI
In verband met de herdenking van de
bevrijding en in het kader van de
Boekenweek 1995 zal de heer
H.W. Groot-Enzerinck uit Vorden een
lezing houden over zijn deelname
aan het verzet in Vorden e.o.

Plaats: OPENBARE BIBLIOTHEEK

Datum: donderdagavond 30 maart

Aanvang: 20.00 uur

Toegangskaarten verkrijgbaar bij de
bibliotheek en de uitleenpost
Wichmond-Vierakker, vooraf en aan
de zaal. Entree gratis.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• GEZOCHT: examenmodel
v.d. cursus medische camou-
flage met evt. wijnvlek, litte-
ken, vitiligo of tatouage. Tel.
05752-3025.

• GEVRAAGD: oppas voor 1
kind, 50% (aan huis) vanaf
eind juni 1995. Tel. 05752-
2633.

• TE KOOP: 1 lichtnet com-
pressor, merk Kaeser, 100 li-
ter tank, 2 cylinder. Tel. 05752-
2347.

• TE KOOP: Suzuki GSX
750 Es, bj. 1986. Na 18.00
uur. Tel. 05753-1526.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 2 middagen
per week. Brieven onder nr.
52-1 V. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• Maandag 27-03-95 word je
50 jaar. Alvast gefeliciteerd!
De kinderen.

VERHUISD:

LW. Visschers
van:

Brinkerhof 63

naar:

HoetinkhofS
7251 XM Vorden

Brieven

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

GEVRAAGD:

VRIJWILLIGER
(STER)

die 1 x per 2 weken op
zaterdag de tuin van

een van onze bewoners
wil aanleggen/
onderhouden.

Graag iemand met
tuinierervaring.

Graag een ouder
iemand, bv een 65-

plusser.

Reacties naar:

WOONCENTRUM
'De Zon'

Tel. 05752-1978

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

OP DONDERDAG

23 maart

Plaats: kantine

Aanvang: 20.00 uur

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

_9.98
Jong Belegen Kaas
kilo

Hdlvetta 20+ blank of komijn '
500 gram 6.95

WEEKTOPPER:

ie 60+ 100 gram _

Ananas of Perzikkaas
100 gram

Lentemix
250 gram

Lentesalade
100 gram

1.39

1.79

2.95

2.49
Voor een sfeervolle Paasbrunch:
ambachtelijk bereide gevulde PAASMAND
gratis thuisbezorgd:

Voor informatie: Elly Teeuwen.

LENTE-KNALLER

LENTE VLAAITJES
gevuld met 8 verschillende bosvruchten en

een toefje slagroom - Lekker, toch ?
DIT WEEKEND:

voor maar 1,65 per stuk

HOLLANDSCHE
ROOMBOTER

KRAKELINGEN
5 0 OC

stuks voor \JyCm\J

EN ALLEEN OP DONDERDAG:

K Q
W stuks voor W •

VORDENSE
ROOMSLOFJES

lekker gevuld met Zwitserse room en vruchten

1,65NU per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Spaar mee .̂
voor zp'n yah"*a

fleurige
Voorjaarsmok!

Van 20 maart tot en met 22 april 1995.

Bij besteding van tien gulden krijgt u een actiestempel.
Heeft u 8 stempels gespaard dan mag u gratis zo'n

fleurige Voorjaarsmok uitkiezen.
.Er zijn zes verschillende dessins.

De mokken zijn ook voordelig te koop: ƒ 4,95 per stuk

Let op onze speciale aanbiedingen!

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
V4N
DE&

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

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

Telefoon 05752-1208

DEZE WEEK

heren

zijde-
blousons
maten M - L - XL
marine - zwart -
groen - rood

NORMAAL: 119.-

NU: 79.-
Tcunksen

ruurlo
Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
Specialist in: zonwering

rolluiken

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

HET ADRES VOOR:

-RIJWIELEN
-GAZONMAAIERS
-GEREEDSCHAPPEN

Verkoop, reparatie en
onderhoudsbeurten

Een
paradepaardje.

Verhuur van:

* Rijwielen

* Tuinfrees

* Vertikuteermachine

* Hogedrukreiniger

* Bladblazer/zuiger

* Composthakselaar

* Gazonrol

* Kettingzaag

* Zaaimachine

* Elektrisch

gereedschap

Tweewieler- en maaicentrum

B. FOKKINK v.o.f. Ruurlo
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH - Telefoon

05735-3100 (b.g.g. 2886)

THEO TERWEL I
III AUTOSCHADESPECIALIST im

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BADKAMER VERBOUWEN ? **'

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

KS f. Jansen installatiebedrijf

-Q
burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Technische Dienstvuenng

Besselink
U belt, wij komen!

ude

24 UUR SERVICE

Al uw Tuinsiersrrafiwerk.
Las-, montage-^pnstructiewerk.
Nieuwbouw, onderhoud of schadeherstel
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - VIERAKKER - Tel. 05754-1825

sensationele
verj ongingskuur

voor uw huid

LAMONTINE CELL-ACTIVE

Een sensationeel nieuwe toepassing in het
'CELVERNIEUWINGSPROCES' van de
huid. Deze crème, op basis van MIMOSOIE
COMPLEX, activeert de stofwisseling.
Hierdoor vindt de celdeling en de afvoer
van afvalstoffen in versneld tempo plaats.
Het huidoppervlak wordt vernieuwd en
uw huid voelt 'zijdezacht en soepel' aan.
Vroegtijdige rimpelvorming wordt voorko-
men en bestaande huidplooien vervagen.

VOORDEELPOT:
v DAG- EN NACHTCREME 50 ml ƒ 14,95
* GETINTE DAGCREME 50 ml ƒ 14,95

OOK UW HUID ALS NIEUW

Drogisterij TEN KATE
Zutphenseweg 2
V O R D E N

Het fe zoverl
~~

f&Vrijdagavond 24 maart 19,15 uur

K/NPEKM0PESH&
Het wordt weer een schitterend spektakel1.

Kom kijken mei z'n allen! -

Vssct
mode

Burg. Galléestraat 9, 7251 EA Vorken, tel. 05752-1381

i i !

Overweg 16-7251 JS Vorden - Tel. 05752-3433

CortUitietraining
voor 50+

Informatie via telefoon: 05752-3433.

- Schoonheidssalon
- Zonnestudio
- Sauna
- Turks stoombad
- Aerobics
- Fitness
- Sportshop
- Kinderspeelhoek

KALVEROPFOKKLUB
VORDEN-HENGELO-EEFDE
DE SCHOLENGEMEENSCHAP „'T BEECKLAND' TE
VORDEN ORGANISEERT DIT JAAR WEER EEN
KALVEROPFOKWEDSTRIJD VOOR JONGENS EN
MEISJES VAN 7 T/M 1 5 JAAR.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart
geboren zijn. De verzorging van het kalf wordt
drie keer door een jury beoordeeld. Aan het
eind van de periode (in juli) is een centrale
eindkeuring.

Tijdens deze verzorgperiode wordt een boekje
bijgehouden. In april zal een instructiemorgen/
middag worden gehouden.

HET DOEL VAN DEZE
WEDSTRIJD IS HET LEREN
OMGAAN MET JONGE
KALVEREN.

INLICHTINGEN en opgave kan
bij bovengenoemde scholenge-
meenschap plaatsvinden.
Het adres is: Nieuwstad 49,
Vorden. Tel. 05752-1155.

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Baby speelpakjes inder T-shirts
met capuchon

Maten 62 t/m 74
Onze normale prijs

is 29,95
Alleen deze week

slechts

In veel zomerse kleuren
Maten 92 t/m 152

Onze normale prijs
is 7,50

Alleen deze week

2 stuks
slechts

Kinder Leggings
Met omslag en

naad over het been.
Maten 92 t/m 176

Qnz© normale prijs
is vanaf 12,50

A11 een deze week
reeds vanaf

Kinder Denim Blouses
Een hele leuke en moderne

jeansblouse.
Maten 92 t/m 176

Onze normale prijs
is 29,95

Alleen deze
week een zeer

speciale prijs!
SLECHTS

Loop even binnen en kijk ook naar onze speciale winkelaanbiedingen
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Vorden

Jopie Wullink en Ben Rosell van de VW:

Uit de hal van een woning aan de Wil-
denborchseweg werd op woensdag 15
maart een bruine schoudertas ont-
vreemd met daarin een geldbedrag
van 155 gulden en enkele waardepa
pieren. Een tot nu toe onbekende man
belde bij het huis om te vragen naar
oud ijzer. De bewoonster van het pand
moest de man teleurstellen. Later die
middag merkte ze dat de schoudertas
uit de hal verdwenen was. Vermoede-
lijk is deze meegenomen door de man
die eerder op de dag aanbelde.
Verder knalde een 45-jarige inwoon-
ster van Vorden vorige week vrijdag
met haar auto tegen de voorpui van
een woning aan op de Koekoekstraat.
De vrouw moest met haar wagen uit-
wijken voor een rode bestelbus. Vol-
gens de inwoonster van Vorden was
deze tegemoet komende bestelbus op
haar rijstrook terecht gekomen. Door
de uitwijkmanoeuvre belandde de
wagen in de berm terecht en kwam het
voertuig tegen de woning tot sti l-
stand. De auto werd zwaar bescha-
digd. Tot slot moest op dinsdagmid-
dag 21 maart de brandweer uitrukken
voor een schoorsteenbrand aan de
Nieuwstad.

OtenSien
De peuterspeelzaal 'Ot en Sien' hield
zaterdag een kindcrkleding en speel-
goedbeurs. De belangstelling hier-
voor was erg goed. Vanaf de aller-
klcinsten (maatje 62) tot en met maat-
je 176 werd een grote variatie kleding
voor de verkoop aangeboden. Ook
een grote verscheidenheid aan speel-
goed vond gretige aftrek onder het ko-
perspubliek. Uiteindelijk bleef er
voor 'Ot en Sien' enkele honderden
guldens netto over. Van dit geld zal
nieuw spelmateriaal aangeschaft wor-
den. De niet verkochte kleding krijgt
een goede bestemmingen zal naar een
kindertehuis in Roemenie worden
verzonden.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen hebben in
Kampen de fa. Sicbrand bezocht waar
onder meer de fabriek werd bekeken.
Tevens werd een dia-serie vertoond.
Verder zijn de dames Braakman en
Letterie namens Amnesty Internatio-
nal bij de plattelandsvrouwen te gast
geweest. In het kader van de schrij-
faktie 'Vrouwen in Soedan' konden
de plattelandsvrouwen hun handteke-
ning zetten. Deze avond was er even-
eens bezoek van de heren Seves en
Jansen, die werkzaam zijn bij Delta
orthopedie te Nijvcrdal. Dit bedrijf is
drie jaar geleden opgezet. Beide he-
ren hadden allerhand attributen bij
zich om het aan de dames te tonen.

Geslaagden
Leerlingen van de muziekschool Zut-
phen hebben in het Dorpscentrum te
Vorden in het openbaar examen afge-
legd. Openbaar wil in dit geval zeg-
gen dat de kandidaten hun vaardig-
heid niet alleen voor de jury toonden
maar ook voor het publiek. De vol-
gende kandidaten hebben met goed
gevolg hun muzikale kunnen ge-
toond: Karicn Wullink altsaxofoon
diploma C (Concordia); Ellen
Schuurman klarinet diploma C (Sur-
sum Corda); Anita Lievcrdink altsa-
xofoon diploma C (Sursum Corda);
Annemarie Kalis dwarsfluit diploma
D (privé). Na afloop reikte de heer
Wierda, directeur van de muziek-
school met veel lovende woorden en
een bos bloemen de fel begeerde di-
ploma's uit.

Zaterdag 25 maart houdt de Vereni-
ging Natuurmonumenten een fietsex-
cursic over het landgoed Hackfort.
Het vertrek is vanaf de watermolen op
het voorplein van kasteel Hackfort
aan de Baakseweg 8 te Vorden. De
fietstocht wordt geleid door mede-
werkers van Natuurmonumenten en
duurt ongeveer 5 uur. De lengte van
de tocht is 23 kilometer. Halverwege
is er een rust- en theestop. Deelne-
mers dienen zelf voor een betrouwba-
re fiets te zorgen. Aangeraden wordt
om een bandenplakset mee te nemen.
Men dient zich voor deze fietstocht
vooraf aan te melden bij het VVV
kantoor.

' Vordenaren maken geen optimaal gebruik van de VVV'
In het afgelopen jaar stapten ruim
tienduizend mensen het Vordense
VVV-kantoor binnen. Een record.
En daar zijn de medewerkers van
de VVV best wel een beetje trots op.
Coördinator Jopie Wullink van het
kantoor is alleen teleurgesteld in
het aantal Vordenaren dat bij de
VVV aanklopt voor informatiefol-
ders en boekingen. 'Dat is nog geen
vijf procent van het totale aantal.
Het probleem is dat veel mensen
niet weten wat wij allemaal te bie-
den hebben. De Vordenaar die naar
Assen op vakantie gaat, stapt ook
niet eerst bij ons binnen maar belt
rechtstreeks met de VVV in Assen.
Terwijl wij ook foldermateriaal
over Drenthe hebben. En zo geldt
dat ook voor allerlei dagtochten en
reisarrangementen. Het wordt tijd
dat de mensen in Vorden de moge-
lijkheden van de plaatselijke VVV
gaan ontdekken', aldus Jopie Wul-
link. 'Maar zoiets heeft z'n tijd no-
dig. Dat moet groeien', vult be-
stuurslid Ben Rosell haar aan. Dit
jaar gaat het kantoor een campag-
ne voeren om de activiteiten van de
plaatselijke VVV meer onder de
aandacht te brengen van de inwo-
ners van Vorden. Een andere kijk
op toerisme en recreatie.

- Jullie gaan dit voorjaar een cam-
pagne starten met als doel de inwo-
ners van Vorden beter te informeren
over de activiteiten van het plaatselij-
ke VVV kantoor. Hoe komt het dat
Vorden niet weet wat er bij jullie 'te
koop' is?
Wullink: 'Dat is zo gegroeid. De men-
sen zien de VVV ook nog als een kan-
toor waar je alleen tijdens de vakantie
binnen stapt. Een kantoor dat slechts
informatie verschaft over plaatselijke
evenementen en activiteiten. Maar
dat is een achterhaald beeld. Want de
VVV in Vorden doet veel meer. In de
afgelopen vier jaar hebben wij ons as-
sortiment drastisch uitgebreid. Zo
zijn onlangs weer de nieuwe gidsen
'Gastvrij Actief' en 'Gastvrij Ver-
blijf' verschenen. Daarin biedt de
VVV allerlei arrangementen aan: ho-
tels, fietstochten, huifkartochten. En
dat door het hele land. De VVV is dus
veel meer dan kantoor dat zich met lo-
cale toerisme en recreatie bezig
houdt. Alleen moet de Vordenaar dat
nog ontdekken.'

- Vandaar dus die campagne.
Rosell: 'Ja. Wc gaan dit jaar wat meer
de nadruk leggen op die onbekende
kant van de VVV. Ik hoop dat de Vor-
denaren daardoor de plaatselijke
VVV beter weten te vinden. Maar
zoiets heeft natuurlijk wel z'n tijd no-
dig. Dat moet groeien. Iemand die
naar Appelschaar op vakantie gaat,
blijft toch de neiging houden om voor
folders en informatie eerst met de
VVV in Appelschaar te bellen in
plaats van naar de plaatselijke VVV te
gaan. Door er steeds weer op te hame-
ren dat wij er ook voor de Vordenaren
zijn, hoop ik dat er op den duur anders
wordt gedacht. Maar dat heeft z'n tijd
nodig.'

- Toch mogen jullie als VW niet kla-

Jopie Wullink (links) en Ben Rosell voor het VW-gebouw

gen over de publieke belangstelling.
Wullink: 'Nee, maar dat doen we ook
niet. Afgelopen jaar hebben we ruim
tienduizend mensen in ons kantoortje
gehad. En met tienduizend bedoel ik
eigenlijk tienduizend baliehandelin-
gen. Het aantal personen dat hier vo-
rig jaar daadwerkelijk binnen stapte is
dus nog veel meer. Want sommige
mensen komen hier ook in groepjes
van 3 a 4 personen. Op topdagen bete-
kent dat zo'n 500 bezoekers per dag.
En dan is het hier echt een gekken-
huis. De mensen moeten dan vaak
buiten wachten. Omdat ze er niet
meer bij in kunnen. Zo druk is het dan.
Op dergelijke dagen merk je ook dat
ons kantoor op het marktplein veel te

klein is om normaal in te werken. Ge-
lukkig hebben we buiten een bankje
waar de mensen op kunnen gaan zit-
ten als ze moeten wachten. Maar
ideaal is het natuurlijk niet.'

