
Van Beeck Calkoen
gelooft in de
Regio Achterhoek
Burgemeester Van Beeck Calkoen
van Hengelo heeft altijd gelooft in de
regiovorming. Vol enthousiasme
praat hij dan ook over de Regio Ach-
terhoek. Het spreekt voor zich dat Van
Beeck Calkoen zijn baan als burge-
meester van Hengelo bijzonder
boeiend vindt. 'Vooral op het gebied
van de bestuurlijke vernieuwing kun-
nen we de komende jaren spannende
tijden verwachten. Want aan welke ei-
sen moeten de gemeenten in ons land
straks voldoen? En hoc groot zijn de
gemeenten dan? Minimaal 25.000 in-
woners? Dat zijn allemaal vragen die
de komende jaren aan bod komen', al-
dus Alphert van Beeck Calkoen. Deze
zomer zal staatssecretaris Van der
Vondervoort van Binnenlandse Zaken
een nota presenteren die op het gebied
van de gemeentelijke bestuurlijke
vernieuwing meer duidelijkheid zal
scheppen. 'En de vraag is dan welke
gemeenten er met elkaar fuseren', al-
dus Van Beeck Calkoen in een inter-
view met Weekblad Contact. De kans
dat Vorden en Hengelo ooit zullen sa-
mengaan is in dit verband bijzonder
klein aangezien de beide gemeenten
binnen twee verschillende regio's
vallen. Vorden heeft enkele weken ge-
leden defintief gekozen voorde Regio
Stedendriehoek. Bij een eventuele fu-
sie zal Vorden daarom veel eerder sa-
mengaan met Warnsveld, Lochem of
Gorssel. Toch laat burgemeester Van
Beeck Calkoen van Hengelo de deur
op een kier staan. 'De gemeente Vor-
den is altijd van harte welkom om te
komen praten.' Zie interview Tweede
Blad.

EtosBarendsen
bestaat l jaar
Etos Barendsen in Vorden bestaat 8
juni één jaar. Reden voor een feest-
week met leuke koopjes voor slechts
één gulden. Etos Barendsen beschikt
over een groot aantal artikelen op het
gebied van cosmetica, huid-, haar- en
mondverzorging, geneesmiddelen en
gezondheid. Naast het eigen huis-
merk heeft Etos Barendsen diverse
bekende merken in huis zoals Dune,
Van Gils, Revlon en Magaret Aster.
Ook is er volop keus op het gebied
van babyverzorgende artikelen. De
deskundige benadering staat bij Etos
Barendsen hoog in het vaandel. Annet
Barendsen en haar medewerkers
staan in deze prachtige nieuwe winkel
garant voor de vertrouwde en per-
soonlijke service en zijn in staat des-
kundige adviezen te geven. Naast de
bekende spaaracties 'Superbaby' en
'Airmiles' verkoopt Etos Barendsen
volgende week vijf artikelen van het
huismerk voor slechts één gulden. Op
zaterdag 10 juni is er voor alle kinde-
ren een leuke verassing. Tevens viert
Barendsen Geschenken haar 'blik-
ken' jubileum. Bij Barendsen Ge-
schenken vindt u een ruime sortering
kado-artikelen en serviezen met daar-
naast volop keuze op elektrisch en
huishoudelijk gebied. Ook hier gel-
den volgende week leuke koopjes. In
de jubileum week krijgt iedere klant in
beide winkels een leuke verrassing.
Dus reden genoeg om even een kijkje
te nemen. Zie ook advertentie.

Openluchtdienst
De Raad van Kerken houdt op eerste
pinksterdag een openluchtdienst op
de weide van het gemeentehuis. De
pastores van Vorden gaan in deze
dienst voor. Verder zullen muziekver-
eniging Sursum Corda, gemengd
koor Cantemus Domino en het 30
plus koor aan deze bijeenkomst
meewerken. Ook staan er weer ver-
schillende stands op de weide van het
gemeentehuis zoals het Nederlands
Bijbelgenootschap, de Wereldwinkel,
het actiecomité 'Samen sterk voor de
Dorpskerk', de evangelische boek-
handel en Amnesty International. Er
is kinderoppas en na de dienst staat de
koffie klaar.
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Sursum Corda verkoopt loten op markt

Bezoekers van de weekmarkt werden afgelopen vrijdag verrast met een optreden van de christelijke muziekvereniging
Sursum Corda. Hiermee wilde de vereniging nog eens extra aandacht vragen aan de superverloting die in september van
start gaat. Van de opbrengst van deze verloting gaat Sursum Corda nieuwe instrumenten kopen. Een groot aantal 'kraam-
houders' van de weekmarkt bezocht de stand van de Vordense muziekvereniging en besloot spontaan een lot te nemen. Er
zijn inmiddels 850 van de duizend loten verkocht. Sursum Corda hoopt de ovverige loten eind juni kwijt te zijn. Wanneer u
nog een lot wilt kopen dan kunt u contact opnemen met de heer G. de Niet, Burgemeester Galleestraat 8. Ook is het
mogelijk om donderdagavond tijdens het concert va^le Koninklijke Luchtmachtkapel een lot te kopen. Dit covert wordt
gehouden in verband met het 65-jarig bestaan vanjBsum Corda en heeft plaats in sporthal 't Jebbink.

Akoestisch optreden vanAlmost SolÉk op 5 juni

Sportdag voor restauratie Dorpskerk
Precies een maand nadat in het ka-
der van de actie 'Samen sterk voor
de Dorpskerk' een sponsorloop
werd gehouden in het centrum van
het dorp, staat op tweede pinkster-
dag een grote sportdag op het pro-
gramma. Ook de opbrengst van
deze dag komt ten goede aan de res-
tauratie van de Dorpskerk. De
sportdag heeft plaats op het ge-
meentelijke sportterrein.

De gehele dag zal er een sportieve
drukte heersen op en rond de voetbal-
velden. Zo zullen de pupillen van 6 tot
en met lOjaarvanRatti , Socii en Vor-
den strijden om het kampioenschap
van Vorden. Ook de veteranen van
deze drie verenigingen binden spor-
tief de strijd met elkaar aan. Om half
twaalf staat een wedstrijd gekostu-

meerd voetbal op het programma tus-
sen leden van de kerkeraad en een
team bestaande uit Vordense promi-
nenten. Rond het veld zullen diverse
spelen opgesteld staan waarmee men
diverse prijzen kan verdienen. Zo is er
voor jong en oud volop vermaak. Sla-
gerij Rodenburg is aanwezig met een
barbecue. De gehele omzet zal hij
schenken aan de aktie. Ook de voet-
balvereniging Vorden zegt de winst
van de omzet van de kantine toe aan
de aktie.
Wie Vorden eens van boven wil bekij-
ken kan op tweede pinksterdag vanaf
11 uur terecht aan de Oude Zutphen-
seweg. In het kader van de aktie zul-
len de hele dag helicoptervluchten
plaatshebben. Voor 50 gulden kan
men al mee. Degene die in de voor-
verkoop kaartjes koopt heeft voor-

rang. De voorverkoopadressen voor
deze helicoptervluchten zijn drukke-
rij Weevers en slagerij Rodenburg.
Door de firma Barendsen en drukkerij
Weevers zijn 20 gratis kaarten be-
schikbaar gesteld voor deelnemers
aan de prijsvraag die deze week in
Weekblad Contact staat.

De bekende Vordense popgroep 'Al-
most Sober' zal vanaf drie uur een
akoestisch concert geven. Een unieke
kans voor de fans om de band eens op
een andere manier te horen. De sfeer
zal ongetwijfeld uitstekend zijn. Om
half 5 is de prijsuitreiking. De heli-
copter zal echter doorvliegen zolang
er belangstelling voor is. De entree
voor het spektakel bedraagt f 2,50 en
komt ten goede aan de restauratie van
de kerk.

Leeflang onderzoekt ook
nieuwbouw brandweerkazerne
'Met het mes op de keel gaan wij ac-
coord met dit voorbereidingskre-
diet. Maar ik ben van mening dat
het college absoluut niet de schoon-
heidsprijs heeft behaald als we het
hebben over de voorbereidingen
van de verbouwing van de brand-
weerkazerne. Ik hoop dat het ver-
volg soepeler zal verlopen.'

Dit zei de heer W. Voortman (PvdA)
dinsdagavond tijdens de raadsverga-
dering van de gemeente Vorden. In
deze vergadering heerste er nogal wat
verwarring over de financiële gevol-
gen van de verbouwing. Nadat er ver-
schillende bedragen waren genoemd,
probeerde burgemeester E.J.C. Ka-
merling duidelijkheid te scheppen.
'In eerste instantie heeft een kleine
werkgroep van de brandweer een
wensenpakket op tafel gelegd. De
kosten daarvan worden geschat op
grofweg 6,5 ton. Dit bedrag over-
schrijdt in aanzienlijke mate de meer-
jarenbegroting, aangezien wij maar 3
ton voor de verbouwing willen uit-
trekken. Vervolgens is een grotere
commissie van de brandweer het

wensenpakket opnieuw gaan bekij-
ken. Zij komen tot een veel sobere uit-
voering die circa 5 ton moet gaan kos-
ten.'
Van dit tweede plan wil het college nu
door Leeflang Architectuur een
nauwkeurige berekening laten ma-
ken. 'Op die manier krijgen we een
beter inzicht in wat de verschillende
onderdelen van de verbouwing moe-
ten gaan kosten. Op grond daarvan
willen wij als college bekijken welke
bezuinigingen nog mogelijk zijn en
welke onderdelen eventueel ge-
schrapt kunnen worden. Want ons uit-
gangspunt blijft de 3 ton', aldus bur-
gemeester Kamerling. Op de vraag
van de heer Voortman (PvdA) waarop
het college denkt te gaan bezuinigin-
gen, wilde de burgemeester nog geen
antwoord geven. 'We moeten eerst
Leeflang zijn werk laten doen. Daar-
na gaan we pas bekijken op welke on-
derdelen we zullen gaan snijden'.
Daarmee was de raad voldoende
overtuigd en stemden de leden in met
het voorbereidingskrediet.
Leeflang Architectuur krijgt deze
14.000 gulden niet alleen om de ver-

bouwingsmogelijkheden te onderzoe-
ken. In dit onderzoek zal het bureau
ook de mogelijkheid van nieuwbouw
moeten betrekken. Dit had het college
op het allerlaatste moment nog aan de
opdracht toegevoegd nadat daar twee
weken geleden in de commissiever-
gadering met name door de VVD op
aangedrongen was. De heer R. Pel-
grum (VVD) was bijzonder verheugd
over deze koerswijziging en vroeg
zich af of het college al enkele loca-
ties voor nieuwbouw in gedachten
heeft. Burgemeester Kamerling knik-
te bevestigend maar wilde geen loca-
ties noemen. De heer R. Pelgrum
droeg zelf de huidige plek van de af-
deling Gemeentewerken aan. 'Dat is
een mooie centrale locatie voor de
brandweer. En dan kunnen we Ge-
meentewerken misschien wel onder-
brengen aan het Hoge', zo opperde
hij. »

Verder ging de raad accoord met het
voorstel om 4.990 gulden beschik-
baar te stellen voor een onderzoek
naar de mogelijkheid om de sector Sa-
menleving onder te brengen in het
huidige politiebureau. Wethouder
Aartsen deelde wel mee dat er zich al
meerdere gegadigden bij de politie
hebben gemeld voor het eventueel
overnemen van het pand. 'We zijn dus
niet de enige'.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 4 juni 10.00 uur 1e Pinksterdag Dienst
is in de weide bij het Kasteel Vorden. Ds. M.
Berg (Barchem) en pastoor van Zeelst, m.m.v.
Sursum Corda, Cantemus Domino en het 30*
Koor. Er is geen zondagsschool en geen jeugd-
kerk.

