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Schildersbedrijf
Van der Wal is van
alle markten thuis
Bescheidenheid siert de mens. Dit
spreekwoord is Leo Westerhof op het
lijf geschreven. Ondanks het feit dat
hij al 31 jaar eigenaar is van schilders-
bedrijf Van der Wal, loopt hij daar niet
mee te koop. Veel mensen in Vorden
weten daardoor ook niet dat Wester-
hof de direkteur is van het schilders-
bedrijf aan het Hoge. 'Ik heb dat ook
nooit aan de grote klok gehangen. Dat
is niet mijn stijl. Wat dat betreft ben ik
misschien wel eens iets te beschei-
den', aldus Westerhof in een inter-
view met Weekblad Contact. Dit
neemt niet weg dat schildersbedrijf
Van der Wal de laatste 31 jaar behoor-
lijk aan de weg heeft getimmerd. 'We
zijn van alle markten thuis', zegt Wes-
terhof. Zie verder interview Tweede
Blad.

D66 wil beslist
niet fuseren
met fractie PvdA
Vol verbazing las de fractie van D66
enkele weken geleden het interview
met Willem Voortman in Weekblad
Contact. Daarin zei de fractievoorzit-
ter van de PvdA dat hij bij de volgen-
de gemeenteraadsverkiezingen een
fusie tussen beide partijen niet uit-
sluit. 'Politiek gezien zitten we niet
ver van elkaar. Daarom vind ik ook
dat de PvdA en D66 zoveel mogelijk
moeten proberen hun krachten te bun-
delen', aldus Voortman in het bewuste
vraaggesprek. Voor de fractie van
D66 komt de liefdesverklaring van de
PvdA als een complete verrassing.
Fractievoorzitter Bakker: 'We hebben
alleen met elkaar afgesproken dat we
als oppositiepartijen zoveel mogelijk
moeten proberen samen te werken.
Dat is dus heel iets anders dan fuseren
met de PvdA. D66 blijft D66. Laat dat
duidelijk zijn'.
Ook de uitspraak van Voortman dat
D66 zich wel erg snel heeft aangepast
in de raad en niet het aangekondigde
vuurwerk brengt, heeft de democra-
ten Mattie Bakker en Reinhard Nobel
enorm gestoord. 'D66 is een partij die
graag alles serieus bekijkt. Je hoeft
van ons geen ongenuanceerde uit-
spraken te verwachten omdat we zo
graag willen scoren. Maar we probe-
ren ons wel heel duidelijk in de raad te
manifesteren door een helder en dui-
delijk signaal af te geven. Daarmee
bereik je het meeste. En dat doen we
dus ook', aldus Bakker.
Volgens D66 wordt het tijd dat de ge-
meenteraad zich gaat buigen over de
toekomst van Vorden. 'Daar moeten
we de komende tijd onze energie in
gaan steken. Want met wie willen we
fuseren? Dat is een vraag die straks
aan de orde komt. Voordat de provin-
cie ons voor het blok zet, moeten we
als gemeente een antwoord klaar heb-
ben. Ik raad het college dan ook aan
om dit binnenkort op de agenda te zet-
ten. Voordat het te laat is', aldus No-
bel.

Bejaardensoos
Op woensdag 31 mei is er een middag
van de bejaardensoos Vierakker/
Wichmond. Deze wordt gehouden in
het Ludgerusgebouw in Vierakker.
Op deze middag komt de heer J.
Knupker een lezing geven over Na-
tuurmonumenten. Dit doet hij aan de
hand van dia's. De bustocht van de
Bejaardensoos is op 28 juni. Deelne-
mers kunnen zich opgeven bij het be-
stuur, aangezien het aantal plaatsen
beperkt is, is het raadzaam u zo snel
mogelijk op te geven.

Moonflower op 21 mei in de Herberg

Gemeentegids
Deze week verschijnt samen
met Weekblad Contact de nieu-
we gemeentegids. Dit boekje
staat vol met informatie over ge-
meentezaken, verenigingen en
andere plaatselijke instellingen.

Deformatie Moonflower geeft op zondagavond 21 mei een concert in de zaal van de Herberg. Deze Nederlandse band
maakte vorig jaar een bliksemstart. De debuutsingel 'Angel' werd in 1994 grijs gedraaid op Radio 3 en ook de tweede
single 'Believer' haalde regelmatig de nationale popzender. Hun eerste cd werd zelfs in diverse Europese landen uitge-
bracht en doet het momenteel erg goed in Duitsland. Kortom reden genoeg om zondagavond naar de Herberg te gaan.
Moonflower bestaat uitAngeline Bonette (zang)^an Monsou (drums), Geert Veneklaas (keyboard), SteveijMeemskerk
(gitaar) en Chip Visser (bas). ^f*

De Regt stopt als
secretaris van
Rabobank Vorden

Mr. B.H.J. de Regt heeft vorige week
officieel afscheid genomen als secre-
taris van de Rabobank in Vorden. Hij
heeft in totaal zeven jaar in het be-
stuur gezeten van de plaatselijke
bank. 'Op een gegeven moment is het
mooi geweest. Daar komt nog bij dat
de Rabobank zich de komende jaren
steeds meer gaat bezig houden met
fiscale zaken en de persoonlijke en fi-
nanciële planning vam cliënten. Aan-
gezien dat mijn werkterrein is en ik
graag onafhankelijk wil blijven is nu
het tijdstip gekomen om afscheid te
nemen', aldus de Regt.

Dit betekent echter niet dat De Regt -
die in h^Étegelijks leven direkteur is
bij adn^lnstratiekantoor De Regt,
Boemendaal & Wiegerinck - in de
avonduren niets meer te doen heeft.
Zo is hij de hoofdredacteur van Suc-
ceswijzer. De eerste editie van deze
praktische gids voor optimistische

ondernemers kwam vorige maand uit
en op dit moment wordl^ al weer
hard gewerkt aan een t^pde boek.
'Dat moet volgend jaar uitkomen.
Mijn taak is om onderwerpen aan te
dragen voor dit boek en de juiste
auteurs daarbij te zoeken. En dat is
hartstikke leuk', vertelt De Regt.

Inleveren van kopy en
advertenties vervroegd
In verband met Hemelvaartsdag moeten volgende week alle berichten en
advertenties voor maandagochtend 10.00 uur worden ingeleverd bij ons
kantoor aan de Nieuwstad 30 in Vorden. Weekblad Contact verschijnt in
week 21 één dag eerder.

De redactie.

Raadscommissie verdeeld over verbouwing brandweerkazerne

Plan van werkgroep brandweer te duur
Burgemeester E.J.C. Kamerling
kreeg dinsdagavond forse kritiek
toen de verbouw van de brand-
weerkazerne aan de Nieuwstad aan
de orde kwam. De heer A.H. Boers
(CDA) vroeg de burgemeester
waarom het college niet eerder te-
gen de Vordense brandweer heeft
gezegd dat de verbouw niet meer
dan 300.000 gulden mag kosten.
'De werkgroep van de brandweer is
nu met een optimaal uitgewerkt
plan gekomen, zonder dat ze reke-
ning hebben gehouden met het bud-
get. Het is jammer dat we deze
mensen nu teleur moeten stellen',
aldus de heer Boers.

Een werkgroep van de Vordense
brandweer legde een maand geleden
een wensenpakket op tafel met be-
trekking tot de verbouw van de kazer-
ne. Naast het feit dat er in het gebouw
geen parkeerruimte is voor de nieuwe
manschappenwagen die is aange-
schaft, voldoet het gebouw geenszins
aan de eisen van de Arbowet. Wat dat
betreft stelt het plan diverse verbete-
ringen voor. Ook vraagt de brandweer
om een uitbreiding van opslag- en in-
structieruimte. De werkgroep is in
haar plan uitgegaan van een maxi-

maal wensenpakket en komt zodoen-
de op een verbouw die ongeveer
500.000 gulden moet gaan kosten.
'Waarom heeft het college niet eerder
aangegeven hoeveel geld hiervoor ge-
raamd stond. Dan hadden wij deze
discussie misschien niet eens hoeven
te voeren', zei de heer Boers.
Deze discussie ging vooraf aan de
vraag of de gemeente een voorberei-
dingskrediet van 14.000 gulden be-
schikbaar moet stellen voor Leeflang
Architectuur. Het college wil aan dit
architectenbureau de opdracht ver-
strekken om het wensenpakket van de
plaatselijke brandweer nader uit te
werken. Burgemeester Kamerling:
'Het is duidelijk dat er geschrapt moet
worden in het plan van de werkgroep.
Maar het ging hier ook om een ideaal-
pakket. We moeten nu gaan bekijken
wat strikt noodzakelijk is en welk
prijzenkaartje daaraan vast zit'.
De heer W.M. Voortman (PvdA) was
van mening dat het bedrag van
300.000 gulden niet de verbouwing
moet gaan frustreren. 'Ik denk niet dat
we ons ten koste van alles aan de drie
ton moeten vasthouden. Ik vraag me
dan ook af in hoeverre dat bedrag hei-
lig is', aldus Voortman. Burgemeester
Kamerling zei daarop dat het wel het

streven van het college is om binnen
deze beraming te blijven. 'Maar we
kijken niet op enkele duizenden gul-
dens.'
In de discussie liet de heer E. Bran-
denbarg (VVD) duidelijk weten dat
hij zijn twijfels heeft over de verbou-
wing. 'Het is jammer dat eventuele
nieuwbouwplannen niet of nauwe-
lijks onderzocht zijn', aldus Branden-
barg.
Burgemeester Kamerling gaf aan dat
dit veel te duur zou worden. 'Zoiets
kost al snel acht ton. Bovendien zou
ik geen geschikte andere locatie we-
ten waarvan de grond in ons bezit is.
Zo makkelijk is het dus allemaal niet',
aldus de burgemeester.
Ook het feit dat de politie-eenheid Us-
selstreek Oost in Vorden op zoek is
naar een andere huisvesting is niet
meegenomen in de verbouwplannen
van brandweerkazerne. Het probleem
is dat de politie niet kan aangeven
voor hoelang zij gebruik zou willen
maken van een ruimte in de brand-
weerkazerne. De eenheid IJsselstreek
Oost is geinteresseerd in een vertrek
van ongeveer 50 vierkante meter. In
de gemeenteraadsvergadering van 30
mei wordt er verder gepraat over de
verbouw van de brandweerkazerne.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 21 mei 6e zondag in de Vijftigdagentijd
10.00 uur ds. H. Westerink. Bediening van de
H.Doop. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. Th.P. van Belzen,
Nijverdal; 19.00 uur ds. Th.P. van Belzen, Nijver-
dal.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

R K Kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Eerste Communieviering, familieviering m.m.v.
de Kerkuiltjes.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 mei Pastoor
J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 20-21 mei dr. Sterringa.
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 of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd óérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de 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 20-21 mei J.H.H. de Lange, Lochem,
tel. 05730-54357. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 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, alleen telefonisch
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 mei: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875. 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 vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. A. Walpot-Hag-
oort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 mei 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 21 mei 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 mei Pastoor
J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

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.

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

AUPING

UTTÖREt

• MOSfR

• MDEX

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600



Lente/eest op 19,20 en 21 mei

Jeugdsoos Flophouse bestaat 25 jaar

Het inmiddels traditionele Lente-
feest bij Flophouse wordt dit jaar -
vanwege het 25 jaar bestaan van de
jeugdsoos - heel bijzonder. Drie da-
gen lang zullen in de feesttent een
scale aan bands optreden waaron-
der Boh Foi Toch. Het festijn heeft
plaats op 19,20 en 21 mei.

HetLentefecst in Flophouse begint op
vrijdagavond 19 mei met een optre-
den van toporkest Monte Video uit
Duitsland. Deze formatie is met name
in deze regio bijzonder populair.

Monte Video zal op deze avond een
muzikale reis maken door de afgelo-
pen 25 jaar. Op zaterdagmiddag 20
mei heeft de 'Normaalmarkt' plaats.
Naast het feit dat er vele Normaalarti-
kelen worden gekocht, start op deze
dag ook de voorverkoop van de twee
concerten die Normaal op vrijdag 23
juni en zondag 25 juni geeft in Tol-
dijk.
Zaterdagavond 20 mei is weer inge-
ru imd voor het steeds weer honderden
bezoekers trekkende Lentefestival.
Op dit moment zijn er met zeven

bands afspraken gemaakt, mogelijk
wordt dit aantal nog hoger.

Zo zullen er op twintig mei - op drie
verschillende podia - de volgende
bands optreden: Ravage, Fles & The
Gang, Fais Do Do, Vieze Harrie,
Menkveld & Co, Think Free en Do-
reen. Boh Foi Toch geeft op zonda-
gochtend 21 mei een koffieconcert.

Kaarten zijn voor het Lentefeest zijn
verkrijgbaar bij jeugdsoos Flophouse
en café de Engel in Steenderen'.

Kwaliteit bij Deco Home in Hengelo
Zonnig weer is niet alleen gezellig,
knus en gezond maar bovendien
erg praktisch voor klusjes in en om
het huis. Een vrije dag tussendoor
om eens van het mooie weer te ge-
nieten of om de buitenboel op te
knappen wordt vooral in deze
maanden met enige regelmaat inge-
pland. Of het nu Hemelvaartsdag,
Pinksteren of een gewone snipper-
dag is vaak worden de gereed-
schappen uit de schuur gehaald. En
na een intensieve dag klussen kan
het huis er weer minstens een jaar
tegen.

Natuurlijk is het vooral plezierig als
de vrije dagen niet geheel opgaan aan
het opknappen van de woning. Daar-
om proberen verffabrikanten de ver-
werkbaarheid, de toepasbaarheid en
bovenal de duurzaamheid van verf
steeds te verbeteren. Buitenverf
wordt getest op de verschillende
weersinvloeden, ondergronden en
verwerkingsmogelijkheden. Er ver-
schijnen steeds betere kwaliteitsver-

ven, waarmee u veelal sneller klaar
bent en het schilderwerk bovendien
minder vaak hoeft te herhalen.
Neem bijvoorbeeld Histor Clinet
Plus; een hoge kwaliteit latex muur-
verf, die bij uitstek geschikt is voor
het witten van de buitenmuren. Door
de verbeterde samenstelling blijft
deze muurverf witter dan wit. U kunt
groene aanslag of modderspetters
makkelijk van de muren wassen.
Zelfs schrobben kan geen kwaad. De
muurverf is zo wit, dik en hechtvast
dat zelfs een flinke wasbeurt hem niet
schraal krijgt.
Rambo Pantserbeits; de naam zegt het
al, is dé beits voor de bescherming
van uw houtwerk buiten. Beits staat
eigenlijk voor één-pot-systeem. Dit
betekent dat de grondverf en de aflak
vermengd zijn, zodat u slechts één
type verf hoeft te gebruiken om een
goed hechtend eindresultaat te beha-
len. Beits kunt u zowel in een dek-
kend als transparante variant kopen.
Bovendien zijn beide varianten in di-
verse kleuren verkrijgbaar. Sinds kort

zijn de kleuren van Rambo dekkende
Pantserbeits uitgebreid met de meest
trendy kleuren; donkerrood, donker-
groen en Mwnwit.
Zonnesd^plaat vogels fluiten, bloe-
men bloeien en maken de mensen le-
venslustig. Desalniettemin is zonne-
schijn af en toe hinderlijk. Blijft een
baby lang in de zon kijken vanuit z'n
wiegje dajr gaat het huilen. Krijgen
planten c^vdadig veel zonnestralen
op hun bladeren dan kunnen ze'dood-
gaan. Kortom; soms willen wij de zon
buitensluiten. Deco Home heeft hier-
voor naast de gebruikelijke jaloe-
zieën, lamellen en rolgordijnen sinds
enige tijd ook een zeer fraaie collectie
gordijnstoffen. Deze gordijnstoffen
zijn uitstekend te combineren met be-
hang. Bovendien hoeft u niet zelf ach-
ter de naaimachine te kruipen om een
mooi afgewerkt gordijn te kunnen op-
hangen, want bij de meeste Deco
Home winkels kunt u uw gordijnen
perfect op maat laten maken. Zie ad-
vertentie elders schildersbedrijf
Harmsen in Hengelo.