- Toch lijkt het me wel een voorrecht
om coördinator te zijn van de VW in
Vorden. Of is het geen leuke baan ?
Wullink: 'Nee, dat heb je goed ge-
zien. Het is een schitterende baan. Ik
vind het zelfs zo leuk dat het een soort
van verslaving is geworden. Ik kom er
ook slecht los v"an. Ik ben er eigenlijk
altijd mee bezig. Ook als ik vrij ben.
Regelmatig loop ik op zaterdagmid-
dag even het kantoor van de VVV
binnen om te kijken hoe het gaat. Als

enige beroepskracht van de VVV voel
ik me te allen tijde verantwoordelijk
voor het kantoor. De andere mede-
werkers zijn namelijk vrijwilligers.
Vrijwilligers die zich allemaal voor
honderd procent inzetten voor de
VVV. En dat mag ook wel eens ge-
noemd worden. Want zonder hen zou-
den we hier de tent wel dicht kunnen
doen. Ik sta hier namelijk ook maar
voor twintig uur in de week op de
loonlijst.'

- Behaalt de VW Vorden een opti-
maal resultaat?
Wullink: 'Het kan altijd beter. Daar
moet je ook naar streven. Toch denk
ik dat we aardig op de goede weg zijn

aangezien we de laatste vier jaar onze
diensten drastisch hebben uitgebreid.
Maar het grote probleem blijft natuur-
lijk de ruimte. We kunnen in dit ge-
bouw niet fatsoenlijk de folders uit-
stallen en de mensen ontvangen. Het
is allemaal veel te klein.'
Rosell: 'Een tweede probleem is de
personele bezetting. Het overkoepe-
lende orgaan van de VVV's in Neder-
land, de ANVV, eist van alle kleine
kantoren dat er minimaal l ,7 vaste be-
roepskrachten werken. Daar komen
wij dus lang niet aan. Jopie werkt hier
slechts part time. Als bestuur zien wij
op dit moment ook niet de mogelijk-
heid om aan die eis van 1,7 te vol-
doen. Wc zouden niet weten waar we
dat van moeten betalen. Terwijl het
dus wel geëist wordt. Ik geloof echter
niet dat de ANVV zo ver gaat dat ze
zeggen dat wij ons kantoor maar moe-
ten sluiten. Dat lijkt me onwaar-
schijnlijk. Maar we hebben dus wel
een probleem.'

- Wordt het dan niet tijd om eens bij
de gemeente aan te kloppen ?
Rosell: 'De gemeente moet ook prio-
riteiten stellen. Ook zij hebben slechts
een beperkt budget. En er zijn natuur-
lijk meer zaken die belangrijk zijn.
Dat moet allemaal politiek afgewo-
gen worden.'

- Dat begrijp ik. Maar daar legt de
VVV zich toch niet zo makkelijk bij
neer.
Rosell: 'Wij protesteren ook regelma-
tig. We steken wat dat betreft onze
mening ten opzichte van B. en W. ook
niet onder stoelen of banken. Wc wij-
zen wethouder Mulderije keer op keer
op het belang van de VVV.'

- Maar is het niet triest dat een wet-
houder van een toeristendorp als Vor-
den zich daar - zoals u zegt - niet vol-
doende van bewust is.
Rosell: 'Ach, een wethouder moet
meer doen dan zich bezig houden met
de belangen van de VVV.'

- U praat het goed.
Rosell: 'Nee, dat is geen kwestie van
goed praten. Kijk, wc kunnen wel kei-
hard met de vuist op tafel slaan, maar
dat is niet onze stijl. En dat levert ook
geen resultaten op. Zoiets moet je in
onderling overleg met de gemeente
doen. Door middel van een positief
gesprek. Alleen op die manier bereik
je wat.'

- En heeft dat gesprek al iets opgele-
verd? Een nieuwe locatie bijvoor-
beeld?
Rosell: 'Nee, maar we zijn daar wel
mee bezig. Na de zomervakantie ho-
pen we met concrete plannen naar
buiten te komen. Dat zou dan beteke-
nen dat wc volgend jaar hoogstwaar-
schijnlijk een locatie hebben waar ie-
dereen dan 'U' tegen zegt.'
Wullink: 'In 1996 bestaan we vijf jaar
als zelfstandige VVV. Zelf hoop ik dat
we ons eerste lustrum in een grotere
locatie kunnen vieren. Dat zou prach-
tig zijn. Maar laat ik nu niet teveel op
de zaken vooruit lopen. Anders valt
het straks alleen maar tegen.'

Kleurwedstrijd
Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys
maakte deze week de prijzenwinnaars
bekend van de carnavalskleurwed-
strijd. De prijswinnaars zijn: Anja
Huetink, van Bramerenstraat l Vor-
den, Lotte Ruiterkamp, Mispelkamp-
dijk 10 Vorden, Fcn Michielsen, het
Jcbbink 47 Vorden, Inge Steenblik
Dennendijk 13 Warnsveld, Nicole go-
tink, Hoetinkhof 95 Vorden, Roy Ey-
kelkamp, Brinkerhof 49 Vorden,
Michiel Gudde, Kerkweide l Krane-
nenburg, Elzemiek Vlogman, Zut-
phensewcg 16 Vorden, Arjan Knoet",
Burgemeester Galleestraat 28 Vor-
den, Timo Wcntink, het Stroo 11 vor-
den. De prijzen kunnen worden opge-
haald bij Super Wilbert en Yvonne
Grotenhuys.

PCOB
Op de ledenbijeenkomst sprak de heer
Arends van de firma Kettelcrij over
het onderhoud van tuinen. Elke tuin
heeft onderhoud nodig maar voor ou-

deren moei het vooral ook praktisch
zijn. Er werden takken doorgegeven
van winterheesters. Hierna kwam het
tot een levendige discussie. De vol-
gende bijeenkomst is op 20 april.

ABTB
De ABTB afdeling Vorden houdt vrij-
dagavond 24 maart haar jaarvergade-
ring in cafe-restaurant 't Wapen van 't
Medlcr'. Bij de bestuursverkiezing
stellen de leden W. Mokkink en A.
Zcnts zich herkiesbaar. Na het officië-
le gedeelte wordt er een videofilm
vertoond getiteld 'Oogst in Beeld'.
Deze film laat de ontwikkelingen van
de landbouw zien van vroeger en nu.

Padvinders houden
Open Huis op
zaterdag 25 maart
De Vordense padvinders van de 'Da-
vid G. Alford Groep' gooien zaterdag
25 maart de deuren van hun 'club-

huis' open om belangstellenden te la-
ten zien wat de padvinders zoal doen.
Deze zaterdag zullen de welpen (7 t/m
11 jaar) onder meer stokbrood bakken
op en houtvuur. De 'Rowan' groep
(vanaf 15 jaar) zullen een toren op pa-
len bouwen en tevens een kabelbaan
aanleggen. De groep verkenners
(11-15 jaar) zullen demonstreren hoc
je een kampement opbouwt. Wat be-
treft de welpengroep hoopt men bij de
Vordense padvinderij dat er zich per-
sonen voor het geven van leiding zul-
len aanmelden. Vanwege een tekort is
er namelijk een wachtlijst ontstaan
van 15 kinderen.

Tïibantia-Ratti 5-0
Zondag speelden de dames van Ratti
tegen Tubantia een ploeg die ook in
de onderste regionen verkeert. Het
eerste kwartier leek het een gelijk op-
gaande strijd te worden, maar nadat
de Tubantia-dames een dekkingsfout
van Ratti afstraften, werd de ploeg
onzeker en werd er niet meer resoluut
uitvcrdcdigd. Voor rust wisten de da-

mes van Tubantia daar nog twee keer
van te profiteren wat een 3-0 ruststand
opleverde. Na de thee begonnen de
dames met de wind mee weer wat
aanvallender te spelen, maar het was
eenTubantia-speelstcr wie nazo'n 10
minuten een corner doorkopte welke
net onder de lat verdween. Nadat de
trainer twee ervaren rotten in het veld
had gebracht creëerde Ratti zich nog
wel enkele kansen, maar de afwer-
king ontbrak. Tubantia scoorde echter
nog een keer. Einduitslag: 5-0.

Dash Heren
Het hcrenteam van Dash heeft in twee
zeer sterke wedstrijden tegen de kop-
lopers van de promotieklasse laten
zien dat je puur op werklust en ent-
housiasme een heel eind kunt komen.
Weliswaar ging zowel de wedstrijd
tegen DVO als Vios 3 met 3-0 verlo-
ren. Maar ondanks deze nederlagen
liep Dash met opgeheven hoofd het
veld uit. In beide wedstrijden ging het
in de eerste twee sets gelijk op. Jam-
mer genoeg voor het hardwerkende
en als team spelende DAsh was het in

beide gevallen de tegenstander die de
sets naar zich toetrokken. Dash was
lichteli jk teleurgesteld dat het harde
werken in de eerste twee sets niet be-
loond werd en in de derde set lukte het
de Vordenaren dan ook niet echt meer
om te scoren. Dat was erg jammer
voor de wedstrijd die twee sets lang
een prachtig schouwspel bood. On-
danks de nederlagen houdt Dash toch
een goed gevoel aan deze wedstrijden
over, want het spelniveau en de wer-
klust is de laatste weken goed te noe-
men en dat is zeer belangrijk.

Programma: do 23-3-95: D4B Tcr-
woldc 5 - Dash 6.
Vr 24-3-95: Hrckr. Dash 2 - Wclsum
1.
Za 25-3-95: HP Boem. l - Dash l; DP
Devolco 3 - Dash 2; D3A Hcctcn 2 -
Dash 4; MA Devolco l - Dash l ; D3e
div. B Dash/Sorbo - UW1OLMACO;
Hl Dash 2 - Hansa 1; H3A Dash 3 -
Vios 4; D2A Dash 3 - Hansa 1: D4A
Dash 5 - Overa 3; MC2 Dash l - WSV
2;JCDash l -Hansa l .
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* VOORJAARSAKTIE INZAMELING GROF SNOEIAFVAL
Op 12 en 13 april aanstaande kunt u uw grof snoeiafval aanbieden aan de afval-
inzamelaar.
12 april geldt voor de bebouwde kom (50 km. zone) van Vorden, 13 april voor
het buitengebied.
Inzameling in de bebouwde kom gebeurt huis aan huis, als u in het buitengebied
woont moet u van te voren bellen naar de afvalinformatielijn, tel 05700-37755.
De inzamelaar neemt u dan in de route op.
Spelregels voor het aanbieden van grof snoeiafval:
— het snoeiafval mag niet langer zijn dan l ,50 meter;

— het snoeiafval moet vanaf 7.30 uur aan de openbare weg liggen;
— u mag maximaal l m3 aanbieden;
— takken mogen niet dikker zijn dan 15 cm. doorsnede;
— het snoeiafval moet u gebundeld aanbieden;
— u mag geen zakken aan de weg zetten.

Snoeiafval kunt u ook gratis aanbieden bij de overslagstations. Raadpleeg hier-
voor uw afvalwijzer.

^VERSTOREN VAN NESTEN VAN BESCHERMDE
VOGELS AAN GEBOUWEN VERBODEN

Door een wijziging in de Vogelwet is het thans verboden om nesten van
beschermde vogels te verstoren, ook als deze tegen gebouwen zitten.
De Commissaris van de Koningin kan in bijzonder gevallen vergunning verle-
nen. Dit zal vrijwel alleen gebeuren als de volksgezondheid in gevaar is of er
sprake is van verstoring van de openbareveiligheid.

Welke vogels zijn beschermd?
In beginsel zijn alle inheemse vogelsoorten beschermd op grond van de Vogel-
wet 1936. Een aantal vogelsoorten behoort tot het wild van de Jachtwct en
enkele daarvan zijn het hele jaar bejaagbaar. Het verstoren van nesten van deze
soorten is toegestaan (houtduif, kauw en ekster).

Nadere inlichtingen
Vogelbescherming Nederland is bereid u over het voorgaande nader te informe-
ren en te adviseren. (Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist, tel. 03404-37700).

BELASTINGAANSLAG VALT IN DE BUSm
Eind maart ontvangt u de belastingaanslag 1995 van de gemeente.
De aanslag betreft een combinatie van vier soorten gemeentelijke belastingen:
1) hondenbelasting
2) afvalstoffenheffing
3) rioolrechten
4) onroerende-zaakbelastingen

Tariefswijzigingen

Hondenbelasting

Afvalstoffenheffing
(meerpersoonshuishouden)

(eenpersoonshuishouden)

Rioolrechten

Onroerende-zaakbelastingen
per f 3.000,- economische waarde:
-gebruikersdeel

-eigenaarsdeel

1994(oud)

f 60-

f400-

f300-

f136-

1995 (nieuw)

f 51-

f450-

f337-

f204-

2,34

2,91

2,39

2,98

De aanslag komt voor een belastingplichtige in 1995 gemiddeld uit op een
bedrag van f 860,- (1994: f770,-). De hondenbelasting daalt omdat de in 1991
doorgevoerde verhoging niet tot concrete maatregelen heeft geleid tot beper-
king van de hondenoverlast, waaronder het aantrekken van een hondencontro-
leur. De afvalstoffenheffing neemt toe omdat de kosten afvalverwijdering en
verwerking stijgen. Met name de kosten voor het ophalen van grof huisvuil en
de verwerking van het huisvuil uit de grijze container stijgen.
Het tarief van de rioolrechten stijgt door forse investeringen in uitbreiding van
de riolering in het buitengebied. De onroerende-zaakbelastingen is trendmatig
verhoogd met 2,3 %. De totale opbrengst aan belastingen bedraagt ruim 3 mil-
joen.

Automatische incasso
Automatisch betalen kan alleen als u hiervoor de gemeente heeft gemachtigd.
Ruim 62% van de belastingbetalers maakt hiervan inmiddels gebruik. Door
automatisch te betalen kunt u uzelf en ons werk besparen.
Betalen via automatische incasso heeft o.a. als voordeel:
— het is gemakkelijk. U vult één keer de machtigingskaart in, en vervolgens

worden de belastingbedragen tijdig en automatisch van uw rekening afge-
schreven. U loopt niet het risico van te laat betalen, waardoor u aanmaningen
en extra kosten kunt voorkomen.

— het is een goedkope manier van betalen, nu de banken de kosten van het beta-
lingsverkeer aan de cliënten doorberekenen.

— de betaling wordt over een langere periode gespreid. Uw totaalbedrag wordt
in 8 termijnen i.p.v. twee termijnen bij betaling via acceptgiro's afgeschre-
ven.

Er zijn uitsluitend twee manieren om de aanslag te betalen
1. per automatische incasso
Heeft u reeds een machtiging verleend tot automatische afschrijving, dan hoeft
u niets te doen. Uw aanslagbedrag wordt in acht gelijke termijnen van uw bank-
of girorekening afgeschreven.
De eerste termijn vervalt op 30 april 1995 en de laatste eindigt op 30 november
1995.
Betaalt u nog niet via automatische incasso, dan kunt u de gemeente alsnog hier-
voor machtigen. Bij uw aanslagbiljet treft u machtigingsformulieren aan. Als u
de groene machtigingskaart invult en ondertekent, en deze vóór 15 april 1995
terugstuurt, zorgen wij voor de verdere afhandeling. Voor het insturen van de
groene kaart hoeft u geen postzegel te plakken.
2. per acceptgiro
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelf voor de betaling
zorgen. Bij uw aanslagbiljet treft u twee acceptgirokaarten aan. Het totale aan-
slagbedrag moet u dan in twee termijnen betalen. De eerste termijn vervalt op
30 april 1995, en de tweede termijn op 30 juni 1995.
Heeft u verder nog vragen dan u kunt u altijd bellen tijdens kantooruren naar
05752-7429 (doorkiesnummer).