Geref. Kerk Vorden
Pinksteren, Zondag 4 juni 10.00 uur Oec. open-
luchtdienst bij kasteel Vorden; 19.00 uur ds. J.
Enderlé, IJsselmuiden.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 3 juni 18.30 uur Eucharistieviering,
Hoogfeest van Pinksteren, volkszang.
Zondag 4 juni 10.00 uur Gezamenlijke open-
luchtdienst bij Kasteel Vorden, RvK.
Maandag 5 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 4 juni 10.00 uur Gezamenlijke open-
luchtdienst bij Kasteel Vorden, RvK.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 juni Pastoor G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383. 6 juni Pas-
toor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 3/4/5 juni dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 1678.
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 éérst
bellen voor overleg.

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 3/4/5 juni D. Stolte, Ruurlo, tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, 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 juni: mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g.
mevr. Wolters, tel. 1262. 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.

VIKRAKKER - WICHMONI)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Gezinsdienst.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 juni 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 4 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
Dames- en Herenkoor. Pinksteren.
Maandag 4 juni 10.00 uur Gebedsdienst,
Dameskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 juni Pastoor G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383. 6 juni Pas-
toor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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

• •WUWN:

• LAÏÏOflW

• HOSCR

• SV£DEX

• IRKO

éCASCA0E

L U B B E R S W O O N W I N K E L
• BOWS

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600



ALSTUBLIEFT
De Volksuniversiteit Zutphen start het komende najaar- en wintersei-
zoen met een groot aantal interessante cursussen op het gebied van:

Een aantal van onze cursussen:
Talen: Italiaans - Spaans - Engels - Pools - Frans;
Talen op reis: o.a. Pools - Spaans - Italiaans -
Tsjechisch - (Kunst)Geschiedenis - Dessineren op
stof - Houten speelgoed en meubels maken;
Groen cursussen (o.a. tuinontwerp, -aanleg) -
Tekenen/schilderen (speciaal tekenen en
striptekenen) - Onderhoud aan racefiets en
mountainbike - Deltastuntvlieger maken - diverse
Kookcursussen - Psychologie (3e levensfase,
ouder en kind, biografie, sprookjes,
zelfvertrouwen) - Filosofie - Nederlandse en
Engelse literatuur - Zelfhypnose - Spreken in het
openbaar - Kalligrafie - Meubelstofferen -
Binnenhuisarchitectuur - Yoga - Beter bewegen -
Haptonomie - Public Relations - Boetseren en
keramiek - Kartonnage - Fotografie.

m Kunst
• Cultuur
• Vrijetijdsbesteding
• en Algemene ontwikkeling

Een gratis cursusboekje ligt voor u klaar.

• voor Zutphen: bij de VVV in het Wijnhuis, bij het gemeente-
lijk informatiecentrum, de bibliotheek en de Hanzehof.

• voor Vorden: bij de VVV, bibliotheek, Dorpscentrum en
boekhandel Loga.

• Ook kan men het kantoor van de VU vragen om toezending
van het gratis VU-cursusboekje.

U kunt zich met ingang van vandaag inschrijven voor het
seizoen '95-'96.

BIJ DE VU BENT U VERZEKERD VAN EEN GOEDE INVULLING
VAN UW VRIJE TIJD!

STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT ZUTPHEN
Coehoornsingel 1, Zutphen
Postbus 4149,7200 BC Zutphen
Tel. 05750-15589 (9.00-12.00 uur)

LOTTO
JACKPOT NU
4,7 MILJOEN

GLD.
Inleveren tot zat. 3 juni

16.00 uur.

Tevens uw adres voor
LUCKYTEN,
TOPSCORE,

KRASLOTEN,
WINNERS TIP, TOTO,

enz.

Uw spelnetwinkelier

Zutphenseweg 41
VORDEN-tel. 1318

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

ALVAST NOTEREN!

WOENSDAG
30AUG.

a.s.
de

JAARLIJKSE

BEJAARDEN-
TOCHT

Mooi en gezond met
Molkosan van Vogel.
Molkosan, de sterk geconcentreerde, origineel Zwitserse

melkwei, is de frisse dorstlesser waar u ook nog eens
mooier en ^e/onder van wordt. Melkwei wordt in de natuur-
^eneeskunde al eeuwenlang toegepast om af te slanken en de
spijsvertering te verbeteren. Verantwoordelijk voor de bij^
xondere eigensehappcn van melkwei is orootx.uur, dal een
belangrijke rol speelt bij de groei van nieuwe cellen. Melkwei
heeft ook een positief effect op de conditie. Dal merkt u aan
uw teint en aan bet glan/en van uw haar en uw nagels.
Probeert u het eens. Een scheutje Molkosan in een glas
walcr en u geniet van een lekkere, fris-/.urc en puur natuur-
lijke drank.

Vogel helpt.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij J.G.W. ten Kate
Zulphenseweg2-7251 DK Vorden-Tel. (05752) 2219

8 juli a.s.

PRETTY MARKT
van de Zwem- en Polo Vereniging

VORDEN '64
Uw overbodige, goede, spullen halen we

graag bij u op:

Tel. (05752) 1680 of 2590

NIEUW NIEUW NIEUW

TUINFAKKELS
Zijn gemaakt van mager Varkens- + Rundergehakt dat lekker gekruid is.

Even om en om bakken, ± 15 min. Vlug klaar lekker anders.

SPECIALITEITEN

Tuinfakkels

per stuk ƒ 1 ,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Rauwe ham ongerookt

100 gram ƒ l ,38

Leverworst grof of fijn

100 gram ƒ 0,89

WEEKEND
Gevulde Varkenshaas

100 gram ƒ l ,98

Hamlappen
ƒ 10,95

DINSDAG
Grove of fijne
verse worst

kilo ƒ 7,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

GELDIG M A AND A G 29/5 T/M ZATERDA G 3/6/'95

UIT ONS VLEESASSORTIMENT:

RUNDERTARTAAR 4 stuks nu 3,98
VARKENSSCHNITZELS 1000 gram van 21,90 voor 13,98
VARKENSFRICANDEAU 1000 gram van 16,90 voor 9,90

VOOR UW ONTBIJT:

GROF VOLKOREN BROOD 500 gram gesneden van 1,99 voor 1,49
APPEL-NOTENSTOLmefamande/sp//snu 6,95
PETIT PAIN OF KAISERBRÖTCHEN 10 stuks van 2,99 voor 2,49

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

BOLLETJE KLEINE BESCHUIT
per doos nu 1,50

SNIJVERSE VLEESWAREN
rosbief 100 gram nu 2,89
rauwe ham lichtgezouten 100 gram nu 2,79

SNIJVERSE KAAS
jong belegen kaas
1000 gram van 12,30 voor 10,98
brie v/d mat
100 gram van 2,05 voor 1,49

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

V/D T.V.: KERSEN 500 gram nu 1,98
GRANNY SMITH zak è 1 Vfe kilo van 4,98 voor 3,50
SPERZIEBONEN 500 gram van 2,98 voor 1,98
LORD AARDAPPELSCHIJVEN 750 gram nu 0,98

EDAH-CARDHOUDERS OPGELET HIER VOLGEN ENKELE INTERESSANTE AANBIEDINGEN:
EDAH DRINKYOGHURT diverse smaken '/. liter van 1,69 voor 1,39
EDAH ROOMIJS 3 smaken Vi literbak van 3,79 voor 2,49
EDAH ZILVERUITJES 720 ml van 1,99 voor 1,69
EDAH SLASAUS 500 ml van 1,39 voor 1,25
EDAH C-AUGURKEN 720 ml van 1,99 voor 1,69
KOEKJE VAN DE WEEK:

HOPPE AARDBEIROLLETJES van 1,99 voor 1,49

OP = OP: POELL KORSTSCHELPEN doos a 6 stuks nu 2,69
NIEUW: MINI DICKMANS NEGERZOENEN

doos a 24 stuks van 3,69 voor 2,99
SMITH 10 PACK ASSORTI van 5.69 voor 4,99
PALM BIER 10 (lesjes a 30 cl met gratis glas nu 11,50
FREEDENT KAUWGUM peppermint/coolmint 3 stuks van 2,29 voor 1,99

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

*****0 P E N I N G S T I J D E N""*

*MA. 10.00-18.00 uur* *DI.-WO.-DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur* *ZA. 8.30-16.00 uur*
*MA. 5/6 2E PINKSTERDAG GESLOTEN*

Namens de lam. Botteiwan en het Edah-team prettige en zonnige Pinksterdagen gewenst.

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

I//A», Edah Servicelijn
.A ''"-^. van maandag t/m vrijdag van
yrUl % l O tot 12 en van 2 tot 4 uur
06-0506 kunt u gratis bellen met onze

kCMr/i j? service-afdeling. Daar kunt u
™x ,ii' ook terecht voor het adres
""" van de Edah bij u In de buurt.

Edah G. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

Voor verse Ruurlose

aardbeien, witlof
en div. andere

groenten en fruit
naar:

BANNINK
HulshofwegS-RUURLO

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95

2 BEGONIA'S

10,-
Volop 1-jarige

10 GERANIUMS

25,-
11E GRATIS

GEEN ZIN IN
KOKEN / WACHTEN?

