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Wereldwinkel houdt
volgende week Bewoners Hoctmkhof boos op gemeente

l t* f» A • * ^Jgrote koffieactie
In verband met de 'Week van de Kof-
fie' zullen de medewerkers van de
Wereldwinkel volgende week maan-
dag- en dinsdagavond 300 huisadres-
sen in Plan Boonk bezoeken om Der-
de Wereld Koffie te verkopen. 'Op die
manier proberen wij een bredere
groep mensen te bereiken. Want niet
iedereen bezoekt onze kraam op de
weekmarkt. Hoewel dat aantal wel
groeiende is', aldus voorzitter Eef
Kisjes van de Wereldwinkel. Naast de
verkoop van koffie is de actie van vol-
gende week ook bedoelt om de men-
sen te informeren over het werk van
de Wereldwinkel. 'Ik ben van mening
dat we onze ogen niet mogen sluiten
voor het feit dat een groot gedeelte
van de wereld in armoede leeft. Daar
moet iets aan gebeuren. En dat kan
door meer produkten uit ontwikkelin-
gslanden te kopen', zegt Eef kistjes in
een gesprek met Weekblad Contact.
Zie interview Tweede Blad.

Sietske Berends
legt eerste
steen Decanije
In aanwezigheid van tal van genodig-
den werd vrijdagmiddag de eerste
steen onthuld van het appartementen-
complex 'De Decanije'. De onthul-
ling werd verricht door mevrouw
Sietske Berends, toekomstig echtge-
note van Maarten van Dijk, een van
de ontwikkelaars van het projekt. 'De
Decanije' was een groot aantal jaren
in Vorden beter bekend als een Her-
stellingsoord voor onder meer men-
sen die een operatie hadden onder-
gaan of overspannen waren. Vanwege
het dichtdraaien door het Rijk van de
subsidiekraan werd 'De Decanije' in
1988 gesloten. Er werden de afgelo-
pen jaren tal van pogingen gedaan het
complex te verkopen. Dat lukte uit-
eindelijk in 1993. De projektontwik-
kelaars C.E. van Asbeck en M.R. van
Dijk kochten 'De Decanije' en ont-
wikkelden plannen die moeten leiden
tot vier gebouwen met daarin 40 ap-
partementen.
Afgelopen jaar werd het hoofdge-
bouw gesloopt en uiteindelijk weer
geheel in oude stijl opgetrokken
waarin thans 16 appartementen in on-
dergebracht worden die eind 1995
voor bewoning gereed zullen zijn.
Tijdens zijn openingswoord vertelde
Maarten van Dijk de reden van aan-
koop door zijn maatschappij. 'Toen
wij anderhalf jaar geleden door het
park werden rondgeleid vonden wij
deze plek om te likkebaarden. Een
prachtige locatie waar iets moois van
te maken valt', aldus Maarten van
Dijk. Nadat Sietske Berends de eerste
steen had onthuld, onverhandigde ze
burgemeester Kamerling een schets
van het nieuwe gebouw. Burgemees-
ter Kamerling toonde zich verheugd
dat na veel inzet 'De Decanije' uitein-
delijk zo'n goede bestemming heeft
gekregen en bood op zijn beurt de zo-
juist verschenen gemeentegids aan.

20 gratis vluchten
methelicopterop
Tweede Pinksterdag
In het kader van de actie 'Samen sterk
voor de Dorpskerk' worden er op
Tweede Pinksterdag talloze activitei-
ten gehouden op het gemeentelijke
sportterrein. Zo bestaat er de moge-
lijkheid om voor 50 gulden per per-
soon met een helicopter een rond-
vlucht te maken boven Vorden. De fir-
ma Barendsen en drukkerij Weevers
geven in totaal 20 gratis vluchten
weg. Hiervoor hebben zij een prij-
svraag uitgeschreven. Zie elders in dit
blad.

SWOV

De bewoners van de H oetinkhof zijn boos op de gemeente. Deze heeft zes esdoorns in de wijk op een zodanige wijze
gesnoeid dat het vrijwel uitgesloten is dat deze bomen weer zullen uitlopen. De zes esdoorns moesten dit voorjaar geknot
worden omdat ze anders te groot zouden worden. Inmiddels heeft de gemeente toegegeven dat er te grondig is gesnoeid.
In het najaar zal het plantsoen van nieuwe bomen worden voorzien. De bewoners van de H oetinkhof lieten vorige week
duidelijk hun woede blijken. Het plantsoen was voorzien van een spandoek en de bomen werden voorzien van tekstbor-
den. Deze moesten echter nog dezelfde dag weer worden verwijderd. Bewoonster Ans van Til: 'Dat moest van de gemeen-
te. Anders zouden ze ons een rekening sturen voor het opruimen van het spandoek.'

Commissie wil onderzoek
naar uitbouw politieburo
De gemeente Vorden wil een bedrag
van 4.990 gulden beschikbaar stel-
len voor een onderzoek naar de mo-
gelijkheid om de sector Samenle-
ving onder te brengen in het huidi-
ge politiebureau. Dit bleek vorige
week woensdagavond tijdens de
commissievergadering milieu, wel-
zijn, personeelszaken en financiën.
Aangezien de gemeente zelf geen
tijd heef om dit onderzoek te gaan
verrichten, willen ze daar Advies-
bureau Vaags voor inschakelen.