. • II

jW ERGUNNINGEN
In de week van 13 tot en met 17 maart
1995 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
— de heer G.H. Kappcrt, voor het

veranderen van een woning op het
perceel Ruurloseweg 87 te Vor-
den;

— de heer H.P. Dijkstra, voor het bou-
wen van een serre op het perceel
Burgemeester Galleestraat 38 te
Vorden;

— de heer A. van den Vlekkert, voor
het bouwen van een overkapping
op het perceel het Leemgoor l O te
Vorden;

— de heer J. Harmsen, voor het vellen
van 300 m2 sparren op het perceel
Overweg 13 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 16 maart 1995 zijn de volgende
bouwaanvragcn ingediend:
— de heer Th. Arends, Lindeselaak

20 te Wichmond, voor het bouwen
van een carport op het perceel Lin-
deselaak 20 te Vorden;

— Behecrsstichting Urtica in Vorden,
voor het bouwen van een serre op
het perceel Recoordweg 2 te Vor-
den;

— de heer J.J. Dostal te Vorden, voor
het bouwen van een garage/ber-
ging op het perceel Onsteinseweg
8 te Vorden.

Deze B^Jvaanvragen kunt u bij de
sektor Grondbied (koetshuis) inzien.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Hem^ieentehuis is open van
maanmjftot en met vrijdag van
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 van9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

25 belangstellenden
tijdens open huis
Vordens Tennispark
Ondanks de verre van gunstige weers-
omstandigheden hield Vordens Ten-
nis Park zaterdag 'open huis'. Geïnte-
resseerden in de tennissport konden
die dag een balletje slaan om op deze
manier kennis te maken met deze tak
van sport. Dit gebeurde allemaal on-
der de deskundige begeleiding van
tennisleraar Erik Gaertner. In totaal
kwamen er zo'n 25 man op deze 'ken-
nismaking' af. Na afloop meer dan te-
vreden gezichten bij de organisatie
want vrijwel iedereen meldde zich
aan als lid.

Ereplaatsen voor
Vordenarenbij
rolski-triathlon
Bij de wintcr-triathlon die zaterdag in
en rondom De Scheg in Deventer
werd gehouden, werden zowel bij de
jeugd als bij de recreanten aanspre-
kende resultaten behaald. Bij de jeugd
eindigden Femke Beckcr en Sabine
en Eefjc Pater met hun team voor een
fraaie tweede plaats. Het tema waarin
Marleen van Zeeburg het rolskiën
voor haar rekening nam, werd vierde.
Bij de recreanten was er een eerste
plaats voor het team waarin Wim Nor-
de op het laatste moment moest inval-
len en het schaatsen voor zijn reke-
ning nam. Gert jan van Zeeburg werd
met zijn team derde in deze categorie.
Aan de triathlon werd door 110 spor-
ters deelgenomen, waarvan de helft
afkomstig was uit Oost-Nederland.

m r SPORT-
NIEUWS r\

Voetbal

Vorden l-Reunie l
Deze wedstrijd was voor Vorden er op
of er onder. In de bespreking deelde
trainer Peter Jansen aan de spelers
mede dat de mouwen opgestroopt
moesten worden. Dit hebben de spe-
lers in hun oren geknoopt. Taktisch
klopte het niet helemaal, maar ge-
knokt werd er wel. In de eerste helft
kregen zowel doelman Marinho Bes-
selink van Vorden als Henry van BA-
len-Blanken van Reunie weinig bal-
len te verwerken. Er werd door beide
ploegen fel om de bal gestreden.
Ruststand: 0-0. Na de theepauze
drong Vorden fel aan. In de 55c mi-
nuut soleerde de handige Ronald Vis-
ser langs zijn tegenstander. Zijn voor-
zet werd rakelings door Dennis Wen-
tink naast gekopt. Enkele minuten la-
ter scheerde een hard schot van Step-
han Fleming nipt langs de paal. Hal-
verweg de 2e helft was het toch raak.
Vanuit een scrimage kwam de bal bij
Udo Hey, die de bal achter doelman
Balen-Blanken kopte: 1-0. Even later
werden kopballen van Mark Suctcrs
en Dennis Wentink op fraaie wijze
door de Reunie-doelman gestopt.
Reunie probeerde terug te komen.
Door het hobbelige veld kreeg Reunie
echter geen controle over de bal of
kwamen de pases totaal verkeerd aan.
Tot aan het eindsignaal bleet' het bij-
zonder spannend. Voor Vorden bete-
kent dit 2 zeer belangrijke punten.
Zondag speelt Vorden uit tegen Hcc-
ten.
Uitslagen 18 maart: Vorden Dl -
Voorst Dl 2-1; Hercules El - Vorden
El 3-4; Wilh. SSS E2 - Vorden F l
5-0; Vorden Fl - Brummcn F5 1-1;
Vorden Al - GS V 63 Al 4-2; AD 69
BI - Vorden BI 2-1; Vorden Cl -
KleinDochtcrenCl 1-0.
Zondag 19 maart: Vordei^- Reunie l
1-0; Doesburg 3 - vfl)n 3 2-2;
Voorst 7 - Voren 6 l -6; Erix 7 - Vorden
71-5.
Programma 25-3: Vorden El - Ockcn
l; Eefde E2 - Vorden E2; Be Quick F l
- Vorden Fl; Vorden Fi^Brummcn
F5; Markclo Al - Vordd^M; Vorden
B l - B rede voort B l ; WVC C2 - Vor-
dcnCl.
26-3: Hectcn l - Vorden l ; Winters-
wijk 2 - Vorden 2; H en K 2 - Vorden
3; Vorden 4 - Rietmolen 2; Zutphania
4 - Vorden 5; Lochuizen 3 - Vorden 6;
Vorden 7 - Nccde 8.

Ratti
Uitslagen 18 maart: Ratti Al - VVL
Al 1-6; Ratti BI - Vios Beltrum B
3-2.
Programma 25 maart: H en K Al -
Ratti A l .

Socii
Uitslagen 18-3-95: Socii F - Warns-
veldse Boys 1-7; Zutphen E - Socii E
13-l;Gaz. NwlD-Soci iD l-7; Socii
B - Lochem B 8-1.
19-3: Socii - Deventer 1-1; Socii 2 -
Brummen 3 2-2; Brummen 4 - Socii 3
1-3; Socii 5 - De Hoven 5 2-4; Loch-
uizen 5- Socii 6 4-2.
Programma 25-3: Socii F - AZC F;
Socii E - Brummen E; Socii D vrij.
26-3: Helios 5 - Socii 2; Peeske 4 - So-
cii 3; Socii 4 - Warnsveldse Boys 4;
Ocken 3 - Socii 5; Socii 6 - EGVV 2.

Wielersport

RTV
Zaterdag waren in Elburg wedstrijden
in het kader van de zaterdagcompeti-
tie. Bij een zeer krachtige wind op het
grote parkoers van ca. 7 km was het in
praktisch elke categorie een 'veld-
slag'. Bij de junioren was de overwin-
ning voor Eynor Frieling (Olst), ter-
wijl Rcynold Harmsen beslag legde
op de 3e plek. Bij de amateurs-B reed
meteen al in de eerste ronde een groep
van acht man weg. Hier was Robcrt
Hoffmann jr. winnaar. De 4e plek was
voor Rudi Peters en een 19e plek voor
Eddy Heuvelink. Zondag waren er
wedstrijden te Deventer en Markclo.
In Deventer werd bij de junioren Alcx
Lourens (Adelaar) winnaar. Reynold
Harmsen werd als 7e geklasseerd. Bij
de amateurs was er een groot deelne-
mersveld (75 man), maar er waren bij
de eerste twintig geen RTV-ers. In
Markelo kwam bij de amateurs-B een
kopgroep van 8 man en daarachter
een groep van 12 a 13 man. Jan Bak-
ker won, terwijl Rudi Peters als 6e fi-
nishte en Ralf Vos als 20c. Bij de ama-

teurs-A was het een levendige koers.
Hier won Rob Froeling. Peter Mak-
kink werd 20e en André Bargeman
21e. Jan Weevers deed zondag mee
aan de ATB-strandwedstrijd Hoek
van Holland-Den Helder (140 km).
Een wedstrijd met veel wind en zach-
te ondergrond. Het was zaak om het
goede spoor te vinden. Winnaar werd
John v.d. Akker in 5 uur en 45 minu-
ten. Jan Weevers werd 7e.

Paardesport

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de Indoordressuurwedstrijd op 19
maart in Lochem behaalde Lilian
Cuppcrs met Horinocoflow de 7e
prijs in de M l -dressuur met 123 pun-
ten. Wim Lenselink met Ike behaalde
de 4e prijs in de B-dressuur met 128
punten.

Ten einde de clubkas te kunnen spek-
ken is de landelijke rijvereniging en
pony-club 'De Graafschap' gestart
met een aktie perkplanten en pot-
grond. Zij die hieraan mee wilden
doen konden een bestelformulier in-
vullen. De bestelling potgrond wordt
voor l april door leden van de rijverc-
niging afgeleverd. De perkplanten
voor 12 mei.

Bridge

'B.Z.R. Vorden
Uitslagen A: l. Mevr. den Hartog/Hr.
Machicls; 2. Hr. den Elzcn/Hissink; 3.
Mevr. Broertjes/Mevr. Gilles. B: 1.
Echtp. de Bruin; 2. Mevr. den Elzen/
Mevr. van Manen; 3. Echtp. Führi
Snertlage.

D a m m e n

Uitslagen: BDV Brummcn-Dostal
Vorden 2 7-9, DCZ Zevenaar 2-DCV
Vorden 4 3-9, DCV Vorden 6-VA-
DACVarsscvcld23-5.

Motor s p o r t

Graafschaprijders
De Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders was zaterdagmiddag de
organisator van een uitwisselings-
wedstrijd waaraan ook coureurs van
de andere motorclubs meededen. In
totaal kwamen er 191 renners aan de
start. Vergeleken bij voorgaande jaren
een absoluut rekord. Hieruit blijkt dat
deze wedstrijden in een grote behoef-
te voorzien in deze regio. In totaal
werden er zestien manches verreden.
Onder leiding van wedstrijdleider
Gerrit Arfman ontstond er in de ver-
schillende klassen een spannende
strijd. De cross- en endurocommissic
van 'De Graafschaprijders' had een
prachtig circuit geprepareerd en wal
van groot belang was een uitermate
veilig circuit. De plaatselijke EHBO,
zoals altijd bij dit soort evenementen
niet voldoende mankracht aanwezig,
had een 'makkie'. Men hoefde niet
een keer in aktic te komen.
Na afloop maakte voorzitter Joop
Wuestencnk de volgende uitslagen
bekend: Klasse 250/500 CC: I J.
Zwccrs, Markelo; 2 A. Kok, Balk-
brug; 3 E. Sandcrman Markclo. Klas-
se Kenteken Viertact: l J. Boode,
Ruurlo; 2 D. Klein Wassink, Lochcm;
3 D. Luiten, Viancn. Klasse Kenteken
Twcctact: I H. Schoenaker, Wester-
haar; 2 D. Stam, Markclo; 3 R. Nij-
zink, Rijsscn. Klasse Zijspannen: I M.
Bokslag/A. Bokslag; 2 M. Luimes/ H.
Roenhorst; 3 A. Vincent/ B. Mein-
ders. Klasse Bromfietsen: I Gijs Mcn-
sink, Holten; 2 Ivo van Rcchteren,
Markclo; 3 Freddy Lasschc, Holten.
Klasse Jeugd 80 CC: l Erwin Plek-
kcnpol, Hengelo; 2 Frank Dinkelman,
Barchem; 3 Rob Hictbrink, Borculo.
Klasse 125 CC A-Klasse: I Johan Pie-
per, Enter; 2 Albert Bugter, Zutphen;
3 Robin Jansen, Lettelc. Klasse 125
CC-B klasse: I Nick Wolsink, Lo-
chem; 2 Riek Enderink, Harfscn; 3
Frits Bats, Ruurlo. Klasse 250
CC/500 CC-B-Klasse : I Clemens
Jansen, Neede; 2 A. Postumus, En-
schede; 3 B. Prinsen, Lochem. De
eerstvolgende wedstrijd tussen bo-
vengenoemde clubs vindt plaats op
zaterdag 25 maart.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Ut wöd nog lastug ok Riek, zeg i'j us wa'k t'r neer mot zetn.' 'Jao, daor
vraog i'j mien wat, waorum mot ik dat altied zeggen.' Toon en Riek
waarn al effen an ut rikraon ewes hoovöllc zee veur de restauratie van ut
kerkdak zoln geven, 't Was ok wel lastug want neet allene de kerke maor
ok de meziek was an restauratie too. En zee zaogen ut nut van allebeide
wel in. Dat dat now ok net gelieke beslist mos wodn. Toon had liever ut
ene jaor dit en ut andere jaor dat ehad, maor ut zol wel neet anders kön-
ncn. En cavcngoed k wammen ze natuurluk ok veur al die andere dinge
die ok neudug bunt in de samcnlcaving. Die ko'j ok neet in de koldug-
heid laotn staon.
Too Toon dat allcmaolc zat te oavcrdenken heel d'r un auto bi'j eur veur
de dcurc stille. Riek, ni'jsgierug as de meeste vrouwluu, gluurn tussen de
geraniums deur. 'Daor hè'j wcrcmpel de Stocvcnbclt's uut Westcrvoort,
da'saadug van die luuumonsnog 's wecroptezuukn.'
Stoevcnbelt was as jonge met zien oldcrs bi'j de olde Spitsmocze geëva-
cueerd ewcs in ut leste oorlogsjaor, hec was zo'n betjen cavenolder van
Toon. Riek ging nao de veurdeure en leet t'r eur in. Van weerskanten
waarn ze bli'j mekare nog weer 's te zeen.
'Maor wat zie'k daor, hc'j ow ok un hond too-esteld?'
'Jao, d'r wöd bi'j ons zovölle in-ebrokken, dizzen kees is in ieder geval
goed waaks, den blokt ons wel wakker.'
'Hec verheurt op ut moment un betjen', vuln Stoevcnbelt zien vrouw an,
'maor da's maor ticdeluk.'
Dat vcrheurn marken Toon al gauw, den hond draaien un keer um zien
blauwe bokse hen en too was den helemaols wit.
Riek had ut metene al neet zo op den hond begrcpn maor zei nog maor
niks.
't Was un hötjen later dat Riek de thee had opediend. De kees had röstug
onder taofel eleagcn maor heurn dat t'r kukkskes wodn egetten en daor
hadn z'um met vewcnd.
Bi'j de taofel schudn de kees zich un keer goed zodat de heure in 't ronde
vloagen. Zo slim dat in elk theeköpken wel wat heure zatn.
'DAt kan natuurluk zo neet', zei Riek. Stocvenbelt begrep ut ok:' 'k zette
den hond wel in 'n auto dan hc'w gin las meer van de heure'. Zo gezeg,
zogedaon.
Maor too begon 'n ander fees. De kees zinnen ut neet umme in 'n auto te
zitn en blokken dat ow heurn en zien veging. Hoo z'um ok stille prebeern
te kriegcn, ut was allemaole 'n witten met 'n zwatn.
Un uur lang heb zee ut ancheurd, too bunt de Stoevenbelt's maor weer
opestapt. Met veur Riek en Toon de uutneudugging de scha maor 's weer
optehaaln.
'En dan holle wi'j de hond wel in de schure', zei Stoevenbelt d'r nog
achteran. Hee begrep wel dat dizzen meddag neet zo'n succes was ewes.
Too kon Toon ut pepier veur de kerke wieter invuln. Wat e d'r op hef ezet
zö'w wel nooit te wetten kommen. Die enveloppen make ik neet los,
daor heb ze anderen veur, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Aartsen sluit zwerfvuilaktie af

Een groot aantal van de meer dan honderdvijftig deelnemers aan de zwerfvuilaktie stond zaterdagmorgen 18 maart op de
Gemeentewerf rondom een grote container vol met bijeengeraapt zwerfvuil. Wethouder Aartsen dankte hen allen - en
vooral de jonge voetballers van VV Vorden - voor de enthousiaste inzet om het buitengebied van ons mooie dorp Vorden
schoon te maken. Ondanks het niet zo vrolijke feit dat er veel afval - in totaal vier grote containers vol - in de bermen en
sloten lag, hebben de vrijwilligers met veel plezier samen deze klus geklaard.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

GerardNijboer komt naar Vorden

Halve en minimarathon
in Vorden op 26 maart

Geen woondag
bij Rabobank
door verbouwing
In verband met de bouwactiviteiten
doet de Vordense vestiging van de Ra-
bobank dit jaar niet mee met de lande-
lijke Infodag Wonen die plaats heeft
op 25 maart. Vorig jaar was deze info-
dag een enorm succes dat de bank het
best jammer vindt dat er dit jaar geen
mogelijkheid is om de bezoekers op
deze dag massaal te ontvangen. De
Rabobank biedt natuurlijk altijd wel
de mogelijkheid om een afspraak te
maken met haar adviseurs. Dit kan
vanzelfsprekend ook buiten gebruike-
lijke kantooruren.