Bel ons; wij maken het
voor u klaar.

Wij zijn geopend
op Ie en 2e Pinksterdag

Pizza
Shoarma

ZUTPHENSEWEG l -VORDEN-TEL. (05752)4222

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Maak het gemakkelijk met Pinksteren en bestel
bij 't Pantoffeltje zo'n heerlijke salade!

Keuze uit: HUZARENSALADE
RUSSISCH EI
ZALMSALADE

Graag vroegtijdig bestellen. bode<

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.

Je weet niet wat je ziet
Vanaf l juni grote collectie

BETONNEN TUINBEELDEN, zowel grijs als
gekleurd, van klein tot groot.

Als SPECIALE PINKSTER VERRASSING
bij aankoop van min. f50,- een

GRATIS TOEGANGSKAART
voor uw gezin voor

PONYPARK SLAGHAREN!
De waarde van deze toegangskaart is f90,-. Max. 4
personen en is geldig voor de weekenden in juli of

augustus.

Aktie t/jn a.s. zaterdag zolang de voorraad strekt. Eén
gratis kaart per klant.

TEVENS MOOIE COLLECTIE POTTEN EN
KUIPPLANTENÜ!

BLOEMENSPECIAALZAAK

Zutphenseweg 5 Vorden Tel. (05752) 13 34

EEN BEGRIP VOOR FLEURIG <? GROEN



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Femke

Zij is geboren op 18 mei 1995.

HILBERTENWILMA
NAB-KNOEF

Chiel
Linda

Ambachtsweg 10
7251 KW Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje

Chantal

Geboren op 24 mei 1995 om
18.18 uur. Zij weegt 3500
gram en is 51 cm lang.

RONNY EN YVONNE
MULLINK

De Haar 38
7251 CG Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Eline

ZWIER EN IRMA HEIJINK
Marije
Carlijn

26 mei 1995.
Brinkerhof 24,
7251 WR Vorden

Tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw
en onze lieve moeder

GERRIE REERINK-
WUNDERINK

hebben wij veel medeleven
ondervonden.
Hiervoor willen wij u langs
deze weg oprecht bedanken.

HENKREERINK
Wilma
Janine

Vorden, mei 1995

Voor de vele blijken van mede-
leven, persoonlijk en in de
vorm van kaarten, na het over-
lijden van onze lieve moeder,
oma en omi

Teuntjen Schurink-
Groot Jebbink

zeggen wij u langs deze weg
onze hartelijke dank.

Familie Schurink.

Vorden, mei 1995.

Rectificatie

Entreebewijzen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Contactjes
• TE KOOP WEGENS OVER-
COMPLEET: 1 aanhanger
2.05 x 1 m, torsias en reserve-
wiel, gegalvaniseerd. Tel.
05752-2347.

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

• Ook op de meikermis in
Ruurlo bleek dat jongens
van jongens kunnen hou-
den. Daar is ook niks mis
mee!! Doe er iets mee. Zie on-
der weekenddiensten: praat-
groepen voor homo's.

• TE KOOP: groen voor brui-
loften. G. Regelink, Vordense-
weg 36, Hengelo. Tel. 05753-
2468.

• Voor interessante vaste
planten 't kwekerijtje 'de Rou-
wenhorst', Leestenseweg 32,
Vierakker. Open 's vrijdags en
's zaterdags.

• TE KOOP: Eiken wand-
kast (massief) met houtsnij-
werk en een salontafel (mar-
meren blad). Tel. (05752)
2061.

• TE KOOP: Zündapp incl.
verzek. Vaste prijs f 1.200,-. P.
Siebelink, Hoetinkhof 281,
Vorden, tel. 2361.

• TE KOOP: 3-zits bank + 2
stoelen en tafel. Tel. 1619.

• Oppasmoeder gevraagd
voor 2 kinderen 11/2-3 jr. (50%
baan). Tel. (05752) 2376.

• GEVRAAGD: meisje voor
huishoudelijke hulp voor de
vrijdag- of zaterdagmorgen,
evt. in overleg. Brieven onder
nr. V-10-1 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Op vrijdag 2 juni a.s.
hopen wij

Wim Dimmendaal
en

Diny Dimmendaal-v/d Brink

samen met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal „De Keizerskroon",
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Sophialaan 51,
7261 XR Ruurlo. Kadotip:

• Op woensdag 7 juni a.s.
zijn wij

G.H. Wolbrink
en

J.W.M. Wolbrink-Helmink

50 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen,
kleinkinderen en met U hopen wij
dit feest te vieren.

H. Mis uit dankbaarheid om 15.00
uur in de St. Willibrordus Kerk
te Hengelo (G).

Aansluitend nodigen wij U uit (tot
17.30 uur) in zaal „Leemreis".

Beekstraat 8, 7255 KS Hengelo (G).

Op 8 juni a.s. hopen wij

Gerrit Bogchelman
en

Gerdina Bogchelman-Bosch

50 jaar getrouwd te zijn en willen
dit samen met onze kinderen en
kleinkinderen vieren op
zaterdag 10 juni.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.30 uur in
Bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Juni 1995.
Emmalaan 3, 7251 ES Vorden.

v - • • - . . • - . • . • • • — • • • - . -

OMA RUESINK
wordt 9 juni a.s. 90 jaar.

.::.•• • f*
: ;:? ' "

Degene die haar willen feliciteren
zijn van harte welkom op vrijdag 9 juni 1995

om 20.00 uur in zaal „Leemreis",
Spalstraat 40 te Hengelo (G)

„'t Hemmershuis".
de Horst 7, 7251 PT Vorden.

. : : ; , • "-^ ,*?. ' • . . - . ; , , , A . . : . , ; . " . . ; ; !,

: :: : / •: ; : e^- : • • ' •tK,^??---: ' '• '• •*: ' : ' • ' ' ' '

Op zaterdag 10 juni 1995 hopen wij

Jan en Derrie Pieterse

samen met onze kinderen Han en
Elsitha ons zilveren huwelijksfeest te
vieren.

Als U ons hiermee wilt feliciteren
bent U van harte welkom op onze
receptie die gehouden wordt van
16.30 tot 18.00 uur in zaal 'de Pauw',
Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

Hackforterweg 19
7234 SG Wichmond

• : •

In verband met dit heugelijk feit is
onze winkel aan de Rijksstraatweg

de gehele dag

GESLOTEN
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. 05750-26132

t
VERTROUWEN

Heer,
ik weet niet wat morgen zijn zal.
Evenmin weet ik wat er na dit leven komt.

Zij die uw liefde kennen
vertrouwen blindelings op uw bedoelingen.

Geef mij dit vertrouwen, Heer.

Koekange (Dr.), 14-10-1909 Vorden, 25-5-1995

Na voor hem zeer moeilijke laatste jaren van
een gelovig, actief en sociaal bewogen leven,
overleed toch nog vrij plotseling mijn geliefde
man, onze lieve pa, opa en over-opa

JACOBUS GERARDUS
ALPHONSUS RAS

WEDUWNAAR VAN ANNIE HOOGLUGT, t 22-1-1967

ECHTGENOOT VAN RIEK TRYNES

Vorden:

Dalfsen:

Nijmegen:

H.E.M. Ras-Trynes

Lily van Driel-Ras
Bert van Driel
Ellen en Paul

Thomas
Sanne

Lilette en Roelof
Jeroen

Katinka en Wiebrand

Mariëtte Ras-Bosma
Ron Bosma
Jeroen
Flip

Op dinsdag 30 mei hebben wij in besloten kring
afscheid genomen.

Met onze dank aan de medewerkers van ,,De
Wehme" voor hun bijzonder goede zorgen.

Correspondentie-adres:
mevr. H.E.M. Ras-Trynes,
De Delle 11, 7251 AJ Vorden.

Aanstaande zondag
1e PINKSTERDAG

GROTE
BINGO

met vele geldprijzen!

Aanvang 19.30 uur

café d' Olde Kriet
Wichmond

Tel. (05754) 12 85

Wilt u ook weer
mooi bruin

de zomer in?

DAN IS HET NU TIJD VOOR
EEN ZONNEKUUR

Bij aankoop kuurkaart
(10x) f 30.-/40,-korting

op badmode van
Margalé B

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43-7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Kuurkaart (Wx)
vanaf 169-

Na een moedig gedragen ziekte, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve partner,
onze moeder en oma

LUDGERDINA MUIS-SCHUTH
WEDUWE VAN J. MUIS

3 maart 1934 26 mei 1995

Vorden: Harm

Marianne en Ton

Hetty en Henk
Torn, Robbert, Karlijn

Willem en Annemieke
Swen

Siert en Annet
Roderik

Babs en Jan
Christa, Geert, Hans

Hertog Karel van Gelreweg 32,
7251 XL Vorden.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad
dinsdag 30 mei in het crematorium te Dieren.

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

Tel. (05750) 27702
(tussen 17.00-20.00 uur)

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Sporters en
supporters
kiezen voor

Alb. Hahnweg 1
LOCHEM

Tel. 05730-54189

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Belegen Kaas kilo
Leerdammer Gatenkaas
500 gram

_11.50

_8.45
Brie Chateau
gevuld met petrella bieslook, 100 gram _ 2.69

Kruiden boter uit eigen keuken
100 gram 2.15

Asperge paté 100 gram 1.98
Wafel ham in oven gebakken
100 gram

Pistache noten vers gebrand
gezouten, 250 gram

2.49

3.25
Nu ook echte Griekse Feta
in voorraad!

Elly Teeuwen.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

PINKSTERAANBIEDINGEN

Nieuw!

PERZIKEN BAVAROISE
SPECIAAL VLAAI

Dit Is Geweldig Lekker!

SPECIALE PINKSTERPRIJS
VRIJDAG EN ZATERDAG

voor maar l OjOw
(s. v.p. gaarne bestellen)

PINKSTERSLOFFEN
rijk gevuld met noten en rozijnen en

amandelspijs

Een ware delicatesse!

r * * * * * * * * *

•Voor onderweg:

HEERLIJKE
ACHTERHOEKSCHE

BOLUSSEN

NU D voor 4,50
zie ook onze dagaanbiedingen

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

% BOPPERS
•pp

SLÏGER N^g^Zj ECHTE
DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

Voor de mooie Pinksterdagen
naarde Verstoppers toe!!!