Satnetv

WIJ DRUKKEN EEN
STEMPEL OP
UW

:-. •:•:

Zakelijk drukwerk is belangrijk voor \'|f
het "gezicht" van uw bedrijf.
Het dient er onvoorwaardelijk feilloos uit:;-
te zien, zowel in opmaak als in tekst.
Maar uw drukwerk mag best een
eigen gezicht hebben. Dat verhoogt de
herkenbaarheid van uw bedrijf.
Vandaar dat wij uw drukwerk graag
voorzien van een stempel, een persoonlijk
stempel. Het is tenslotte uw drukwerk!

Wij praten graag eens met u over uw folders, brochures, catalogi, flyers, huisstijl en dergelijke.

NEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 06752-1010 - TELEFAX 067S2-1O86

ZUTPHEN NL - TELEFOON 05750 12306 - FAX 12306
NIEUWSTAD 29 - 7201 N K - POSTBUS 19 - 720O AA

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Staam is tt huur bij:

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VOORALUW

DRUKWERK

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEQANK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Droo-steni • Parfumerie • Scr-ocirie.«salon

marïanne
FelixTakkenkamp

RuuMosewegS l l* 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizcn-

Onstcnk
Begoniastraat 3

7211 AL Steenderen
Telefoon 2398

&750 gram SHOARMAVLEES + 5 BROODJES + 1 bakje SAUS

samen voor een TIENTJE!

SPECIALITEITEN

Argentijnse
Steaks

100 gram ƒ 1 ,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0,98

Zure Zult

100 gram f 0,98

WEEKEND

Runder
gehakt

küo ƒ 8,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Slavinken
per stuk ƒ 1 j"

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

RODENBURG
Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

KANSMND

Word nu donateur
Bel 06-30012i

(40ct per minuut)

unicef
KANS VOOR EEN KIND

Daar doe je toch aan mee

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95 |

4 GERANIUMS
hang of staand

of FUCHSIA'S

10.-
24

PERKPLANTEN

13,75

DE VALEWEIDE bloemen

Ook dot is
Albert Heijn

Met onze TOP 10

aanbiedingen:

O Rundertartaar
100 gram van l ,79 voor

Coca Cola d/V. smaken

1.5 liter van 2,19 voor

AH Wasmiddelen
ultra/color/kleur en fi/'n

1.7 kilo van 13,99 voor _

v Satsuma Mandarijnen
van 3,99 voor

Beamonte
tinto cr/anza/b/anco
0.75 liter van 6,95 voor

AH Zaanlander Mild 48+
kilo van 13,90 voor

AH Knakworst
200 gram van 1,99 voor

0 AH Witte of Tarwebolletjes
6 stuks van l ,75 voor

9 AH Ontbijtkoek
d/v. soorten

van 1,99 voor

Landrauchschinken
100 gram van 3,29 voor

0,99
1,66

9,99
2,99

5,45
9,99
1,59
l 49

1,59
2,49

Albert Heijn
Hengelo (G)
Mo/enfioelc, de winkelhoek van
Hengelo, waar u nu het kristal servies
compleet kunt maken.

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

6 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Café - Restaurant - Zalen

7, Je Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden

^-X^\x^->
Woensdag 24 mei

FINALE
CHAMPIONSLEAGUE

Ajax - A.C. Milan
PIEKUUR van 21.00-22.00 uur

Vanaf heden diverse aspergemenu's



Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Niels Sebastiaan

Niels is geboren op
12 mei 1995

Marcel en Sylvia
Lucassen

Ganzensteeg 6
7251 LC Vorden

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die ons 50-ja-
rig huwelijksfeest op welke wij-
ze dan ook tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

J.W. Ruiterkamp en
C.A. Ruiterkamp-
Pellenberg

Barchem, mei 1995

Dank voor het hartverwarmen-
de medeleven tijdens zijn ziek-
te, het overlijden en ten grave
dragen van mijn lieve man,
onze vader en opa

Hendrikus Johannes
Haggeman

In stilte, maar gesterkt blijven
wij achter.

Fam. Haggeman-
Huitink

Het Hoge 6a
7251 XW Vorden

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorpartl-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerl 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.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.
• Wij zijn verhuisd per
15-5-'95: H. Weustenenk, het
Hoge 33. Nieuw adres: Pasto-
rieweg 25,7251 AK Vorden.

• Op en neer, op en neer.
Wordt u moe van uw 'Jo-Jo'
Dieet? Wilt u nu de juiste pro-
dukten met de daarbij beho-
rende gewichtsbeheersings-
programma en ondersteuning
om uw doel te bereiken? Een
eenvoudige oplossing is dich-
ter bij dan u denkt. Bel: N. Kos-
se, tel. (05752) 2932 (ma. t/m
vrij. 17.00-21.00 uur).

• Rommelmarkt en Open Da-
gen dierentehuis 'De Brons-
bergen', Bronsbergen 10 te
Zutphen. Vrijdag 19 mei van
15.00-20.00 uur, zaterdag 20
mei van 10.30-15.00 uur.

• TE KOOP: bloem-, spits-
en rode koolplanten, sla, an-
dijvie, tomaten en komkom-
merplanten. A. Snellink, Bek-
mansdijk4, Vorden. Tel. 05752-
6876.
• Voor de complete vachtver-
zorging van uw hond. Anja
Steinvoort, rijks gediplomeerd
trimster. Tel. 05752-3048.

• TE KOOP: z.g.a.n. Kawasa-
ki-brommer AR50 f 1.750,-.
Jan Groot Enzerink, tel. 1571.

• TE KOOP: Puch Maxi (Ri-
der Macho blok). Bouwjaar
1987. Donkergroen. Metallic
sterrewielen. Prijs f 500,-. Te
bevragen 05752-3351.

• Met wie kan ik meerijden
(tegen een vergoeding): Vor-
den - Deventer. Tel. 3913.

• TE KOOP: vouwwagen
Walker-Valiant m. oplooprem
incl. voortent en kantelbeu-
gels. f 625,-. Tel. 05752-1157.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor de vrijdag- of
zaterdagmorgen, evt. in over-
leg. Brieven onder nr. V8-1 Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Per 1 juli a.s. zoeken wij in
Vorden een oppas voor onze
2 kinderen (21A en 1 jaar) voor
11/2 dag per week; niet in de
schoolvakanties. Inl. 05735-
3638.

• TE KOOP: Luzerner Lauf-
hund pups met stb. Voor infor-
matie over dit mooie Zwitserse
brakkenras: 05752-6585.

J.' : 1970 1995

Op maandag 29 mei 1995 is het 25
jaar geleden dat wij trouwden.
Dat willen wij vieren op deze dag,
samen met onze kinderen.

Henk en Anne R ie
Westerink-Kuiper

U bent van harte welkom op onze
receptie, die gehouden wordt van
15.00 tot 16.30 uur in zaal 'De Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mei 1995
Deldenseweg 2
7251 PN Vorden IS)

mmm

In plaats van kaarten

Op 21 mei a.s. zijn wij 40 jaar
getrouwd. Dit hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen op
zaterdag 27 mei te vieren.

Jan en Gem'tje Koeslag

Gelegenheid tot feliciteren van
15.00 tot 17.30 uur in Hotel 'Meilink'
Borculoseweg 4 te Barchem.

Hengeloseweg 10
7261 LV Ruurlo Kadotip:

HUURDERSVERENIGING

MEDEDELING
De Huurdersvereniging Hengelo-Vorden

houdt haar tweede

LEDENVERGADERING
op 30 mei 1995

in het Dorpscentrum Vorden, Raadhuisstraat 6 te Vorden

Aanvang 19.30 uur

aan de orde komt o.a. huurverhoging 1995

Jaarverslagen ter inzage vanaf dinsdag 16 mei 1995
in de Openbare Bibliotheken in Hengelo GId. en Vorden

„i"*!'^ AMÉ^ c\imJq-ttsm <z- '-

Zutphenseweg ï A - Vorden - Tel. 3773

Jong belegen Kaas
kiln 9.98

Huisbrie 60+
1 00 gram 1.49
Feta naar Grieks recept
mngram 1.79

Huisnotenmix
Ingram 2.98

Kalfszult
1 00 gram O.Q8

Wij hebben melkprodukten van COBERCO
in glas.

E lly Teeuwen.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, de-
len wij u mede, dat de Heere uit ons midden
weggenomen heeft mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, groot- en overgrootvader

JAN HENDRIK BREUNISSEN
ECHTGENOOT VAN GRIETJE CORNELIA BREUNISSEN

op de leeftijd van 88 jaar.

Wichmond : G.C. Breunissen-Breunissen
Wichmond : K.C. Breunissen

Toldijk : A.E. Jansen-Breunissen
H.J. Jansen

Zelhem : E.C. Beeftink-Breunissen
B. Beeftink

Wichmond : M.H. Vaartjes-Breunissen
Ph. Vaartjes
Klein- en achterkleinkinderen

7234 SW Wichmond, 14 mei 1995
"t Gassink', Broekweg 9

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
19 mei a.s. om 11.00 uur in de Hervormde Kerk
te Wichmond.
Zij die hem de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd. Aansluitend zal de be-
grafenis plaatshebben op de Algemene Be-
graafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
vóór de rouwdienst vanaf 10.30 uur in de kerk.

Geen bloemen.

THEO TERWEL
• AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

o MONUTA

Als de laatste zorg T
de beste moet zijn

G.H. Stem'nga
HUISARTS

GEEN
PRAKTIJK

van 25 mei t/m 9 juni

Voor patiënten met de
letter A t/m K wordt
waargenomen door
dr. J.M. Dagevos,

Vaarwerk 1, tel. 2432.

Voor patiënten met de
letter L t/m Z wordt
waargenomen door

dr. W.J.C. Haas,
Christinalaan 18,

tel. 1678.

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

VERHUISD:
per 13 mei 1995

mevr. C.W.
Ha verkam p-
Seesink

van De Haar 12 naar:

De Steegel O
7251 CM Vorden

WEEKENDAANBIEDING

Heeft U ze al geproefd ?

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN...

DIT WEEKEND:

GOED GEVULDE
AARDBEIENVLAAIEN
voor 12 royale punten warm aanbevolen

NU van 20,-voor l l j""~

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

met een royale vulling van verse appels

DIT WEEKEND:

5HALEN 4 BETALEN

Voor 'n hartige variatie:

HAM-PREIBROODJES
NU 1,65 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 18,19 en 20mei

VARKENS^
FILETLAPJE

(naturel of gemarineerd)

100 gram 1,39
Speciaal aanbevolen vleeswaren

LEVERKAAS
100gram UjOC/

Keurkoopje:

KIP MET 4 POTEN
INBRAADZAK

per stuk 9,95
SPECIAL:

VOORJAARS-
KRIEBELS

VLEESWAREN-
SPECIAL:

100 g ram 1,95
GEBR. PEPER

CARRÉ

100 gram 2,25

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

FAM. HUITINK
BURG. GALLEESTR. 3 - VORDEN

VS5S*.
NjOOP'

DRUWUERSE flSPERBES
UIT LlfïlBURG

500 GRAM AA1

RSPERGETRRRT 49 SOQK
GROTE PUNT ̂ t 2T ^9

GROEREOSPERGES

VERSE 500 GRAM

flSPERGE«CRE(HG
SOEP

'̂ 1•\ -i [ ••)

ssfe
• v , . 1 1

... Hollandse asperges [\
en Franse Elzas-wijn.

CA. 1 KILO

NIEUW - NIEUW - NIEUW
ZO UIT FRANKRIJK!

PAIN AUX CÉLÉALES
(lekker meergranen- en zadenbroodje:

HEERLIJK MET EEN SALADE!)

NU 6 bolletjes 3,10
IETS ANDERS BIJ DE SOEP:

MAÏSSTOKBROOD
lekker en gezond!

1,50
Lekker fris

VRUCHTEN-
VLAAITJES
met verse vruchten

NU per stuk 1,95
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN - TEL. 1384



C H R . M U Z I E K V E R E N I G I N G

SURSUM CORDA
V O R D E N

In het kader van onze jubileumaktiviteiten verzorgt

De KAPEL van de
KONINKLIJKE LUCHTMACHT
o-/, v. Jos Pommer
een

RELATIECONCERT
op donderdag 1 juni a.s.
in de Sporthal 't Jebbink te Vorden

Toegangsprijs f 5,- / persoon

Aanvang : 20.00 uur
Kaartverkoop: VW Vorden en Rabo-banken in de regio.

IfL

40.000 auto's gestolen in 1994

Stop autodiefstal!!!
Laat uw kenteken in uw autoruiten graveren.

Voor slechts f 25,- (incl. 1 beveiligingsstickers) kunt u uw kentekennr. in alle ruiten laten graveren.
Uw auto Is dan permanent gemerkt als uw eigendom. Dus ook als er inmiddels andere kenteken-
platen aangebracht :!]n is de kans dat hi] teruggevonden wordt aanzienlijk vergroot.
Gegraveerde auto's zijn voor professionele autodieven onverkoopbaar! Voor f 10,- extra kunt u
een speciale beschermlaag in de gravures aan laten brengen, dit houdt uw gravures onder alle
weersomstandigheden goed zichtbaar, ook 's avonds.

U vindt ons: maandag 22 mei a.s. van 11.00 tot ca. 18.00 uur op het Marktplein te Vorden
donderdag 25 mei a.s. van 11.00 tot 16.30 uur te Brummen

ONS PROFESSIONELE TEAM STAAT VOOR U KLAAR!

NIEUW!!! Behalve het kentekennummer wordt bij ons ook NL in alle ruiten gegraveerd, waardoor
eventuele export van uw auto extra bemoeilijkt wordt.

Bij aankoop van een
DIANA of WEIHRAUCH
luchtbuks

gratis toegangskaart

SLAGHAREN
voor 4 personen t.w.v. f 90,-

WAPENHANDEL MARTENS
Zutphenseweg 9, Vorden, tel. 05752-1272

Oproep Algemene Vergadering
van de Rabobank te Vorden
De Rabobank is een coöperatieve

bank, met ah doelstelling leden-

ondernemers tefmancieren tegen

lage rente engunstige voorwaarden.

De Rabobank is een bank met leden.

Betrokken mensen, die via een geko-

zen bestuur en de ledenvergadering

invloed kunnen uitoefenen op het

beleid van hun plaatselijke bank

Zo is gegarandeerd dat bij elke

dienst die de Rabobank verleent

het belang van de leden en cliënten

zwaar meetelt.

Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank 'Vorden en Omstreken' B.A. haar leden
op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op
donderdag l juni 1995 om 20.00 uur in Hotel Restaurant Bakker.

Verkorte agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Voorstel tot fusie met de Coöpera-

tieve Rabobank 'Hengelo-Keijen-
borg' B.A. gevestigd te Hengelo
(Gelderland) en de Coöperatieve

Rabobank 'Steenderen' B.A. gevestigd
te Steenderen en in verband daarmede:
a. ontbinding;
b. overdracht van alle activa en passiva;
c. afwikkeling.

4. Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda en de notulen van de vorige vergadering liggen vanaf heden op
het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank
Vorden

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ZONDAG 21 MEI

Perkplanten
Geraniummarkt

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schldersbednjf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

THUIS BEST

Woningstichting
Thuis Best

Spalstraat41
7255 AB Hengelo Gld
Tel. 05753-1460

Ons kantoor is op vrijdag 26 mei
a.s. gesloten.
Voor dringende reparatieverzoeken
kunt u bellen met telefoonnummer
05753-1400.
U krijgt dan het antwoordapparaat
waarop u uw reparatieverzoek kunt
inspreken en u wordt z.s.m.
teruggebeld.

Geef voor het

NED. R9DE KRUIS
Kollekte perioden

22/5 - 27/5
5/6-10/6

Vanaf nu weer volop
PERKPLANTEN
GERANIUM's

FUCHSIA's,enz.enz.

Alle dagen VERSE voorraad!

IERSBEDRIJF
KWEKERIJ

HEDERA
Strodijk 4 - Vorden
Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

HET ADRES VOOR AL UW PERKPLANTEN

KLOOTSCHIETTOERNOOI
bij

't Proathoes in Linde
op 28 mei 1995

Aanvang: 13.00 uur
Inschrijving graag voor 23 mei

bij 't Proathoes, tel. 05752-6421.

Kinderen mogen onder begeleiding meedoen.

STERK

/ KWALITEIT
/ GARANTIES

/ PRIJS

PERFECT
PERFECT

PERFECT

VICO PERFECT Vanaf...

TRENDY

OUD OF JONG, JONG OF OUD, HET MAAKT NIETS UIT.
De Vico Trendy is een fiets voor iedereen!
Gedegen NEDERLANDS TOP FABRIKAAT voor een zéér
voordelige prijs!
Ga nu naar uw dealer voor meer informatie!