De plaatselijke VVV houdt zondag-
middag 26 maart een halve- en een
minimarathon in de gemeente Vor-
den. De organisatie verwacht dat er
zondag zo'n 300 lopers of meer aan
de start zullen verschijnen. Intus-
sen hebben de bekende maratho-
nlopers Gerard Nijboer uit Uffelte
en Kees Kraayeveld uit Apeldoorn
toegezegd in Vorden aan de start te
zullen verschijnen.

Deelnemers kunnen zich 26 maart bij
hotel Bakker laten inschrijven of van
te voren telefonisch bij de heer E. te
Velthuis (05752- 3114). Na de aan-
melding zondagmorgen worden de
lopers naar de nieuwe sportschool van
JaapHesselink 'gedirigeerd' waar ge-
legenheid is om zich om te kleden. Na
afloop kunnen de deelnemers zich

hier tevens douchen en worden de
prijzen eveneens in de sportschool
uitgereikt. De Vordense VVV heeft
een prachtig parcours ujtgcstippeld
dat de deelnemers niet alleen door een
fraai stukje natuurschoon voert maar
waarbij tevens de plaatselijke kaste-
len in de routes zijn opgenomen. Na-
dat mevrouw Bakker in de Dorps-
straat het startschot heeft gegeven
gaan de deelnemers aan de mini-ma-
rathon (30 kilometer) richting kasteel
Hackfort. Van daaruit ziet de route er
als volgt uit: kasteel den Bramel, kas-
teel Wildcnborch, kasteel Wiersse,
kasteel Onstein, kasteel Kiefskamp
en vervolgens naar het gemeentehuis
kasteel 'Vorden'. De deelnemers aan
de halve marathon (21 kilometer) vol-
gen hetzelfde parcours uitgezonderd
de kastelen Hackfort en de Wiersse.

De bankhal van de Rabobank wordt
op het moment aangepast aan de wen-
sen van deze tijd. 'Steeds vaker bleek
dat het hwdig aantal spreekkamers
voor adv^«:sprckkcn niet voldoen-
de is. Vunuaar dat deze zowel voor de
afdeling particulieren als voor de af-
deling bedrijven worden uitgebreid',
aldus de heer R. Klein Brinkc. Ook
wordt de afdeling reizen vergroot.
'Zij krijgen er een adviesplek bij en de
afdeling komt los te staan van de an-
dere balies', aldus Klein Brinke. De
balies voor particulieren worden wat
anders opgesteld en afgeschermd van
de ruimtes erachter waar de relatiebe-
heerders hun werkplek hebben. Zo-
wel de bcdrijvenbalic alsook de ver-
zckeringcnbalic worden losgekop-
peld van de rest. Voor eenvoudige
kashandelingen en het afhalen van
cheques kan men straks direct bij de
kassier terecht. Bovendien zal het ge-
heel van een nieuwe verf-laag en
nieuwe vloerbedekking worden voor-
zien. Begin j u n i is al les gereed.

Bloemschikken
Voor de pascn worden er weer extra
blocmschiklessen gehouden door
Willcmien Stcenblik aan de Dennen-
dijk in Warnsvcld. Iedereen mag tij-
dens deze lessen zelf bepalen wat hij
of zij gaat maken. Men moet wel zelf
voor het materiaal zorgen. De lessen
zijn voor zowel beginners als gevor-
derden. Vooraanmeldingen inlichtin-
gen omtrent deze paaslcs zie adver-
tentie in dit blad. Ook voor de extra
kerstles kan men zich nu reeds aan-
melden. Wanneer men wil meedoen
aan de 'gewone' cursus dan kunt u
zich aanmelden voor de wachtlijst.
De nieuwe cursus start in januari
1996.

Dropping
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdag 24 maart een dropping.
Men vertrekt vanaf het Dorpscen-
trum.

Jong Gelre houdt
24 en 25 maart
revue in Boggelaar
Jong Gclrc Warnsvcld brengt op vrij-
dag 24 en zaterdag 25 maart de revue
'De BB Show' op de planken. De uit-
voeringen hebben plaats in zaal De
Boggelaar in Warnsvcld. Na afloop
kan er gedanst worden op muziek van
Assorti. Zie ook advertentie.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:

b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

liggen vanaf 24 maart 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer H.J. Boersbroek
straat en huisnummer: Brandenborchweg 6
postkode/gemeente: 7251 MC Vorden
adres van de inrichting: Brandenborchweg 6 te
Vorden betreffende een revisievergunning voor
een agrarisch bedrijf;

2. naam aanvrager: maatschap Wagenvoort
straat en huisnummer: Kruisdijk 1
postkode/gemeente: 7251 RL Vorden
adres van de inrichting: Kruisdijk 1 te Vorden be-
treffende een revisievergunning voor een agra-
risch bedrijf;

3. naam aanvrager: de heer H. Jansen
straat en huisnummer: l Jselweg 13
postkode/gemeente: 7233 SJ Vierakker
adres van de inrichting: l Jselweg 13 te Vierakker
betreffende een revisievergunning voor een vee-
voederbedrijf en winkelbedrijf;

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend voor onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het be-
lang van de bescherming van het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het onwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht.
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel voor: 5 mei 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek^^et binnen bovengenoem-
de termijn worden gericl̂ Bin de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raaavan State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 14 maart 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-7485, fax. 05752-7444

GENDA

't is Oranje
't blijft Oranje

Programma 1 april 1995
13.30 uur Herdenkingsdienst in de Dorpskerk m.m.v.

Concordia en
Vordens Mannenkoor

14.30 uur Kranslegging Verzetsplein door. Commissaris van de Koningin
de heer J.C. ter Louw en Burgemeester E.J.C. Kamerling.

15.00 uur Ontvangst Dorpscentrum
Enkele feestredes van o.a. de Burgemeester en drs. A.J. Hartelman.

Zang 30 + KOOr.

Aansluitend aperitief broodbuffet en informeel samenzijn.

Gelegenheid om oude bevrijdingsoptocht film
te bekijken.

De Vereniging Oud Vorden heeft een tentoonstelling over de
Vordense bevrijding ingericht. Deze is te bezichtigen in de
exposietiezaal van de Bibliotheek tijdens openingsuren
van 27 maart t/m 8 april en op

zaterdagmiddag 1 april.
Revu KOM US AN19.46 uur
Zaal open 19.00 uur

Kaarten middagprogramma inclusief aperitief en broodbuffet a f 1 2,50 als mede Revu
a f 1 0,= verkrijgbaar bij ABN-AMRO en het Dorpscentrum.
Leden Oranje Vereniging tegen afstempelen lidmaatschapskaart
max. 2 REVUKAARTEN gratis.

EVENEENS REVU OP 7 EN 8 APRIL ZELFDE TIJD EN PLAATS.

MAART:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
22 Verkeersthcorie 50+ SWOV in het

Dorpscentrum
22 ANBO Klootschieten vanaf
'tOldeLettink
22 HVGdorpPaasliturgie
22 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
24-25 Uitvoering Sursum Corda in

het Dorpscentrum
27 VrouwenclubMedlcr,'Corn

Dollies'
28 Soos Kranenburg, 50 jaar

bevrijding Vorden
29 Bejaardcnsoos Vierakker-

Wichmond
29 ANBO Klootschieten vanaf

'tOldeLettink
29 HVGdorpRingavondinLochem

zaal Bouscma
30 Bejaardenkring Reisje
30 Lezing Bevrijding, Bibliotheek

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden zijn van plan het bestemmingsplan 'Vorden
west en zuid 1992', aan te passen voor een gedeelte
van de wijk Addinkhof.
De veranderingen omvatten de inrichting van de
openbare ruimte van 'de Koppel' en de plaats van de
te bouwen 14 woningen op het nog braakliggende ter-
rein, begrensd door 'de Koppel', 'de Doeschot', 'de
Laegte' en de houtwal tussen de wijken Addinkhof en
Hoetinkhof.
Voor een deel willen zij bij de aanpassing gebruikma-
ken van een in het plan opgenomen wijzigingsbe-
voegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening; voor het overige willen zij via vrijstelling ver-
lenen ex artikel 8, lid 7 sub a ten 2e van de bestem-
mingsplanvoorschriften.
De ontwerp-wijziging ligt met ingang van 24 maart
1995, gedurende twee weken, voor een ieder ter inza-
ge ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis). Belangheb-
benden kunnen in deze periode schriftelijk hun even-
tuele bedenkingen tegen de wijziging kenbaar maken
aan hun college.

Vorden, 23 maart 1995,

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:

b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 24 maart 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: L.M.B. Vorden
straat en huisnummer: Industrieweg 13
postkode/gemeente: 7251 JT Vorden
adres van de inrichting: Industrieweg 13 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een landbouw- mechanisatie-
bedrijf;

2. naam aanvrager: Kluvers Vorden C. V.
straat en huisnummer: Zutphenseweg 41
postkode/gemeente: 7251 DM Vorden
adres van de inrichting: Zutphenseweg 41 te Vor-
den betreft een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een graan-, voeder- en
kunstmesthandel/dierenspeciaalzaak en sportarti-
kelen;

3. naam aanvrager: Coöperatieve Diepvries Vereni-
ging 'de Vliegehoek G.A.' straat en huisnummer:
p/a Vierakkersestraatweg 16
postkode/gemeente: 7233 SB Vierakker
adres van de inrichting: Uselweg 2 te Vierakker
betreft een vergunning tot het oprichten en in wer-
king hebben van een koelhuis;

4. naam aanvrager: Ten Have B.V.
straat en huisnummer: Industrieweg 8
postkode/gemeente: 7251 JT Vorden
adres van de inrichting: Industrieweg 8 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een metaalkonstruktiebedrijf;

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend voor: 21 april 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gege-
venns als indiener van schriftelijke bedenkingen niet
bekend gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met
de bedenkingen, schriftelijke aan ons college verzoe-
ken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datym: 21 maart 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95 |

24 VIOLEN
9,95

6PRIMULAARS
9,95

6 VASTE PLANTEN

voor de tuin <7,^7O

GROTE HORTENSIA
10,95

DE VALEWEIDE-bloemen
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nu voor

nu voor

Nu m
Woonkamertapijt
"Rio"
400 breed op jute rug

Voorjaarsprijs

500 breed op jute rug

Voorjaarsprijs

Slaapkamertapijt
"Napoli"
400 breed op ju te rug,
kleur mals

Voorjaarsprijs

van 79,- nu

Klassetam
extra voordelig

69,-

Woonkamertapijt
"Style"

400 breed op jute
rug, Eco look

Voorjaarsprijs
van 149,- nu

129,-
Zwaar "Desso"

woonkamertapijt
400 breed op jute rug,

kleur beige
van 239,- nu

198,-

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 05752-1514

HELMINK
meubelen J.W

.

Hagcinanslrant 3
g -^.. O5454-7419O , -Tel.

ALS HET BUITEN BEGINT
TE GIETEN, MOET HET>
BINNEN NIET GAA
DRUPPELEN
Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele
specialiteiten. De werkzaamheden variëren van het
solderen van dakgoten tot aan het aanbrengen van
een kompleet nieuw dak, eventueel kompleet met
isolatie. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit
dakrollen kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op
alle materialen. Bel gerust voor een vrijblijvend
advies of offerte.
Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

t'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754^55

EIBERGEN1ZUTPHENIULFT

Met de bus naar de

HUISHOUDBEURS-
INTERIEUR

op 30 maart en 1-3-5 en 8 april

Vertrek Ruurlo 7.30 uur, daarna
Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek, Loenen.
Rechtstreeks naar Amsterdam,
geen overstappen. Prijs f 37,50

incl. toegang.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

AANBIEDING

Violen 24 stuks
Primulaars 4stukS

div. kleuren

Roos op stam
Rotsplanten 3 voor
Tuinazalea's div. kleuren
Vi j verpomp soonterp/u
Vijverfolie perm*

5.95
5,00
6,50

17,50
5,00
6,50

99,00
4,75

Tot ziens bij:

Ma. t/m vr.
9.00-18.00 uur

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752-3671

Zaterdag
9.00-17.00 uur

Rietdekkersbedrijf
OTTEN

Sekdijk l
7251 J B Vorden
Tel. 05752-6902

25 JAAR
JEUGDSOOS
FLOPHOUSE

en dus het hele jaar evenementen

vrijdag 24 maart:

KARAOKE SHOW
voorronde Grote Prijs van de Achterhoek

zondagmiddag 9 april:

JAN OTTINK BAND
mooi plat is neet lellik
Kaarten vanaf heden in de voorverkoop verkrijgbaar bij
jeugdsoos Flophouse Toldijk, café "De Engel" S teenderen, café
"De Herberg" Vorden.

LET OP DE
DIENSTREGELING

VANDE
SOOSTAKSIEÜ!

f DE LENTE IS WEER ï
IN T LAND!

Wellicht wilt u een frisse wind door uw interieur laten
waaien of zelfs een heel nieuw nestje bouwen. Dan willen
wij u daarbij graag van dienst zijn.

In Hengelo (Gld.) en Ruurlo zijn wij
SPECIALIST in de meest uiteenlopende soorten en
merken: • vloerbedekking (zacht en hard)

• gordijnen
• vitrages
• zonwering voor binnen en buiten

Bovendien in Hengelo (Gld.) 3000 m'
met uitgekiende en zeer fraaie meubelkollekties in traditio-
neel eiken en in grenen, verkrijgbaar in diverse kleuren.
Ook leverancier van moderne- en projektmeubelen.
Verder: • kleinmeubelen

• woonaccessoires
• kadoshop

Wij leveren uitsluitend DE BESTE KWALITEIT TEGEN
LAGE PRIJZEN. Onze verkopers geven u graag en ge-
heel vrijblijvend deskundig advies. Offertes worden u kos-
teloos aangeboden.

A,„d 10% KORTING
op meubelen en bij een komplete inrichting
berekenen wij GEEN ARBEIDSLOON.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) -Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 05735-3193

Tonny Juroërfs
fc><^ AUTOSCHADE

\STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

O p e n h u i s
v o o r j a a r '95

D A M E S M O D E

Ook bij de nieuwe voorjaarskollektie van Lammers Damesmode is komfortabele

kwaliteit en souplesse weer een belangrijk aandachtspunt. Doordachte designs

zorgen voor een perfekte pasvorm en optimale

bewegingsvrijheid. Bovendien is de nieuwe

kollektie mooi en stijlvol en daarom onmis-

baar als aanvulling van uw garderobe.

Kom het zelf zien tijdens ons

open huis. Uiteraard zorgen ^^mk

wij voor een ***"-

lekker drankje!

Aarzel dus niet, en kom vooral kijken!

Bij besteding vanfl. 50,- ontvangt n een

leuke attentie.

. ——

Problemen met
belastingaangiftes ?

Voorkom
teleurstellingen /

•̂ ^^^^^
Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455

Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

Eigenaar H.H. Wanders, belastingconsulent,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg,

tel. 05753-3274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van al uw aangiften.

Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve
dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden- en
kleinbedrijf

* loonadministratie
* jaarstukken en tussentijdse rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangiften houden wij extra
zittingsavonden op woensdag 22 en 29 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Lid. Ned. College voor Belastingadviseurs,
aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen.

l •! ^

bloem en schik _
•T^rTT lujrsussen* £^«

Willemien Steenblik
Dennendijk 13
7231 RDWarnsveld
05752-2810

Uw huis (en terras)
versieren voor de
Paasdagen?

Dat kan onder deskundige
leiding van Willemien
Steenblik, in groepen van
max. 10 personen.
Er zijn ochtend- en
avondlessen en u dient
zelf de benodigde
materialen mee te nemen.
Kosten f 12,50 incl. koffie
en draadgebruik.