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 juni

FRIKANDO
AAN T STUK OF LAPJES

500 gram 4,95
Vleeswarenspecial:

HAM 'ALLA GRIGLIA'
-t- gratis kortingsbon voor 5 verschillende
attractieparken!

100 gram

o verscniiienae

3,95
Keurkoopje:

GEMARINEERD
SATÉ-VLEES

7,50500 gram

SPECIAL: VLEESWARENTIP

SCALOPPINI
(gevulde varkensfilet)

100gram 2,45

Gebr. ROLLADE
DIVERSE SOORTEN!

100 gram .1,95

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

PANKLARE
SNIJBONEN

500 gram 2,95

KOOL RAUWKOST
o

250 gram Jbj

EXPORT TOMATEN

1,95perkilo

VOORDE DINSDAG-f N

WOENSDAG-AANBIEDINGEN

ZIE HET BORD BIJ DS WINKEL

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

PINKSTERSLOFFEN
Royaal gevuld met krenten, rozijnen,

notenen 100% AMANDEL-SPIJS

NU 9,95

BAYERISCHE
BROODJES

donkere volkorenbroodjes met meerdere
graansoorten

NU 6 voor 3,10

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



FEESTWEEK

BAREN
MAAR
ENSEWEG3-TEL4082

E

ETOS SHAMBOO vi..

.00REMESPOELING VAN 169 VOOR

.00NBORSTEL

BAR€NDS€N
G E S C H E N K E N

6% JAAR
KERKSTRAAT 1-T

WASMAND CURVER
ZWARE UITVOERING V

PORSELEINEN KOP/ÉN SC

ETOS STYLINGGEL

ETOS TANDPASTA

ETOS T

HORT. OYENWA

3-LAAGS, GEDECOREERD VAN 3.95 VOORERVËfcTBN

VAAS 15JKM HOOG, HELDER GLAS VAN 12.95YOOR O •

NLAP
12.95 VOOR

Deze aktie is geldig van dinsdag 6 juni t/m zaterdag W juni

r iede

aa10 kunnfen de kihderen böj ET
UIKERSPIN komen halen

HET VERSCHIL TUSSEN
'KLAM' m 'KALM'!

Wie kenl het niet: examenspanningen, een 'klam' gevoel, problemen met
het concentratievermogen tijdens drukke werkzaamheden, rusteloosheid en
een verstoorde nachtrust?
KALM 21 is een uniek 100% natuurlijk preparaat, dat is samengesteld uit
maar liefst 21 verschillende geneeskrachtige kruiden met een rustgevende

invloed in onze jachtige, ongeduldige wereld.
KALM 21 voedt het vegetatieve zenuwstelsel en
heeft een ontspannende werking. KALM 21 houdt
u staande bij ergenissen in het dagelijks leven en
bevordert een onverstoorde nachtrust. KALM 21
druppels zijn gemakkelijk in te nemen met wat water.

ƒ17295

Verkrijgbaar bij:

EWS

Sponso

Nu F25,- inruilpremie voor uw oude pan!
- — — '

U vindt deze GERO aktie o.a. bij:

BAREWSEN GESCHENKE»

Tijdelijk bij aankoop van een Roestvrijstalen Gera Parma of Gero Ravenna pan f 25,- inruilpremie voor uw oude pan. Let in de winkel op het gele GERO pan-etilcetl

ZWAARGEWICHT
ONDER DE AFSLANKERS

Doorbraak in gewichtsvermindering
Al jaren komt de een na de andere 'slankpil', als zou dit het wondermiddel zijn,
in de handel. Veel van deze produkten werken wel, maar geven uiteindelijk
toch geen optimaal resultaat.
Als 'zwaargewicht onder de alslankers' zet LIMIET 65 de overige gewichtsver-
minderaars letterlijk en figuurlijk in de schaduw, zonder enige nadelige invloed
op het lichaam! De vele LIMIET 65-gebruikers zullen dat beamen. LIMIET 65 is

100% plantaardig, is velafbrekend, stilt hel hongerge-
voel, voorkomt vochtophoping en de druppels zijn sim-
pel in te nemen in een glas water.
Is uw limiet ook 65 kik), of mag het iets minder zijn???

Met LIMIET 65 kunt u normaal eten en
drinken en toch een gewichtsverminde-
ring van enige kilo's per week hebben!

ƒ37.50

ETOS



CONTACT TWEEDE BLAD
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57e jaargang no. 10

Burgemeester Van Beeck Calkoen uit Hengelo:

Een 28-jarige motorrijder uit Does-
burg ging op vrijdag 26 mei onderuit
op de Ruurloseweg. De bestuurder
van de motorfiets moest afremmen
voor twee auto's die ter hoogte van de
afslag Wildenborchseweg stil ston-
den. De eerst wagen moest hier links-
af. De bestuurder van de tweede auto
wist op tijd te remmen. Dit in tegen-
stelling tot de motorrijder. Deze raak-
te in de slip en ging onderuit. De mo-
torfiets liep aanzienlijke schade op.
De 28-jarige bestuurder uit Doesburg
kwam met de schrik vrij.
In de nacht van 26 op 27 mei werd er
ingebroken in een woning aan de
Hackforterweg in Wichmond. Toen
de bewoonster van het pand 's nachts
wakker werd van lawaai in de woon-
kamer ging ze polshoogte nemen. De
daders hadden op dat moment het
pand al verlaten. Er werd niet ont-
vreemd. De politie vermoedt dat de
daders gestoord zijn.
Gevonden voorwerpen: dameshorlo-
ge (zilver), vier sleutels, één sleutel
van een schuur. Verloren voorwerpen:
Witte kaketoe, vier sleutels aan bruine
sleutelhouder, zwarte portefuille en
een ring met drie sleutels.

VVVordengaat
tribune bouwen
Nog een jaar en dan heeft de 'Aktivi-
teiten Stichting Vorden' het clubhuis
afbetaald. Zo'n vijfjaar geleden is het
clubhuis van de voetbalvereniging
'Vorden' gebouwd en heeft de Activi-
teiten Stichting zich garant gesteld de
rente en aflossing van het gebouw
voor haar rekening te willen nemen.
In totaal heeft deze stichting door al-
lerlei activiteiten te organiseren onge-
veer een half miljoen gulden voor
'Vorden' verdiend. Jan van Ark ,
voorzitter van de stichting was zater-
dagavond tijdens het slotbal van de
voetbalvereniging heel erg trots op
zijn commissieleden. Hij had voor elk
van hen een bloemetje bij zich. De
stichting verzorgt onder meer de re-
klameborden rondom het veld, orga-
niseert feestavonden en houdt elke
week een bingo. Jan van Ark had voor
de club nog een speciale verrassing in
petto. 'Volgend jaar beginnen we als
stichting met de bouw van een tribune
waarbij de Nedac Sorbo Groep heeft
toegezegd ook te willen sponsoren',
zo sprak hij onder luid applaus.
Jan Rouwenhorst, voorzitter van de
voetbalclub sprak een kort dank-
woord tot de direktie van de Nedac
Sorbo Groep voor het jaarlijks organi-
seren van het internationale Sorbo
jeugdvoetbaltoernooi. Een toernooi
dat het afgelopen weekend voor het
laatst werd gehouden. Mevrouw De
Jong mocht als blijk van waardering
een prachtige spiegel met Sorbo-stier
en het logo van de voetbalvereniging
'Vorden' in ontvangst nemen.
Tijdens het slotbal met gezellige mu-
ziek van 'Reflex' werd bekend ge-
maakt dat 'Vorden 5' elftal van het
jaar is geworden. Minst gepasseerde
doelman is Ronald Hoevers. Reindjan
Westerveld van Vorden 5 werd met 45
doelpunten clubtopscorer.

Info-avondvoor
vrijwilligers
van zwembadfeest
Zoals bekend wordt op zaterdag 10
juni het 60-jarig jubileum gevierd van
zwembad 'In de Dennen'. Het wordt
een zwemfeest a la 1935 waar ieder-
een welkom is en genoten kan worden
van vele attraties. Er worden dan ook
vele honderden bezoekers verwacht,
zelfs als het weer niet zo mooi zou
zijn want op de speelweide wordt een
grote feesttent geplaatst. Om alles
goed te laten verlopen, zullen er onge-
veer 35 vrijwilligers nodig zijn. De
verdeling van de taken zal woensdag-
avond 31 mei plaats vinden tijdens
een bijeenkomst van de vrijwilligers
in de kantine van het zwembad. Wie
zich al heeft opgegeven heeft intussen
een uitnodiging voor deze avond ont-
vangen. Wie ook zaterdagmiddag 10
juni mee wil helpen bij de organisatie
van de volksspelen en kermis is
woensdagavond 31 mei welkom in de
kantine. Voor meer info: 6807.

Burgemeester Van Beeck Calkoen
(49) van Hengelo vindt zijn baan
bijzonder boeiend. 'Vooral op het
gebied van de bestuurlijke vernieu-
wing kunnen we de komende jaren
spannende tijden verwachten.
Want aan welke eisen moeten de ge-
meenten in ons land straks vol-
doen? En hoe groot zijn de gemeen-
ten dan? Minimaal 25.000 inwo-
ners? Dat zijn allemaal vragen die
de komende jaren aan bod komen',
aldus Alphert van Beeck Calkoen.
Deze zomer zal staatssecretaris Van
der Vondervoort van Binnenlandse
Zaken een nota presenteren die op
het gebied van de gemeentelijke be-
stuurlijke vernieuwing meer duide-
lijkheid zal scheppen. 'En de vraag
is dan welke gemeenten er met el-
kaar fuseren', vervolgt Van Beeck
Calkoen zijn verhaal. De gemeente
Hengelo is wat dat betreft al een
stuk verder dan Vorden. Op ver-
schillende terreinen werkt onze
buurtgemeente heel nauw samen
met Zelhem, Hummelo & Keppel
en Steenderen. 'Ik vind ook dat je
een eventuele herindeling niet op je
af moet laten komen. Het initiatief
moet in eerste instantie bij de ge-
meente zelf liggen. Het moet niet zo
zijn dat de provincie ons straks gaat
indelen. Daar voel ik me nog net
even iets te goed voor', aldus Van
Beeck Calkoen.