Dit onderzoek is een vervolg op de
gemeenteraadsvergadering van vori-
ge maand. Daarin werd het plan van
het college van B. en W. behandeld
om bij kasteel Vorden voor een perio-
de van vijfjaar enkele kantoorcontai-
ners te plaatsen om de huisvesting-
sproblemen op het gemeentehuis een
hoofd te bieden. Het voorstel werd
door een unanieme raad van tafel ge-
veegd. Zij vond kantoorcontainers bij
het kasteel estetisch niet verantwoord
en een veel te dure oplossing van het
huisvestingsprobleem. De raad vroeg

zich af of het niet mogelijk was een
gedeelte van het personeel te huisves-
ten in het huidige politiebureau aan de
Raadhuisstraat.

Het mag duidelijk zijn dat de raads-
commissie vorige week woensdag-
avond blij was met het nieuwe voor-
stel van het college van Burgemeester

en Wethouders. De con^wsie drong
er op aan dat in het onderroek nadruk-
kelijk aandacht besteed moet worden
aan de mogelijkheden om het politie-
bureau aan de achterzijde uit te bou-
wen. In dat geval zou afgezien kun-
nen worden van het pla^jtn van één
of meer containers acht^^et bureau.
De commissie ging accoord met het
voorstel.

Opbrengst collecte
De collecte Nationaal Fonds sport
Gehandicapten heeft in Vorden een
bedrag opgeleverd van f 4.756,40.

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.

Gevarieerd aanbod voor vakantieganger

Het kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden is op vrijdag 26 mei
in verband met Hemelvaartsdag ge-
sloten.

De VVV heeft de vakantieganger
die Vorden de komende zomer wil
bezoeken heel wat te bieden. Zo
wordt er vanaf 28 juni tot en met 30
augustus elke woensdagmiddag de
achtkastelenfietstocht gehouden.
Duizenden mensen hebben deze
tocht inmiddels gefietst. De VVV
verwacht dat er ook dit jaar weer
vele toeristen aan de start zullen
verschijnen.

Wie niet van fietsen houdt, kan op 5
en 12 juli en 9 en 16 augustus onder
deskundige leiding deelnemen aan de
avondwandeling op het landgoed
'Den Bramel'. Verder kan het biolo-
gisch-dynamisch bedrijf 'De Vijf-
sprong' op dinsdag 11 juli en dinsdag
l augustus bezichtigd worden. Dat-
zelfde geldt voor de partikuliere pijn-
bomenverzameling op het landgoed
'De Belten'. Bezoekers kunnen hier
vanaf 20 juni tot en met 15 augustus
elke dinsdagavond terecht. Verder
worden er in de maanden juni, juli en

augustus elke dinsdag huifkartochten
gehouden.
Kasteel Vorden wordt deze zomer ook
weer voor het publiek opengesteld.
Zo zijn er in de maand juni op maan-
dagavond rondleidingen door het ge-
meentehuis van Vorden. In de maan-
den juli en augustus is het kasteel drie
avonden per week open voor de toe-
risten. Er zijn dan rondleidingen op
maandag, woensdag en donderdag.
Ook in september opent kasteel Vor-
den haar poorten. Het gemeentehuis
kan in die maand op maandagavond
bekeken worden.
Het Vordens Mannenkoor en de mu-
ziekvereniging Concordia geven in
samenwerking met de VVV op zon-
dag 11 juni nabij kasteel Vorden een
concert. Op vrijdag 4 augustus is de
VVV gastheer van het 'Zomerorkest'
dat die avond op het Marktplein een
concert zal verzorgen. De Kunstmarkt
vindt plaats op zaterdag 12 augustus.
In het zomerprogramma van de VVV
zijn ook tal van evenementen opgeno-

men die door verenigingen of instel-
lingen zelf worden georganiseerd. Zo
houdt de 'Stichting Lindese Molen' in
de maanden juli en augustus elke
woensdagavond het programma 'Ver-
halen onder de Molen' waaraan me-
dewerking wordt verleend door Peter
Hoefnagels, Ben en Trude Rogmans,
Diny Hiddink en Gery Groot Zwaaf-
tink.

De Stichting 'Ham-Party' houdt op
zaterdag l juli een groot tuinfeest bij
de kampeerboerderij van de familie
Wagenvoort aan de Dennendijk. Za-
terdag 29 juli vindt de negende editie
van de Beach Party plaats.

De Vereniging Natuurmonumenten
geeft op dinsdag 11 en 18 juli en 22 en
29 augustus in de Van Westerholtzaal
van kasteel Hackfort een lezing met
diapresentatie. Ook worden de tuinen
van de Wiersse de komende maanden
een aantal keren voor het publiek
opengesteld.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Donderdag25 me/9.00 uur 40ste dag na Pasen
(Hemelvaartsdag) dhr. H.G. Dijkman. Gez.
dienst is in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 28 mei 10.00 uur 7e zondag in de 50-
dagentijd ds. H. Westerink. Bevestiging ambts-
dragers. Er is zondagsschool en jeugdkerk. Na
afloop koffiedrinken in de Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur
dhr. H.G. Dijkman, gez. dienst in Geref. Kerk.
Zondag 28 mei 10.00 uur ds. H.G. Rang, Apel-
doorn; 19.00 uur ds. F.H. Veenhuizen, Apel-
doorn.

RK Kerk Kranenburg
Woensdag 24 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 28 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
30+ koor.

RK Kerk Vorden
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag Eucharistie-
viering, Herenkoor.
Zaterdag 27 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 mei Pastoor
J. Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.28-29 mei
Pastoor W. Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-
1314.

Huisarts 25 mei dr. Dagevos, het Vaarwerk 1,
tel. 2432. 28-29 mei 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 óf 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 10.15uur en 17.15tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 25-26-27-28 mei W.A. Houtman, Vor-
den, tel. 05752-2253. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 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.