Inl. en aanmelding:
Willemien Steenblik
Dennendijk 3
7231 RDWarnsveld
Tel. 05752-2810

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 - Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

VERS
VLEES
HOME
SERVICE

Uw vlees-bestelling, rechtstreeks van
GROOTHANDEL, wordt op uw wens
klaargemaakt en met gekoeld ver-
voer GRATIS bij u thuisbezorgd. Ver-
ser kan gewoon niet!! Vraag prijs-fol-
der op:

Tel. (05752) 2288
(na 18.00 uur)

SHOW op 31 -3 en 1-4

Motorveegmachines
v.a

Honda maaier van 1 300, voor 995.-

Zitmaaiers v.a ................... 1995.-

Motormaaiers v.a ................. 545.-
Met aandrijving v.a. 895.-

Elektromaaiers v.a .............. 245.-

Maaiers compleet met vanger, incl. BTW.

Machines voor bos, land, weg, park, erf
en tuin.

Land- en tuinbouwmechaniaatie

Branderhorstweg 5 - 7256 KG KEIJENBORG - Tel. 05753-2026
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' IN DE D E N N E N '

Het Zwem-recreatie-
bad 'In de Dennen'

bestaat 60 jaar

feestkrant,VAplons.'
jL 60 jaar zwemplezier in Vorden

uitgegeven ter gelegen-
heid van het 60-jarig
bestaan van het
Zwembad 'In de Dennen'
in Vorden.
Voorjaar 1995.

Bijlage van 'Contact' van
22 maart 1995.

Belangrijk voor wie dit jaar wil zwemmen
Dit is een feestkrant over zestig jaar zwemplezier in Vorden. Als u ook dit jaar graag wil t /.wemmen dan moet u vooral
kennis nemen van de informatie die u rechts van dit kader vindt . Daar staat al het nieuws over het /wemseizoen 1995.
Over abonnementen en lessen, de voorverkoopprijzen en andere tarieven en de vele sportieve evenementen. U ontvangt
dus niet, zoals andere jaren, een folder waarin alle informatie staat. Rechts onderaan deze pagina is de bestelbon
afgedrukt voor het bestellen van abonnementen en dergelijke. U kunt deze bon opsturen of afgeven aan een van de
genoemde adressen. Extra service: als volgende week een vrijwilliger langskomt om het envelopje op te halen met uw
bijdrage voor het jubileumgeschenk dan kunt u het bestelformulier ook tegelijk meegeven. De Werkgroep 'ZB 60' zorgt
er dan voor dat uw formulier op de juiste plaats komt.

Jubileum
In de Dennen
Het Vordense zwembad In de
Dennen bestaat zestig jaar.
Meer dan voldoende aanlei-
ding om er een prachtig
zwemseizoen van te maken.
Ter gelegenheid van het jubi-
leum verschijnt deze krant
waarin niet zozeer het verle-
den als wel het heden en de
toekomst centraal staan.
Bovendien treft u hierin alle
jubileumactiviteiten aan. U
herkent ze in één oogopslag
aan het jubileumlogo Plons!.
Wij wensen u bij voorbaat een
fijn zwemseizoen toe. En ook
een stralende zomer!

Bestuur Zwem- en
badinrichting 'In de Dennen'

Het bestuur van de Zwemvereniging
"In de Dennen' aan hel werk tijdens
een vergadering. Dat :.ijn (van links
naar rechts) de heren M.H.M.Ga-
hriël, voorzitter H. Vriend, penning-
meester H.J.A. Momharg, hadmees-
terM. Westerik, de heer A.H.B. van
Vleuten, secretaresse Mw. M. Wes-
tenvoorde-Niezing en de heer
F. F.A.M. Hogenkamp. Af\\'e~ii> was
de heer A.J. Mengerink.

Voorzitter bestuur 'In de Dennen' over de toekomst van het bad:
fWe moeten toe naar brede,
recreatieve functie1

Het jubileum-
geschenk
klinkt als een
klok!
De Werkgroep ZB 60 wil het
bestuur van het zwembad een
jubileumgeschenk namens de
Vordense gemeenschap aan-
bieden. Niet alleen voor de
diamanten verjaardag, maar
ook als dank voor alle inzet
die geleid heeft tot behoud van
het bad.
De Werkgroep heeft als
gemeenschapscadeau een klok
in gedachten, zoals te zien is
op bovenstaande foto. Het ide-
aal is een klok die niet alleen
de tijd maar ook de watertem-
peratuur aangeeft.
Via een huis-aan-huisactie wil
de Werkgroep voldoende geld
bij elkaar krijgen om de klok
te kunnen kopen. Als u vol-
gende week geen bericht ont-
vangt of als aan het eind van
de week het envelopje met uw
jubileumbijdrage niet is opge-
haald, stort in dat geval uw
gift dan op bankrekeningnum-
mer 36.64.69.304 van de
Rabobank. Als u daarbij ver-
meldt 'Jubileum Zwembad'
dan heeft ook u uw steentje
bijgedragen.

Namens de Werkgroep ZB 60
van harte bedankt.

WERKGROEP 'ZB 60'

Zestig jaar is het zwembad In de
Dennen puur ingericht geweest op
zwemvertier. Veel mensen willen
tegenwoordig echter meer. Vandaar
dat het bestuur van het bad over-
weegt om meer recreatief plezier
mogelijk te maken. "Dat heeft de
toekomst. Het /.wemmen alleen
niet", aldus voorzitter Henk Vriend.

De nieuwe insteek is niet zomaar uit
de lucht komen vallen. Ook de
gemeente wil meer recreatieve
mogelijkheden in Vorden. "In de
'Recreatienota' van 1994 van de
gemeente wordt onder meer gesteld
dat speelaccommodatie dringend
gewenst is. In deze plaats is er name-
lijk geen enkele openbare speeltuin
in de meest ruime zin des woords
aanwezig! En ik sluit evenmin uit
dat we het bad zul len gaan openstel-
len voor bedrijven, organisaties, ver-
enigingen en particulieren om er
feesten te houden

Beheersorganisatie voor het hele
verenigingsleven
Het toekomstbeeld gaat het bestuur
weergeven in de beleidsnota 1995-
2000. Deze nota zal in het najaar
klaar zijn. Daarin wordt bij meer dan

de genoemde punten stilgestaan.
Henk Vriend: "We moeten ook ons
hoofd buigerMwer het toekomstige
beheer var^Bzwembad. Er gaat vrij
veel subsidie in zitten: 280.000 gul-
den per jaar. Dat is in menig onder-
neming al behoorlijk wat, laat staan
in een vereniging die door particulie-
ren wordt gerund. En er zijn meer
verenigingen in Vorden die meedrin-
ken uit de subsidiekraan. Het is ons
inziens daarom te overwegen om alle
sociaal-culturele verenigingen onder
te brengen in een beheersorganisatie.
Daarop zet je dan een professionele
kracht. De vrijwilligers krijgen zo
hun handen vrij om met name te
werken aan de kwaliteit van hun ver-
eniging. Wij vermoeden dat dit het
aanbod van het verenigingsleven ten-
goede zal komen".

"Bovendien kennen veel verenigin-
gen tegenwoordig het probleem om
de juiste bestuursleden te vinden. De
meeste mensen hebben niet alleen
een drukke werkkring, maar ook
privé de nodige zaken. Zin om ook
nog eens uren in de weer te zijn voor
een vereniging hebben ze dan niet
meer. Dat is op z'n zachtst gezegd
vervelend voor verenigingen. Als bij

In de loop van de afgelopen zomer werden er van het gerenoveer-
de bad enkele foto's gemaakt. Voor wie er sindsdien nog niet is
geweest: u ziet hier en op pagina 3 hoe het er nu uitziet! Maar u
kunt straks na 1 mei beter zelf even komen kijken wat voor 'n fraai
bad het is geworden. U bent er welkom, vooral ook op de 10e juni.

ons een paar mensen uit het bestuur
stappen, dan zitten wij met onze han-
den in het haar. Ook dat probleem
kan via een overkoepelende beheers-
organisatie ondervangen worden", j^

Toekomst ziet er rooskleurig uit
Terugkomend op het eigenlijke doel
van het zwembad, hoopt Henk
Vriend dat ook de zwemverenigin
in Vorden haar pakket gaat verbre
den. "De behoefte eraan beslaat.
getuige de activiteiten die wij op ver-
zoek van onze gasten zijn gaan
ondernemen. Wij zouden heel graag
zien dat de zwemvereniging daarop
inhaakt".

In de ogen van het bestuur van In de
Dennen ziet de toekomst van het
zestigjarige bad er rooskleurig u i t .
Dit in tegenstelling tot enkele jaren
geleden.
"In 1990 verkeerde het bad in een
toestand die niet meer aan de eisen
voldeed. Er was voortdurend veel
onderhoud nodig vanwege de poreu-
ze specie van de betegeling. Na de
winter moesten daardoor tegels wor-
den vervangen. Bovendien voldeed
de afwateringsgoot niet meer aan de
wettel i jke voorschriften. In het kader
van de Wet op de Zwembadhygiëne
moest het bad of binnen vijfjaar
gerenoveerd zijn of we hadden het
dit jaar moeten sluiten. We hebben
toen een toekomstplan gemaakt met
diverse mogelijkheden. Vanwege de
kosten kozen wij voor optie drie:
fors investeren om de huidige
accommodatie te handhaven. Een
semi-permanente overkapping of
overdekt zwembad was financieel
niet haalbaar. Slui t ing van het bad -
dus niet of alleen l i ch t investeren -
sloten wij uit. De vraag naar het
zwembad was daarvoor te groot".
De gemeente Vorden steunde in
1993 de keuze van het zwembadbe-
stuur. Dat het ook lukte, is volgens
Henk Vriend vooral te danken aan de
drie bedrijven die het renovatiekar-
wei klaarden: de firma's Ruiterkamp
- het bouwkundige deel -, Einsbroek
- de watertechniek - en Dostal - de
bestrating -. "We hadden l miljoen
gulden ter beschikking en het mocht
absoluut geen cent meer worden. B i j
dit soort klussen is die eis v r i jwe l
nooit haalbaar. In ons geval wel
dankzij de inzet van genoemde
bedrijven".

Ten aanzien van het jubileumfeest

stel t de zwembadvoorzitter: "Het is
prachtig zoals in een kleine vereni-
ging als de onze - we hebben zo'n 45
leden - zoveel enthousiasme opge-
bracht kan worden. Het is ongeloof-
lijk wat er uit de grond is gestampt.
Het feestprogramma ziet er klinkend
uit. Kortom: We hebben nu een
prima accommodatie die voor meer
dan alleen zwemmen kan worden
benut . We hebben de ju i s t e mensen

binnen onze vereniging. Wij gaan er
daarom tegenaan dat het zwembad
toegroeit naar een uitstekende recre-
atieve voorziening. Wie weet kunnen
we de zaak uitbouwen met s teun van
andere verenigingen. Dal zou het
mooiste jubileumcadeau zijn. Over
zestig jaar kunnen onze nazaten dan
nog steeds lussen en in de dennen
genieten".

Informatie zwemseizoen 1995

Zwem- en recreatiebad In de Dennen'
- Vorden
Oude Zutphenseweg 7
7251 JX Vorden

Algemeen
Het verwarmde openlucht/wem- en
recreatiebad 'In de Dennen' is een uit-
stekende accommodatie, gelegen aan
de rand van het kastelendorp Vorden.
Het ligt in een bosrijke omgeving met
fraaie wandel- en fietsroutes. Er is
een peuter- en een familiebad met
glijbaan, en een 25 meter bassin met
springplank.
In de diverse bassins is speelmateri-
aal aanwezig. Rondom het peuterbad
liggen gezellige terrasjes.
Voor de gasten is er verder een ruim
zitterras, waar men een goed over-
zicht heeft over dit fraai gelegen
zwemcomplex. Het zwembad, de
k a n t i n e en de zonne- en speelweide
lenen zich ook uitstekend voor het
organiseren van kinderpartijtjes, per-
soneelsfeesten, jubi lea e.d. Op de
zonne- en speelweide slaan diverse
kl im- en speeltocstellen. Bovendien
beschikt 'In de Dennen' over een 18
holes min i tnidgetgolfbaan.
De technische i n s t a l l a t i e is in 1994
geheel vernieuwd en aangepast aan
alle eisen die aan een modern zwem-
bad in deze tijd worden gesteld. Het
water in de bassins heeft een aange-
name temperatuur van circa 23 gr.

Celcius. Een goede dienstverlening
staat bij 'In de Dennen' centraal.

Activiteiten
In het zwemseizoen 1995 zullen de
volgende activiteiten worden gehou-
den:
* dauwzwenunen
* zomeravond/wemmen
* swimjogging
:;: recreatiespelen
* aquajogging
* mini triathlon
* midzomernachtzwemmen
;:: /.wemvierdaagse
De data zullen nog via de plaatsel i jke
pers worden bekendgemaakt.

Op zaterdag l O j u n i 1995 wordt, ter
gelegenheid van het 60-jarig jubi-
leum van het zwembad een
'Zwem lees t a la 1935' georganiseerd
waar iedereen welkom is. Ook in het
kader van het jubileum z u l l e n op
zaterdag 26 augustus 1995 de
Vordense /wemkampiocnschappen
worden gehouden.

Tarieven
De pri jzen voor het seizoen 1995 zijn
als volgt:
* Combinatie-abonnement:
I e ouder, 2e ouder resp. f 73.- en f
47.-,
per kind t/m 17 jaar f 14.-
(zie verder pagina 3 - Ie kolom)

Bestelformulier Zwemabonnement(en)

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

bestelt hierbij voor seizoen 1995 voor het Zwembad 'In de Dennen':

Jeugdabonnementen (geboren na l mei 1977)
f 37.- roepnaam geb.dat
f37.- roepnaam geb.dat.:
f 37.-roepnaam geb.dat.:

.M/V
M/V
.M/V

Volwassenen-abonnementen) (geboren voor l/5/'77)
f62.- voorletters: geb.dat M/V
f 62.- voorletters: geb.dat M/V

Ouderenabonnement(en) (geboren voor 1/5/1930)
t 42.- voorletters: geb.dat
f42.- voorletters: geb.dat

M/V
M/V

('omhinatie-abonnement(en)
l'62.- Ie ouder, voorletters
f42 . - 2e ouder, voorletters
f 1 1 . - kind roepnaam
f 11.- kind roepnaam
f 1 1 . - kind roepnaam
f 11 . - kind roepnaam

Lidmaatschap van de vereniging: f K).- per jaar.

Het totaal verschuldigde bedrag ad t' is
op overgemaakt op de rekening van het zwembad bij de
bank/giro.

Mier*; gé'h dat '

geb dat.:
geb dat.:

geb.dat.:
peb.dat.:

M/V

M/V

M/V

M/V
M/V

Datum: Handtekening:
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'TER GELEGENHEID VAM DE FEESTELIJKE OPEN! H» DEP

VORDEMSCHE BAD-EM ZWEMIMRICHTIMG
OP ZATERDAG 8 JUNI : 3 UUR NAM.

Hoe we vroe-
ger zwommen
De Vordenaren /wommen ruim
zestig jaar geleden in de Vordense
heek. Ge/el lig na tuur l i jk , maar voor-
al hij langdurige warmte niet erg
ge/.ond. Hen echt zwembad was dus
ook 'een algemeen en veelzijdig
helang'. Dat/elfde gold voor de
werkgelegenheid die de aanleg van
een /wemhad voor Vorden schiep. In
de jaren dertig was het in Nederland
gebruikelijk dat de werklo/.en werden
ingezet voor het maatschappelijk
helang. Zo groeven deze mensen bij-
voorbeeld de eerste delen van het
Twenthekanaal tot machines dit kar-
wei konden overnemen.
Het Vordense bad graven zal een
minder uitputtend karwei zijn
geweest. "Arbeidzame huisvaders"
togen daarvoor aan het werk, zo
blijkt uit een artikel in het speciale
zwembadnummer van de Graaf-
schap-Bode op 5 juni 1935, waarvan
u hierboven de kop ziet.
Burgemeester Ariens verkondigde
tenmins te daarin dat de meerderheid
van de werklozen tot die categorie
mensen behoorde. Of de minderheid
niet arbeidzaam was of geen huisva-
der, op die vraag kunnen wij geen
antwoord meer geven.
Het bad is er echter gekomen en het
is gebleven. Dat laatste mede dankzij
arbeidzame huisvaders- en moedcis.