- De gemeente Hengelo behoort tot
de Regio Achterhoek. Heeft u altijd in
de regiovorming gelooft?
'Ja, zeer nadrukkelijk. Je moet als
kleine gemeente namelijk niet de in-
druk hebben datje alles alleen af kan.
Want dan loop je voorbij aan het feit
dat de maatschappij steeds ingewik-
kelder is geworden. De regels die

.vanuit Den Haag en het provinciehuis
in Arnhem op ons af komen worden
met de dag complexer. Het is daarom
erg belangrijk om als gemeente toch
de deskundigheid in huis te hebben
waardoor je op vragen van burgers
een goed afgewogen antwoord kunt
geven. Het probleem is dat het voor
een kleine gemeente veel te duur is
om op allerlei terreinen specialisten in
huis te hebben. Daarom vind ik ook
dat je op dat gebied de krachten zo-
veel mogelijk moet bundelen en sa-
men moet werken met andere ge-
meenten. Zaken als verkeer en ver-
voer, milieu en rampenbestrijding
moet je dus gezamenlijk aanpakken.
En dat doen wij dus binnen de Regio
Achterhoek. Zo hebben wij als ge-
meente Hengelo een jurist in huis die
ook werk doet voor andere gemeen-
ten. Zo'n medewerker moet je dus zo
optimaal mogelijk inzetten.'

- Binnen de Regio Stedendriehoek
vallen 17 gemeenten. Heeft Hengelo -
vergeleken bij een plaats als Doetin-
chem - wel voldoende in te brengen?
'Daar moetje als kleine gemeente niet
bang voor zijn. Het zal best wel eens
voorkomen dat wij binnen de regio er-

gens tegen zijn. Maar als een meer-
derheid vóór een bepaald besluit is,
dan moeten wij ons daarbij neerleg-
gen. We kunnen dan hooguit tegen
stemmen. Want de gemeente Hengelo
bezit maar twee van de in totaal 78
stemmen. Het komt echter ook wel
eens voor dat een kleinere gemeente
met een goed idee komt dat later door
de rest wordt overgenomen. Wat dat
betreft is het dus geven en nemen bin-
nen zo'n regio.'

- Voor kleinere gemeenten in ons
land breken er spannende tijden aan.
Zo zal staatssecretaris Van der Von-
dervoort van Binnenlandse Zaken
hoogstwaarschijnlijk deze zomer nog

een nota presenteren die op het ge-
bied van de gemeentelijke bestuurlij-
ke vernieuwing meer duidelijkheid zal
scheppen. De vraag is aan welke ei-
sen de gemeenten in de toekomst moe-
ten voldoen. Ziet u de nota met angst
en beven tegemoet?
'Nee, dat niet. Sterker nog, wij zijn al
volop bezig met dat hele proces. Sa-
men met Zelhem, Hummelo & Kepp-
pel en Steenderen zijn we aan het be-
kijken op welke terreinen we kunnen
samenwerken. En dat werken we nu
aan de hand van een samenwerking-
sovereenkomst uit. Ik ben ook van
mening dat het gevaarlijk is om als
kleine gemeente een afwachtende
houding aan te nemen in het hele pro-

ces van bestuurlijke vernieuwing.
Een eventuele herindeling - en ver-
groting van de gemeenten in Neder-
land - moet je niet op je af moet laten
komen. Het initiatief moet in eerste
instantie bij de gemeenten zelf liggen.
Het moet niet zo zijn dat de provincie
ons straks gaat indelen. Want de vraag
is dan waarbij je wordt ingedeeld. En
daar voel ik me nog net even iets te
goed voor. En mocht de nota van de
staatssecretaris niet uitmonden in gro-
tere gemeenten, dan kan een samen-
werkingsovereenkomst met de drie
gemeenten die ik net noemde ook
nooit kwaad. Want ik ben er van over-
tuigd dat met het steeds ingewikkel-
der worden van de samenleving je

Lezing VVD
De plaatselijke afdeling van de VVD
houdt op woensdag 7 juni een bijeen-
komst in hotel Bakker. Gedeputeerde
J.C. van Boxem uit Borculo zal op
deze avond een spreekbeurt houden
onder de titel 'Provinciale politiek,
verspilde moeite of voorwaarde voor
een goede gemeentepolitiek. Na af-
loop is er gelegenheid om met elkaar
in discussie te gaan. Zie ook adverten-
tie.

Buurtbus
Met ingang van 29 mei zijn de dien-
stregelingen en de routes van de
buurtbus drastisch veranderd ten ge-
volge van het uitvallen van lijn 51
Vorden-Zutphen. Met de nieuwe
dienstregeling kan maar vijf maal per
dag vanuit Zutphen over Wichmond
naar Vorden worden gereisd. De pas-
sagiers voor Vorden die aan de Vier-
akkersestraatweg wonen, zullen al in
de bus plaats moeten nemen om reden
dat de bus de Koekoekstraat niet meer
aandoet en via de Vogelzang, Dorps-
straat, Beeklaan naar Vorden gaat. De
nieuwe busregelingen zijn gratis ver-
krijgbaar bij de Rabobank in Wich-

mond, Klein Stege Wichmond en de
VVV en bibliotheek in Vorden. De
dienstregeling staat ook elders in deze
editie van Weekblad Contact afge-
drukt.

Bloemist Dijkerman
geeft kaarten
weg voor Slagharen
Wie deze week meer dan 50 gulden
besteedt bij bloemist Dijkerman krijgt
een gratis toegangsbewijs voor het
hele gezin voor Ponypark Slagharen.
Deze kaart is geldig voor vier perso-
nen en kan worden gebruikt in de
maanden juli en augustus. Zie ook ad-
vertentie.

Amnesty
Tijdens de interkerkelijke buiten-
dienst die zondag 4 juni bij kasteel
Vorden wordt gehouden heeft de af-
deling Vorden van Amnesty een
kraam op het terrein waar de maande-
lijkse petitielijsten klaar liggen. De
afdeling Vorden hoopt dat de bezoe-
kers de moeite zullen nemen de lijsten
te tekenen zodat er druk op de leiders

van volken kan worden uitgeoefend.
In de maanden juli en augustus komen
er in de kerken geen lijsten te liggen.
Amnesty is overigens verheugd dat er
in Peru een gewetensgevangene door
toedoen van de Amnesty groep Hoog-
land is vrijgelaten. De vrouw was tot
20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Zonnebloem
De jaarlijkse boottocht van de vereni-
ging 'de Zonnebloem' heeft plaats op
27 juni. Deze tocht is bedoeld voor
aan huis of inrichting gebonden ge-
handicapten en hulpbehoevenden en
alleenstaande ouderen. Ook rolstoel-
patiënten komen in aanmerking. Voor
meer informatie of opgave kunt u
contact opnemen met mevrouw T.
Klein Kranenbarg, Molenweg 4, Vor-
den, tel. 05752-1347 of mevrouw M.
Klein Kranenbarg, Hackforterweg
31, Wichmond, tel. 05754-1269.

Ballonwedstrijd
Alle kaartjes van de ballonwedstrijd -
die op bevrijdingsdag werd gehouden
- konden tot 20 mei meedingen naar
een mooie prijs. De ballonnen zijn al-

lemaal naar het zuid-oosten gedreven,
waardoor er veel kaarten vanuit
Duitsland zijn teruggekomen. Vele
ballonnen gingen via Ruurlo en Win-
terswijk naar Duitsland. De ballon die
de grootste afstand heeft afgelegd is
gekomen tot Mannheim. De gelukki-
ge prijswinnaar is Ruud Vlogman. Hij
heeft zijn prijs - een mooie speelgoed-
trein - inmiddels op 24 mei in ont-
vangstgenomen.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

moet proberen zoveel mogelijk sa-
men te werken. En of die samenwer-
king dan leidt tot een nieuwe gemeen-
te dat zien we later wel. Je moet zoiets
nooit overhaasten. Anders krijg je een
puinhoop. Want een gemeentelijke
herindeling is een uiterst zorgvuldige
zaak waar je niet lichtvoetig overheen
moet stappen.'

- De gemeente Vorden heeft vorige
maand definitief gekozen voor de Re-
gio Stedendriehoek. Vindt u dat een
logische stap?
'Ik denk dat ze niet anders kunnen.
Als we terug kijken op de afgelopen
twintig jaar dan zie je dat Vorden con-
sequent heeft gekozen voor de regio
Zutphen. Dus niet voor een Achter-
hoekse samenwerkingsvorm. Wie
ben ik dan om daar kritiek op te heb-
ben. Maar ik vind het wel jammer dat
er als gevolg hiervan een haarscherpe
scheidslijn loopt tussen de gemeenten
Hengelo en Vorden. De enige samen-
werking die wij hebben is het Werk-
voorzieningsschap in Zutphen en het
Recreatieschap. Voor de rest heb ik
bijna nooit contact met het gemeente-
huis van Vorden. En dat vind ik jam-
mer. Want zoveel verschillen we toch
niet?'

- Ik heb het gevoel dat Hengelo zich
de laatste jaren ook steeds meer op
Doetinchem heeft gericht en niet meer
zozeer op Vorden en Zutphen.
'Daar heeft u gelijk in. Een mooi
voorbeeld zijn de 50-jarige huwelij-
ken. Vroeger trouwden de jongeren
uit Hengelo veel vaker met iemand uit
Vorden. Dat aantal is de afgelopen ja-
ren drastisch afgenomen. Met name
de laatste vijftien jaar heeft Hengelo
als het ware Vorden en Zutphen de rug
toegekeerd. Als je bijvoorbeeld naar
de middelbare scholieren in Hengelo
kijkt, dan zie je dat er maar vier in
Zutphen naar school gaan. De rest
gaat allemaal naar Doetinchem. Dat
geeft wel aan hoezeer Hengelo op
Doetinchem isgeorrienteerd.'

- De kans dat Vorden en Hengelo ooit
zullen samengaan is dus bijzonder
klein. Niet in de laatste plaats omdat
de beide gemeenten binnen twee ver-
schillende regio's vallen.
'Dat maakt het er wat dat betreft niet
makkelijker op. Maar burgemeester
Kamerling is altijd van harte welkom
om eens te komen praten.'

- Maar Vorden ligt toch in een andere
regio?
'Maar op grond van goede argumen-
ten is alles bespreekbaar. Je moet dat
niet gelijk zien als een obstakel voor
een gesprek. Maar stel dat Vorden met
ons in gesprek gaat dan heeft dat op
den duur natuurlijk wel consequenties
voor de samenwerkingsverbanden.
Daar kun je niet om heen. Maar laten
we niet teveel speculeren. Want die
gesprekken waar we het nu over heb-
ben, worden op dit moment helemaal
niet gevoerd.'