V I K R A K K K R - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 25 mei 9.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.
Zondag 28 mei 10.00 uur ds. l. de Zwart, Maas-
bracht.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Woensdag 24 mei 17.00 uur Vooravond, viering
van Hemelvaartsdag.
Donderdag 25 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Hemelvaart.
Zaterdag 27 mei 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 28 mei 10.00 uur Gebedsdienst,
Dameskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 mei Pastoor
J. Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456. 28-29 mei
Pastoor W. Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-
1314.

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

888

• UÏÏOfUX

ë HÖSÏR

• WEDEX

• TRECO

• CASCADE

L U B B E R S W O O N W I N K E L
• B0KASSPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600 S W*.



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

GERANIUM + PERKPLANTEN
VERKOOP vers van de kwekerij

* wéér vele nieuwe soorten * ook klimgeraniums (Bronkhorster)
* voor perken, bakken, schalen, potten * tevens potgrond, compost en
* hangend, staand, kruipend en bemesting

op stam * 2000 m2 vol, om zelf uit te zoeken

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak
Open: ma.-vr. 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur - zat. lot 16.00 uur

DE WONERIJ

TAPIJT
GORDIJNEN

ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

Wie eenmaal

WALDKORN
heef t gekend,

eet niet anders,

is verwend.

Burg. Galleestraat 22
Vorden-Tel. 1877

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

Bus bestellen?

Harren bellen!
HAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. 05758-1334

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 Gld. en Vorden

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

5 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251ECvorden

Darmfunktie-dragees

Geven een V regelmatige
darmfunktie

Werken mee aan uw
ideale gewicht. Samengesteld

uit natuurlijke kruiden.

rapiti Darmfunktie dragees 40 st. ƒ 9,65

Wapiti Darmfunktie dragees 60 st. ƒ 13,95

Verkrijgbaar bij:

drogisterij-parfumerie

Ten KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-2219

NIEUW !
JIM HEERSINK HAARMODE introduceert een nieuwe

vorm van dienstverlening:

De ThuisKapper"u

Wilt u of kunt u de deur niet uit?
Laat dan thuis uw haar knippen en/of kleuren en/of

permanenten en/of föhnen en/of watergolven.

(Befgerust voorinformatie of-vooreen afspraa^

viseren u graag!

1215
JIM HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden 3S 05752-1215

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vlh schildersbedrijf U iterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

i KIPFILET lekker mager, lekker makkelijk
deze week EXTRA VOORDELIG

SPECIALITEITEN

Hamburgers
Speciaal

5 halen,

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Gebraden Runderrollade

100 gram f l 598

WEEKEND
Kip filet

1 kilo ƒ 1 O,—

Lende lapjes
500 gram 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

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

2 BOS SNIJBLOEMEN NAAR KEUZE 8,9SJ|

4 FUCHSIA'S

10,-
Volop 1-jarige

PERKPLANTEN

4 GERANIUMS

10,-

DE VALEWEIDE-bloemen

Qi

I

Aanstaande Woensdag
24 mei 1995

Verkoop buiten op de stoep:

Verse witte bolletjes
Verse witte puntjes
Verse sesam bolletjes
Verse maanzaad bolletjes
Verse tarwe bolletjes
Verse vloer Racletten
Verse krentebollen

Uitzoeken maar!

10 STUKS VOOR 2*75

Natuurlijk bij

i

S

4,

UlilbertenVuonne
Grotenhuys

Smidsstraat 2 - 7251 XS Vorden



Een nieuw leven
een klein wonder
het klinkt zo gewoon
maar is voor ons
zo heel bijzonder.

Na maandenlange binnenpret
ben ik op 20 mei 1995 om
14.12 uur op de wereld gezet.

Thijmen

Ik weeg 3700 gram bloot en
ben 52 cm groot.

Karin en Gerrit Beeftink

Joostinkweg 12
7251 HK Vorden
Tel. 05752-1249

Als u mij wilt zien, bel dan
eerst, anders slaap ik
misschien.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons dochtertje en zusje

Demi Marijn

Berno en
Marijke Duistermaat-

Hendriksen
Liz
Jerry

Zaterdag 20 mei 1995

Eikenlaan 2
7251 LT Vorden
Tel. 05752-6543

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur.

DANKBETUIGING
Omdat het ons onmogelijk is
om iedereen persoonlijk te be-
danken, willen we hierbij ieder-
een danken voor het medele-
ven in vele vormen bij het
overlijden van mijn man, vader
en opa

W.TH.HUBERS

Het was voor ons een grote
steun.

B.E. Hubers-Nijenhuis
Kinderen en kleinkinderen

Baak, mei 1995

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerl 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme ol 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.

• TE KOOP: z.g.o.h. Nissan
Sunny 1.6 SLX 5-deurs, veel
ace., bj. '87. Tel. 05753-3783.

• TE KOOP: luxaflex buiten-
scherm, 3 m breed oranje-
doek. Prijs n.o.t.k. Tel. 05752-
2784.

• AF TE HALEN: katertje of
poesje (ca. zes weken oud). J.
Ouwinga, Nieuwstad 59, Vor-
den. Tel. 05752-2090.

• TE KOOP: 3 ha gras (kuil-
gras). Heyendaalseweg 1.
Vorden. Briefjes inleveren 29
mei 18.00 uur.

• TE KOOP: Duitse herder-
pups met stamboom. Ouders
HD-vrij. Tel. 05752-1760.

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

Wilt U ook weer
mooi brul n

de zomer In?
DAN IS HET NU TIJD VOOR

EENZONNEKUUR
Bij aankoop kuurkaart (1 Ox)

fl. 30.-/40,- korting
op badmode van Margalé B

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-16.00 uur

Kuurkaart (10x) vanaf
fl. 69,-.