De Vordense
Zwemkam-
pioenschappen
In het kader van het diamanten jubi-
leum van het /wembad worden zater-
dag 26 augustus de Vordense
/wcmkampioenschappen gehouden.
De kampioenschappen staan open
voor individuele zwemmers en groe-
pen. Na tuur l i jk zijn er voor de kam-
pioenen aardige prijzen te winnen.
Het idee om dit jaar deze kampioen-
schappen te organiseren, sprak het
bestuur erg aan. Er is namelijk een
goede gewoonte om eens per jaar alle
inwoners van een plaats de kans te
geven hun prestaties te tonen in hun
favoriete sport. Dat gebeurt nu ook in
Vorden met de zwemsport.
De medewerktst)ers van het zwem-
bad hebben op zich genomen deze
wedstrijden te organiseren. Het 25-
meter had waarover we beschikken,
geeft goede mogeli jkheden om wed-
strijden te houden die in de verschil-
lende zwcmdisciplines kampioenen
opleveren.
Voor meer in format ie is het goed de
berichten in de pers te volgen.

Zwemlerares Sonneveld bracht nog meer leven in de brouwerij:

'Ik heb andere baden voor
Vorden opgegeven'
Badmeesteres/zweminstructrice
Susan Sonneveld is verknocht aan In
de Dennen. "De sfeer die er heerst
vind ik fijn. Ik heb er andere zwem-
baden voor opgegeven".

Susan Sonneveld is nu voor het vijfde
jaar in Vorden en bracht er daarvoor
al drie seizoenen als badmeesteres/-
/weminstructrice door. Ik had het zo
naar mijn zin, dat ik voor vast naar
Vorden wilde. Het publiek is hier bij-
voorbeeld fijn. Enthousiast en cor-
rect. Ook de jongeren. In andere
plaatsen maak je dat wel anders mee.
Hier accepteren ze het als je ze op
zaken wijst die niet kunnen. Mits je
natuurlijk consequent bent en ieder-
een op dezelfde manier behandelt.
Daarnaast is de sfeer tussen het per-
soneel heel fijn, wat natuurlijk ook
erg belangrijk is".
Sinds haar komst heeft het zwembad
zijn bezoekers, met name wat betreft
zwemles, meer te bieden. Mede op
haar initiatief is er een breed pakket
aan opleidingen gekomen. Ook voor
volwassenen. "Voor die laatste groep
was dat er niet. Nu groeit de belang-
stelling hiervoor".

Ook voor het jubilcumfeest is Susan
Sonneveld actief . Met een groep
meisjes oefent ze sinds j a n u a r i in het
Zutphense Graaf Ottobad voorde
demonstraties kuns t - en f iguur/wem-
men op 10 juni. "De meiden zijn heel

enthousiast. Het gaat ook lekker. Ze
maken straks trouwens zelf hun
ouderwetse badpakken. Dat doen we
op zaterdagen in de kantine. Ze vin-
den alleen het idee al prachtig om
zelf achter de naaimachine te zitten.
Er komen natuurlijk moeders helpen
en ook mijn collega Gerda Postma
zal van de partij zijn".
Op het moment dat ze dit meldt, weet
haar collega nog nergens van. "Dat
geeft niet hoor", zegt ze lachend.
"Tegen de tijd dat deze krant ver-
schijnt, heb ik haar wel gesproken.

N a t u u r l i j k meteen Gerda Postma
gebeld. "Ik heb vorig jaar al toege-
zegd te zullen helpen. Vanzelfspre-
kend gaan we dat samen doen",
reageert ze opgeruimd.
Ook zij is enthousiast over het
Vordense bad. "Ik heb altijd als kap-
ster gewerkt. Vier jaar geleden wilde
ik een wat minder drukke baan. Toen
ik eens bij het Arbeidsbureau binnen-
stapte lag er de vraag van het zwem-
bad naar een caissière die ook toe-
zicht kon houden. Binnen een week
was het rond. Elk jaar werk ik vier
maanden^ÉLcaissiere/toe/ichthouder.
Dat beviSRe uitstekend. Ik vind het
ook zalig om met mensen om te gaan,
vooral met kinderen. Bovendien kan
ik dankzi j dit werk veel tijd v r i jma-
ken voor^^JLTe bezigheden. De keus
die ik in^^l heb gemaakt, is een
goede geweest".

Roelien Hilbolling

'zou best meer
willen'
Roelien Hilboll ing pacht sinds 1992
ile kant ine van het zwembad.
Datzelfde doet zij bij de zwembaden
in Hengelo (Gld) en Gorssel. Maar
Vorden heeft haar voorkeur. "Het is
een mooi bad in een prachtige omge-
ving. Bovendien heb ik hier een aan-
trekkelijke kantine waarmee ik wat
kan. Zo heb ik in het tweede jaar het
nodige geïnvesteerd om het gezelli-
ger te maken. Het terras is daarvan
een voorbeeld. Daarmee trekje klan-
ten en ga je een relatie met hen aan.
In 'mijn' andere zwembaden zijn de
kantines meer kiosken. Daarmee kun
je weinig meer dan puur verkopen".

Roelien heelt een kleine vijftien jaar
horeca-ervaring en zou daaruit meer

willen putten. "Evenals het bestuur
ben ik er voorstander van dat er meer
geboden wordt aan recreatieve facili-
teiten. Het idee van feesten voor
bedrijven, verenigingen en particulie-
ren spreekt mij bijvoorbeeld bijzon-
der aan. Incidenteel gebeurt dat al.
maar als je zoiets planmatig aanpakt,
kan het zwembad er ook financieel
van profiteren. Als ik daaraan mijn
bijdrage kan leveren, is dat voor mij
als ondernemer natuurlijk nooit weg".
Ze zou nog een stap verder wi l l en
gaan. "Ik zou mijn aanbod graag wil-
len verbreden. Nu moet ik mij beper-
ken tot de zogenaamde snelle con-
sumpties: koffie met gebak, broodjes,
snoepgoed en dergelijke. In het ande-
re geval zou een soort petit restaurant
financieel u i tkunnen . Ook al, omdat
je langer geopend kunt zijn dan
alleen de vier zwemmaanden. Niet
dat het een vetpot zou zijn voor mij.
Als ik dat wil, moet ik in loondienst
gaan".

Tweemaal een
open dag
Gewoonlijk is er een maal in het sei-
zoen een open dag, namelijk op de dag
dat het zwembad aan het begin van het
sei/.oen wordt opengesteld. Dit jaar zijn
er twee open dagen. De eerste is op
maandag l mei, de dag dat het zwem-
sei/oen weer begint. En de tweede
open dag is de dag van het jubileum,
zaterdag 10 juni . Dan is iedereen wel-
kom vanaf l .30 uur en wordt het voor
jong en oud een feestelijk evenement.
Het zwembad is dan geopend tot 18.30
uur. Daarna moet al het spelmateriaal
e.d. worden opgeruimd en wordt de
feesttent klaargemaakt voor een plezie-
rig avondje 'moonlight-zwemmen' waar
vooral de jongeren welkom zijn. Het
bad is dan feeëriek verlicht en er wordt
gezorgd voor een goed stuk muziek.
Voor die avond moet wel een toe-
gangsprijs worden gevraagd, namelijk f
6.-. Maar dat zal voor ieder die weet
wat voor 'n swingend en gezellig feest
zo'n zwem/dansavond is, geen enkel
bezwaar zijn.

Welverdiend
geschenk!
Als straks op 10 j u n i , namens de
inwoners van onze gemeente, aan het
Zwembadbestuur een jubileumge-
schenk /.al worden aangeboden, dan
is dat een welverdiend cadeau. Het
bestuur heeft zich namelijk hevig
verzet tegen de opinie van sommige
mensen dat we 'dat dure zwembad'
maar moesten sluiten. Ze hebben
zich, samen met de leden van de
gemeenteraad, ingezet om het bad te
behouden. Zodat velen in de toe-
komst nog plezier konden blijven
beleven aan de gezonde zwemsport.
Zodat de jeugd in eigen gemeente en
tegen bescheiden kosten, zwemmen
/on kunnen leren. En dat is iets waar
je-een leven lang plezier van kunt
hebben. Zodat ook dui/enden op
warme dagen /.ouden kunnen
ten van een verkoelend bad.
Stel daarom, beste mensen, de vrij-
wil l iger niet teleur die de volgende
week bij u aan de deur komt. Het
gaat om een envelopje dat u ook
volgende week ontvangt en dat
bestemd is voor uw jubileumgift,
kunnen dan met elkaar het bestuur
een geschenk aanbieden in de vorm
van een grote klok voor in het zwem-
bad. Een klok die het zichtbare
bewijs /.al zijn van het feit dat de
leden van het zwembadbestuur (en
onze gemeenteraad) goed 'bij de tijd'
zijn.

..W

Drie /wembaden tegelijkertijd van
diens t /ijn kan Roelien natuurlijk
niet. "Ik heb elf mensen op afroep
beschikbaar. Zelf ben ik het meest in
Vorden te vinden. Dat is voor mij nu
eenmaal het meest plezierige stekje".

"W i

plons J
Consumptie-bon
Op pagina 3 van deze krant vindt u
een bon. Knip deze uit, bewaar hem
goed en de 10e juni zult u daarmee
tegen een vooroorlogs prijsje een
consumptie kunnen kopen. Hoe
vooroorlogs dit drankje of de door u
gewenste tractatie is, bepaalt u straks
zelf. (De bon kon niet worden opge-
nomen in de editie die in het seizoen
via de campings e.d. wordt ver-
spreid).

Hel team dal ook in dit jubileumjaar
in het zwembad weer enthousiast
klaar zal staan voor de gasten: bad-
meester Martin Westerik en de
dames Susan Sonneveld, Roelien
Hilbolling, Gerda Postma en part-
time medewerkster Martine
Hartman.

DEZE BON UITKNIPPEN EN BEWAREN TOT 10 JUNI 1995

Consumptie voor een
1935-prijs
Als u deze waardebon straks op 10 juni tij-
dens het zwemfeest inlevert bij de kantine
van het Zwembad trakteert het bestuur van
de zwemvereniging 'In de Dennen' en
beheerster Roelien Hilbolling, pachtster van
de kantine u op een lekker kopje koffie of
thee of een beker limonade voor een prijs uit
de dertiger jaren oftewel

voor 25 cent
Deze bon is uitsluitend geldig op 10 juni
1995 - per gezin kan slechts een waardebon
worden ingeleverd.

Belangrijke data
Misschien is het goed ze even in uw
agenda te noteren, de bijzondere
/wemevenementen die in dit jubi -
leumjaar waar mogelijk een extra
feestelijk tintje hebben. Dat zijn de
volgende data:
l mei: opening seizoen en open dag,
25 mei: dauw/wemmen op Hemel-
vaartdag.
l O juni : het Zwemfeest a la 1935,

K) juni : Moonl ight-zwemmen.
26 t/m 30 jun i : 21e Zwemvierdaagse.
17 ju l i : Mini-tr iathlon 'In de Dennen',
26 augustus: Vordense Zwcmkam-
piocnschappcn.
elke do.avond: aquajogging.
dagelijks het hele seizoen: swimjog-

ging
3 september: s l u i t i n g van het seizoen.
Verder is er in het seizoen om de drie
weken afzwemmen voor diverse
diploma's.

Er zullen niet veel inwoners van onze gemeente z i j n die weten wat voor een
gigant isch werk er vorig jaar is verricht in het zwembad. Het hele zwembad
stond op z'n kop. er is veel grondwerk verzet, de bassins zijn opnieuw betegeld
en het hele leidingensysteem is vernieuwd. Uiteindelijk leek er niet zo veel
vernieuwd, maar wat er vooral ondergronds is verandeal. is zo ingri jpend dat
we mogen zeggen dat het zwembad ' I n de Dennen ' weer vele jaren zal kun-
nen beantwoorden aan de strenge eisen die de overheid stelt aan gezond /wem-
men. Hieronder enkele foto's die t i j d e n s de restaurat ie zi jn gemaakt.

Foto boven: Een zwaar-
betonnen ondergrondse
opslagtank wordt op zijn
plaats gebracht.
hiernaast: onder de
grond bevindt zich een
netwerk van buizen en
pompen die zorgen voor
een snelle verversing
van het water.
hieronder: Aannemer
Rui terkamp kijkt naar
het v erwijderen van de
tegels van het bassin,
een moeilijk karwei.
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Ook bij de nieuwe voorjaarskollektie van Lammcrs Damcsmode is komfortahclc

kwa l i t e i t en souplesse weer een belangrijk aandachtspunt . Doordachte designs

zorgen voor een perfekte pasvorm en optimale

bewegingsvrijheid. Bovendien is de nieuwe

kollcktic mooi en stijlvol en daarom onmis-

baar als a a n v u l l i n g van uw garderobe.

Kom het zelf zien tijdens ons

open huis. Uiteraard zorgen r ,

wij vooreen

lekker drankje!

Aarzel dus niet, en kom vooral kijken!

^flT^M^fl^M^^T^P^ >^p Bij besteding vanfl. 50,- ontvangt u een

D A M E S M O D E leuke attentie.

^——B—H^^^^^H^——-.̂ ^—..,..̂ ^^—-.
Vorden Zu tphcnseweg 29, Tel. 05752-1971 - Winterswijk Mis tc r s t r aa t 76, Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr I l u b c r Nood t s l r aa t 14, Tel. 08340-60416

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,

taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-

kundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

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

Lid NVM/MCC

TENNISKLEDING

ZWEMKLEDING

RUITERKLEDING

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

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

VLOERBEDEKKING EN RAAMDEKORATIE VAN
DE

LAMMERS
WOON

• Projekten
• Meubelen

Burg.Galleestraat26
Vorden-Tel. 05752-1421

Ook wij feliciteren het zwembad!

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

ABNAMRO De bank
Raadhuisstraat 1, tel. 1886

U zoekt een bank die all-round is.

Wij zorgen dat u goed zit
met al uw geldzaken.

Voor elke s|x\arvorm, ver/eken; l ij do SNS bank
aan liet kjoede adres. Maar wr bieden u noij veel meer. l Jij ons trett u desknn-

iH-lpen. Kovvmlirii kunt n als PlivérekcrÉlghOuder van
iic SNS bank gebruik maken van de geldautomaat, waarmee u dag en nacht

i ' jfki kimtoplle:

Geïnteresseerd?
()p on/e kantoren vertellen wij u er graag meer over.

SNS bank

DEMI BYOU
elegante mode f
sjaals, sokken
beenmode
modieuze accessoires

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 3785 '

Kadotip: CADEAUBON

Café - Restaurant - Slijterij

't Wapen van 't Medler

* Uitgebreide a la Carte kaart.
* Specialiteit Pannekoeken.

Speeltuin en Jeu de boules baan.
c Zaalcapaciteit tot 140 personen.

Ruurloseweg 114 Vorden

telefoon 05752-6634

Vakkundig verzorgen wij
uw glas-, schilder- en

behangwerk.
Doet u het zelf?

Ook dan zijn wij u gaarne
van dienst met de levering
van de juiste materialen,

begeleid met
een goed advies.

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOE1 BV
Dorpsstraat 7-9. 7291 BA Vordcn. tel.: 06762-1667

Zwemvrienden

Op een fiets
van Bleumink
naar het zwembad

NU KOLLEKTIE 1995
Gazelle, Vico, Union, Giant,
Sparta-fietsen.