HVG
Op 17 mei kwam de Hervormde
Vrouwengroep Dorp voor de laatste
keer van dit seizoen bij elkaar. Truus
van der Roest, schrijfster van chris-
teijke romans en gedichten vertelde
hoe zij tot het schrijven van boeken en
gedichten komt. Zij voelt het als een
roeping. Gedichten schrijven kan ze
niet zomaar. Ze moet eerst iets be-
leefd hebben. Ze schrijft vanuit haar
diepste gevoel. De avond werd beslo-
ten met het zingen van het HVG-lied.

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.



ALS DE STROOM PLOTSELING
UITVALT MOET ER BIJ
U EEN LICHTJE GAAN
BRANDEN!

Een stroomstoring kan altijd voorkomen.
Meestal op de meest onverwachte
momenten. Dan is het belangrijk om het

probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf

Oldenhave, en wij brengen weer licht in de
duisternis. Dag en nacht!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

Gevraagd:

NET MEISJE
18 jaar of ouder
voor huishoudelijke werkzaamheden en
bediening

Café Zaal Speeltuin
G. H.Susebeek
Ruurioseweg 42 - 7021 HC Zelhem - Tel. 08342 -1340

I urocasion
• 3 maanden BOVAG/basisgarantie aangevuld met
Eurocasion-garantie • APK-gekeurd • 14 dagen om-
ruilgarantie • garantiezekerheid in bijna heel Europa
• geen kilometerbeperking • vervangende auto bij
reparatie • aangesloten bij de Nationale Autopas.

Met een occasion van

RU ESI N K
bent u altijd op de goede weg

Op zoek naar een bijzondere en
betrouwbare auto? Rij dan naar Ruesink in

Ruurlo, Enschede of Doetinchem.
Waar wij u dan graag een eind op weg

helpen, en waar wij gemiddeld meer dan
200 goedgekeurde occasions

van alle merken op voorraad hebben.

MOOIE JONGE OCCASIONS

IN RUURLO

Citroen XMV6
Ambiance Break groen 1994 75.000,-

CitroënXantia1.8X rood 1993 31.000,-
CitroënXantia1.8SX grijs 1993 35.000,-
CitroënZXFurio rood 1994 29.500,-
CitroënZX1.4Avantage rood 1994 25.950,-
CitroënZX 1.9 D Reflex rood 1993 26.500,-
CitroënZX2.016V groen 1992 37.250,-
CitroënBXDeauville wit 1992 18.750,-
CitroënBX19GTI zwart 1992 25.250,-
CitroënBXCannes wit 1991 16.950,-
CitroënAX11TGE blauw 1994 20.500,-
CitroënAX First Impression groen 1994 21.000,-
CitroënAXFirstD rood 1993 19.950,-
CitroënAX11TGE wit 1992 15.500,-
CitroënAX11E wit 1989 9.750,-
CitroënAX11TRE rood 1987 7250,-
FiatTempra groen 1993 20.750,-
FiatUnoJuste blauw 1993 18.250,-
Mitsubishi Galant 1.8 rood 1990 14.750,-
Peugeot3091.4 blauw 1992 19.950,-
Peugeot306 rood 1994 26.950,-
Nissan Micra rood 1992 14.500,-
Peugeot 205 Accent 1.1 rood 1990 12.950,-
Ford Sierra 1.8 CL wit 1988 8.950,-
Peugeot405 grijs 1993 25.500,-
Renault19TR rood 1991 16.500,-

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

RUURLO: De Venterkamp 11 - Tel. 05735-2004
ENSCHEDE: Kuipersdijk 14 - Tel. 053-308006

DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. 08340-23500

R U E S I N K
D E R E U Z E - D E A L E R

V A N C I T R O E N

Bel voor nog meer interessante occasions
010-4472002 (circa 10 ct/min).

I N F O R M A T I O N
E U R O C A S I O N
0 1 0 - 4 4 7 2 0 0 2

BIJZONDER CITROEN

AANBIEDINGEN

Vijverfolie per m2

Zuurstof planten 4 voor
Vijverpomp
Vogeldrinkbakje
Geraniums 10 voor
Plantenvoeding i x 1 liter
Gewapende Tuinslang

_4.75
10.00
79.00
27.50
17.50
_9.95

15 meter 9.95

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752-3671

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ASPERGEBOERDERIJ
"DE BOSKAMP"

Te koop:

VERSE ASPERGES

MARCEL HALFMAN
HENGELOSEWEG15
7251 PB VORDEN
TEL 05752-2480 71803

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

fashion

Dames spijkerbroeken
In verschillende modellen
Tuunteprijs
ƒ 49,95

Dames twill rokjes
in 5 verschillende kleuren
Tuunteprijs
ƒ 35,00

Dames tricot broekrokken

Dames dessin blouses

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag t/m zaterdag

2e pinksterdag geopend
^^^^^^^^^^^m m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M ^VM^ ^BB^ ^^^^^^^^^^^« m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

Helmink Meubelen maakt de Pinkster-
dagen extra zonnig. Tijdens een flanke-
rende Pinkstershow kunt u veel meubel-
nieuws ontdekken. Alle afdelingen staan
boordevol actuele woonideeën, van
modern tot klassiek. Met eindeloze com-
binatiemogelijkheden, waarbij ook ruim-
schoots aandacht wordt geschonken aan
de collecties tapijt, woning- en bedtextiel
en slaapkamers. Wie meubels koopt wil
variëteit maar ook zekerheid. Dat ont-
dekt u zeker bij Helmink Meubelen.

Comfortabele
draaifauteuil

diverse leerkleuren

Bijpassende
voetenbank

Zutphenseweg 24 Tel. 05752-15141 o

ROMANTISCHE EETHOEK
Massief eiken kolomtafel
1 1 5 X 1 1 5

Pinksterprijs
Bijpassende rotan armstoel
Incl. kussen

Per stuk

1245,-
•tan armstoel

249,-
ZITCOMBINATIE
Bestaande uit een 2- en 2.5-/ i ts bank
bekleed mei /eer sterke velours ̂ |
Bij l lelmink voor de prijs van ém\

SALONTAFEL i
Mei lade nu voor de Pinksterprijs

209$,-

.W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190 WAARHOL



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 Holle 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 Holle 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.
^PINKSTERSHOW

BIJ DE WONERIJ
Wij zijn 2e Pinksterdag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

Speciale PINKSTERAANBIEDING
op vrijdag 2 juni, zaterdag 3 juni
én 2e Pinksterdag

Bij aankoop van een dekbed, een
dekbedovertrek naar uw keuze voor de
HALVE PRIJS.

Dus wees erbij
en kom naar

3E WONEREJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

SHOWROOM
KEUKENS
met gigantische CAO/
KORTINGEN tot OU /O
Beslist een sprintje waard.
Wie het eerst komt,
wie het eerst maalt.
U kunt dagelijks vrijblijvend in onze showroom
terecht.

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
n onze showroom

Geopend ma t/m vrij 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag 9.00-13.00 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

75 GULDEN VOOR UW
OUDE LUCHTBUKS
BIJ AANKOOP VAN EEN DIANA OF

WEIHRAUCH LUCHTBUKS.

steeds doeltreffend!

Jacht- en Wapenhandel - Vorden
Zutphenseweg9-Tel. (05752) 1272

Geweermakers - Precisie draaiwerk

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

VICO PERFECT

PERFECTE KWALITEIT
FIETSEN MET ALLEEN

DE BESTE ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES

/ KWALITEIT PERFECT

/ GARANTIES PERFECT

/ PRIJS PERFECT

BLEUMINK

TWEEWIELERS
Oester van: Gaitllc • Mco - Union • Gi.int • Sp,

VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

^PRESENTEERT
"H :-.̂ te:-;:;:g...!?lilü> .̂ IM RP \IN DE

GROTE ZAAL

ZATERDAG

lOl» —~xi#

Entree
7.50

Never Mind

Hprry
Vinger
>•••••

ZONDAG
4 JUNI

1e PINKSTERDAG

l —^« ZAAL
— ••

DRIVE-IN FIRE SOUND Café Hanska Duo

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenmakers

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91

WARNSVELD

•f 05750-22816

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

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
ten iM=»IAM.te

«^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4J
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
te!:08347-81378 tel:05752-3008
's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 140 x 19 L 5,7 m f 17,50 p.m2

Watervaste Vloerplaten 92,5 x 244,7 dik 19 mm
f 14,-p.m2
Tuinplanken geïmpregneerd 19 x 145 div. L v.a.
f 2,-p.m
Rabatplanken geïmpregneerd 19 x 145 L 5,7 m
f 3,25 p.m

Buitenvelderweg 1 - RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

OP ZOEK NAAR
EEN NIEUW
INTERIEUR ?

Bij

De Spannevogel Meubel- en
Tapijtenhuis
zit u gegarandeerd goed!

' 3000 m2 Meubelshowroom
' Specialist in vloerbedekking, gordijnen, vitrages

en zonwering voor binnen en buiten
' Uitgebreide keus in woonaccessoires en

kadoartikelen

Altijd 10% kontantkorting op onze toch al laag
geprijsde meubelen.
Bij een komplete inrichting komen maak- en
legloon bovendien voor onze rekening.
Vergelijk gerust en u zult overtuigd zijn, dat uw
keus voor De Spannevogel de enige juiste is.

Graag tot ziens in

DE SPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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



2ePINKSTERDAG5juni
Gemeentelijk sportterrein Vorden - AANVANG 11.00 uur
ENTREE f 2 P50- Kinderen tot 12 jaar f 1,-

HELICOPTER
VLUCHTEN

VOETBALWEDSTRIJ DEN
PUPILLEN en VETERANEN van VORDEN^OCIÏ, RATTI m

GEKOSTUMEERDE WEDSTRIJD KERKRAADSLEDEN-PROMINENTEN

TER OPLUISTERING 'S MIDDAGS ALAAOST SOBER

DIVERSE SPELEN / WARME- EN KOUDE HAPJES

De kantine wordt gratis beschikbaar geste l d door Voetbalvereniging Vorden.
Verdere sponsoren: fa. Barendsen, slagerij Rodenburg en drukkerij Weevers.