Op zondag 28 mei zijn wij

Henk Hulstijn
en

Jopie Hulstijn- Weenk

25 jaar getrouwd.

Woensdag 31 mei hopen wij dit te
vieren.

Gelegenheid om ons hiermee te
feliciteren van 15.30 tot 17.30 uur in
de Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

"t Geurken'
Geurkenweg 1
7251 MN Vorden

o

.
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Op maandag 29 mei a.s.
zijn wij

Wim Ruiterkamp
en

Gerda Ruiterkamp-Bannink

ii

:

i

:

25 jaar getrouwd.

Wilt U ons hiermee gelukwensen,
dan bent U van harte welkom op
onze receptie op vrijdag 2 juni a.s.
van 16.00-17.30 uur in Zalencentrum
Bousema, Zutphenseweg 27
te Lochem.

Zaterdag 3 juni 1995 hopen wij ons
40-jarig huwelijk te herdenken.

Henk Leemkuil
en

Mina Leemkuil-ter Haar

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 18.00 uur in ,,De Tapperij",
Julianaplein 4 te Ruurlo.

W. Alexanderlaan 4
| 7261 WK Ruurlo

'

I

'

| Mei 1995.
0 Schoneveldsdijk 7a, 7244 RN Barchem
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Op vrijdag 2 juni a.s.
hopen wij

Wim Dimmendaal
en

Diny Dimmendaal-v/d Brink

Algemene kennisgeving

Na een liefdevolle verzorging in woon- en zorg-
centrum 'De Wehme' te Vorden, is heden rustig
ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot-, overgroot- en bet-overgrootmoeder

TONIAHENDRIKA
GOLSTEIN-WICHERINK

WEDUWE VAN JOHAN WILLEM GOLSTEIN

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden : Annie
Gerrit
Riek en Henk

Zevenaar: Derk en Mien
Vorden : Johan

Warnsveld : Anton
Laren : Zwenneken en Jan

Vorden : Berthus en Lenie
Henk
Wim en Gerrie
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 17 mei 1995
Correspondentie-adres:
A. Stokkink-Golstein, Julianalaan 10, 7251 ER Vorden

De begrafenis heeft maandag 22 mei plaatsge-
had op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
t is vreemd, maar die vergeet je.
Je zegt: 'Ik ben wat moe'
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alle liefde en zorgzaamheid die zij ons geschon-
ken heeft, geven wij u kennis dat na een liefde-
volle verzorging in het verpleeghuis 'Leeuwerik-
weide' te Zutphen, voorzien van het H. Sacra-
ment der Zieken, is heengegaan onze zorgzame
moeder en oma

MARIA JOHANNASESINK

op de leeftijd van 88 jaar.

Doetinchem :
Wichmond :

Zieuwent:
Warnsveld :

Rio de Janeiro :
Vorden :

Wichmond :
Zevenaar:

Annie en Henk
Betsy en Nol
Joke en Theo
Tonnie en Engelien
Hans
Maria
Herman t
Piet
en kleinkinderen

Zutphen, 22 mei 1995

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden
opgedragen op zaterdag 27 mei a.s. om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te
Vierakker, waarna begrafenis op het R.K. Kerk-
hof aldaar.
Zij die haar de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd. Vrijdag 26 mei zal om
19.00 uur een avondwake tot haar intentie wor-
den gehouden in bovengenoemde parochie-
kerk.
Moeder is opgebaard in de aula van 'Ons Huis',
Beukenlaan 30 te Hengelo (G.). Condoleance-
en aulabezoek na de avondwake tot 20.30 uur,
ingang Bleekstraat. Na de begrafenis gelegen-
heid tot condoleren in het Ludgerusgebouw te
Vierakker.
Correspondentie-adres: A.J. Nijenhuis, Beek-
laan 6,7234 SL Wichmond.

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: E>3 §

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

„M22.AWQS"
DHEIUMME45-WARNSVELO

TELEFOON 23269

RÜURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Dtogislorij - Parfumerie - Schoonheidssalon

nwïanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 • Hengelo (GW.) - lel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstenk
Begoniastraat 3

7211 ALStecndercn
Telefoon 2398

SPECIALE WEEKENDAANBIEDINGEN

Heeft U ze al geproefd ?

...ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN...

DIT WEEKEND:

GOED GEVULDE
APPELKRUIMELVLAAIEN

zeker voor 12 royale punten

NUmaarvoor IHTjOw

HEERLIJKE
BOSVRUCHTEN-

VL AAIT J ES
met 7 verschillende bosvruchten en een toefje

slagroom

DIT WEEKEND:

5HALEN 4 BETALEN

MÜSLI KRUIDKOEK
royaal gevuld met noten en rozijnen

NU voor 4jOU

zie ook onze dagaanbiedingen

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

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Het kantoor van notaris Mr. R. Das
te Vorden is

vrijdag 26 mei
de gehele dag

GESLOTEN

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgeblttenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurs service

Las-montage en constructiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
schadeherstel.
Sterk in agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersmeedwerk
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vierakker - Tel./Fax 05754-1825

s

KEUR- m^SP^/Tl DE
SLAGER V^£ gMP'X l ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

De Verstoppers wensen u allen
een hele fijne Hemelvaartsdag toe.