BLEUMINK
TWEEWIELERS

Dealer van: Gazelle - Vico - Union - Giant - Sparta-met
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393 v.a. okt. 0575-551393

Café Uenk
Eigen parkeerplaats

o
Toon en YVonne

Nieuw in Vorden
VOOR JONG EN OUD:

3 Biljards

Nieuwstad 13
7251 AD Vorden
Tel. 05752-1363

Nieuw bij Toon en Yvonne

G/nzo Bou/e
een geweldloos behendigheidsspel

Gezellig boulen met z'n tweeën of met z'n vieren. Tot ziens bij Toon en Yvonne.

boek en
kantoorartikelen

RAADHUISSTRAAT 22 - VORDEN - TELEFOON 3100

fax: 05752-3567
Herberts eksklusief

Auto-, Rijwiel- en Taxibedrijf

A. KLEIN BRINKE
Zutphenseweg 85, 7251 DJ Vorden, tel. 05752-1256

Ook voor:
VERKOOP, REPARATIE

en VERHUUR

UW GAZELLE DEALERPEUGEOT

Onze pasfoto's
zijn pas foto's

COMBI

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Tel. (057521 28 12



Henk
Ruitcrkamp:

'Geef
com-
pli-
ment
graag door aan
mijn mensen'
Henk Ruiterkamp, als aannemer ver-
antwoordelijk voorde bouwkundige
renovatie, is blij met het compliment
van het zwembadbestuur. "Het doet
a l t i j d goed te horen dat mensen tevre-
den over je zijn. Ik breng die lof over
aan mijn mensen. Zij hebben m i j n s
inziens voor meer dan 90 procent bij-
gedragen aan het succes".
De aannemer was er best happig op
om de k lus te krijgen. "Ten eerste
was het geen standaardkarwei en ten
tweede was het werk in de eigen
gemeente. Als je in zo'n s i tua t ie een
goed produkt neerzet, legt je dat geen
windeieren. Bovendien konden wij
ons steentje bijdragen aan de instand-
houding van het bad door scherp te
calculeren. Wat ook meespeelde was,
dat het een winler-/voorjaarsprojecl
was. Niet de beste periode voor
bouwvakkers. Velen komen in deze
tijd op straat. Dankzij het zwembad
kon ik mijn mensen in dienst houden.
Ook voor mij was hel dus een alles-
zins geslaagd karwei. En gelukkig
hoefde er geen geld bij".

Drie Vordense ondernemers/
bedrijven verzorgden de
ingrijpende restauratie van
ons zwembad. Twee van hen
geven hun mening over de
vernieuwing van het bad; de
heer Emsbroek, directeur
van Kmsbroek Installatie BV,
was wegens vakantie helaas
niet bereikbaar.

Henny Dostal:

'Overdekt bad
zou nog mooier• • izijn
"De renovatie was n ie t in alle opzich-
ten een gemakkeli jk karwei. De sloop
van de tegels in het zwembad was bij-
voorbeeld niet eenvoudig. We moes-
ten er zelfs een asfalt freesmachine
bijhalen. Ook kon de bestrating niet
volledig volgens het ontwerp van de
architect worden uitgevoerd. Dat gaf
wat extra kosten, maar dat hebben we
op de koop toe genomen. Het zwem-
bad is een maatschappelijk belang en
de renovatie moest binnen het budget
gebeuren. Overschri jding was uitge-
sloten. In zo'n situatie werkje als
Vordense bedrijven mee om alles
goed te laten
verlopen".
Henny Dostal,
die het tegel-
werk en de
bestraling bij
de renovatie
voor zijn reke-
ning nam,
staat waar-
schijnlijk een
aanvullende k l u s te wachten. "We
hebben bij het bestuur een plan inge-
diend om de entree aan te passen.
Volgens onze opzet maakt hel asfalt
plaats voor roodbruine klinkerbeslra-
t ing met daarin in lichtgroen het logo
van het zwembad. Bovendien is er het
idee om op de plek van het toegangs-
hek een stal l ing voor bromfietsen te
maken. Of dit alles gerealiseerd
wordt, is na tuur l i jk afhankelijk van
de f inanciën van het zwembad".
Kijkend als V ordenaar naar het
zwembad zegt Dostal: "Het is een
mooi bad geworden, maar een over-
dekt bad zou nog mooier zijn.
Kunnen we er het hele jaar van pro-
fiteren. Maar ja, ook al is zo'n ingreep
niet meer zo kostbaar als enige tijd
geleden, geld kosten doet het altijd".

Nu al aan het
trainen
Fotograaf Fred Bulten moest moeilij-
ke capriolen uithalen om deze foto te
kunnen maken. Het is een opname
van het enthousiaste meisjesteam dat
nu al stug aan het oefenen is voor de
demonstratie kunstzwemmen die ze
op het 'Zwemfeest a la 1935' op K)
juni a.s. in ons zwembad gaan geven.
De jongedames oefenen in een nabu-
rig bad in Zutphen. Ze hebben dit nog
niet eerder gedaan, maar ze werken
enthousiast mee aan deze uitvoering.
Er waren in het begin klachten over
'water in je neus'. Gelukkig heeft de
firma Kluvers (dierenspeciaalzaak en
sportartikelen) in Vorden het team
'gesponsord'. Hij bood alle meisjes
een professionele neusknijper aan en
nu gaat het voortreffelijk. Behalve
deze demonstratie kunstzwemmen
wordt op K) juni ook getoond wat
aquajogging, snorkelen en waterpolo
is. U bent van harte welkom om deze
presentatie onder leiding van zwem-
lerares Susan Sonneveld te komen
bekijken.
Overigens is er niets nieuws onder de

zon. Want precies zestig jaar geleden
werd onderstaande foto gemaakt. Ook
toen was er een stel dames dat zich

van een ander...
Hoe denken de inwoners van Vorden over het Zwembad 'In de Dennen'? We vroegen het aan ver-
schillende personen, jongeren, jonge ouders en senioren. Dit is hun reactie op deze kleine telefoni-
sche enquête. Ook de mening van de coördinator activiteiten van deJ^logisch-dynamische boerde-
rij 'de Vijfsprong' in Vorden Iaat zien hoeveel waarde er door invvot^P van ons dorp aan het
zwembad wordt toegekend.

H.E. Rothman

'Voor kleine
kinderen ideaal
badf
"Ik zwem zelf niet. Vroeger wel,
maar niet hier . Ik kom van oorsprong
uit Laren (Gld). Mijn kleinkinderen
van 7 en 9 jaar zwemmen hier wel
veel. 7e mogen er van hun ouders
ook al leen naartoe. Het is dan ook
een ve i l ig bad. Wat mij betreft mag
het bad niet verdwijnen. Vooral van-
wege de jonge kinderen. Afhankelijk
zijn van zwembaden in andere plaat
sen is vooral voor deze groep heel
lastig".

Jan Wassink (74):

'Zolang finan-
cieel kan, moet
zwembad blij-
ven1

"Ik kan niet zwemmen. Vroeger nooit
geleerd. Het kwam er niet van. Een
paar jaar geleden hebben kennissen
alsnog les genomen. Als ik dat had
geweten, was ik meegegaan. Mijn
vrouw zegt dat het ook nu nog kan,
maar ach, ik vind mezelf toch wat te
oud".
Jan Wassink is wel goed bekend
geraakt met het zwembad. 7i jn drie
zoons hebben er zwemles gehad en
de jongste bracht hij regelmatig. "Het
zwembad moet ook blijven, zolang
het financieel kan. Ik vind subsidies
prima, maar er zijn grenzen. De men-

sen moeten zeil 'ook iets vooreen
hobby over hebben. Voor het zwem-
bad hebben ze dal geloof ik wel.
Maar neem dat er onvoldoende vraag
naar het zwembad komt en de inkom-
sten zouden verminderen, dan moet
mijns inziens niet de subsidie
omhoog. Ik hoop niet dat het ooit
zover komt. Het is toch fijn dat wij
hier nog zo'n zwembad hebben.

Hennie Beek (37)

'Mijn zoon
mag alleen'
Nie l s Beek ( S ) mag sinds vorig jaar
zomer zonder zijn ouders naar het
zwembad. Wel gaat een vriendje van
1 1 jaar mee die een oogje in het zeil
houdt. "Maar de badmeesters doen
dat daar ook goed. Bovendien is het
een overzichtelijk bad wat eveneens
de veiligheid ten goede komt. Ik zou
Niels nog niet alleen naar een groter,
drukker zwembad durven laten gaan.
Ik ga overigens zelf ook regelmatig
mee naar ons buitenbad. Je ziet er
veel bekenden, wat het gezellig
maakt. Het is gewoon een prima
zwembad met een goede sfeer".

Mevrouw Co Oukes-Pardijs (72):

'Heerlijk dat
het zwembad
er nog is'
In het seizoen vier ochtenden in de
week een uurtje baantjes trekken.
Heerlijk vindt mevrouw Co Oukes-
Pardijs dat. De basis voor haar zwem-
plezier kon zij op haar twaalfde leg-

gen d a n k z i j de komst van hel zwem-
bad.
"Mijn moeder was bang voor water.
Ik mocht daarom niet in de buurt van
de beken komen. 7wemmen leer je
dan niet . Ik was als kind dus heel blij
met het zwembad en ik vind het heer-
lijk dat het nog steeds bestaat".

Met het zwembad werd meteen het
schoolzwemmen geïntroduceerd. 7o
leerde mevrouw Oukes de basis-
zwemslagen. Maar er kwam meer bij.
7e had zoveel plezier in het water dat
ze op figuurzwetnmen ging.
"Regelmatig 's morgens om zeven uur
oefenen en daarna op de fiets naar de
middelbare school in 7utphen. Ik was
toen de jongste van onze groep: de
meesten liepen tegen de twintig", her-
innert zij zich.

Maar ook in haar vrije tijd toog zij
met vriendinnetjes naar In de
Dennen. "Weetje dat er toen altijd
iemand over de kleedhokjes van de
meisjes waakte'.' Bekrompen vergele-
ken bij nu. En dal terwijl de jongens
zich keurig gedroegen", vertelt ze met
een lach in haar stem.

Na haar huwelijk en in de tijd dat de
kinderen nog thu i s waren, zag
mevrouw Oukes het zwembad amper
van binnen. "Mi jn man is niet bang
voor water, maar hij kreeg de zwem-
slagen niet onder de knie. Tja, en dan
ga je niet meer zo vaak. Jaren geleden
ben ik weer begonnen. Samen met
een buurvrouw. In het seizoen zwem-
men we in Vorden en in de winter
één keer per week in Eefde.
Zwemmen houdt je fit én het is
gewoon lekker".

'Prima
bad,
zeker
sinds renovatie'
"Prima zo'n zwembad, zeker sinds het
gerenoveerd is. Ik heb een abonne-
ment en ga dus regelmatig zwemmen.
In mijn zomervakantie zelfs bijna
elke dag. Vaak ga ik samen met mijn
broertjes, een tweeling van acht jaar.
Ook zij houden van zwemmen. We
zouden het zwembad absoluut niet
willen missen. Ik vind het overigens
mooi dat een gemeente als Vorden
nog overeen buitenbad beschikt.
Veel gemeenten hebben dat tegen-
woordig niet meer".

Gerrit Hue t ink (37 )

'We gaan zo'n
drie keer per
week zwem-
men'
De familie Huetink maakt drif t ig
gebruik van het Vordense buitenbad,
"(ïemiddeld drie keer per week' ,
aldus Gerrit Huet ink . vader van drie
kinderen in de l e e f t i j d van 6, X en l l
jaar. De oudste twee hebben in het
bad hun zwemdiploma's gehaald. De
jongste gaat dit jaar op zwemles.
"Het is een goed bad. Voor ons zijn
de facili teiten voldoende', zegt Gerrit
Huetink. Buiten het seizoen wordt er
overigens minder gezwommen. "We
gaan niet vaak naar een overdekt
zwembad'.

bezig hield met f iguurzwemmen. 7e
deden bijna dezelfde oefening als de
meisjes van nu. We kregen deze oude

foto van Mevrouw C. Oukes-Pardijs,
die op deze pagina ook haar positieve
m e n i n u üeeft over ons zwembad.

even onder ons
'Plons!' is een uitgave van het bestuur van het Zwembad. Dat bestuur
gaat na tuur l i jk niet zelf een jubileumgeschenk vragen. Maar er is
wel een werkgroep gevormd uit de leden van de vereniging. Die
noemt /ich 'Werk-groep Zwembad 60'. Wij als werkgroep kunnen
wel /eggen dat we vinden dat het bestuur een geschenk verdient. Al
was het alleen al voor de moed die /e hebben gehad om ons /wem-
bad voor de Vordense gemeenschap te behouden.
Daarom vragen we u een bijdrage voor ons geschenk, een supergrote
klok die in het zwembad wordt aangebracht. IJ krijgt volgende week
een brief in de bus met een klein envelopje. Dat komen wij - een stel
enthousiaste v r i j w i l l i g e r s - de dagen daarna bij u ophalen. We hopen
dat het klaarligt. En dat we, ook dank /ij uw bijdrage, van het geza-
menlijke bedrag straks een fraaie klok kunnen kopen.

WERKGROEPZB

Derk Klein Bramel van de
"Vijfsprong":

'Bewoners le-
ven naar
woensdag-
avond toef

De bewoners van de "Vijfsprong",
een i n s t i t u u t voor vers tandel i jk
gehandicapten in Vorden ( t e v e n s een
belangrijk biologisch dynamisch
bedr i j f ) , maken veel gebruik van het
zwembad. Derk K l e i n Bramel. activi-
teiten-coördinator bij de 'Vijfsprong":
"We kopen steeds een jaarabonne-
ment voor de bewoners en aangezien
er een zandpad naar hel zwembad
loopt, kan een aan t a l op eigen gele-
genheid erheen. Daarnaast gaan we in
het seizoen elke woensdag zwemmen.
Dat is eveneens vri jet i jdsbesteding en
een heel gezonde. In die zin onder-
steunt deze vaste avond hel therapeu-
tisch programma.".

De bewoners kijken uit naar de
woensdagavond. "Ze leven er naar
toe, ja. Hel is dan ook een plezierig
zwembad mei goede begeleiding. Het
is inmiddels bovendien een paar keer
voorgekomen dat er diploma's wer-
den gehaald. Dat was na tuu r l i j k aan-
leiding tol feesten".

Over de begeleiding is Derk Kle in
Bramel erg te spreken. "We hackten
een bewoner die vroeger in grote
i n s t e l l i n g e n was opgenomen. Daar
heerste de opvat t ing dat hij niet kon
zwemmen. Mede dankz i j de inzet van
het zwembadpersoneel is hij over z i j n
watervrees heengekomen. Er werd de
tijd genomen om zijn weerstand te
overwinnen. De badjuffrouw is zelfs
's winters een aantal keren met hem
en enkele andere bewoners in
/utphen gaan zwemmen. Het resul-
laa t : de man heeft nu zowel zijn A-
als B-diploma. Of dal elders ook
gelukt was, betwijfel ik. Zowel wij
als het zwembad zijn kleinschalig
waardoor er meer i n d i v i d u e l e aan-
dacht gegeven kan worden. Ju i s t dat
is hetgeen onze bewoners het meeste
nodig hebben om te kunnen blijven
groeien in hun ontwikkeling".

Zet die 10de
juni nu al
in uw agenda!
U weet hoe het gaat. Het leven is druk
en er gebeurt van al les . Voor u het
weet is het t ien j u n i en dan vergeet u
misschien dat er in hel zwembad In de
Dennen een bijzonder feest is voor u
en alle zwemlustige Vordenaren (en
n a t u u r l i j k z i j n ook toeris ten hartelijk
welkom). Een leest met veel vertier
voor jong en oud. Een f i l m van Freddy
Schmitz over zwemplezier in 1935.
Een complete kinderkermis met a l l e r -
lei ouderwetse spe l le t jes . Een gezelli-
ge haringkraam en een nostalgisch
bloemenmeisje. Een demonstrat ie
kuns tzwemmen, snorkelen, aquajog-
ging en waterpolo. Een a a n t a l helpers
gekleed in oude ju rken en costiiums
uil de charlesiontijd. De aanbieding
van het jubileumgeschenk van a l l e
inwoners .
Mei 's avonds nog een spetterend
zwem/clansfes t i jn .

U ziet: het is zeker de moeite waard
straks op K) jun i gezellig een middag
(of avond) naar 'In de Dennen' te trek-
ken, e v e n t u e e l met de kinderen. Om
met velen er even aan Ie denken dat
we bijna geen. maar ge lukk ig nog
steeds wel een prachtig zwembad heb-
ben dat al zestig jaar oud is en nog
steeds met zijn ti jd mee gaal.
l) bent er van harte welkom!

Colofon
Deze ui tgave is in opdracht van
het bestuur van de Vereniging
7wem- en Badinricht ing Vorden
vervaard igd t.g.v. het zestigjarig
bestaan van de Vereniging in juni
1995.