VICO TRENDY Vanaf....

SPORTIEF%Jr l ,.... ̂ Jr m m. • • «—• •

LUXER KAN HET NIET!
De fiets heef alles! o.a. lederen brooks zadel, AxA -slot,
Vredestein perfect banden (met anti leklaag) enz. enz.
U kunt het zo gek niet bedenken of deze fiets heeft het!
Kortom.... Ga zo snel mogelijk naar uw Vico-Dealer!

VICO DE LUXE Vanaf...

ELEGANT EN SCHITTEREND AFGEWERKTE SPORTFIETS!

En... Het meest verkochte model van Nederland, met
5 of 7 versnellingen met trommelrem en verder van alles,
alleen het beste!

VICO SPORTIEF Vanaf...:*

Het merk voor veel comfortabel fietsplezier niet alleen voor het werk of bood-
schappen, maar ook voor de lange fietstochten! Dit wordt allemaal mogelijk
gemaakt door VICO-Fietsen. Fietsen van een Nederlands Top-fabrikaat met
alleen de beste onderdelen en accessoires!
En dan z'n prijs... Door de gezamenlijke inkoop door rijwielbedrijven is het
mogelijk de prijs laag te houden. Dat betekend voor ü extra veel voordeel!
Ga voor meer informatie naar uw dichtsbijzijnde dealer.

BLEUMINK
TWEEWIELERS

Dealer van: Gazelle - Vico - Union • Giant - Sparta-met
VERKOOP- VERHUUR-REPARATIE Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393



CONTACT TWEEDE BLAD
WIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEW/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 18 mei 1995
57e jaargang no. 8

PotittëVaria
Vorden

Eigenaar Leo Westerhof van schildersbedrijf Van der Wal:

Na een lange achtervolging heeft de
politie vorige week in de nacht van
dinsdag op woensdag twee inwoners
uit Oldenzaal aangehouden die in een
gestolen auto door de Achterhoek re-
den. De Citroen BX - die was wegge-
haald bij een autobedrijf tussen Win-
terswijk en Groenlo - belandde uit-
eindelijk op de Bekmansdijk in Kra-
nenburg tegen een boom. Toen het
tweetal zich vervolgens, uit de voeten
maakte, werden ze door de politie op
de Eikenlaan in de kraag gevat. De
twee mannen hebben ook diverse an-
dere diefstallen bekend.
Een 73-jarige vrouw uit Vorden werd
op woensdagochtend l O mei door de
politie aangehouden nadat ze een aan-
tal felicitatie- en ansichtkaarten had
gestolen bij een boekhandel aan de
Raadhuisstraat. Toen de vrouw zag
dat het winkelpersoneel haar in de ga-
ten kreeg, maakte ze zich uit de voe-
ten. De kaarten werden even later
door de politie teruggevonden in de
struiken aan het Kerkepad. Tegen de
vrouw werd een proces-verbaal opge-
maakt.
Op de hoek van de Raadhuisstraat en
het Hoge botsten zondagavond twee
personenwagens op elkaar. De auto
die vanaf het Hoge kwam, werd be-
stuurd door een 18-jarige jongen uit
Baak. Deze zag over het hoofd dat het
hier om een eenrichtingweg ging.
Ook de 30-jarige Vordenaar die op de
Raadhuisstraat in de richting Hengelo
reed, maakte een verkeersovertre-
ding. Hij verleende de chauffeur uit
Baak - die van rechts kwam - geen
voorrang. Tegen het tweetal is proces-
verbaal opgemaakt. Er was slechts
materiële schade.
Gevonden voorwerpen: drie sleutels,
trainingsjack, zilveren armband, zil-
veren halsketting, sjaaltje. Verloren
voorwerpen: zwarte portefeuille,
bruine bril, rode portefeuille.

Waterschapsdag
Wat doen water- en zuiveringsschap-
pen eigenlijk? De meeste mensen we-
ten dat ze werken aan het water in be-
ken, sloten, meren en rivjeren. Of dat
ze het afvalwater zuiveren. Niet ieder-
een kan zich daarbij een goede voor-
stelling maken, terwijl elke burger er
wel belang bij heeft en eraan meebe-
taalt. Op zaterdag 20 mei kan men
met eigen ogen zien wat water- en
zuiveringsschappen doen. Dan zijn de
waterschapshuizen en twee zuive-
ringsinstallaties in Oost-Gelderland
open voor het publ iek.
In onze regio stelt het Waterschap Us-
selland-Baakse Beek het kantoor
open aan het Kerkplein 8 in Ruurlo.
Er worden onderhoudswerktuigen ge-
demonstreerd, rondleidingen gege-
ven, dia's vertoond over natuuront-
wikkeling en een film vertoond over
het hoogwater in 1995. Verder kan het
publiek een huifkartocht maken in de
omgeving. Ook het waterschap van
de Berkel stelt het kantoor en de
werkplaats open aan de Prins Bern-
hardweg 7 in Lochem. Er wordt op
die dag onder andere informatie gege-
ven over het anti-verdrogingsproject
De Wildenborch, de ecologische ver-
bindingszone Groenlose Slinge, het
hoogwater in de IJssel in 1995 en het
waterschapsbestuur. Ook zijn er wa-
terspelen voor kinderen en kan men
varen op de Berkelzomp 'De Jappe'.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
hield vrijdagavond in het Dorpscen-
trum de voorjaarsledenvergadering.
Sekretaris Herbert Hulstijn liet de ac-
tiviteiten van het afgelopen seizoen
de revue passeren. Verder werd het
zomerprogramma doorgesproken.
Voor de vergadering bestond een ma-
tige belangstelling.
Zaterdagavond deed Jong Gelre in
Dieren mee aan een culturele wed-
strijd met als inzet het kampioenschap
van Gelderland. Aangezien Vorden
tijdens de voorronde op de derde
plaats was geëindigd, mocht men niet
in de zogenoemde 'Thema-klasse'
meedoen. Wel in de vrije klasse. Hier
werd Vorden eerste. Het kampioen-
schap in de thema klasse 'Een aktief
leefbaar platteland' werd gewonnen
door Borculo. Als tweede en derde
eindigden respectieveijk Aalten en
Steenderen.

Bescheidenheid siert de mens. Dit
spreekwoord is Leo Westerhof op
het lijf geschreven. Ondanks het
feit dat hij al 31 jaar eigenaar is van
schildersbedrijf Van der Wal, loopt
hij daar niet mee te koop. Veel men-
sen in Vorden weten daardoor ook
niet dat Leo Westerhof de scepter
zwaait bij schildersbedrijf aan het
Hoge. 'Ik heb dat ook nooit aan de
grote klok gehangen. Dat is niet
mijn stijl. Schilderwerk is een zaak
van vertrouwen. Wat dat betreft
ben ik misschien wel eens iets te be-
scheiden', lacht Westerhof. Week-
blad Contact vond het daarom tijd
worden om eens uitgebreid te pra-
ten met de 55-jarige eigenaar van
Schildersbedrijf Van der Wal. Een
gesprek.

Was het schildersvak een jongens-
droom?
'Nee dat niet, maar het is me wel met
de paplepel ingegoten. Ik ben name-
lijk opgegroeid in Etten en thuis had-
den we een schildersbedrijf. Het was
dus een logische stap dat ik het schil-
dersvak in ging. We waren thuis ook
met vijf kinderen waarvan er drie
schilder zijn geworden. Toen mijn
broer besloten had om later de zaak
over te nemen, ben ik gaan werken bij
schildersbedrijf Greuters in Arnhem.
Het bedrijf van mijn vader was name-
lijk te klein voor twee kapiteins. Bij
Greuters hadden ze grote plannen met
mij. Het was de bedoeling dat ik op
den duur bedrijfsleider zou worden.
Maar zover is het nooit gekomen. Na
een jaar heb ik tegen Greuters gezegd
dat ik voor mezelf wilde gaan begin-
nen. Greuters vond dat erg jammer en
stelde daarom voor om samen iets op
te zetten. En dat leek me wel wat. En-
kele weken later belde hij me op met
de mededeling dat er in Vorden een
schildersbedrijf te koop stond. En dat
was dus schildersbedrijf Van der Wal.
De volgende dag zijn Greuters en ik
naar Vorden gereden en in een uur
was de zaak beklonken.'

Schildersbedrijf Van der Wal bestaat
al ruim honderd jaar en kent een zeer
lange geschiedenis. Het is Hein van
der Wal geweest die in 1881 het schil-
dersbedrijf van de familie Brinkers
aan de Dorpsstraat overnam. Aanvan-
kelijk was het bedrijf gevestigd in het
pand waar nu slager Rodenburg zit.
Toen de werkplaats in 1921 te klein
werd, verhuisde de onderneming naar
de andere kant van de Dorpsstraat.
Oftewel het huidige pand van Boers-
toel. Hein van der Wal werd in de loop
van de jaren opgevolgd door zijn twee
zonen. Jo van der Wal - die voor dro-
gist had gestudeerd - begon in het

voorste gedeelte van het pand eert
drogisterij en zijn broer Jan van der
Wal zette het schildersbedrijf voort
aan de achterzijde van het gebouw.
Jan van der Wal had echter geen kin-
deren en maakte zich begin jaren zes-
tig ernstige zorgen over het voortbe-
staan van zijn firma. 'Op dat moment
kwam ik dus om de hoek kijken', ver-
telt Leo Westerhof.
'Dat was in 1964. Met de heer Greu-
ters heb ik destijds afgesproken dat
we 25 jaar lang als compagnons zou-
den samenwerken. En die belofte ben
ik nagekomen.'

Is dat de reden waarom veel mensen
schildersbedrijf Van der Wal niet als
een Vordens bedrijf zien?

'Dat zou heel goed kunnen. Want heel
veel mensen denken dat de directie
van ons bedrijf in Arnhem zit. Maar
dat is dus helemaal niet zo. Wij zijn
een Vordens bedrijf en sinds 1989
hebben wij ook helemaal geen banden
meer met Greuters in Arnhem. Eigen-
lijk is het heel raar hoe zoiets een ei-
gen leven is gaan leiden.
En dat terwijl Van der Wal al meer dan
honderd jaar een begrip is in Vorden.'

Hoe groot was het bedrijf oorspron-
kelijk?
'Toen ik in 1964 aan de Dorpsstraat
begon, had ik vier mensen in dienst.
Inmiddels werken we hier met ruim
vijftig mensen. Er is in die 31 jaar dus
heel wat gebeurd. Onze klanten zitten
ook in de hele regio. Van Enschede tot
Nunspeet en van Arnhem tot 's Heer-
enberg. En we doen van alles. Van
schilderwerk bij particulieren en
psychiatrische inrichtingen en gezins-
vervangende tehuizen tot grote res-
tauratieprojecten. Zo hebben wij zo'n
vijftien kastelen in onderhoud waar-

onder Slangenburg, Huize Ruurlo,
Hackfort en kasteel Vorden. Daar
hebben wij ook een speciale categorie
schilders voor in dienst. Die houden
zich alleen maar bezig met dat soort
werken.'

Jullie hebben ook een glas-in-lood af-
deling. Volgens mij weet dat niemand.
'Daar kun je wel eens gelijk in heb-
ben. We hebben dat ook nooit zo aan
de grote klok gehangen. We zijn ook
pas in 1982 met de glas in lood afde-
ling begonnen. Er waren op dat mo-
ment heel weinig van dat soort bedrij-
ven in deze regio en ik dacht dat het
een gat in de markt was. En dat bleek
dus het geval te zijn. Het idee om zo'n
afdeling te beginnen, kreeg ik in 1978
tijdens de restauratie van kasteel Vor-
den. Voor het onderhoud van de ra-
men moest ik toen Van Bosheide uit
Zutphen inhuren. Dat bedrijf was op
dat moment gespecialiseerd in glas in
lood. En waar je mee in aanraking
komt, daar raak je door besmet. Je
weet hoe dat gaat. Vandaar dat ik en-
kele jaren later Van Bosheide heb
overgenomen. En we doen nu de
meest uiteenlopende projecten in een
straal van 100 kilometer rond Vorden.
Dat geeft wel aan dat wij hiermee een
goede naam hebben verworven. Op
dit moment zijn we bijvoorbeeld be-
zig met de restauratie van de ramen
van de kerk van 's Heerenberg.'

Jullie doen veel grote projecten. Be-
staat daardoor niet 't gevaar dat parti-
culieren aan jullie deur voorbijgaan?
'Ja en dat vind ik enorm jammer. Heel
veel mensen weten namelijk niet dat
wij ons daar ook mee bezig houden.
Die denken dat wij daar veel te groot
voor zijn. Maar dat is dus bepaald niet
het geval. Want wij schilderen ook bij
particulieren. En wat dat betreft denk
ik ook dat wij heel goed kunnen con-
curreren met andere bedrijven. Want
wij hebben daar goede schilders voor
in dienst. Echte vakmensen die hun
werk verstaan. Dat mag ook wel eens
in de krant. Want heel veel mensen die
hier werken, staan al jaren bij ons op
de loonlijst. Sommige al meer dan 25
jaar. En daar ben ik trots op.'

Hoe üet de toekomst er voor jullie uit?
'Heel goed. Al maak ik me best wel
eens zorgen. Want steeds minder jon-
geren kiezen voor het schildersvak.
Enkele jaren geleden waren er nog
30.000 schilders in ons land. Dat aan-
tal is inmiddels gedaald naar 28.000.
En dat is een zorgelijke ontwikkeling.
Want we moeten wel blijven investe-
ren in de jeugd. Anders komt er nog
eens een gebrek aan goede schilders.
En dat moeten we voorkomen.'

Commissie hoopt dat
recreatieschap nog
dit jaar een feit is
De commissie Volkshuisvesting, Eco-
nomische Zaken en Gemeentewerken
hoopt dat een recreatieschap in de
Achterhoek voor l januari 1996 een
feit zal zijn. Wat betreft de naam van
het schap gaat de voorkeur uit naar re-
creatieschap 'De Achterhoek' of 'De
Achterhoek en Liemers'. De naam
'Gelre' ziet de commissie - zo bleek
dinsdagavond - evenals het college
niet zitten. Burgemeester E.J.C. Ka-
merling heeft vorige week zijn funk-
tie in het dagelijks bestuur van 'De
Graafschap' neergelegd. Wethouder
DJ. Mulderije deelde dinsdagavond
mede dat zij de gemeente Vorden in
het dagelijks bestuur van 'De Graaf-
schap' gaat vertegenwoordigen.
De heer J.M. Pelgrum (VVD) die mo-
menteel namens de raad in een aantal
schappen zitting heeft, vond het beter
dat een portefeuillehouder wordt af-
gevaardigd dan een raadslid. 'Mo-
menteel is het zo dat het betreffende
raadslid nog meer weet dan de porte-
feuillehouder en dat is geen goeie
zaak', aldus Pelgrum.

Fietspad
Mede naar aanleiding van vragen van
de heer A.C. van Voskuilen (CDA) in
de commissievergadering van dinsda-
gavond deelde wethouder Mulderije

mede dat wat betreft de aanleg van
een fietspad richting Ruurlo, alle
grondeigenaren inmiddels een prijs-
aanbieding hebben gehad. 'Een aantal
van hen wil hier of daar nog een klei-
ne wijziging over een inrit', aldus
Mulderije. Wanneer de benodigde
gronden definitief zullen worden aan-
gekocht kon zij overigens nog niet
zeggen.

Verder is het college moenteel met de
GVM in gesprek over wijzigingen
van de routes die de GVM bussen in
Vorden volgen. Hoe het er definitief
zal uitzien is nog niet bekend. Wel dat
het vrijwel zeker is dat de routes over
de Zutphenseweg en de Willem Alex-
anderlaan zullen vervallen. De heer
van Voskuilen (CDA) had vernomen
dat er bij de Tuunte en het politiebu-
reau twee Abri' s geplaatst zullen
worden. Met het oog op de verkeers-
veiligheid en wellicht vandalisme
vond hij dit geen goeie plekken. Vol-
gens wethouder Mulderije is een defi-
nitief besluit nog niet gevallen. 'Hier-
over is nog overleg met gemeente-
werken gaande', zo sprak zij.

Nu inmiddels bij de Tuunte de 'in-
steekvakken' voor het parkeren zijn
weggehaald en tevens het trottoir is
verbreed is er meer ruimte onstaan.
'Wellicht kunnen we daar een fietsen-
rek plaatsen', zo adviseerde Van Vos-
kuilen. Zijn wens zal hoogstwaar-
schijnlijk worden gehonoreerd want
de wethouder liet weten dat zij hier-
over reeds kontakt heeft met de Tuun-
te.