AANBIEDINGEN GELDIG vrijdag 26 en zaterdag 27 mei

SHOARMA en/of
GYROSVLEES

1,95500gram

Vleeswarenaanbieding:

ACHTERHAM
lekker bij de asperges

2 pc
J ^

Keurkoopje:

GEKRUID GEHAKT
4 QC

J V/V/

SPECIAL:

VOORJAAR-
KRIEBELS

(reepjes varkensvlees
met prei/wortel, noten

en lekker gekruid)

VLEESWAREN-
SPECIAL:

100 gram 1,95

GEBRADEN
PEPERCARRÉ

100 gram

KEURSLACER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

IJSBERGSLA

1,50grote krop

RAUWKOST
SLANK EN FIT

2,50250 gram

SALADES
O.A. HUZAREN, RUNDVLEES,

AARDAPPEL OR AARDAPPEL MET Ei

nuSOOQram 3,95
VOOR D f MAANDAG-, DINSDAG-

EN WOENSDAG-AANBIEDINGEN

2I€ HET BORD 81 J D€ WINKEL

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

VRIJDAG EN ZATERDAG

SUIKERBROODJE

NU l j

VOLKOREN
MEERGRANENBOLLETJE

MOLENWIEKJES

NU VOOR

VRUCHTENVLAAI
met diverse vruchten erop

per stuk 15,-
Ook halve vlaaien of punten

verkrijgbaar.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL 1384



2ePINKSTERDAG5juni
Gemeentelijk sportterrein Vorden - AANVANG 11.00 uur
ENTREE f 2,50 - Kinderen tot 12 jaar f 1 -

HELICOPTER
VLUCHTEN

VOETBALWEDSTRIJDfN •
PUPILLEN en VETERANEN van VORDEN, SOCIÏ, RATTI
GEKOSTUMEERDE WEDSTRIJD KERKR*\DSLEDEN-PROMINENf EN

TER OPLUISTERING 'S MIDDAGS ALMOST SOBER

DIVERSE SPELEN / WARME- EN KOUDE HAPJES

De kantine wordt gratis beschikbaar gesteld 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?

GESPONSORD DOOR:

BARENDSEN
30.

BARGNDSEN
G E S C H E N K E N

Naam

Adr

Woonplaats „ ___ ____ : __________ ; _ __

Oplossing:

|ï ^ 2 3 4 5

Wanneer u fruitende prezen ;Wfr claii ktwit u voor 50 giüdeheen
kaart kopen die recht geeft op een neikoptervlüeht» Deze kaarten
/ijn verkrijfihaar bij Drukkerij Weevers en slagerij Rodenburg.

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
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Politïeliï/ta
Vordeii

Voorzitter Eef Kisjes van de Wereldwinkel Vorden.

De politie hield,vorige week donder-
dagochtend tussen 7.30 en 10.00 uur
een radarcontrole op de Horsterkamp.
Er passeerden in totaal 521 wagens
waarvan er 109 te hard reden. De
hoogst gemeten snelheid was 91 kilo-
meter per uur. Op deze weg mag
slechts 50 kilometer per uur worden
gereden. Van 10.30 tot 12.30 uur ston-
den de agenten op de Ruurloseweg in
Kranenburg. Van de 363 voertuigen
die passeerden, gingen er 25 op de
bon. De hoogst gemeten snelheid was
140 kilometer per uur.
Op vrijdagavond 19 mei had er een
aanrijding plaats op de Deldenseweg.
Een 31-jarige vrouw uit Vorden reed
maar haar wagen richting het dorp
toen van de andere kant een tegenlig-
ger kwam. Aangezien de Deldense-
weg op het punt ietwat smal is, remde
ze af. De auto gleed vervolgens door
naar de andere weghelft. Oorzaak was
het gladde wegdek. De wagen beland-
de hier tegen een boom en kwam in
aanraking met de tweede auto. Deze
werd bestuurd door een 55-jarige
vrouw uit Vorden. Beide bestuurders
kwamen met de schrik. De auto van
de 31 -jarige vrouw was total loss en
moest worden weggesleept. In de
nacht van zaterdag op zondag werd de
voordeurruit van het politiebureau in-
getrapt. Er loopt inmiddels een onder-
zoek naar de daders.

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. Ook is er een weelde aan
bloeiende voorjaarsplanten.

4 We zullen met z'n allen een stap terug moeten doen'

HVG
Op dinsdag 16 mei kwamen de dames
van de Hervormde Vrouwengroep
Wichmond voor de laatste avond het
seizoen bijeen. Door eigen leden wer-
den enkele voordrachten gehouden,
waarna het de beurt was aan harmoni-
cagroep 'a-j moar leut hebt'. De uit
Steenderen en Toldijk afkomstige
muzikanten speelden gezellige liedjes
die aan elkaar werden gepraat door
jan Visser. Het was een geslaagde
avond. Op 20 september is de eerst-
volgende bijeenkomst van de HVG
Wichmond.

Collecte
Van 29 mei tot en met 3 juni heeft de
collecte voor de epilepsiebestrijding
plaats. Meer dan 100.000 mensen in
Nederland hebben epilepsie. Voor die
mensen is het Nationaal Epilepsie
Fonds actief. In 1995 wordt wederom
aandacht geschonken aan de kinderen
met epilepsie. Met uw financiële
steun kan onder andere worden on-
derzocht wat de gevolgen zijn van
langdurig medicijngebruik en of kin-
deren met een lager medicijngebruik
kunnen worden geholpen. Daarnaast
blijven andere zaken de aandacht vra-
gen zoals voorlichting aan epilepsie-
patiëntjes, voorlichting aan hun ou-
ders en de omgeving, ontspanning en
recreatie, kindervakanties en speciaal
onderwijs. Al deze activiteiten kosten
meer geld dan de overheid kan bijdra-
gen. Daarom is het Nationaal Epilep-
sie Fonds afhankelijk van giften en
donaties.