Coördinatie en vormgeving:
l l a r ry v a n R i j n - Vorden
Tekst: Ilse Uijlenbroek, Diepcn-
heim
Fotografie: E'red Bulten
Photographique, Zutphen
Advertentie-exploitatie en d ruk :
Drukkeri j Wee vers, Vorden.



nnen is meer dan een zwembad, 't Is voor de jeugd ook een (wa
tuin.

esterik, 22 jaar badmeester in Vorden:

fs de grootste criticus moet
ler fijn vinden

esterik, bijna 50 jaar, is een
mens. Ruim twintig jaar
erruilde hij zijn beroep van
ur voor zijn hobby. "Ik
jd graag badmeester wor-
leek mij heerlijk om de hele

ensen om te gaan. Via cur-
b ik die wens werkelijkheid
den. Mijn hobby is nu mijn

de volgende adressen:
- het Vaarwerk 20 - Vorden
- Ruurloseweg 68 - Kranenburg.

Daarbij is gelijktijdige overmaking
van het juiste bedrag noodzakelijk
voor 15 april 1995 op
- Bankrekening 36.64.24.262 of
- Postgirorekening 7231517
ten name van Zwembad 'In de
Dennen' - Vorden met vermelding
' Abonnementen) 1995'.
U kunt uw abonnementen) afhalen
bij uw eerste bezoek aan het zwem-
bad.

Openstelling

Het zwembad is geopend van maan-
dag l mei 1995 vanaf 14.00 uur tot
en met
Zondag 3 september 1995 17.00 uur.

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11. 00 -20.00 uur
07.00 - 20.00 uur
07.00 -20.00 uur
07.00 - 20.00 uur
07.00 - 20.00 uur
11.00- 17.00 uur
11.00- 17.00 uur

Hemelvaartdag en 2e Pinksterdag:
opening als op zondag

Zwemlessen
Indeling in kleine lesgroepen naar de
mate van geoefendheid. Daarbij zijn
er diverse opleidingen voor jeugd en
voor volwassenen.
Afspraken voor zwemlessen aan de
kassa of telefonisch onder nr 05750-
16699.
Er zijn geen zwemlessen op zon- en
feestdagen.
Een leskaarl, geldig voor 12 zwem-
lessen, kost f54.- (dit is exclusief
toegang).

Kosten diplomazwemmen:
f 7.50 incl. embleem en sticker.

Een tip: word lid van 'In de Dennen'!
U kunt dan ook meebeslissen in
beleidszaken en een belangrjke bij-
drage leveren aan de instandhouding
van het bad.

Het formulier zenden in een met 80
cent gefrankeerde envelop aan het
secretariaat van
Zwembad 'In de Dennen'
De Laegte 20
7251 VM Vorden

of afgeven bij een van de volgende
adressen:
-Het Vaarwerk 20 - Vorden
-Ruurloseweg 68 - Kranenburg

/esterik leeft voor 'zijn'
Hij is verantwoordelijk

ïagelijkse gang van zaken.
In het seizoen vooral als badmeester,
na het seizoen met name als onder-
houdsman. "Heb ik toch nog profijt
van mijn eerdere beroep", grijnst de
badbeheerder, want dat is hij in feite.

Het doel van Martin Westerik is de
gasten het naar de zin te maken. "Dat
betekent in eerste instantie zorgen
voor veiligheid. Samen met Susan
Sonneveld houd ik toezicht. Als het
erg druk is hebben we in de persoon
van Gerda Postma een prima derde
badmeester. Veiligheid is overigens
vaak de reden voor ouders met jonge
kinderen om hier te komen zwem-

In de Dennen is een knus bad
Maar voor een zwemuitje is meer
nodig. "Een zwembad moet iets uit-
stralen: sfeervol zijn. De bezoekers
moeten zich in een plezierige omge-
ving kunnen ontspannen. Wij kunnen
dat bieden. In de Dennen is een knus
bad, overzichtelijk en prachtig gele-
gen. Als je dan ook zorgt voor een
schone en nette accommodatie, rust -
dus geen muziek of herrie - en speel-
mogelijkheden voor de kinderen, ben
je een heel eind op weg. Daarnaast
vind ik het belangrijk dat ook wij als
personeel voor een goede sfeer zor-
gen. Even een praatje maken met de
mensen, aandacht geven. Dat vindt
bijna iedereen plezierig. Ook de
grootste criticus moet na een bezoek
aan ons bad kunnen zeggen: 'Ik heb
een leuke dag gehad'. Tot nu toe heb
ik de indruk dat wij in deze opzet
slagen", vertelt de goedgemutste
badmeester.

Grote ongelukken heeft hij tot zijn
opluchting nooit meegemaakt.
"Je moet er toch niet aan denken!
Natuurlijk komt het voor, maar hier
gelukkig tot nu toe niet. In de ruim

twintig jaar heb ik wel vier keer
iemand moeten redden, maar de hulp
kwam steeds op tijd. Je ontwikkelt
als badmeester ook een intuïtie voor
gevaarlijke situaties. Desondanks
blijft het altijd zaak goed op te letten.
Ook als je een praatje maakt, moet je
het bad in de gaten blijven houden".

Aanbod van zwembad afstemmen
op vraag
In zijn Vordense tijd heeft Martin
Westerik het aantal bezoekers zien
afnemen tot gemiddeld 50.000 per
jaar. Het aanbod aan voorzieningen
van In de Dennen is echter ge-
groeid."Overigens: vorig jaar hebben
we weer een record gehaald: 60.000
bezoekers. Als we zomers als de
vorige houden, draaien wij u i ts te-
kend. Toch zijn we met de 50.000
ook tevreden. Vorden is uiteindelijk
geen grote plaats. Dat we nog zoveel
bezo^A hebben, heelt ook te
makenniet wal wij de Vordenaren
bieden. De mensen kunnen hier voor
alle zwemdiploma's terecht, ook voor
snorkelen, kunstzwemmen. nostalgi-
sche jÉkns lagen enzovoorts. Suzan
is daarWel actief in: is er een speci-
fieke vraag van de Vordenaren dan
kijkt zij of we het kunnen realiseren.
Voor het jubileum heeft ze zelfs gere-
geld dat er een optreden van kunst-
zwemmers uit eigen kweek komt.
Prachtig toch.
Daarnaast bieden we ook zwemgele-
genheid aan derden, zoals aan De
Vijfsprong, een antroposofische boer-
derij voor verstandelijk gehandicapte
jongeren. In het seizoen komen die
jongeren elke week een avond zwem-
men. Alles wat wij de andere
Vordenaren aan lesmogelijkheden
bieden, krijgen ook zij aangeboden.
Elke woensdag hebben ze hun avond
en ik eigenlijk ook. Ik geniet elke
keer weer intens van hun plezier".

Dubbel feest voor de badmeester
Martin Westerik verheugt zich op de
jubileumfestiviteiten. "Ik vier dit jaar
zelfs twee jubilea omdat ik Abraham
ga zien. Het leuke van mijn leeftijd
en mijn lange tijd in Vorden is voor-
al, dal ik de kinderen die ik destijds
zwemles heb gegeven, heb zien
opgroeien. Eerst van - soms luidruch-
tige -jongeren tot ouders die nu hun
kroost naar zwemles brengen. Ik ben
in alle opzichten duidelijk vergroeid
met dit bad".

'In de Dennen is een knus had', zegt hadmeester Martin Westerik in hoven-
staand interview. Dat is mede te danken aan de hos rijke lokatie (foto hieron-
der). Er is ook veel aandacht voor de jeugd die hier leert -wemmen en deskun-
dig wordt begeleid op weg naar hel felbegeerde diploma (foto rechts).

Een bewaarkrant
Dit is een krant om te bewaren.
Gaat u maar na: er staat alles in over
het zwemseizoen 1995, de prijzen,
de openingstijden van het zwembad
e.d. Er is een compleet programma
in opgenomen van het Zwem feest a
la 1935 op K) juni a.s. Er zit een
consumptiebon in die u op 10 juni
recht geeft op een consumptie tegen
een prijs die thuishoort in 1935. En
zo voort. Niet weggooien dus deze
feestkrant. Hij komt straks nog goed
van pas!

f"Wplons i
Houd K) j u n i v r i j !

Een feest a la
jaren dertig
Zaterdag 10 juni is dé dag waarop
het 60-jarig bestaan van het
Vordense bad wordt gevierd. Op
grootscheepse wijze en a la de jaren
dertig. De regen zal geen roet in het
eten gooien. Voor alle zekerheid is
namel i jk een royale feesttent besteld.
Het eerste wat we willen vermelden
is. dat K) j u n i iedereen gratis toegang
tot het zwembad heeft . Hel leest
begint om 13.30 uur en duurt tot
18.30 uur. 's Avonds is er een
zwem/dansfestijn voor de jongeren,
waarvoor wel een bescheiden toe-
gangsprijs wordt gevraagd.

De kinderen krijgen bij de ingang
een kaart waarmee ze zonder be-
taling kunnen meedoen aan tal van
spelen en attracties. Hierbij wordt
ook rekening gehouden met de k leu-
ters. Op de rol voor de kinderen staat
onder meer:
- schminken
- buttons maken
- een ballonwedstrijd
- ranja melken uit kunstkoeien
- iractaties
-reuzenpuzzel
- muizenmep
- kop- en blikgooien
- gatcnkaas
- koekhappen
- zaklopen
- hoepelen
- kikker in de put.

De titels van diverse spelletjes zul len
alleen de ouderen onder ons bekend
in de oren klinken. Ze stammen dan
ook uit de jaren dertig. En: de prijsjes
stammen ook uit die tijd.
Maar er is natuurl i jk meer. Waar
smaakt een haring lekker? Aan een
onvervalste, ouderwetse Hollandse
haringkraam. Die is er dus ook.
Evenals een draaimolen en een nos-
talgisch bloemenmeisje. Wat haar rol
in het geheel is, blijft een verrassing
tot l O juni.

/•.c/; foto uit de beginjaren van het haü. Van links naar rechts in de boven-
ste rij staan Wil lic Kamphuis. Coba l'ardijs. Marie ler Henrne, '.' Staring,
Lie.shet l'ocssc. Aaltje Croothiiis, ï'ruus Jansen en Nolda Wijers. Op de
tweede rij: /MS Jansen, Mien Ronwenhorst, Kadmeester (leerts. '.' en Aart
Aarlsen. Onderste rij: Dillic Aartsen, l.enic Jansen en Riek Visser. De foto
is gemaakt in augustus /9.i6 en zuinig bewaard door Mevr. ('o Onkes-
l'ardijs. toen dertien jaar oud.

Demonstraties in het water
Tussen 13.30 en l X.OO uur zal een
groep meisjes in een zelfgemaakt
ouderwets badpak demonstraties van
kunst /wemmen geven. Maanden
hebben ze geoefend om hun sierl i jke
optreden tot in de puntjes te beheer-
sen. Verder kunt u rekenen op
demonstraties waterpolo, aquajog-
ging en snorkelen. Dit boeiende
waterfestijn is te danken aan de inzet
van /wemlerares Susan Sonneveld.
Zij heeft haar pupi l len tot vele uren
enthousiaste t r a in ing kunnen bewe-
gen. Susan Sonneveld verzorgt ook
de presentatie van genoemde activi-
teiten.

Niet alleen voor de kinderen
Wie denkt dat het jubilei imfeest
vooral voor de jongsten onder ons is.
vergist zich. Er is zoveel te beleven,
dat ook ieder ander zich ui ts tekend
zal vermaken. Bovendien gaat hel
feest door tot in de late avonduren.
Voor de oudere jeugd is er een
Moonlight-zwemfeest, dat om 21.00
uur begint.

Er zullen vele vrijwilligers zijn om

alles vlekkeloos te la ten verlopen.
Zij zijn te herkennen aan hun kle-
ding: charlestonjapons - met haar-
band en sigareltehoudertje - en
herenkostuums met strohoed.
Wilt u zich als vri jwill iger aanmel-
den, clan kan dal n a t u u r l i j k . V ooi-
informat ie k u n t u bellen naar tele-
foonnummer 3 2 I X .

Dorpsomroeper
even terug
De dorpsomroeper is vri jdag 9 j u n i
terug van weggeweest. Even maar.
want daarna / u i l e n evenementen
weer op hedendaagse wi jze worden
verkondigd: per k r a n t , radio of ander
informatiemedium. Zestig jaar gele-
den was dat geen gebru ik . Op de
fiets met bel trok des t i jds de dorps-
omroeper door de straten om kond te
doen van gebeurtenissen. Op 9 jun i
zal hij drie uur lang weer op die
manier ten tonele verschijnen om u
te vertellen wat u 10 j u n i a l lemaal
kun t verwachten.

Unieke film over Vorden rond 1935
Heeft ü destijds de opening van het Vordense zwembad meegemaakt'.' Dan
bent u 10 juni de gast van het zwembadbestuur. Speciaal voor geïnteresseer-
den wordt een f i l m vertoond over Vorden van eind dertiger jaren. Hij is
gemaakt door Ereddy Schmitz. een man die beschikt over u n i e k beeldmateriaal
uit deze periode. Speciaal voor dit jubileum stelde hij een band samen van
bijna een half uur waarin het zwembad uit die periode centraal staat.
Deze film wordt K) juni doorlopend vertoond op een televisie in de k a n t i n e , U
kunt dus langskomen wanneer u w i l t en genieten van dit bijzondere en un ieke
f i lmmate r i aa l . Het bestuur van de vereniging is de heer Schmitz erkenteli jk
voor deze belangeloos verzorgde bijdrage aan het jub i leum.

Niet vergeten!
Wilt u niet vergeten na het
le/en van deze feestkrant het
formulier in te vullen op blad-
zijde l? Daarmee kunt u opge-

ven welk abonnement u voor
dit /wemsei/oen w i l t reserve-
ren. U bent dan met de ge/.ins-
leden, wanneer u dat zou wil-
len, elke dag welkom in het
zwembad.

Voor maar t ien gulden contri-
butie per jaar bent u bovendien
lid van on/e vereniging. Dan
kunt u ook meedenken en
-beslissen over het toekomstig
beleid.



Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Tel.: 05752- 1000
Fax: 05752 -3917

Vorden bv

Officieel Bang & Olufsen Dealer

Sc h ildersbedrijf

PETERS
Ruurlosewcg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vlh schildersbedrijf Uitcrweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In on/e spui t inr icht ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VKRZORGEN

van alle meubels, /.oals stoelen/salontafels/wandmeubels.
/owcl blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerk/aumhcden, bijv. stellingen, radiatoren.
aanrechtdcurljcs etc.

Als wij klaar zijn met het schilderwerk,
dan is 't ook af!

DIESELOLIE

PETROLEUM

HUISBRANDOLIE

WEULEN KRANENBARG Vorden
TEL 05752-1811 OF 1217

CLARKS.
VOEL ZE NIET,

DRAAG ZE.
Clarks sandalen zitten M lekkei

Comforl in optima forma

p , r1: : ., " C

s MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere

lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Bresser

WAPEN- EN SP( 1ANDEL

Zutphenseweg 9, Wrden

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

f
Se Herberg'

u samen
met de

vee/ zon- en
zwemplezier

Hannie en Patricia

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

'M 'n kleur haar,

daar ben ik nu echt

wel op uitgekeken.

(En hij ook.)1

'Zullen we samen

eens kijken naar een

die je beter bevalt?

(En hem ook?)1

SYSTEEl^OLORANCE 100
DE MILDE HAARKLEURING MET HET

RESULTAAT VAN EEN HAARVERF.

LECOIFFEUR
GOLDWELL

haar- cri huidverzorging

Dorpsstraat 30, Vorden / Kapsalon tel. 1423 / Schoonheidssalon tel. 2033

LAAT HET MOOIE WEER
MAAR KOMEN
Voor in het water hebben we:

zwemplankjes J
n

<_
P n'

N
n
3

snorkels
*4.sN•o ^V.
<^ %x

e<X

^4^ watermolentjes

Natuurlijk bij: enz. enz. enz.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

Olir'TrTlO DORPSSTRAAT is
W l | h" | P" K ̂  7251 BA VORDEN
OVJL. l b II W TEL. 05752-3566

CORNER

be
Zutphenseweg 8 - 7251 DK Vorden - Tel. (05752) 2426

DE N I E U W E C O L L E C T I E IS B I N N E N
Gapstar Levi's Tripper Edwin News Knock Out Turn Over enz. enz.
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