Dag van de Muziek
met Sursum Corda
op zaterdag 20 mei
Zaterdag 20 mei viert de 'Dag van de
Muziek' haar eerste lustrum. Doel-
stelling van deze dag is om de belang-
stelling voor amateurmuziek in Ne-
derland te bevorderen. In 1994 werk-
ten hier in Nederland zo'n 75.000 mu-
zikanten aan mee. In Vorden zal dit
jaar de Sursum Corda Liberation
Band haar opwachting maken. Op het
gazon voor de Dorsschool geven ze
zaterdagochtend een concert. Op 5
mei was de Sursum Corda Liberation
Band ook al te zien tijdens de bevrij-
dingsfestiviteiten op de feestweide
van Kasteel Vorden. Overigens was
de band toen aangevuld met een zan-
geres. Zaterdagochtend is een mooie
gelegenheid om nogmaals te genieten
van de muziek uit de jaren 40 en 50.

26 mei komen de lopers in Vorden aan
en op zaterdagochtend 27 mei ver-
trekt het gezelschap weer vanaf hotel
Bakker voor een tocht van 17 kilome-
ter naar Zelhem.

Dauwzwemmen
Op Hemelvaartsdag is er in het Vor-
dense zwembad 'In de Dennen' gele-
genheid om al zeer vroeg te zwem-
men. Het bad zal eerder open gaan en
extra worden verwarmd. Men kan
ook deelnemen aan het 'dauwzwem-
men totaal arrangement'. Tegen beta-
ling krijgt men dan in de kantine kof-
fie met koek aangeboden. Ook is er
een deel arrangement met bijvoor-
beeld fietsen, zwemmen en midget-
golven. ledere deelnemer ontvangt
die dag een herinneringsvaantje. Het
diplomazwemmen voor 20 mei is ver-
schoven naar zaterdag l O juni.

Rommelmarkt
De jaarlijkse rommelmarkt van de St.
Willibrordusschool in Vierakker
wordt dit jaar op 20 mei gehouden. In
verband met de uitvoering van Jubal
is de rommelmarkt vervroeg naar het
eind van de middag. De opbrengst
van de markt wordt gebruikt voor het
jaarlijkse schoolreisje.

Dit jaar zal de collecte van het Rode
Kruis worden gehouden van 22 tot en
met 27 mei en van 5 tot en met l O juni.
De organisatie zoekt nog collcctantcn
voor deze twee weken. Vrijwillgers
kunnen zich aanmelden bij de heer G.
Brummelman(tel. 1701).

Pieterpad
De Pieterpad Milieuestafette wordt in
1995 voor de tiende maal gehouden.
Het begint weer bij Pieterburen maar
eindigt deze keer niet in St. Pieters-
berg, maar bij Groesbeek dat precies
in het midden ligt. Tegelijk met de
starters in Pieterburen is er ook een
start bij de St. Pietersberg, eveneens
eindigend bij Groesbeek. Voor wat
betreft de noordelijke tak, die loopt
weer net als andere jaren tien kilome-
ter door onze gemeente. Op vrijdag

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.



verrassend
voordelig
verpakt

MODECENTRUM TEUNISSEN heeft nu een
verrassende voordeelaktie in aantrekkelijke prijsjes.

JACKS
NU vanaf

BLOUSES

PANTALONS

uni 7 kleuren mt. 36 t/m 46

— nu O wip"

NU vanaf 79,90

modecentrum

Tennissen
Ruurlo Dorpsstraat 22 Tel. 1438

Dans-
avond
zaterdag 8 juni
weer met orkest

'Hallo'
met een demonstratie van
het 'Hanska' dans-
formatieteam uit Lichten-
voorde. Entree f 12,50.
Kaarten afgehaald vóór
l juli ƒ l O,-. VOL - VOL

Zaal Susebeek
Ruurloseweg 42 - Zelhem - Tel. (08342) 1340

VALLE VERZASCA * Vijveraanleg
«. «. .« «. ,. - - • - * Tuinhout

BRONKHORSTERSTRAAT 9
7256 KE KEIJENBORG
TEL. 05753-1195

* Sierbestrating
* Vijverartikelen
* Folie verwerking

PARTICULIERE VERKOOP iedere
zaterdag van 9.00 tcfc.OO uur
Hemelvaartsdag geopend.

Speciale aanbiedingen
3 bos ZUURSTOFPU0TEN voor _ 10,00

PVC VIJVERFOLIE 0,5 mm _ 4,50 per m?

Ook uw adres voor complete aanleg.

L E N T E F E E S T
', 20 en 21 mei
Jeugdsoos
Flophouse

r^r«v

Verwarmde tuintent met terrassen,
barbeque, cocktailbar, 10 popgroepen.

Vrijdag 19 mei:
Muzikale reis door 25 jaar Fiophouse
met de topformatie MONTE VIDEO

Zaterdag 20 mei:
NORMAALMARKT
Veurverkoop Hoken in Toldiek.

Zaterdag 20 mei:
LENTEFESTIVAL

Zeven popgroepen + ?
Zie elders in dit blad.

Zondag 21 mei:
Koffieconcert met BOH FOI TOCH

Kaarten in voorverkoop bij jeugdsoos Flophouse en café „DE ENGEL",
Steenderen.

Vrijdag 26 mei:
GROTE REÜNIE

Zondag 28 mei:
Verenigingenbeurs en
Sterkste Team van Steenderen

1 jaar DE SPANNEVOGEL in Ruurlo

Uw speciaalzaak in vloerbedekkingen, gordijnen, vitrages en zonweringen.

Dit feestelijke feit laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.
Wij willen u graag mee laten profiteren van onze

JUBILEUMKORTINGEN

Op vloerbedekking, gordijnen en vitrages

10% KORTING

Voor een komplete woning zelfs

15% KORTING

Deze kortingen gelden vanzelfsprekend ook voor onze
vestiging in Hengelo Gld. en zijn geldig t/m 31 mei 1995
(niet geldig voor bestaande aanbiedingen)

Kom vrijblijvend binnen en profiteer van dit voordeel.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

ZONDAG 21 MEI

Perkplanten
en Geraniummarkt

VORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

SAAIE FILM OP TV?
OLDENHAVE ZORGT VOOR

DE NODIGE SPANNING
Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de meest
onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om het pro-
bleem zo snel mogelijk op te lossen. Eén telefoontje naar
Installatiebedrijf Oldenhave, en wij brengen weer licht in de

duisternis. Dag en nacht!

Maar ook voor complete electrische instal-
laties en zelfs computer gestuurde installa-

ties heeft Oldenhave voldoende kennis en
vakmensen in huis.
Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND. TE L. 05754-1755

EIBERGENIZUTPHEIsmULFT

MEUBELS IN HALLE ...
"Voor goede meubels hoeft u niet ver!"
Als u besluit om nieuwe meubels te kopen, hoeft u niet zo ver van huis!
In de Dorpsstraat in Halle staat Meubelfabriek OTTEN b.v.
Daar worden meubels gemaakt en verkocht.
In de verkoophal, die pal naast de fabriek ligt, staan voor u

bankstellen, fauteuils,
kasten, eethoeken,
salontafels, t.v.-meubels

en nog meer om u een ruime keuze te bieden.
Het moet al raar gaan als u bij OTTEN niet kunt slagen,
want u kunt kiezen uit vele modellen. En in bekleding
biedt OTTEN veel soorten in diverse kleuren en dessins.
Wanneer u nieuwe meubels gaat kopen, kunt u het
allerbest eerst bij OTTEN in Halle gaan kijken.
Trouwens, uw oude meubels zijn er nog geld waard
als u nieuwe bij hem koopt, mooi meegenomen!
Openingstijden: iedere dag, behalve 's zondags, van
9.00-18.00 uur. 's Vrijdags tot 21.00,'s zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

<:-::•:<.;-:•: :•: :-x-:v:&-:-: i*: Xvx-:



ZON DAG 21 M El

Perkplanten
Geraniummarkt

VORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

De TUINEN van
De Wiersse, Vorden open

op Hemelvaartsdag
donderdag 25 mei,

alsmede op eerste en
tweede Pinksterdag

zondag 4 en maandag
5 juni van 10.00 tot 18.00

uur. Entree f 6,- p.p.;
kinderen tot 6 jaar gratis.

Parkeren gratis.

Sporters en
supporters
kiezen voor

Alb. Hahnweg 1
LOCHEM

Tel. 05730-54189

AANBIEDINGEN

10 Geraniums
(hang - staand) 17,50

Potgrond 80 liter

10,-

Terracottapot
0 30 cm 2 voor 12,50

Vijverfolie per m2

4,75

Vijverpomp 79,-

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

Voor verse Ruurlose

aardbeien, witlof
en div. andere

groenten en fruit
naar:

BANNINK
HulshofwegS-RUURLO

Ratti-Nieuws
3 juni a.s. jaarlijks

SIX-
TOERNOOI
Opgave voor 21 -5-'95.

Tel. 05752-3271 /
05752-6474.

M O E Z E L V A K A N T l E

Te huur in Duitsland:
MOOI E CARAVANS

Volledig huishoudelijk
ingericht met grote

voortent.
Op Camping Pommern/
Mosel. In het prachtige
Moezeldal (8 km van

Cochem). Zeer gunstige all-
in prijzen. Voor- en

naseizoen hoge kortingen.

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22

7021 AX Zelhem
tel. 08342-1548

AANBIEDINGEN

10 Geraniums
(hang - staand) 17,50

Potgrond soiiter
10,-

Terracottapot
0 30 cm 2 voor 1 2,50

Vijverfolie pei-m?
4,75

Vijverpomp 79,-

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

HEMELVAARTSDAG 25 MEI VAN 10,00 TOT 18,00 UUR

HARREVELD
ON WHEELS AND
met o.a.
THE GRASSHOPPERS Helikopterstuntteam
F16 STRAAUAGER demo

FOKKER FRIENDSHIP F27 demo

FRANK VERSTEEG'S fantastische AEROBATIC SHOW
Bavaria PARA-TEAM

FOKKER FOUR formatieteam
ZWEEFVLIEGERS
Toestellen van VLIEGMUSEUM SEPPE
HELIKOPTER RONDVLUCHTEN en nog veel meer

Verder biedt Harreveld: Spannende Quads- en Motor stratancrou, Oldtimer show, Kart races, spectaculaire Laser Gameshow,

Gezellige Jaarmarkt, Miniatuur stoomtrein, Dweilorkesten, Kindervermaak eet. - ENTREE f 10,- p.p., kinderen f 2,50

DEGELDERLANDER
AERO COMPANY
VLIEGSCHOOL TEUGE BAVARIA

VAKVERF

Bij Deco Home wordt u geholpen door vakmensen. Wij we-

ten precies welk type verf juist voor uw klus geschikt is.

Zoals Sigma vakverf voor het schilderen van de buitenkant.

En wanneer u nu Sigma Vakverf koopt krijgt u een handige

buitenthermometer cadeau.

Zolang de voorraad strekt.

xaeco -
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hen^lo
Tel.: 05753 - lüOO

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

Horren met het 'Luxaflex' Merk garanderen een hermetische afsluiting. Vliegen,

wespen, muggen en andere lastposten houdt u dus waar ze horen: buitenshuis.

'Luxaflex' Horren voor ramen, deuren en schuifpuien zijn vervaardigd

van weerbestendig aluminium. Ook de stevige konstruktie

waarborgt een jarenlang gebruik. Elke hor, wit,

naturel of bruin, wordt precies op maat gemaakt.

Gemakkelijker kan niet! vVvJ^S

'LUXAFLEX'
HORREN VOOR RAMEN,
DEUREN EN SCHUIFPUIEN

Uw 'Luxaflex' Produkten••.,

DE WONERU
v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694

'SLAG
f BOUWMATERIALEN BV

VOOR ZONWERING

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

Geopend: ma. t/m vrij. 08.00 uur-17.00 uur. Vrij. koopavond. Zat 09.00-13.00 uur.

X 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

mullcf-vofdcfi bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

«Hoogste, tijd ÜOOJL

ORIGINEEL
Zitten is hard werken:

het belast de rug twee
,eer zoveel als staan,

u zit, kunt u dat
maar beter
goed doen.

- juiste zithoogte
- juiste zitdiepte
- juiste lendesteu
- juiste zithoek
- juiste armlegger-

hoogte

Bij ons vindt u de
unieke collectie Fitform fauteuils
welke met hun eigentijdse vormgeving,
voor u op maat worden gemaakt

kol

Zitten wondt' Qauéten.
in uu; eigen
ERKEND FITFORMDEALER

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

FITFORM FAUTEUILS VOLDOEN AAN ALLE EISEN VOOR VERANTWOORD ZITCOMFORT
ZOALS WETENSCHAPPELIJK IS VASTGESTELD. VRAAG HET UW ARTS OF FYSIOTHERAPEUT

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Onbeperkt
ASPERGES eten

met boerenham

of schnitzel

32,50

Gaarne
reserveren

MaakTan
uwfeesteeiL
bijzondere*

9

jes voor een
. | stijlvolle ambiance

wn u\v huwelijks-
feest te vieren.
Orue'Qrangerie',

*U fraaie tuin en
culinaire moge-
lijkheden dragen
er toe bij om er een
perfecte dag van te
maken.

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel 05753-1293

(japuchon
Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 Hengelo Gld. Iel. 05753-3279

^ •• A M A _ A l •

aanbieding:
~:^tmtmmi&x ^M^

Bonaparte tapijt
In rose of geel,

400 breed, op jute rug

OP=OP

Van 239,- nu
6RATI5 GELEGD1

Zwaar woonkamertapijt
"Horizon"
400 breed, op jute rug

OP=OP
van 279,- nu
GRATIS GELEGP1

Forbo projecttapijt
"Reims"
400 breed, op jute ru

OP=OP
van 249,- nu
ÜRATIS GELEGP1

Vonden
Zutphenseweg 24

! Tel. 05752-1514 }

Woon/slaapkamertapijtuPerfect"
400 breed in diverse

kleuren, nu voor

ARATI5
GELEGtDï

Nu m
98,-

Slaapkamertapijt

400 breed in diverse
kleuren, nu voor

69,-
Gordijnstof

140 breed in diverse Sa fa r i
dessins, p. m. van >9,95 nu

34,'ï
HELMINK
meubelen .W. Hagemanstraat 3

f Tel. O5454-7419O , .



Klootschiettoernooi
Zondag 28 mei wordt er door het
Praothuus in het buurtschap Linde
een klootschiettoernooi gehouden.
Deelname is mogelijk voor verenigin-
gen, families en bedrijven. Er zijn drie
klassen te weten dames, heren en een
gemengde klasse. Men dient zich
voor 23 mei op te geven bij het Praot-
huus.

Klaverjassen en
Jokeren bij
café de Herberg
In de nacht van 24 mei heeft er in de
Herberg een groots opgezet klaverjas-
en jokertoernooi plaats. De wedstrij-
den beginnen 's avonds en eindigen
om 's morgens vroeg. Behalve fraaie
prijzen kunnen de deelnemers 's mor-
gens aan tafel om gezamenlijk te ont-
bijten.

PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Roye over een afstand van 366 ki-
lometer. De uitslagen waren als volgt:
mevr. Oldenhave 1,3,4,5,7,8,18; C.
Bruinsma 2,6,9,10,12; H. A. Eykel-
kamp 11,19; A.A. Jurriens 13, 20; T.
Wesselink 14; A en A Winkels 15; E.
Bruinsma 16; W. Oldenhave 17.

Damnacht
De Vordense damclub DCV organi-
seert op de woensdagnacht voor He-
melvaart voor de tiende keer de
'Damnacht van Vorden'. Deze happe-
ning vindt plaats in zaal 'De Buur-
man'. De prijsuitreiking vindt de vol-
gende ochtend plaats. Voor informatie
en opgave kan men terecht bij Henk
Grotenhuis ten Harkel (05755-2163)
ofBennieHiddink(05754-1355).

Plattelandsvrouwen
Het duo 'Scherzo Duettino' was vori-
ge week ter gast op de laatste sei-
zoensbijeenkomst van de Plattelands-
vrouwen. Het tweetal maakte een mu-
zikale reis door diverse Europese lan-
den en steden zoals Rusland, Wenen,
Parijs en Boedapest. Na de pauze
werd voornamelijk Nederlands reper-
toir gebracht met als slotnummmer
een 'bevrijdingsmedley' met als laat-
ste lied ' We'11 meet again' van Vera
Lynn. Presidente mevrouw de Jonge
bood het duo een bos bloemen aan.
Voor dinsdag 16 mei heeft de Vorden-
se afdeling nog een fietstocht naar
Borculo op het programma staan. Op
dinsdag 13 mei maken de leden een
reisje naar Leerdam en Rotterdam.