Eef Kisjes gelooft heilig in een an-
dere wereld. Een maatschappij
waarin mensen met elkaar willen
delen. Een samenleving waar de
kloof tussen arm en rijk langzamer-
hand verdwijnt. Op de vraag van
de verslaggever of ze niet een tikkie
te idealistisch is, reageert de voor-
zitter van de Vordense Wereldwin-
kel fel. 'Nee, natuurlijk niet! Ik geef
toe dat we een lange weg te gaan
hebben, maar ik ben ik ervan over-
tuigd dat steeds meer mensen gaan
inzien dat het zo niet langer kan. In
het westen hebben wij zoveel rijk-
dom dat we van gekkigheid niet
meer weten wat we moeten kopen',
aldus Eef Kisjes. Hiermee geeft ze
haar voornaamst drijfveer aan
waarom ze zich vijf jaar geleden
heeft aangesloten bij de plaatselijke
afdeling van de Wereldwinkel.
'Door produkten uit ontwikke-
lingslanden te verkopen, kan ik me
op een hele concrete manier inzet-
ten voor de mensen die daar leven.
Je steunt hen en dat geeft mij een
goed gevoel', aldus Eef Kisjes die
volgende week met 17 andere vrij-
willigers van de Wereldwinkel de
straten van Plan Boonk in trekt om
Max Havelaar Koffie te gaan ver-
kopen. Aanleiding daarvoor is de
'Week van de Koffie'. Een gesprek
over idealisme, het koopgedrag van
de consument en de bereidheid om
een stap terug te doen.

- Elk jaar wordt de 'Week van de Kof-
fie' gehouden. Wanneer kwamen jul-
lie op het idee om ah Wereldwinkel
daarop in te haken?
'Dat was twee jaar geleden. We wil-
den de koffie van de Wereldwinkel
wat meer onder de aandacht van de
mensen in Vorden brengen en vonden
de 'Week van de Koffie' daar een
prachtige aanleiding voor. Omdat we
maar met een beperkt aantal vrijwilli-
gers zijn - en het ook leuk moet blij-
ven - hebben we in dat eerst jaar drie-
honderd adressen bezocht in het ge-
bied rond de molen. En op die manier
werken we het dorp systematisch af.
Volgende week maandag- en dinsdag-
avond staat dus het Plan Boonk op het
programma. En het is niet eens zozeer
onze bedoeling om heel veel koffie te
verkopen. Hoewel dat natuurlijk wel
mooi meegenomen is. Nee, het gaat er
veel meer om dat we de mensen kun-
nen laten zien wie we zijn en waarom
we produkten uit de derde wereld ver-
kopen.'

- Weten de mensen dat nog steeds
niet?
'Veel mensen natuurlijk wel. Maar er
is ook altijd een groep die dat niet
weet. En juist die groep proberen wij
door middel van deze actie te berei-
ken. De mensen moeten ervan over-
tuigd raken dat de rijken steeds rijker
worden en de armen steeds armer. Die
kloof wordt steeds groter.'Tenminste
als we er niets aan doen. Wanneer ik
daar met mensen over praat, dan bes-
peur ik de gedachte dat het zo niet lan-
ger kan. We weten dat we met zo'n al-
len verkeerd bezig zijn. Maar om dan
de wensgedachte om te zetten in daad,
dat is een lange weg. Dat is verschrik-
kelijk moeilijk. Ik heb dat zelf ook
aan den lijfe ondervonden. Wanneer
je als consument een bepaald koopge-
drag hebt opgebouwd, dan is het heel
moeilijk om dat te veranderen. Het
probleem is datje in de supermarkt al-
les voor handen hebt. Het is daarom
de kunst om de route te verleggen
voor produkten die bij ons te koop
zijn. Zoals voor koffie. Helaas is dat
voor veel mensen een probleem. Ver-
der hebben wij natuurlijk de handicap
dat de mensen slechts drie uur per
week bij ons terecht kunnen. We heb-
ben geen eigen winkel. De mensen

kunnen alleen maar op vrijdagoch-
tend - als we op de weekmarkt staan -
hun boodschappen bij ons doen. Maar
desondanks merk ik toch dat de be-
langstelling voor produkten van de
Wereldwinkel de laatste jaren toe-
neemt. En dat is een positieve ontwik-
keling. Maar daar hebben we de laat-
ste jaren ook hard aan gewerkt.'

- Hoe hebben jullie dat gedaan?
'Door voorlichting te geven. Zo heb-
ben wij diverse vrouwengroepen in
Vorden bezocht. Op die manier bena-
der je rechtstreeks de mensen die
meestal de inkopen doen voor de ge-
zinnen. Want dat zijn toch meestal
nog de vrouwen. Wanneer je hen ver-
telt over de activiteiten van de We-
reldwinkel dan verlaag je als het ware
de drempel en zijn ze eerder bereid
om ook eens artikelen bij ons te ko-
pen. Het probleem is dat ze vertrouwd
zijn met de produkten in de super-
markt. Die kennen ze. De Wereldwin-
kel is voor hen een vreemde 'super-
markt'. En dat patroon willen wij
doorbreken.'

- Het verhaal klinkt logisch. Maar
bent u niet een tikkie te idealistisch?
'Nee, natuurlijk niet! Ik geef toe dat
we een lange weg te gaan hebben,
maar ik ben ik ervan overtuigd dat
steeds meer mensen gaan inzien dat

het zo niet langer kan. In het westen
hebben wij zoveel rijkdom dat we van
gekkigheid niet meer weten wat we
moeten kopen. Ik geloof dus echt dat
men gaat inzien dat we hebben te de-
len. Je kunt werkelijk niet meer de
ogen sluiten voor het feit dat een groot
deel van de wereldbevolking in bitte-
re armoede leef t.'