DOE MEE AAN DE PRIJSVRAAG EN WIN
HELICOPTER-VLUCHTENM

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?

vóór 2 juni bij drukkerij Weeyers,; Nieuwstad 30;

GESPONSORD DOOR:

BARGNDSGN
BARENDSEN

E S C H E N K E N

Oplossing:

- : • - , . ' i

SillllliiïilË-ï: • ' ~"~ ~—— _..._„. .„ i
• : . : ' . . ' . - . . . • . : ' . •

/ijn verkrijgbaar bij Drukkerij W eevers en slagerij

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 1 juni 1995
57e jaargang no. 10

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• 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 van9-10 uuren
volgens afspraak.

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

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

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.

De op de plannen betrekking heb-
bende stukken liggen vanaf vrijdag 2
juni 1995, gedurende twee weken,
voor een ieder op de gemeentesecre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
maken.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

19 mei 1995:
- Barendsen Vorden B.V, voor het

vergroten van een garage/maga-
zijn op het perceel Zutphenseweg
15 te Vorden;

- J.W. Reinders, voor het uitbreiden
van een woning op het perceel
Kerkhoflaan 5a te Vorden;

24 mei 1995:
- S. van der List, voor het uitbreiden

van een woning op het perceel W.
Alexanderlaan 18 te Vorden.

Deze aanvragen om een vergunning
kunt u inzien bij de sektor Grondge-
bied (koetshuis).

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET GEBRUIKMAKING
VANDE

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID VAN

ARTIKEL I8A WET OP DE
RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan met toepassing
van de vrijstellingsmogelijkheid van
artikel 18 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan de plannen voor:
- het uitbreiden van een schuur aan

de Overweg 3, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie M, nr.
921;

- het plaatsen van een container/ber-
ging aan de Overweg 20, kada-
straal bekend gemeente Vorden,
sektie M, nr. 1102.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 4 en 5 juni
1995 hebben burgemeester en wet-
houders besloten om op die dagen de
volgende tijdelijke verkeersmaatre-
gelen 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.

NFORMATIE-AVOND OVER FIETSPAD
LANKHORSTERSTRAAT OP 1 9 J W 1 995

ERGUNNINGENf
Op 23 mei 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

- de heer J.W. Heijenk, voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel het Leemgoor 8 te Vorden;

- de stichting katholieke school 'de
Vordering', voor het vellen van l
berk, l esdoorn en l hulstboom op
het perceel het Jebbink 5 te Vor-
den.

Op maandagavond 19 juni 1995, om 20.00 uur, zal wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek, namens het college van burgemeester en wethouders, het schets-
ontwerp voor het fietspad langs de Lankhorsterstraat naar het sportcomplex
presenteren in café d'n Olde Kriet te Wichmojfc Belangstellenden zijn van
harte welkom. ^p
Burgemeester en wethouders hebben uit 3 varianten een voorlopige voorkeur
bepaald voor een tweerichtingenfietspad langs de oostzijde van de Lankhorster-
straat. Op de voorlichtingsavond zal het schetsontwerp worden toegelicht en
kunt u vragen stellen.
Vanaf dinsdag 20 juni tot en met maandag 1 7 juli 1 995 ligt het schetsontwerp ter
inzage in het gemeentehuis (koetshuis) en in de Rabobank te Wichmond.
Gedurende die periode kunnen ingezetenen van de gemeente Vorden en in de
gemeente een belang hebbende personen hun zienswijze over het ontwerp naar
voren brengen (liefst schriftelijk). Schriftelijke reacties moet u richten aan bur-
gemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001 , 7250 HA Vorden.

Rein van der Pal
uitRinsumageest
wint 10e damnacht
Rein van der Pal uit Rinsumageest is
winnaar geworden van de Damnacht
van Vorden welke vorige week in de
nacht van woensdag op donderdag
werd gehouden. De organisatie was in
handen van de damclub DCV. De
deelnemers aan de damnacht kwamen
uit het gehele land.
In de voorronde eindigde van der Pal,

die uitkwam in de Hoofdklasse, gelijk
met Odin Mol uit Doetinchem. In de
finale won van der Pal vrijwel al zijn
partijen. Alleen tegen Evert Dolle-
kamp uit Mijdrecht speelde hij remi-
se. Tweede en derde werden respec-
tievelijk Evert Dollekamp uit Mij-
drecht en Odin Mol uit Doetinchem.
Henk Grotenhuis was met zijn vierde
plek de beste Vordense dammer.
In de eerste klas zegevierde Lykle
Thijssen. Ook hij komt uit Rinsuma-
geest. Hier werd Erik Koeps uit De-
demsvaart tweede. Mario Daamen uit
Ulft behaalde een derde plaats. Mark

Klein Kranenbarg uit Wichmond was
de beste DCV-er. Hij werd 14e. Erwin
Heunen uit Kerkrade werd met 21
punten winnaar in de tweede klasse.
Tweede en derde werden Bim Ra-
mautarsing uit Almen en Roy Koe-
slag uit Eibergen. Gerco Brummel-
man uit Vorden werd 8e.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Feyenoord winnaar Sorbo Jeugdtoernooi
De overwinning was nipt doch dub-
bel en dwars verdiend. Feyenoord
won in de finale van het Internatio-
nale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi
voor C-teams met 1-0 van Ander-
lecht. Dat gebeurde in een wed-
strijd waarin door beide teams met
veel inzet werd gestreden. Feye-
noord was de meest aanvallende
ploeg en kreeg de bekroning vijf
minuten voor rust. Een messcherpe
Rotterdamse aanval sneed door het
hart van de Anderlecht defensie
waarbij de bal hard en laag werd
ingeschoten.

Het bleek de enige treffer. De Belgen,
ooit al eens winnaar in Vorden, waren
er zeer opgebrand de finale te winnen.
Een uur voor tijd bestookten zij de or-
ganisatie met vragen over de arbitra-
ge. De Belgen vonden dat zij tijdens
de poulewedstrijden niet altijd correct
waren behandeld. Uiteindelijk had
Anderlecht niets te klagen want
scheidsrechter Bresser uit Hengelo
floot een prima finale.
Wanneer je Feyenoord gedurende
deze twee toernooidagen bezig ziet en
niet alleen nu (Feyenoord won het
toernooi in Vorden voor de vierde
keer) dan vraag je je toch af hoe het
toch komt dat er bij de Rotterdam-
mers zo weinig eigen kweek door-
breekt. De afgelopen jaren kwam
Ajax ook altijd met talentvolle ploe-
gen naar Vorden met namen als Tarik
Oulida, Patrick Kluivcrt, Clarence
Seedorff en Yordi Cruyff. De lichting
C-tjes van Ajax dat dit weekend bin-
nen de lijnen kwam was van minder
kwaliteit dan hetgeen we in Vorden
gewend waren. Vooral op fysiek ge-
bied schoten de Amsterdammertjes
tekort. Ajax vorig jaar nog winnaar
eindigde nu op de zesde plaats. In fei-
te Ajax onwaardig. In d^fiijd om de

vijfde plaats verloor Ajax met 2-1 van
FC Dniepr. Een leuk spelend elftal dat
zaterdag tegen Feyenoord ook al een
goede indruk maakte al doet de 4-2
zege van de Rotterdammers anders
vermoeden.
De ploeg uit de Oekraine was drie da-
gen met de bus naar Vorden onder-
weg. De komende weken wordt er op
de terugweg door Dniepr nog aan en-
kele toernooien in Duitsland deelge-
nomen. Met de jeugd in Gelderland
zit het wel snor. Dankzij een 2-1 over-
winning tegen Standard Luik eindig-
de het KNVB selektieteam op een
derde plaats. Een prachtig resultaat.
Jammer dat het selektieteam van Vor-
den (bestaande uit spelers van Vor-
den, Ratti en Socci) zo'n zwakke in-
druk maakte. Nederlagen van 6-0 te-
gen Luik en 10-0 tegen de KNVB
spreken wat dat betreft boekdelen.
Jammer omdat dit soort uitslagen wel
van invloed zijn op het doelsaldo,
want in poule A waarin Vorden uit-
kwam eindigden drie ploegen gelijk
boven aan zodat 'Vorden' uiteindelijk
besliste wie er doorging.

Laatste editie
Met deze tiende editie is het Interna-
tionale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi
voorbij. In 1985 nam wijlen de heer
Jac de Jong president-direkteur van
de Nedac Sorbo Groep het initiatief
tot deze voetbalhappening. Een toer-
nooi dat jaarlijks veel publiek trok en
dat uitgroeide tot een gerespekteerd
toernooi bij onze nationale topclubs.
Henk de Jonge, sedert het begin de al-
gemeen toernooicoordinator hier-
over: 'Ajax en Feyenoord en bijvoor-
beeld ook Anderlecht krijgen jaarlijks
veel invitaties voor toernooien. Waar-
om komen ze altijd graag naar Vor-
den? Heel simpel, omdat we alles al-

tijd perfekt geregeld hebben. Boven-
dien vinden de clubs het belangrijk
om te weten hoe ze er in sportief op-
zicht tegenover elkaar, voorstaan', al-
dus Henk de Jonge.
Zijn woorden kloppen als een bus
want door de financiële mogelijkhe-
den die de Nedac Sorbo Groep biedt
ontbreekt het de spelers en begelei-
ding aan niets. Perfekte hotelakkomo-
daties, gezamenlijke diners. Kortom
men wordt in Vorden danig in de wat-
ten gelegd. Dat was 'ook zaterdag-
avond de teneur bij Hotel Bakker toen
de deelnemende clubs de organisatie
alle lof toezwaaide. En nu na tien jaar
het einde.
Henk de Jonge: 'We hebben dit een
paar jaar geleden reeds aangekon-
digd. Gelukkig heeft men bij Vorden
de organisatie van het Sorbo toernooi
goed opgepikt en er hun voordeel mee
gedaan.'
In augustus organiseert 'Vorden' na-
melijk het internationale toernooi
voor D-pupillen waaraan ook Ajax en
Feyenoord deelnemen.

In de afgelopen tien jaar zorgden
Henk de Jonge en Jan Golstein (toer-
nooisekretaris) voor het scenario van
het Internationale Sorbo jeugdvoet-
baltoernooi, waarbij men de afgelo-
pen jaren veel hulp kreeg van een
groep vrijwilligers van de plaatselijke
voetbalclubs. Jan Golstein: 'Dank-
baar dat ik dit werk mocht doen. Veel
werk maar ik zal het wel missen. Mijn
vrouw heeft voor de vrije tijd die voor
mij ontstaat al een andere invulling.
B innenkort word ik vader en - zo zegt
mijn vrouw - dan kan ik mooi achter
de kinderwagen lopen.
Dat geldt ook voor Henk de Jonge met
dit verschil dat Henk grootvader
wordt en hij achter de kinderwagen
van zijn kleinkind kan gaan lopen.'