Jubal
De muziekvereniging Jubal houdt op
zaterdag 20 mei haar jaarlijkse voor-
jaarsconcert in het Ludgerusgebouw
in Vierakker. Na de pauze is er een op-
treden van 'De Deerns' die met hu-
mor en liedjes in het dialect het pu-
bliek zullen vermaken.

Verantwoord zitten
met meubelen
van de Spannevogel
Tachtig procent van de volwassenen
in Nederland heeft weieens last van
rugklachten en twintig procent zelfs
regelmatig. Klachten van rugpijn
kunnen onder andere voortkomen uit
een verkeerde zithouding. Enige tijd
geleden heeft er een onderzoek
plaatsgehad op de technische univer-
siteiten van Eindhoven en Twente
naar 'verantwoord zitten'. De conclu-
sie van dit onderzoek was dat een na-
tuurlijke, gezonde zithouding alleen
tot stand kan komen in een zitmeubel
dat is geconstrueerd naar de lichaams-
bouw van een individueel persoon.
Concreet kwam het erop neer dat een
zitmeubel moet voldoen aan vijf ba-
sisvoorwaarden: een juiste armleg-
gerhoogte, zithoogte, zitdiepte, on-
dersteuning en zithoek. In Nederland
zijn sinds enkele jaren fauteuils op de
markt die zonder meerprijs exact op
maat worden gemaakt voor de eind-
gebruiker. Via een aanmeetfauteuil
worden de juiste maten gemeten, zo-
dat u in ieder gewenst model de voor u
juiste zithouding kunt krijgen. Wan-
neer u interesse heeft om meer te we-
ten te komen over gezond zitten of
over deze zitmeubelen op maat, dan
kunt u terecht bij Spannevogel Meu-
bel- en Tapijtenhuis, Ruurloseweg 2,
Hengelo. Zie ook advertentie.

AGENDA
MEI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
17 H VGWichmond, slotavond
17 H VG dorp, Schrijven een

Ambacht?
17 Welfare Handwerken, Wehme
18PCOBindeWehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 H VG Wildenborch, sketches
20 Voorjaarsconcert'Jubal' in

Vierakker
21 HSV de Snoekbaars, Onderlinge

kompetitie
22 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
23 Soos Kranenburg, Leerlooierijen

in Oost-Gelderland
24 Bejaardensoos Vierakker
25 De Wiersse, openstelling tuinen
25 Zwembad Dauwzwemmen
27-28 Internationaal SorboToernooi,

velden v.v. Vorden
28 Proathoes Klootschiettoernooi
29 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
30 Algemene vergadering Vrouwen

Raad Vorden, Dorpscentrum

31 HSV de Snoekbaars, Onderlinge
kompetitie

31 Welfare Handwerken, Wehme

JUNI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

l SursumCorda, Concert sporthal
i.s.m. Kon. Luchtmachtkapel

l VVV,Spookritperfiets
4-5 de Wiersse, Openstelling tuinen
5 VVV, Rondleiding Kasteel Vorden
5 de Kleine Steege, Camping

Folkloredag
5 Comité Dorpskerk,

Activiteitendag
6 Soos Kranenburg
7 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
8 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 VVV,Spookritperfiets

I O Zwembad, Jubileum zwemfeest
I I V V V, Openingsconcert
12 VVV, Rondleiding Kasteel
13 Reisje Plattelandsvrouwen
14 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
14 ANBO, Klootschieten bij 't Olde

Lettink
19-22 Avondvierdaagse gym Sparta
20 Soos Kranenburg, Bezichtiging

Antoniuskerk

AKTIVITEITEN
TWEEDE PINKSTERDAG

Locatie: gemeentelijk sportterrein

SPORTDAG
- Gekostumeerd voetbal met Vordense prominenten
- Veteranenvoetbal Ratti-Vorden
- Diverse spelen voor groot en klein

HELICOPTER VL UCHTEN
Dit evenement wordt gesponsord door de firma
Barendsen en drukkerij Weevers. Door mee te
doen aan de onderstaande prijsvraag maakt u ,,,̂
kans op één van de

20 GRATIS i
VLUCHTEN!!

PRIJSVRAAG
1. In welk jaar is de Dorpskerk gebouwd?
2. Wie is de eigenaar van de toren van de Dorpskerk?
3. Wanneer is de Dorpskerk door brand verwoest?
4. Welk jaar werd smederij Barendsen opgericht?
5. In welk jaar werd het eerste nummer van Contact uitgegeven?

Inleveren vóór 27 mei bij drukkerij Weevers, Nieuwstad 30.

Naam

Adres

Woonplaats

Oplossing:

1 2 3 4 5

Wanneer u buiten de prijzen valt, datn kunt u voor 50 gulden een
kaart kopen die recht geeft op een helicoptervlucht. Deze kaarten
zijn verkrijgbaar bij Drukkerij Weevers en slagerij Rodenburg.

Noteer in u w agenda:

II jiini Concert Vofdens Mannenkoor
lllllfïi Dia-avond in „de Voorde''

U kunt nog steeds storten voor de restauratie
van de Dorpskerk. Dit zijn de banknummers:

Rabobank Vorden
ABN/AMRO Vorden
SNS-bank Vorden

Banknummer
36.64.47.475
47.30.94.835
93.33.31.479

Giro v.d. bank
862923
837570
310031

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 19 mei 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge de besluiten op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: Boerstoel B. V.

straat en huisnummer: Dorpsstraat 7-9
postkode/gemeente: 7251 BA Vorden
adres van de inrichting: Dorpsstraat 7-9 te Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor de verkoop en opslag
van verf- en behangmaterialen met toebehoren;

2. naam aanvrager: J.J. Woltering en Zn. B.V.
straat en huisnummer: Ambachtsweg 18
postkode/gemeente: 7251 KW Vorden
adres van de inrichting: Ambachtsweg 18 te
Vorden
betreft een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een transportbedrijf
en het reinigen, repareren, onderhouden en stallen
van transportvoertuigen.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voorzover 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 onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
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 vóór 30 juni 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 moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken ^we 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: 16 mei 1995 ^^
Burgemeester en wethdH|rs van de gemeente Vor-
den,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7484 (doorkiesnummer), fax
05752-7444

In verband met
beursbezoek zijn wij
vrijdag en zaterdag

26 en 27 mei

GESLOTEN
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. 05750-26132

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

Balkhoul 50 x 100, l. 6 m 3,- p.m.
Balkhout 50 x 150, l. 6 m 4,50 p.m.
Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m.
Golfplaten asbestvrij 153 x 110 25,- p.st.

Buitenvelderweg 1 - Ruurlo-Tel. (05736) 1577.
Prijzen incl. B. T. W.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - S puitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al UW SPUITWERK
VERZORGEN van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/

wandmeubels, zowel blank als kleurwerk en alle andere
voorkomende spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen,

radiatoren, aanrechtdeurtjes etc.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat vanaf maandag 22 mei
1995, gedurende vier weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost
1994'.
Het plan is een herziening van de bestemmingsplan-
nen voor de dorpskom van Vorden, voor zover gele-
gen ten oosten van de Boonk en de Schoolstraat en
ten noorden van de Vordense Beek (inclusief indu-
strieterrein Werkveld en de lintbebouwing langs de
Ruurloseweg (tot aan de Hamelandweg) en de Al-
menseweg).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar ma-
ken aan de Gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 18 mei 1995.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van maandag
22 mei 1995, gedurende vier weken, voor een ieder
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april
1995 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Wich-
mond 1994'.
Het betreft een algehele herziening van de verouder-
de bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van
Wichmond, voor zover gelegen ten noorden van de
Baakseweg en met uitzondering van het gebied waar-
voor het bestemmingsplan 'Wichmond de Wogt 1993'
geldt.
Het plan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat een
perceel grond achter de bedrijfsgebouwen van Krijt
Mengvoeders B.V. aan de Dorpsstraat en tot aan de
beek (alsnog) in het plan 'Wichmond 1994' is meege-
nomen met toekenning van dezelfde bestemming (ge-
mengd gebied) als het aansluitende terrein.
Zij die ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de ge-
meenteraad en een ieder die bedenkingen heeft te-
gen de in het plan aangebrachte wijziging kunnen, ge-
durende de genoemde termijn, schriftelijk bedenkin-
gen indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland,
postbus 9090,6800 GX Arnhem.

Vorden, 18 mei 1995.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenaufo gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816

7
Wij gaan verhuizen
naar de Revelhorst
(bij Nieuwe Spittaal).

DE ZONNEBLOEM
SL/JFTGROEIEN...
Onze ruim 30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen

jaarlijks o.a. voor 70.000 dagjes uit en 940.000
bezoeken bij zieken en gehandicapten.

STEUN ONS WERK-GIRO 145

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 60 20 60

De Achterhoekse drukker
landelijk erkend

VPGI-
CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002
internationaal erkend

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne MilieuZorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

Ook uw bedrijf kan zich profileren
met verzorgd drukwerk van de
Achterhoekse drukker

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 726O AA VORDEN
TELEFOON 06762-1010 - TELEFAX O6762 1O86



CONTACT
NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 18 mei 1995
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Optreden Luchtmachtkapel in Vorden
In verband met het 65-jarig be-
staan van Sursum Corda houdt de
Koninklijke Luchtmachtkapel op
donderdagavond l juni een concert
in sporthal 't Jebbink. Voor de in-
woners van Vorden is dit een unieke
gelegenheid om kennis te maken
met deze fenomenale kapel.

De kapel van de Koninklijke Lucht-
macht staat, anders dan de naam doet
vermoeden al ruim 40 jaar met beide
benen op de grond. En wel midden in
de maatschappij, op podia in binnen-
en buitenland. In de eerste plaats is
het een militair orkest, dat ceremonië-
le diensten opluistert en deelneemt

aan taptoes. Een groot deel van de
werkzaamheden bestaat tegenwoor-
dig uit het geven van concerten aan
het personeel van de Koninklijke
Luchtmacht en aan 'het grote pu-
bliek'. Vooral de zogenaamde relatie-
concerten zijn de laatste jaren zeer po-
pulair geworden. Om tegemoet te ko-
men aan de wensen van de heden-
daagse concertbezoeker beschikt het
orkest over een uitgebreid akoestisch
en elketronisch instrumentarium, ge-
luidsapparatuur, verlichting en con-
certpodium.
Dat het orkest van de Koninklijke
Luchtmacht in de loop van de jaren
met zijn eigen sound een enorme re-

putatie heeft opgebouwd, is onmis-
kenbaar. Het zeer gevarieerde reper-
toir benadrukt het allroundprofessio-
nalisme van de orkestleden. Het or-
kest speelt, in tegenstelling tot het nog
steeds traditionele beeld wat men van
militaire orkesten heeft, eigentijdse
muziek in zelf geschreven swingende
arrangementen, meestal ondersteund
door een prachtige lichtshow. De le-
den van de Luchtmachtkapel hebben
allemaal een conservatorium-oplei-
ding gevolgd of een gelijkwardige
studie. Het concert op l juni belooft
dus een optreden te worden, wat u niet
mag missen. Zie advertentie voor
kaartverkoop.

Anti-autodiefstal aktie in Vorden

Het aantal Autodiefstallen is de
laatste jaren fors toegenomen.
Ruim 38.000 personen waren het
vorig jaar de dupe van autodiefstal.
De kans dat u dat ook overkomt
wordt steeds groter, tenzij u iets on-
derneemt.

De tijd dat alleen Duitse auto's in trek
waren lijkt voorgoed voorbij. Zo ko-
men er steeds meer meldingen van
Fiat, Peugeot, Toyata, Mazda en an-
dere merken binnen. Toch is er een
doeltreffende manier om dit tegen te
gaan. U kunt namelijk uw kenteken-

nummer in al uw autoruiten laten gra-
veren. Uw auto is dan permanent ge-
merkt als uw eigendom. Dus ook als
er inmiddels andere kentekenplaten
aangebracht zijn, is de kans dat hij te-
ruggevonden wordt aanzienlijk ver-
groot. Gegraveerde auto's zijn voor
professionele autodieven •onverkoop-
baar, zij weten immers dat via het or-
ginele ingegraveerde kentekennum-
mer in de ruiten altijd de rechtmatige
eigenaar terug te vinden is.
Alle ruiten vervangen is tijdrovend,
maar vooral onnodig want een paar
straten verder staat een zelfde soort

auto niet gegraveerd waar hij dus
niets aan hoeft te doen. De dief zal zo-
doende aan uw kostbare bezit voorbij
gaan. In de loop van de jaren is bewe-
zen dat het kenteken graveren een ef-
fectieve manier is om uw auto tegen
diefstal te beschermen. Op maandag
22 mei staat een graveerteam van
Your Protection op het marktplein om
uw autoruiten te voorzien van het
kenteken. Wanneer u maandag niet
kunt dan is het mogelijk om op don-
derdag 25 mei in Brummen een be-
zoek te brengen aan Your Protection.
Zie ook advertentie.

r

NIEUWS r\

R o l s

Op zondag 21 mei organiseert de
rolski- en langlaufgroep De IJssel-
streek een toertocht voor rolskiërs. De
start is 's-middags bij het Lindese
Proathoes. Er is voor iedereen een af-
stand (5 t/m 30 km) die te doen is naar
gelang het eigen kunnen.
De volgende tocht is op 2 juli.

Voor het eerst is er een landelijk toe-
rnooi van de Nederlandse Squash Rac-
kets Bond in Squadh Centrum Vorden.
Op zaterdag 20 mei wordt in Vorden de
vierde ronde van het Dunlop Recrean-
ten Circuit 1995 gespeeld.
Er zullen 60 spelers meedoen, waar-
van 25 uit Vorden. Tevens worden er
demonstratiepartijen gespeeld door
Hugoline van Hoorn (driemaal Neder-
lands kampioen). Publiek is van harte
welkom om gratis naar het toernooi en
de demonstratie te komen kijken.
Op 7 mei deed Mike Bronsveld mee
aan het Junckers Circuit 1995 in Hen-
gelo. Hij heeft dit toernooi in de
D-categorie gewonnen. De topspelers

van Squash Centrum Vorden winnen
op dit moment regelmatig landelijke
circuittoernooien.

Vordens Tennispark
Zaterdagcompetitie.
Heren: Zeddam 3-Vorden l 3-3,
ALTB 5-Vorden 2 2-4.
Gemengd 35*: Vorden 1-Quick l 3-2,
Vorden 2-Rozendaal l 0-5, Wildbaan
3-Vorden 3 1-4.
Junioren gemengd t/m 14 jaar: Win-
terswijk 1-Vorden l 2-3.
Junioren jongens t/m 14 jaar: Vorden
1-LTC Zutphen 0-6.
Junioren jongens t/m 17 jaar: Vorden
1-Beinum l 6-0.

Zondagcompetitie
Heren: Vorden 1-Mall. Molen l 4-2,'t
Elderink 1-Vorden 2 5-1.
Gemengd: Vorden l-Bakkershaag l
6-2, Neede 3-Vorden 2 1-7.

Woensdagcompetitie
Junioren gemengd: Vorden l-Does-
burg l 3-2.
Junioren jongens: Vorden 1-Harre-
veld l 2-4, Zieuwent 1-Vorden l 0-6.

Dinsdagcompetitie
Dames: Vorden l-Neede 2 3-3.
Ruurlo 2-Vorden 2 2-4.

Donderdagcompetitie
Dames dubbel: Vorden I-De Laak 3
0-4, Lobith 1-Vorden 2 0-4.

Socii
Zaterdag
Jeugd gemengd t/m 17 jaar: Socii l-'t
Braamveld l 3-2.
Senioren gemengd: Winterswijk
2-Socii 14-1.
Senioren heren: Socii 1-Lochem l
3-3, Lochem 3-Socii 2 4-2.
Veteranen heren: Socii l-Lochem l
2-4.

Paardesport

De Graafschap
Op 14 mei werd het concours voor
paarden in Winterswijk gehouden.
Anita Wolsing behaalde met Valentina
een tweede prijs in de B-dressuur met
169 punten.
Wim Lenselink met Ike behaalde een
negende prijs bij het L-springen.