- Wat u verkondigt is een complete
revolutie!
'Ja, het zou ook allemaal nog veel ri-
goureuzer moeten. We moeten zelfs
bereid zijn om met z'n allen een stapje
terug te doen. En dat kan natuurlijk
ook best. We kunnen het best met wat
minder doen.'

- Maar de vraag is of de mensen in de
westerse maatschappij dat willen.
'Niet zomaar. We zijn wat dat betreft
heel hardleers. Maar ik geloof er wel
in omdat ik zie dat daar toch een zeke-
re bereidheid toe is. Mensen die be-
reid zijn een stap terug te doen. Het
geeft ook bijzonder veel voldoening
als je merkt dat koffieboeren in ont-
wikkelingslanden een bestaan weten
op te bouwen via het systeem van
Max Havelaar. Daar kun je toch al-
leen maar blij om zijn als dat lukt. En
dat moetje zien over te brengen bij de
mensen.'

- Onze maatschappij wordt steeds in-
dividualistischer. Dat staat haaks op
het beeld dat u nu beschrijft.
'Ja, dat ben ik met je eens. Dat staat er
haaks op. Maar er zijn ook mensen die
wel bereid zijn om die stap terug te
doen en van mening zijn datje niet al-
leen maar voor jezelf leeft.'

- Maar dan gaat het wel om een hele
kleine groep.
'Ja, maar die minderheid is groeiende.
Telkens als ik op televisie word ge-
confronteerd met beelden uit ontwik-
kelingslanden - en ik zie die giganti-
sche armoede en honger - dan over-
valt mij een gevoel van onmacht. En
het mooie is dat je die onmacht kunt
ombuigen. Het is niet zo dat we de
honger en droogte in die landen plots-
klaps kunnen wegnemen, maar dat
betekent niet dat we bij de pakken
moet gaan neerzitten. Nee, we moeten
ons juist zo positief mogelijk inzetten
voor een andere wereld. En dat moti-
veert mij om telkens weer met de We-
reldwinkel op de weekmarkt te gaan
staan. Want het is af en toe echt geen
pretje hoor. Vooral niet als het koud is
of regent. Nee, dan zit ik ook liever
thuis.'

- Hoe bent u bij de Wereldwinkel te-
rechtgekomen?
'Dat is een proces. Daar ben ik inge-

groeid. Op een gegeven moment
kwam ik tot de ontdekking dat het be-
grip 'delen' voor mij heel wezenlijk
is. Je kant als mens van alles hebben,
maar als je niet kunt delen met een an-
der, dan ben je eigenlijk een arm
mens. Vanuit dat motief ga je kijken
hoe je dat vorm kunt gaan geven in je
leven. Toen wij vijfjaar geleden ver-
huisden van Eefde naar Vorden, had
ik erg veel zin in een nieuwe uitda-
ging. In Eefde had ik me bezig gehou-
den met allerlei kerkelijke activiteiten
en ik vond dat het tijd werd dat ik iets
anders ging oppakken. Toen ik in een
advertentie in Weekblad Contact las
dat de Wereldwinkel op zoek was
nieuwe mensen heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en me aange-
meld.'

- Volgens mij hebben veel mensen het
idee dat jullie alleen maar koffie ver-
kopen.
'Ik weet niet of de mensen zo tegen de
Wereldwinkel aankijken. Het het zou
heel goed kunnen hoor. Maar we ver-
kopen natuurlijk veel meer dan alleen
maar koffie. Die hele actie die ge-
voerd is - en nog steeds bezig is - voor
de koffieboeren in ontwikkelingslan-
den krijg je binnenkort voor de cacao-
boeren. Op dit moment zijn de wester-
se landen bezig om de cacaoboter te
vervangen door vetcacao. En dat is
een ramp voor de cacaoboeren in ont-
wikkelingslanden. Want daar hangt
hun bestaan vanaf. Datzelfde verhaal
geldt bijvoorbeeld ook voor de tex-
tielweverijen in Libia. Op allerlei ter-
reinen moeten we als Wereldwinkel
dus allert blijven dat de derde wereld-
landen niet ten koste van protectionis-
me en harde economische wetten aan
de kant worden gezet. Want daardoor
wordt de kloof tussen arm en rijk al-
leen maar groter.'

- Maar het probleem is wel dat de
produkten van de Wereldwinkel net
even iets duurder zijn.
'Je kunt dat als een probleem zien.
Maar zoveel scheelt dat nou ook weer
niet. Het gaat echt niet om gigantische
bedragen. Want waar praten we over.
Een pak koffie of thee bij de Wereld-
winkel is misschien een dubbeltje of
kwartje duurder. Dat is toch bijna te
verwaarlozen. En als het daarop vast-
zit en mensen vinden onze koffie echt
te duur, laten ze dan proberen een pak
koffie in de maand minder te drinken.
Het geld dat ze dan overhouden kun-
nen ze opzij leggen voor de produkten
van de Wereldwinkel.'

- Jullie zijn slechts drie uur per week
'open' voor het publiek. Namelijk van
9 tot 12 op de weekmarkt. Zou het niet
veel aantrekkelijker zijn om een eigen
winkel te openen in Vorden?
'Natuurlijk. En daar dromen we ook
wel eens van. Daar wil ik best wel
voor uitkomen. Zo'n kiosk als de
VVV heeft op het marktplein dat zou
voor ons een prachtige locatie zijn.
Maar het is moeilijk om zo'n locatie
te v inden.'