Gratis \«egen
Afslanken

De bekendmaking van de gelukkige winnaars van de gratis vluch-
ten (zie bon Contact) zal 2C Pinksterdag om 11.00 uur plaatsvinden
op het sportterrein.
De 20 gratis vluchten zijn beschikbaar gesteld door drukkerij
Weevers en fa. Barendsen.

P.S. U kunt nog inleveren tot vrijdag 2 juni.

Een frisse dorstlesser waar u ook nog
eens mooier en gezonder van wordt,
dat is Molkosan van Vogel, viermaal
geconcentreerde origineel Zwitcrsc
melkwei. Melkwei wordt in de na-
tuurgeneeskunde toegepast om af te
slanken en de spijsverbetering te ver-
beteren, dankzij de waardevolle be-
standdelen is het nog steeds een effec-
tief middel om gezonder, slanker en
mooier te worden. Zie ook adverten-
tie drogisterij Ten Kate.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad MAATWERK IN BOUWWENSEN!

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Lijn 193 BUURTBUS van Vorden naarZutphen
MAANDAG t/m VRIJDAG ZATERDAG

Plaats en Halte Ritnr.

Vorden, Station NS V
Villa Nuova
Kasteel Hackfort
Wichmond, v.d. Brink
Wichmond, Krijt
Wichmond, de Vlieg
Zutphen, Spittaal
Warnsveld, Winkelcentrum
Warnsveld, Den Bouw
Warnsveld, Marktplein
Zupthen, Station NS A

/

7.28
7.33
7.36
7.41
7.45
7.46
7.48
7.56

3

9.17
9.20
9.23
9.28
9.33
9.36
9.41
9.45
9.46
9.48
9.56

5

10.33
10.36
10.41
10.45
10.46
10.48
10.56

7

12.17
12.20
12.23
12.28
12.33
12.36
12.41
12.45
12.46
12.48
12.56

9
13.47
13.50
13.53
13.58
14.03
14.06
14.11
14.15
14.16
14.18
14.26

// 13
15.17 15.47
15.20 15.50
15.23 15.53

15.58
15.30 16.03

16.06
16.11
16.15
16.16
16.18
16.26

75

17.03
17.06
17.11
17.15
17.16
17.18
17.26

17

18.03
18.06
18.11
18.15
18.16
18.18
18.26

407

13.17
13.20
13.23
13.28
13.33
13.36
13.41
13.45
13.46
13.48
13.56

409 411

l

14.33 15.33
14.36 15.36
14.41 15.41
14.45 15.45
14.46 15.46
14.48 15.48
14.56 15.56

413
17.17
17.20
17.23
17.28
17.33

van Zutphen naar Vorden
Plaats en Halte Ritnr. W 12

Zupthen, Station NS \
Warnsveld, Marktplein
Warnsveld, Den Bouw
Warnsveld, Winkelcentrum
Zutphen, Spittaal
Vierakker, De Vlieg
Wichmond, Krijt
Wichmond, v.d. Brink
Kasteel Hackfort
Villa Nuova
Vorden, Station NS A

8.35
8.43
8.45
8.46
8.50
8.55
8.58
9.03
9.07
9.10
9.13

10.05
10.13
10.15
10.16
10.20
10.25
10.28

11.35
11.43
11.45
11.46
11.50
11.55
11.58
12.03
12.07
12.10
12.13

10.05
13.13
13.15
13.16
13.20
13.25
13.28
13.33
13.37
13.40
13.43

14.35
14.43
14.45
14.46
14.50
14.55
14.58 15.30
15.03
15.07 15.37
15.10 15.40
15.13 15.43

14

16.35
16.43
16.45
16.46
16.50
16.55
16.58

16
17.35
17.43
17.45
17.46
17.50
17.55
17.58

18
18.35
18.43
18.45
18.46
18.50
18.55
18.58
19.03

406 408
! 14.05

12.58
13.03
13.07
13.10
13.13

14.13
14.15

410

15.05
15.13
15.15

14.16 15.16
14.20 15.20
14.25 ; 15.25
14.28 15.28

412

16.35
16.43
16.45
16.46
16.50
16.55
16.58
17.03
17.07
17.10
17.13

WVO B

BOUWBEDRIJF
ROUWENHORST RUURLO

Barchemseweg
Tel.: 05735



Op woensdag 7 juni
organiseert de VVD
afdeling Vorden een
openbare bijeenkomst
in Hotel Bakker,
aanvang 20.30 uur.

De gedeputeerde ir. J.C. Boxem, woonachtig te
Borculo, zal een spreekbeurt houden onder de
titel:

Provinciale politiek
Verspilde moeite of voorwaarde voor

een goede gemeente politiek

Na afloop gelegenheid tot
discussie.

Daarom:
Komt allen, het loont
de moeite!

l

Zaterdag is de bar i.v.m. 'n
grote partij

gesloten.
bodeqa

1 tynttoflï*
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.

Metaalwarenbedrijf vraagt

Produktiemedewerker m/v
(leeftijd 16-20 jaar)

voor de bediening en productcontrole van
volautomatische machines.
Opleiding: bij voorkeur LTS (metaal).

Brieven onder nummer V10-2 Bureau Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden. •

gfiaamdekoratie
;in z'n mooiste vorm.

Een raam geeft u bij
uitstek de mogelijkheid

om sfeer en harmonie
in uw interieur te bren-

gen.

Bécé biedt u een zeer

uitgebreide en modieu-
ze kollektie "lichtrege-

laars". Rolgordijnen,

aluminium en vertika-

le jaloezieën in de

mooiste dessins en

heel veel kleuren.

DE ^ÜPANNEVOGEL
^^ MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurtosewcg 2 - Hongelo (Gld.) - Tel. 0575J-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 05735-3193

flMbécé

.^RAAMDEKORATIE OP MAAT:

Hoera,
geslaagd!

Dan zo'n meter gebak

vruchten, mokka,
slagroom, hazelnoot.

Banketbakkerij
J. WIEKART

Burg. Galleestraat 6
Vorden-Tel. 1750

ZATERDAG PINKSTERKRONEN

CAF - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10- VORDEN

FRED PROFICIAT MET JE l O-JARIG BESTAAN

VAN JE FUST VOETBALTOURNOOI.
HET WAS ALTIJD PERFECT: GA zo DOOR EN OP
11 JUNI LOOPT HET MISSCHIEN WEL STORM

BIJ HET KOFFIECONCERT VAN

STORM
Voorprogramma:

KAS BENDJEN en
ALMOST SOBER

Aanvang 10.15 uur. Kaarten in voorverkoop!
Hannie.

,,-4

^<iï£^^;' mtfif.

O^ÉEltó

v/ï-fê-
vsSÜ/XXy'm&£<tm&m

Inplaats van één stempel per besteding
van ƒ 25,- krijgt u nu liefst TWEE stem-

pels op uw spaarkaart. Dat betekent
dubbel zo snel die 25 piek korting bij
elkaar sparen. Voor maar 20 stempeltjes
heeft u die al te pakken. De actie loopt

tot en met 1 juli 1995 dus kom snel
zoveel mogelijk voordeel opdoen.

HARMSEN
Zei He m se weg 21 .
7255 PS Heg
Tel.: 05753*

/cleccN
HOME

Wij zijn iedere dag in de week geopend
behalve zondag

'DECO HOME ZORGT ERVOOR ; IK MOOIER WOON'

Salon voor volledige en
deelbehandelingen, acnebeh. , visagie,
gezicht-, lichaam-en deelmassage,
adviezen, voetreflexzonemassage en
medische camouflage.

HUIDVERZORGING

lULÓÓ&ït

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden . te l . 3025

Win gratis
helicopter-

vlucht.

'T/cd de faxt, fa.

Weer volop

PERKPLANTEN
GERANIUM's

FUCHSI A'S, enz. enz.
Alle dagen VERSE voorraad!

Voor Pinksteren bij iedere aankoop
l BOS BLOEMEN KADO

IERSBEDRIJF
KWEKERIJ

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

HET ADRES VOOR AL UW PERKPLANTEN

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied,
buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur
ligt vanaf 2 juni 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: Drukkerij Weevers b.v.
straat en huisnummer: Nieuwstad 30
postkode/gemeente: 7251 AH Vorden
adres van de inrichting: Nieuwstad 30 te Vorden
om een revisie-vergunning voor het in werking heb-
ben van een drukkerij.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 30 juni 1995.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 30 mei 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7492 (doorkiesnummer),
fax. 05752-7444.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethou^^s van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn verga-
dering van 25 april 1995 de 'Verordening tot wijziging
van de Verordening op de vaste commissies van ad-
vies aan burgemeester ej^wethouders van de ge-
meente Vorden 1994' he^Bastgesteld.
Deze verordening ligt vaTW heden ter gemeentese-
cretarie, afd. bestuur, ter inzage en is tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar.
De verordening is tegen betaling van de kosten ver-
krijgbaar.

Vorden, 1 juni 1995,
burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

KLEUR MET

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

Dorpsstraat 8 Vorden
Tel. 05752-4355

NAAR

Dus haal 'm snel, je kleurplaat, want voor 9 juni
1 995 moet 'ie weer ingeleverd worden.

1 e prijs 4 ENTREEBEWIJZEN
EN 4 AVONTURENMENU'S

2e prijs 2 ENTREEBEWIJZEN

3e prijs KNUFFELBEEST
VAN KAPITEIN GEELSNAVEL

1e en 2e pinksterdag GEOPEND

TEL. 43 55

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene Wet Bestuursrecht

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied,
buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur
ligt vanaf 2 juni 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer D. Bruil
straat en huisnummer: Okhorstweg 3
postkode/gemeente: 7251 RG Vorden
adres van de inrichting: Okhorstweg 3 te Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met melkrundvee,
vleesvarkens en fokvarkens

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

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

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

denkingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs 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 14 juli 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 na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 30 mei 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 05752-7483 (doorkiesnummer),
fax 05752-7444.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

2e Pinksterdag
dansavond
m.m.v. dansorkest

FESTIVAL
Entree f 10-
incl. kopje koffie.

Aanvang 20.00 uur

Voortaan iedere eerste zondag van de
maand dansavond!

{ Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.
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