V o e t b a l

Deventer - Socii
Socii speelde een sterke eerste helft en
wist éénmaal door henri Eggink te sco-
ren. Gezien de kansen had het echter
bij rust ook al 1-4 kunnen staan. Dit
werd na rust ruimschoots goedge-
maakt door doelpunten van Nick
Arends, Henri Eggink en Rob Bouw-
meister.
De volgende nacompetitiewedstrijd is
op 21 mei. Dan staat SVBV tegen Sp.
Deventer op het programma. Op 25
mei valt de beslissing voor de nacom-
petitie in de wedstrijd Socii-SVBV.

Judoka's succesvol
Judoka's van sportinstituut Rob's
Sport hebben afgelopen zaterdag in
Dronten een succesvol toernooi afge-
werkt. Ca. 400 judoka's hadden zich
voor dit evenement ingeschreven uit
heel Nederland.
Ron Huitink won in zijn klasse 55 kg
de gouden medaille. Bart Keizer won
eveneens het goud in de klasse 71 kg.
Zilver was er voor Jacco Jansen, Lou-
rens van Eldrick, Raphael Anton, Wou-
ter Dijkman. Een derde plaats werd be-
haald door Norbert Nijland.
Zaterdag worden in sporthal 't Jebbink
de Vordense judokampioenschappen
gehouden. Hieraan nemen ca. 40 jon-
gens en meisjes deel. De toegang is gra-
tis.

Damclub Vorden
In de slotronde van de onderlinge
competitie hield Henk Gr^Éphuis ten
Harkel zijn naaste belager^^otmees-
ter Hendrik van der Zee, op remise zo-
dat hij zijn kleine voorsprong intact
hield. Henk Grotenhuis ten Harkel is
hiermee clubkampioen van het sei-
zoen 1994/95 geworden. 4fc
De andere kampioenen T$\: Harry
Graaskamp (eerste klasse), Gerard
Dimmendaal (tweede klasse) en Be-
rend Rossel (derde klasse).

Wielersport

RTV
De oogst aan wedstrijden was het afge-
lopen weekeinde niet zo groot. Zater-
dag 13 mei was er te Zwijndrecht een
criterium. Daar stond een groot veld
nieuwelingen aan de start met o.a. Jal-
dert Steenblik uit Hengelo Gld. Na
drie ronden was er een valpartij waar-
bij een paar renners flink geblesseerd
raakten. De hele koers had een
praktsch gesloten peloton tot drie ron-
den voor het einde toen twee renners
wegsprongen voor de zege. Het waren
Dennis v.d. Hurk uit Heerhugowaard
en Vincent v.d. Kooijwijk. De eerste
toonde zich de rapste in de sprint. Jal-
dert Steenblik werd in de sprint van
het peloton voortreffelijk tiende.
Ook op zaterdag 13 mei was er de
Ronde van Sibculo voor amateurs-B.
Een groot deelnemersveld van 120
renners stond hier aan de start. Daar
vormde zich een kopgroep van vijf
man met daarachter een vervolgers-
groep van vijf man. Winnaar werd hier
Rob Ziemerink uit Oldenzaal. Rudi Pe-
ters uit Wichmond won de sprint van
het peloton en werd elfde.
Zondag 14 mei was er de Ronde van
Didam voor amateurs-A en amateurs-
B. Bij de laatste categorie werden de
vele uitlooppogingen teniet gedaan
door het flink doorrijdende peloton.
Een massasprint moest hier de win-
naar aanwijzen. Weer was het Rob Zie-
merink uit Oldenzaal die de sprint
won voor Rudi Peters uit Wichmond
en Henk Poppe uit Nijverdal. Ralf Vos
uit Zutphen wist in de eindsprint een
tiende plaats te veroveren.
Bij de amateurs-A wist zich een kop-
groep van twaalf man los te maken
met o.a. Wim Bosman uit Warnsveld.
Deze kopgroep bleef weg. Drie ronden
voor het einde ging Edwin Maalderink
uit Warnsveld ook nog aan de haal uit
het peloton. In de sprint was Ron Ver-
weij uit Tull en 't Waal de sterkste voor
Heerco Gorter uit Werkendam. Wim
Bosman werd twaalfde en Edwin
Maalderink dertiende. Weer een
knappe prestatie van Wim en Edwin.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Tj veget van 't jaor moederdag toch neet?'
'Nee, ik gao maarn wel met de jonges nao ut darp umme te zeen of t'r
nog iets te koop is wa'j nog neet hebt en ok nog betaalbaar is veur mien.'
'Oh, maor daor bunt toch folders zat ekommen, allichte kö'j daor nog
wel un kedo in vinden.'
Bart Peppelendiek had de leste dage de folders allemaole al wel naoes-
neujd maor tot now too had e daor gin kedo in können vinden waorvan e
dach dat e zien vrouw Hannie d'r un plezier met dei. En vegetn, zoas
veurug jaor, waor Hannie bange veur was, dat zol dit jaor neet gebeurn.
Daor zorgen de beide buuls van jonges, Patrick en Danny, wel veur.
Doe wodn op de schole al wiezer emaakt dan goed veur eur was. Daor
waarn ze al met kedootjes veur moederdag an 't maakn en um zatn ze de
hele wekke al an de kop te drammen dat ze un kedootjen mossen koopn.
Umme ze zuute te holn had e ze beloafd um zaoterdagmaarn met eur
drieën nao ut darp te gaon en dan samen wat uut te zuukn.
Dat gebeurn dus ok en in ut darp gingen ze eers maor nao de spölgoed-
winkel an ut ende van de darpsstraote. Daor hadn ze zovölle grei volgens
de kinder, daor was vaste wel wat veur moeder bi'j. Maor dat zuukn daor
wodn niks. De jonges zatn de hele tied tussen ut spöllegoed te neuzen en
hee zelf wodn kruusdol van al ut grei wat daor te koop was. Um hier wat
uut te zuukn, dat was jao gin kearlswark. Met un goed half uur stonnen ze
weer op de stoepe, zonder kedo.
"k Gleuve da'w veur moeder maor un taarte koopt, die vind ze vaste wel
lekker.' Harm bedach zich dat e dan ok maondag neet weer nao darp
hoeven umme te ruilen. Daor waarn de jonges, die onderhand ok al um
un ijsjen begonnen te drammen, ut ok met eens.
Bi'j de bakker hadn ze d'r nog un mooie taarte staon, 't was wel neet 'n
goedkoopsten, maor a la, ut was maor ens moederdag in 't jaor. Die
wodn netjes veur eur inepakt en too kon ut weer op huus an.
Bart zelf had Patrick achter op de fietse, de fietstassen van um waarn te
klein veur de taartendeuze, daorumme had Danny de taarte achter op de
begasjedrager onder de snelbinders. Die drukken de deuze wel iets in
mekare maor hee veel d'r in elk geval neet af.
Al heel betieds kwammen de jonges zondagmaarn bi'j vader en moeder
op de slaopkamer en zetn de taartendeuze veur moeder op ut bedde. Han-
nie dei vol vewachting 'n dekkel d'r af. En wat zaog zee? 'Voor moeder'
ston d'r heel mooi op. Hoe kan dat now? vroog Bart zich af. Maor ut
geval was gauw opelöst. Deur de snelbinders was de deuze in mekare
edrukt en zatn de twee eerste bene van de M an de binnenkante van de
dekkel. Zodoende ston d'r loeder maor dat was vaste neet zo bedoeld
vezekeren Bart an Hannie. 'Och, wat kearls blieft altied un klein betjen
kind', zei Hannie die ut wieters eur neet kwaoluk nom. En Bart? Den
zie'j neet weer fietsen met un taartendeuze bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Tuinende Wiersse
open voor publiek
De tuinen van de Wiersse zullen in
mei en juni van dit jaar drie maal voor
het publiek worden opgesteld. De eer-
ste tuinopeningen vallen op donder-
dag 25 mei (hemelvaartsdag) en eer-
ste en tweede pinksterdag. De bloei

van de rhododendrons is de reden
waarom de tuinen van de Wiersse in
het voorjaar zoveel bezoekers trek-
ken. Jaar op jaar markeren zij de ver-
gezichten naar het omringende land-
schap en leiden zij het oog van de
wandelaar langs bospaden, beken en
vijvers. Ook is er een weelde aan
bloeiende voorjaarsplanten.

Gevarieerde uitvoering Concordia:

Van Mozart tot Glenn Miller
Dirigent Hans Kraxner van Con-
cordia is niet bang uitgevallen. Dat
bleek zaterdagavond in de bomvol-
le zaal van het Dorpscentrum waar
de Vordense muziekvereniging
haar jaarlijkse uitvoering hield.
Concordia had voor deze avond een
zeer gevarieerd programma sa-
mengesteld. Zo was er muziek van
Mozart, Glenn Miller en zelfs 'The
second Waltz' van Andrc Rieu ont-
brak niet.

Van Mozart werd het Hoornconcert
no. l ten gehore gebracht. Voor dit
nummer - met als uitblinker Sieb
Broersma - musiceerde niet het gehe-
le orkest maar louter de houtsektie.
De Allegro's kreeg de handen van het
publiek danig op elkaar. Hans Krax-
ner, Oostenrijker van geboorte, maak-
te van de gelegenheid gebruik om een
kort levensverhaal af te steken van
deze op 35-jarige leeftijd overleden
wereldberoemde componist.
De zaterdagavond kende ook een pri-
meur. Toen Bennie Oonk, sekretaris
van Concordia 25 jaar met zijn Wille-
mien was getrouwd, kocht hij een mu-
ziekstuk van een mars die een paar
jaar geleden in Ratum bij Winterswijk
was gespeeld en gecomponeerd werd
door Klein Zevert. Bennie Oonk
schonk het muziekstuk aan Concor-
dia. Zaterdagavond werd het nummer
omgedoopt tot 'Concordia Jubilee'
(vorig jaar bestond de vereniging na-
melijk 125 jaar) en werd het met veel
enthousiasme door het harmonieor-
kest gespeeld.
Het leerlingenorkest, eveneens onder
leiding van Hans Kraxner, liet deze

avond door liedjes als 'Old Mac Do-
nald' en 'Go down Mozes' horen dat
het met de toekomst van Concordia
wel snor zit. Vier leerlingen, inmid-
dels in het bezit van het A-diploma
speelden deze avond zelfs al mee met
het 'grote' orkest. Het programma
voor de pauze werd afgesloten met
een optreden van de drumband onder
leiding van Bert Lamers. Leuke ge-
kleurde lichteffekten bij het nummer
'Beat the Beat'. Veel enthousiasme
toen de band op de Zuid-Amerikaanse
toer ging met 'The Samba Queen' en
'Brazilian Carnaval'.
Na de pauze was het de beurt aan
'Concordia's Big Band'. Ook met
Hans Kraxner als dirigent. Alsof de
bevrijding van Vorden opnieuw werd
gevierd was de zaal versierd met de
vlaggen van onze bevrijders. Aan het
plafond hing een uitgevouwen pa-
rachute en voor in de zaal was een
echte ouderwetse Norton te zien
waarmee in de oorlogstijd koeriers-
diensten werden verricht.
Op het podium, voorzien van prachti-
ge caps, ging Concordia op de swin-
ging toer met onder meer 'The Glenn
Miller Story' met nummers als 'In the
Mood' en 'American Patrol'. Concor-
dia begon evenwel met het moeilijke
doch prachtige 'Soldaat van Oranje',
geschreven door Rogier van Otterloo,
gevolgd door' Vera Lynn forever' met
nummers als 'We'll meet again' en
'From the time you say goodbye'.

'The Moonlight Serenade' was het
slotnummer van een muzikale avond
waar het publiek met genoegen naar
heeft zitten luisteren.



De reisgid-
senreeks van
Trotter heeft
'De Reizen-
de Zon' ge-
wonnen, de
trofee voor
de beste
serie reis-
gidsen
over
Europe-

se bestemmin-
gen, die het tijdschrift REI-

ZEN dit jaar voor het eerst uit-
reikt. De jury prees de Trotter-
serie om "de geweldige hoeveel-
heid praktische informatie" en
haar "geheel eigen stijl en per-
soonlijkheid". Eervolle vermel-

vakantie anders
Wat een 'goede reisgids' is, is
moeilijk te zeggen. Het hangt af
van de soort vakantie die je voor
ogen staat en van persoonlijke
voorkeuren. De uitgevers realise-
ren zich dat ook en hebben daarom
verschillende soorten reisgidsen op
de markt gebracht: reisgidsen
gespecialiseerd op een thema, bij-
voorbeeld kunst & cultuur of
natuurreisgidsen, puur praktische
reisgidsen met informatie over
accommodaties, eettentjes en han-
dige reisinformatie (die meestal op
de rondtrekkende rugzaktoerist
zijn gericht), en de meer algemene
gidsen met veel beschrijvingen van
bezienswaardigheden.
Alleen een speciaalzaak zoals de
ANWB Reisboekenwinkel heeft
vrijwel het gehele aanbod in huis.
Het personeel wordt ook regelma-
tig bijgeschoold om inzicht te krij-
gen in de nieuwste uitgaven, zodat
de koper kan rekenen op deskun-
dig advies. Eigenlijk is een reisgids
een dienstverlener. Hij zet je
meteen en telkens opnieuw op het
goede spoor: hoe is de kwaliteit
van het openbaar vervoer of is het
verstandiger met de auto te gaan;
zijn er fietsen te huur en hoe zit het
met de fietspaden en hoe ver is de
thuisbasis gelegen van stad, strand,
natuur of bezienswaardigheid.

Eerste schifting
Verstandige mensen nemen de tijd
om te grasduinen in het grote aan-
bod en zullen dan altijd iets van
hun gading vinden.

dingen gingen naar de series van
Odyssee en de ANWB-VVV Reis-
gidsen over Nederland.

De "Trotter-gidsen voor de wereld-
reiziger" hebben, meent de jury,
"een eigen mening en persoonlijk-
heid". Als een kerk of dorp niet
mooi is, durft Trotter dat te schrij-
ven. In geen enkele andere reisgids
vind je verder zoveel persoonlijke
tips over betaalbare hotels en res-
taurants. Het is echt een gids Van
reizigers, vóór reizigers'. De stijl is
origineel en speels, soms zelfs wat
te cabaratesk. De jury noemt ook
minpunten: de kaarten zijn niet
best, de typografie en de vormge-
ving matig, de index is slecht.

Of het een wegenkaart is, een toe-
ristenkaart of een waterkaart, nie-
mand staart zich graag blind op een
kaart. Daarom is het goed te weten
dat er veel soorten zijn en dat de
duidelijkheid en de uitvoering nog
wel eens te wensen overlaten.
Cas Rietbroek, al een jaar of dertig
vaste kartograaf van de ANWB,
wijst erop dat veel verwarring kan
worden voorkomen door bij de aan-
koop te letten op de schaal. Voor
onderweg zijn kleinschalige
wegenkaarten het beste (b.v.
1:200.000), voor ritten in de omge-
ving van de vakantiebestemming
zijn dat grootschalige kaarten (b.v.
1:100.000). Deze laatste bevatten
vooral veel informatie over allerlei
bezienswaardigheden, reden dat we
dan spreken van toeristenkaarten.

op een kaart
We maken het onszelf ook al gauw
een stuk makkelijker, vindt Riet-
broek, door voor vertrek een route-
kaart te raadplegen. Hierop zijn uit-
sluitend de hoofdverbindingen aan-
gegeven. Deze ANWB-routekaar-
ten (exclusief en gratis voor leden)
zijn veelgevraagd. Jaarlijks komen
er ruim anderhalf miljoen aanvra-
gen voor. Bij de ANWB zijn de
wegenkaarten van Kümmerly &
Frey (waarmee de ANWB samen-
werkt) en Michelin favoriet. Een
bezwaar van laatstgenoemde is het
beperkte aantal landen waarvan
gidsen zijn gemaakt. Volgens Riet-
broek is het verstandig elke twee
jaar nieuwe kaarten te kopen. Dan
ben je er redelijk zeker van dat je
niet gauw voor onaangename ver-
rassingen komt te staan.

Mei Reisboekenmaand

Eigenlijk is de aanleiding
voorspelbaar, maar daar is niks mis
mee: we hebben meer vrije tijd dan
ooit, zijn mobieler dan ooit, zijn
welvarender dan ooit, dus kort rei-

uitgroeien tot een van onzezen

meest favoriete vrijetijdsbestedin-
gen. Er worden tv-films over
gemaakt en er verschijnen met gro-
te regelmaat nieuwe boeken en gid-
sen, niet alleen over het buitenland
maar heel veel over ons eigen land.

Opvallend daarbij is, dat er zoveel
originele manieren zijn waarop kan
worden gereisd. Alleen, zonder
goede informatie kom je natuurlijk
nog niet ver.
De vraag is, hoe word je wijs uit
het aanbod, watit dat is in zowel
kwantitatief als kwalitatief opzicht
enorm groot.
Genoeg reden voor de ANWB om
een speciale reisboekenmaand in
het leven te roepen. Het belangrijk-
ste doel daarbij is, om liefhebbers
v^reizen meer uit hun vakantie te
la^i halen door een goede voorbe-
reiding.
Natuurlijk wordt in mei het een en
ander georganiseerd om de reisboe-
k^^naand extra aandacht te bezor-
gen. Eén van de plannen is de ver-
kiezing van de beste reisgidsense-
rie. Het populaire ANWB vakantie-
magazine Reizen van die maand zal
daar uitvoerig over berichten.

Er is een aantal punten waarop een
eerste schifting kan worden aange-
bracht. Belangrijk is de datum van
uitgifte: deze ligt minstens een half
jaar en vaak een jaar na het tijdstip
waarop de gids is geschreven.
Gedetailleerde praktische informa-
tie is zeker bij oudere gidsen al
achterhaald. De inhoudsopgave en
index kunnen helpen om snel een
beeld te krijgen van de onderwer-
pen, de diepgang en de invalshoek
waarvoor gekozen is. Lees vervol-
gens een beschrijving van een
bezienswaardigheid waarheen u
graag zou willen gaan, en kijk of

de wijze waarop deze
behandeld is, tot de
verbeelding spreekt.
Let ook op de kaartjes:
zijn er alleen platte-
gronden opgenomen
van hele gebieden of
een gehele stad, of zijn
er ook, veel bruikbaar-
dere, detailkaartjes. En
zijn deze kaartjes
begrijpelijk, hebben ze
een legenda? Maar de
beste tip is en blijft: ga
naar de gespecialiseer-
de Reisboekenwinkel
van de ANWB, waar
speciaal opgeleide
medewerkers u prima
op weg kunnen helpen.

Inspecteur van de ANWB-campinggidsen:

''Het gaat om de eerste indruk "

Ton van Willegen, 57, zelf een ver-
woed kampeerder, bezoekt met zijn
vrouw Rini elk jaar ongeveer hon-
derd campings in binnen- en bui-
tenland. Het inventariseren van de
kampeerplaatsen en het beoordelen
van de faciliteiten, de veiligheid en
hygiëne behoren tot zijn vaste
taken.
ledere ANWB-camping staat zo'n
bezoekje een keer in de twee of
drie jaar te wachten. Vandaag staat
een bezoek aan camping Grubhof
in St. Martin bei Lofer op het pro-
gramma. We maken een wandelin-
getje over het terrein. Uit een
instemmend geknik kunnen wij
opmaken dat het wel goed zit met
die speeltoestellen van camping
Grubhof.

Ook op de campingwinkel is niets
aan te merken. De kampeerder
vindt hier, volgens de norm: brood,
melk, boter, fruit en groente, en
voor noodgevallen wat blikconser-
ven.
Een gevoelig punt zijn uiteraard de
toiletten en de wasruimten.
"We hanteren strikte normen voor
ondermeer de afmetingen en venti-
latie van de douches, maar het
allerbelangrijkste is of de ruimtes
goed schoon gehouden zijn. Vuil
achter de toiletpotten of haren in de
wasbakken kan natuurlijk niet".
De bevindingen van Ton en zijn
collega's worden gepubliceerd in de
ANWB-Campinggidsen. Voor elke
kampeerder een zekerheid, dat in
elk geval aan de meest belangrijke
voorwaarden is voldaan.
Een andere bron van goede cam-
pings vormen de bekende Cam-
pingkeuf-kaarten, die elke maand
in de Kampeer en Caravankam-
pioen worden gepubliceerd. Zij die
de tent en de caravan geregeld wil-
len hebben, kunnen terecht bij
organisaties als Eurocamp. Vakan-
tiegangers die helemaal hun vakan-
tie in handen van de ANWB willen
leggen boeken gewoon een reis bij
KCK-Extra Reizen.

Vers van de Pers
Dit voorjaar verscheen de nieuwe
reisboekenbrochure van de
ANWB, die gratis verkrijgbaar is
bij de Reisboekenwinkels op de
ANWB-vestigingen. Zoals elk
jaar zijn daarin de nieuwste uit-
gaven opgenomen. We noemen
enkele belangrijke.
• de ANWB/TCB Wegenatlas
Frankrijk (304 pagina's in ring-
band, handzaam formaat, uitge-
breid plaatsnamenregister).
• acht nieuwe titels in de ANWB
Middenserie: de VS (noordoost-
en west, zuidoost- en west),
Cuba, Vietnam, Australië en
Oost-Afrika;
• het Vakantiejaarboek 1995:
een overzicht met 7000 cam-
pings, hotels en andere accom-
modatiemogelijkheden en attrac-
ties in Europa;
• Camping Caravaning France
van Michelin met adressen van
3479 geselecteerde kampeerter-
reinen en uitgebreid met de
afstanden van de campings naar
de steden in de omgeving en
plattegronden.
• Leuke musea in Nederland,
ledenspecial (excl. voor leden),
met bijna 100 pagina's musea
rond acht interessante thema's:
scheepvaart, landbouw, auto's,
stadsarchitectuur, Joods Neder-
land, munten, vreemde volken,
en archeologie (prijs ƒ 4,95).

Dolf de Vries is
l va

weg naar...

Veel lezers
van de Kam-
pioen zullen
hem van
naam kennen
als schrijver
van reisver-
halen, maar
het bekendst
is hij van
gezicht. We hebben het over de
acteur/auteur Dolf de Vries (57),
die nu al weer zo'n anderhalf
jaar vrijwel dagelijks op tv te
zien is als de sympathieke neuro-
chirurg Ed Couwenberg uit de
tv-serie Onderweg naar Morgen.

Met de kampeerbus
Reisverhalen schrijven doet De
Vries nu ongeveer vijftien jaar. In
het begin vroeg de redactie van de
Kampioen hem, zijn ervaringen te
mogen publiceren, wat hij tot voor
een paar jaar geleden regelmatig
heeft gedaan. Al vrij kort na dat
begin zette hij zich aan het schrij-
ven van zijn eerste reisroman. Dat
werd 'Het mes van de Andes'.
Als we Dolf de Vries de vraag
voorleggen hoe hij zich opstelt als
schrijver, komt hij met een verras-
send antwoord: "Ik beschrijf mijn
reizen als toneelspeler. Dat is de
basis. Ik kijk als toneelspeler en
verplaats me dan in die ander. In
mijn vak doe je natuurlijk niet
anders dan in de huid van anderen
kruipen. Het gevolg van deze aan-
pak is, dat ik sterk betrokken raak
bij de bevolking van het land waar
ik dan ben.



Reisboekenmaand bij Loga:

Wegdromen met reisverhalen
De ANWB heeft de maand mei uitgeroepen tot reisboekenmaand. Boekhandel Loga aan de Raadhuisstraat heeft op dit
gebied een zeer gevarieerd aanbod waarmee de lezer kan wegdromen en zonder gebruik te maken van een vliegticket
een bezoek kan brengen aan andere werelddelen.

Carolijn Visser is in de reisboekenwereld een bekende naam. Ze heeft de
laatste jaren vele reizen gemaakt die haar inspireerden tot het schrijven
van de boeken 'Buigend bamboe', 'Hoge bomen in Hanoi' en 'Brandend
zout'. In het eerst genoemde boek reist Carolijn Visser door China.
'Hoge bomen in Hanoi' gaat over het dagelijks leven in Vietnam. Dit
land begint de laatste tijd steeds meer een toeristische trekpleister te wor-
den. Het boek is een mooie kennismaking voor de lezer die ooit nog eens
van plan is om naar Vietnam te gaan. In het boek 'Brandend zout' staan
reisverhalen over Haïti, Estland, China, Vietnam en Australië.
Verder staan in de schappen van Loga de bundels van Dolf de Vries. Hij
schreef de boeken 'China in een rugzak', 'India in een rugzak', 'Indone-

sië in een rugzak' en Brazilië in rugzak'. Wie op vakantie gaat naar
Frankrijk kan alvast wegdromen met de boeken van Peter Mayle. Hij
schreef 'Een jaar in de Provence' en 'Toujours Provence'. Etienne van
Heerden heeft het boek 'De Stoetmeester' op zijn naam staan. Dit boek
werd bekroond met de ATK V-prijs voor de beste Afrikaanse roman. Ook
Doris Lessing maakt met 'Terug naar Afrika' een reis door dit wereld-
deel.
Naast reisverhalen verkoopt Loga ook rijk geïllustreerde fotoboeken
zoals 'London een reis in foto's', 'Op ontdekkingsreis door China',
'Afrika een indrukwekkend continent' en 'Lannoo's geïllustreerde gids
voor onbekend Frankrijk'.

mm.

Op het reisbureau van de Rabobank ligt de gratis 'Leukste Vakantie Krant' weer voor u klaar. In deze voorjaarseditie
worden de vakantiekriebels nog wat extra aangewakkerd. Hierin worden veel tips gegeven voor korte
tussendoorvakanties, jongerenreizen en zonvakanties.

Mogelijkheden voor een korte tussendoorvakantie zijn er bij de Rabo-
bank in overvloed. Zo is Disneyland Parijs vanwege de prijsverlagingen
een geliefde familiebestemming. Of het Efteling Hotel dat inclusief
entree gereserveerd kan worden. Europese steden zijn uiteraard een
geliefd doel voor een korte trip. De meeste touroperators hebben een uit-
gebreid aanbod aan stedenreizen. Bijvoorbeeld de NBBS, één van de
touroperators waarmee het assortiment van Reisbureau Rabobank Vor-
den is uitgebreid. In deze door de ANWB tot beste reisgids bekroonde
brochure vindt u karakteristieke stadshotelletjes voor een betaalbare
prijs. De slogan van de NBBS luidt dan ook niet voor niets: 'Gewoon met
vakantie kan altijd nog'.
Behalve tussendoorvakanties heeft de NBBS aantrekkelijke Reisbroch-
ures van onder andere USA/Canada en avontuurlijke verre reizen. Spe-
ciaal voor jongeren en studenten heeft de NBBS goedkope vliegtickets.
Zij betalen bij de Rabobank nu slechts 250 gulden voor een Transavia
retourtje naar Londen, in tegenstelling tot het 'normale' tarief van 406
gulden.
Wilt u op vakantie naar de zon, dan is bijvoorbeeld een bezoek aan de
Nederlandse Antillen en Aruba aantrekkelijker geworden met de char-
terprijzen van de KLM. Diverse touroperators hebben hun prijzen voor
de rest van dit zomerseizoen fors verlaagd. Dus wie Curacao, Bonaire,
Aruba of St. Maarten al lang op het verlanglijstje heeft staan, kan maar
het beste nu de koffers pakken. Wilt u echt goedkoop naar het Caribisch
gebied dan is het eiland Isla Margaritha, gelegen voor de kust van Vene-
zuela, een uitstekende keus. Deze 9-daagse reis boekt u al voor 1.099

gulden. Een goed hoofdgerecht hoeft op dit eiland niet meer te kosten
dan tien gulden en een pilsje kost er zo'n 85 cent.
Diverse touroperators hebben hun prijzen voor de Antillen dus aange-
past. Dat geldt ook voor de USA en Canada. Dit kan verklaard worden uit
de aanhoudende lage koers van de dollar. Vliegen naar Amerika is aan-
zienlijk goedkoper geworden en als u naast uw ticket ook nog een auto
huurt en/of een landarrangement boekt, krijgt u bij de Rabobank een
forse korting die afhankelijk van de aanvlieghaven op kan lopen tot 493
gulden.
De lage dollarkoers maakt een vakantie in Amerika dus extra aantrekke-
lijk. Maar ook dichterbij hebben valutakoersen invloed op ons vakantie-
gedrag. Zo is de vraag naar vakanties in Italië dit jaar groter dan ooit. De
touroperator De Jong Intra Vakanties heeft een uitgebreide Italië-reisgids
uitgebracht met zowel auto-, vlieg- als busvakanties. De vraag naar de
georganiseerde busreizen van deze touroperator is zo groot dat al veel
riezen volgeboekt zijn. Om toch nog aan de grote belangstelling te kun-
nen voldoen zijn er nu extra vertrekdata aan het programma toegevoegd.

Voor wie op vakantie gaat is het natuurlijk van belang om goed verzekerd
van huis te gaan. 'Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje'. Het
vakantieplezier kan door een kleine gebeurtenis een onaangename wen-k
ding krijgen. Het is fijn om dan een beroep te kunnen doen op de profes-1)
sionele hulp van 'Interhulp', welke 24 uur per dag voor verzekerden
beschikbadk. Ook voor al uw andere vakantiebankdiensten
natuurlijk irTOekend terecht bij het reisbureau van de Rabobank.

Al uw vakantiezaken regelt u snel en goed bij
de Rabobank:

- compleet verzorgde pakketreizen
- reizen op maat

- bedrijfsuitstapjes/incentives
- boot overtochten
- reisverzekeringen

- creditcards
- buitenlands geld
- travalers Cheques

- bewaargeving waardevolle zaken

Rabobank

Boek uw vakantie bij

het reisbureau van

de Rabobank Vorden

en win een reischeque

t.w.v. f 750,-.

Rabobank

DOMINICUS REISGIDSEN
Een uitgangspunt voor een welbestede vakantie. Het combineert een inleidend overzicht van
geschiedenis, kunst, land en volk met interessante routes.
Meer dan 85 titels. Vanaf f 29,90

KOSMOS REISGIDSEN
KOSMOS wegwijzers
Thomas Cook reisgidsen
Baedeker met stadsplattegrond
Wat en Hoe taalgidsen Vanaf f 9,90

Vanaf f 11,90BERLITZ REIS- EN TAALGIDSEN
Internationaal bekende reisgidsen - handig uitgevoerd in zakformaat en voor elke beurs
betaalbaar.

LANNOO REISGIDSEN
Een portret van het land, de geschiedenis in een notedop en een beschrijving per stad of
streek geven u een goed beeld van uw vakantiebestemming. De prachtige kleurenfoto's
zullen u doen verlangen dat het al zover was.

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

Speciale
aanbieding:

Voor een aantal appartementen-
komplexen geldt nu:

Algarve
Kreta
Corfu
Lefkas
Kos
Rhodos
Limnos
Lesbos
Chios
Karpathos
Kalamata
Mallorca

3 weken boeken = 2 weken betalen
2 weken boeken = l week betalen
(ook in het hoogseizoen !)

Areias en Elimar
Milonakis, Aegli
Alexandra
Evgenia, Costas (Nidri)
Oasis, Captan Pavlos
Swan, Eugenia
Filoxenia, Amyrsa
Marianthi Paradise
Simone, Chios
Florida
Margarita
Puerto del Sol

Rabobank

Al vakantiefilmpjes
in huis?

Nu diverse aanbiedingen
Vandaag gebracht, morgen klaar!

P.S. gratis dubbelprint.

COMBI

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Tel. (05752) 2812
's maandags gesloten



• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot 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 van 9-10 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.

URGERZAKEN
GESLOTEN 22 MEI

Wegens omstandigheden is de afde-
ling Burgerzaken a.s. maandag 22
mei gesloten.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

8 mei 1995:
de heer R.A.J. Verheij, voor het bou-
wen van een bedrijfswoning op het
Perceel Handelsweg 4 te Vorden;
12 mei 1995:
de heer J.J. Rodenburg, voor het bou-
wen van een schuur op het perceel
Dorpsstraat 32 te Vorden;

de heer J.J. Rodenburg, voor het uit-
breiden van een bedrijfspand/woning
op het perceel Dorpsstraat 32 te Vor-
den.
Deze bouwaanvragen kunt u inzien in
het gemeentehuis, sektor Grondge-
bied (koetshuis).

^ ERGUNNINGEN
In de week van 8 tot en met 12 mei
1995 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
- de heer H.J. Bielderman voor het

bouwen van een garage op het per-
ceel Prins Bernhardweg 3 te Vor-
den;

- de heer G.J. Vos, voor het bouwen
van een garage met carport op het
perceel Brinkerhof 99 te Vorden;

- de heer J.J. Dostal, voor het bou-
wen van een garage/bergruimte op
het perceel Onsteinseweg 8 te Vor-
den;

- Reinbouw B.V., voor het bouwen
van 14 woningen op het perceel de
Koppel l tot en met 11 oneven, de
Doeschot 34 tot en met 40 even en
de Laegte l tot en met 7 oneven te
Vorden;

- de heer AJ.D. van Ark, voor het
geheel vernieuwen van een
garage/berging op het perceel
Insulindelaan 62 te Vorden;

- de heer R. Das, voor het bouwen
van een berging op het perceel
Christinalaan 3d te Vorden;

- de heer J. Reesink, voor het
gedeeltelijk slopen van een wage-
nloods/stalling op het perceel
Industrieweg 5 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.

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 25 mei en 4
en 5 juni 1995 hebben burgemeester
en wethouders besloten om op die dag
de volgende tijdelijke verkeers
maatregelen te nemen:
— instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van de Branden-
borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot aan de spoor-
baan door plaatsing -van borden
model El van bijlage I van het
RVV 1990;

— afsluiten van de Wiersserallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
gers door plaatsing van borden
model Cl van bijlage I van het
RVV 1990.

^KABINETSSTANDPUNT
BETUWELIJN

Als u geïnteresseerd bent in het Kabi-
netsstandpunt over de Betuwelijn dan

kunt u dit standpunt inzien bij de sek-
tor Samenleving, afd. Bestuur.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad binnenkort voor om
dit standpunt voor kennisgeving aan
te nemen.
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^GEMEENTEHUIS
GESLOTEN

Op vrijdag 26 mei, na Hemelvaarts-
dag, is het gemeentehuis de gehele
dag gesloten.

EZWAREN TEGEN
OMLEIDING

DOORGAAND
VRACHTVERKEER

ONGEGROND
VERKLAARD

Op 31 maart 1995 heeft de Kroon de
bezwaren van enkele personen om het
doorgaande vrachtverkeer over de
Horsterkamp en de Rondweg te lei-
den, ongegrond verklaard. Hierdoor
is deze omleiding thans definitief.

TWERP-BESTEMMINGSPLAN 'VORDEN CENTRUM EN OOST 1994 '
m~
Zoals u in de advertentie, elders in dit blad, kunt lezen, ligt vanaf 22 mei aanstaande het ontwerp-bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (Koetshuis). De begrenzing van dit plan is op het volgende kaartje globaal weergegeven. In feite gaat het bij dit plan alleen maar om een actualisering van de bestaande plannen voor dit gebied.
Geen spectaculaire ontwikkelingen dus! Opvallend is wel de behoorlijke afname van het aantal bestemmingen. Het nieuwe plan kenmerkt zich.door een grotere mate van globaliteit.

Wat is nu eigenlijk een bestemmings-
plan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening. In een dicht bevolkt
land als het onze, kan het nu eenmaal
niet meer anders, dan dat we met
elkaar afspraken moeten maken over
hoe we de beschikbare grond gebrui-
ken. ,
Die afspraken maken we via ruimte-
lijke plannen. De procedures hoe die
plannen tot stand komen zijn vastge-
legd in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) en het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening (BRO).
Ook is in de WRO geregeld hoe u
kunt reageren over een op basis van
die wet door de gemeente in proce-
dure te brengen bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan geeft de
gemeente aan hoe we, met het oog op
een goede ordening van de beschik-
bare ruimte, die grond en de gebou-
wen die erop staan mogen gebruiken.
Mogen, want als een stuk grond
bestemd is voor bedrijven wil dat nog
niet zeggen dat dat stuk dan ook bin-
nen de kortste keren volgebouwd
hoeft te worden met bedrijven, Daar
staat tegenover dat als er voor een
bepaald gebied bijvoorbeeld de
bestemming 'Wonen'is vastgelegd, u
er niet zonder meer een winkel mag
beginnen.
Het bestemmingsplan bepaalt niet
alleen het gebruik van de grond en
gebouwen, maar is ook een toetssteen
voor het verlenen van bouwvergun-
ningen en aanlegvergunningen (=
toestemming voor bijvoorbeeld het
graven van sloten en greppels). De
gemeente heeft het recht tegen strijdig
gebruik op te treden.
Een dergelijk bestemmingsplan is dus
ook voor u van belang. Bent u nl. wel
een winkel begonnen, of heeft u zon-
der vergunning een schuur gebouwd,
dan kan de gemeente u verplichten de
winkel te sluiten of de schuur weer af
te breken. De kosten die daarmee
gemoeid zijn mag de gemeente dan
aan u doorberekenen.

Waaruit bestaat een bestemmings-
plan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plat-
tegronden, waarop duidelijk staat
voor welke bestemming(en) het
bedoelde gebied mag worden
gebruikt. Daarbij vinden we dan voor-
schriften die bijvoorbeeld het soort
bebouwing voordat gebied aangeven.
Verder staat erin welke algemene vrij-
stellingen er zijn en op welke ter-
reinen nog nadere eisen gesteld kun-
nen worden.
Ook is er een toelichting, waarin uit-
gebreid staat wat de bedoeling van het
gehele plan is.

Is de gemeente nu helemaal vrij bij
het opstellen van een bestemmings-
plan?

Alhoewel het opstellen van een
bestemmingsplan een zogenaamde
autonome bevoegdheid is voor de
gemeente, moet zij wel rekening hou-
den met plannen op rijks- en provin-
ciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoor-
beeld met planologische kernbeslis-
singen, waarin zaken van nationaal
belang worden geregeld. De
gemeente kan daar met haar plannen
natuurlijk geen inbreuk op maken.
Hetzelfde geldt voor de provinciale
(streek)plannen.

Hoe komt zo'n bestemmingsplan nu
tot stand?

We schreven al dat de gemeente aan-
vragen om een bouwvergunning
toetst aan het bestemmingsplan.
Daarom is niet alleen de manier
waarop zo'n bestemmingsplan tot
stand komt van belang, maar ook uw
recht op inspraak en de mogelijkhe-
den om te reageren (bezwaar te
maken) in de Wet geregeld.

Inspraak:
Al tijdens de voorbereidingen krijgt u
de gelegenheid uw mening te geven
over het plan. Voor het plan 'Centrum
en Oost 1994' heeft u die mogelijk-
heiid gehad in maart 1994. De
gemeente heeft toen o.a. nog een
inspraak-avond gehouden in het
Dorpscentrum.
De reacties die er toen zijn gekomen,
zijn verwerkt in het plan. Allen die
toen schriftelijk hebben gereageerd,
hebben wij geantwoord en ze ook nu
weer in kennis gesteld van de ter visie
legging van het ontwerp-plan.

Ontwerp-bestemmingsplan.
Voordat we zo'n plan ter inzage kun-
nen leggen moet de gemeente, naast
de verwerking van de inspraak-reac-
ties, de rijks- en provinciale instanties
de gelegenheid geven te beoordelen
of het Rijks- en provinciaal beleid
voldoende is vertaald in het plan.
Daarna moet het plan ook worden
behandeld in de Provinciale Planolo-
gische Commissie (PPC).
Bij de reacties op de inspraak-proce-
dure hadden wij gepland het ontwerp
in december 1994 ter inzage te kun-
nen leggen. Zoals zo vaak bleek die
planning te ambitieus, maar nu is het
ontwerp er dan toch eindelijk.

Zienswijze kenbaar maken/Vast-
stelling plan door gemeenteraad.
Gedurende de periode dat het plan ter
inzage ligt kunt u uw zienswijze ken-
baar maken aan de gemeenteraad.
Vervolgens moet de gemeenteraad het
plan vaststellen. Wij verwachten dat
dit in september 1995 kan plaatsvin-
den.

Verdere procedure:
Afhankelijk van de reacties (bezwa-
ren) op het door de raad vastgestelde
plan, zal de vervolg-procedure langer,
dan wel korter zijn. Bent u het nl. niet
eens met het vastgestelde plan, dan
kunt u bij gedeputeerde statenvan
Gelderland-, en als u het ook met de
beslissing van dat college niet eens
bent uiteindelijk ook bij de afdeling
bestuursrechtsprak van de Raad van
State, beroep instellen.

Is nu straks alles, hoe klein ook , uit-
gesloten als het niet in het bestem-
mingsplan past?
Wij kunnen u geruststellen. De wet
voorziet in een aantal vrijstellingsmo-
gelijkheden. Onder de naam 'krui-
melgevallen' worden in het Besluit op
de Ruimteluiijke Ordening een aantal
zaken genoemd, waarvoor u geen
bouwvergunning nodig heeft en dus
ook geen toetsing aan het bestem-
mingsplan hoeft plaats te vinden. Het
gaat bijvoorbeeld om erf- of tuinaf-
scheidingen, niet hoger dan 2 meter
(in een voortuin niet hoger dan l
meter); niet-ingrijpende veranderin
gen van een bouwwerk (b.v. het plaat-
sen van een dakraam, de bouw van
een overkapping met een open con-
structie, niet hoger dan 2,7 m en met
een bruto-oppervlakte van ten hoog-
ste 20 m2 op een voor- zij- of achte-

rerf (bijvoorbeeld een pergola of een
carport) etc.
Over de vraag of een door u gewenst
bouwwerk nu wel of niet vergunning-
splichting is, kan de afdeling bouw-
en woningtoezicht (Koetshuis) u alle
informatie verstrekken.

Inhoudplan:
De belangrijkste bestemmingen in het
nieuwe plan zijn:

Dorpscentrum:
De bebouwing langs de Dorpsstraat,
de Kerkstraat, de Burgemeester Gal-
leestraat (tot aan de de kruising met
het Jebbink/de Molenweg, de Raad-
huisstraat (oostzijde tot aan de Kom-
vonderlaan^vestzijde tot en met het
Dorpscen^w) en de Zutphenseweg (
zuidzijde tot aan de Schoolstraat en
noordzijde tot en met het pand 'De
Zon') , krijgt de bestemming dorps-
centrum. Deze bestemming biedt en
breed sca^^an mogelijkheden, van
bewoning^^iet ondergeschikt, de
uitoefening van een aan-huis-gebon-
den beroep of bedrijf) tot detailhandel
(in combinatie met een winkel),
ambachtsbedrijven, dienstverlenende
bedrijven en in sommige gevallen
zelfs horeca. Omdat het bij horeca-
bedrijven sneller (kan) gaat(n) om
overlast voor de omgeving zijn die
mogelijkheden beperkt tot speciaal op
de plankaart aangegeven percelen.
Bij uitbreiding moet vooraf een spe-
ciale procedure gevolgd worden.

Woongebied.
Het grootste gedeelte van de percelen
in het plan is bestemd tot woonge-
bied. Het zal u duidelijk zijn dat het
hier gaat om de bestemming van de
woonfunctie. Ook binnen die woon-
functie is - voorzover het gaat om een
ondergeschikte nevenactiviteit - de
uitoefening van een aan huis-gebon-
den beroep of bedrijf mogelijk.
In een aantal gevallen is sprake van

een mede-bestemming (gelet op het
bestaande gebruik).
Zo heeft b.v. het tuincentrum aan de
Ruurloseweg de mede-bestemming
'tuincentrum' gekregen en is er op
een aantal bedrijfsterreinen langs de
Ruurloseweg, de Burgemeester Gal-
leestraat en Het Hoge sprake van de
mede-bestemming 'werken', terwijl
de R.K. school 'de Vordering' en het
gebouw van de kinderdagopvang de
mede-bestemming 'gemeenschaps-
voorzieningen' hebben gekregen.

Bijzonder woongebied
Een heel klein gedeelte van het plan-
gebied is bestemd tot bijzonder woon-
gebied. Het betreft hier het apparte-
mentengebouw aan de Burgemeester
Galleestraat. ^^
De wat andere bebouf^gsvorm
maakt hier een, wat van de bestem-
ming 'woongebied', afwijkende rege-
ling wenselijk.

Gemengd gebied ^^
Deze bestemming is opgerJ^pbn voor
het gebied tussen de Schoolstraat, de
Zutphenseweg, de Smidsstraat en Het
Hoge; de westzijde van de Raadhuis-
straat, tussen Het Hoge en de Vor-
dense Beek , alsmede aan de oost-
zuidzijde van de Burgemeester Gal-
leestraat tot aan de Stationsweg en
voor Hotel Bloemendaal.

Binnen deze bestemming gaat het om
een gebied dat gekenmerkt wordt
door de combinatie van wonen en
werken. De activiteit werken is
beperkt tot de daarvoor op de plan-
kaart aangegeven gedeelten. Met vrij-
stelling dan wel via een wijziging-
sprocedure, zijn uitbreidingen/ wijzi-
gingen ook in de toekomst vrij een-
vouding in te passen.

Openbare- en/of bijzondere bebou-
wing
Deze bestemming is in het plan alleen
opgenomen voor de R.K. Kerk en het
rouwcentrum aan het Jebbink.

Bedrijventerrein
Het industrieterrein Werkveld, als-
mede het gebied direct ten zuiden van
het spoor vanaf de Almenseweg toten
met het terrein van de fa. Weulen Kra-
nenbarg heeft overeenkomstig de gel-
dende plannen opnieuw een bestem-
ming als bedrijventerrein gekregen.
Afhankelijk van de ligging zijn er wel
verschillen in toegestane
hoogte e.d. Om die reden is er ook
voor een differentiatie in de verschil-
lende bestemmingen 'bedrijventer-
rein V gekozen. Een belangrijk ver-
schil met de geldende plannen is hier
dat de mogelijkheid van bedrijfswo-
ningen beperkt wordt tot de thans
bestaande gevallen. In principe dus
geen nieuwe bedrijfswoningen meer
op het industrieterrein. In dringende
gevallen kan hier - als de omliggende
bedrijven hier niet onevenredig door
benadeeld worden - met vrijstelling
van worden afgeweken.

Groene dorpsruimte
Deze bestemming ligt op het gebied
tussen de Groeneweg, de Enkweg, en
de Ruurloseweg (vóór vestiging
Nedac Sorbo aan de Enkweg) en het
groene gebied ten zuiden van de
Bleek.

Bedoeling is de openheid en het
groene karakter van deze, voor het
dorpsbeeld bepalende, gebieden ook
als zodanig te bestemmen.

Agrarisch dorpsgebied
Deze bestemming ligt op een tweetal
percelen aan de rand van het indu-
strieterrein ( ten noorden van de
woning Overweg 17 en op de hoek
van de Kerkhoflaan/Oude Zutphense-
weg.) en laat - zij het heel beperkt -
erifge ruimte voor schuilgelegenheid
voordieren.

Sport en recreatie
De terreinen voor het squashcentrum,
de tennisvereniging en Indoorsport
hebben de bestemming 'Sport en

recreatie'. Sportbeoefening, met uit-
zondering van modelvlieg-, motor- en
autosport, is binnen deze bestemming
toegestaan. Voor verdere ontwikke-
lingen op dat gebied laat het plan de
mogelijkheid van een wijziging via
een aparte procedure, voor het
gedeelte tot aan de woonwagenstan-
dplaatsen.

Openbare ruimten
De wegen, openbare groenvoorzie-
ningen, het spoor, een gedeelte van
deVierakkerselaak en het voormalige
stationsgebouw tenslotte zijn
bestemd tot openbare ruimte.

Tenslotte:
Wij hebben geprobeerd u een globaal
inzicht te geven in de bedoelingen van
een bestemmingsplan en de betekenis
van het plan Vorden Centrum en Oost
1994 in het bijzonder. Aan de gege-
vens in deze publikatie kunt u even-
wel geen rechten ontlenen.

Als u in het gebied woont, lijkt het
ons raadzaam het bestemmings-
plan in te komen kijken.
Ook hier geldt: 'Voorkomen is
beter dan genezen'.

Negende editie van
Harreveld on Wheels
op donderdag 26 mei
Op Hemelvaartsdag heeft voor de ne-
gende maal 'Harreveld on Wheels'
plaats. Het evenement trekt jaarlijks
duizenden toeschouwers en biedt een
zeer gevarieerd programma. Het is
een dag vol met shows en demo's. Zo
zijn er kartraces, autoshows, vlieger-
demonstraties, survivaldemo's en
cross wedstrijden. Tegelijk met 'har-
reveld on Wheels' heeft er ook een
grote Airshow plaats. Ook dit belooft
een groot spektakel te worden. Ruim
veertig toestellen zullen aan deze
vliegshow meedoen. Zie ook adver-
tentie.
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