- Bestaat er niet de mogelijkheid om
in een bestaande winkel een 'hoekje'
te huren?
'Heel toevallig is de landelijke afde-
ling van de Wereldwinkel op dit mo-
ment aan het onderzoeken of dat haal-
baar is. Ze hebben daarvoor diverse
winkelketens benaderd. Maar laten
we niet vergeten dat er al diverse win-
kels zijn waar zogenaamde Fair Trade
Artikelen worden verkocht. En dat is
een goede ontwikkeling. Want het
streven is toch dat artikelen uit de der-
de wereld gewoon worden opgeno-
men in de reguliere handel. Dus datje
overal derde wereld produkten kunt
kopen.'

W Vorden
De Activiteiten Stichting 'Vorden'
houdt zaterdagavond in samenwer-
king met de de Vordense voetbalvere-
niging haar jaarlijkse slotbal in zaal
de Herberg. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door dans- en sho-
workest Reflex. De toegang is gratis.
Op deze avond zal het elftal van het
jaar bekend worden gemaakt. Voor
meer info: 1318.

Bejaardensoos
Op woensdag 31 mei is er een middag
van de bejaardensoos Vierakker/
Wichmond. Deze wordt gehouden in
het Ludgerusgebouw in Vierakkerr.
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.

Vrouwenclub
Medler
Dinsdag 16 mei stond het jaarlijkse
reisje van de Vrouwenclub Medler op
het programma. Deze keer was de

plaats van bestemming een verras-
sing. Om acht uur vertrok het gezel-
schap richting Zwolle. De eerste stop
was in Elburg. Daar stond voor de da-
mes koffie met gebak klaar. Vervol-
gens reed de bus door de Flevopolder.
Door het Gaasterland werd een rond-
rit met een huifkar gemaakt. Aanslui-
tend stond er een koffietafel op het
programma in restaurant 'Gaaster-
land'. 's Middags brachten de dames
een bezoek aan het schilder- en

schaatsmuseum in Hindelopen, 's
avonds gevolgd door een diner in
Epe. Alles bij elkaar een geslaagd
uitstapje.

Snoekbaars
De hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' uit Vorden hield in de IJssel bij
Zuphen een onderlinge wedstrijd
waaraan door 18 personen werd deel-

genomen. In totaal werden er 70 vis-
sen gevangen met een totale lengte
van 14 meter en 52 centimeter. Eerste
plaats instromend: A. Zweverink 13
stuks - 3 meter en 4 cm; Eerste plaats
middenstromend: D. Weustenenk 5
stuks -1 meter en 45 cm; Eerste plaats
uitstromend: A. Vruggink 2 stuks - 60
centimeter. De volgende wedstrijd
vindt plaats op woensdag 31 mei.



Verkooppraatjes
f F V f'f tl/V • Het is gewoon een feit dat

Univé uw huis en haard goed verzekert. Voor het

geval er iets met uw kostbare spullen of uw huis

gebeurt. Uw Univé-Onderlinge staat u graag met

raad en daad bij. Als u een offerte wilt, maar ook

als u vragen heeft over bijvoorbeeld de waarde van

uw inboedel.

Meer weten? Bel ons of kom langs. Of stuur de

coupon op. Vandaag nog!

Premies
Premies per ƒ 1.000,- verzekerd bedrag. Hij de premies voor de woon-
huis- en de inboedelverzekering gaan we uit van woonhuizen van
steen met harde dakbedekking en ongevaarlijke belendingen. Premies
voor huizen van hout gebouwd, met rieten daken e.d. op aanvraag.

— Woonhuisverzekering —

Premies voor Nederland (m.u. v. Noord-Holtand):
Woonhuis Extra glasdekking

ƒ 0,60 f 0,15

Inboedelverzekering

Premies voorde regio's Groningen, Friesland, Drenthe. Overijssel.
Flevoland, (ielderland. Utrecht:

Inboedel
Zonder eigen risico f 1,60
Met eigen risico van f 100,-* ƒ 1.40

* Dit eigen ri.sico i.s van toepassing op schade als gevolg van brand,
schroeien en diefstal van tuinmeubelen uit de tuin.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo

Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo
Telefoon: 05735-1635

Ik wil graag meer weten over de woonhuis- en
inboedelverzekeringen van Univé.
[~1 Neem contact met mij op voor een vrijblijvende

afspraak.
D Stuur mij een aanvraagformulier voor:

H Woonhuixverzekering
H Inboedelverzekering

Naam: m/v

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Lidnummer:

U kunt deze bon opsturen aan: O. V.M. Barchem-Ruurlo,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo
(een postzegel is niet nodig).

TTNIVF.̂X VERZEKERINGEN i J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Onbeperkt
ASPERGES eten

met boerenham
of schnitzel

32,50

Gaarne
reserveren

VALLE VERZASCA * Vijveraanleg
.« «. .« ... .» -» î — Turnhout

BRONKHORSTERSTRAAT9 ̂ ^ *t J!?
1*6*™1."»

7256 KE KEIJENBORG Vijverartikelen
TEL 05753-1195 * Folie verwerking

PARTICULIERE VERKOOP iedere
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Hemelvaartsdag geopend.

Speciale aanbiedingen
VIJVERPOMP 2500 liter

van 239,- voor 180,-
Ook uw adres voor complete aanleg.

We kunnen
niet zender,•
geen rtiinuu

"Ergens vanuit de brokstukken
kwam nog stemgeluid."
Aardbevingen, overstromingen, vul-
kaanuitbarstingen. Situaties waarin
elke seconde telt. De aanwezigheid
van het Rode Kruis is dan van levens-
belang. Voor de eerste noodhulp
zoals de medische zorg, tenten en
voedsel. Maar ook daarna helpt het
Rode Kruis bij de wederopbouw.

"Je dochter zit
achter vijande-
lijke linies. Een
nachtmerrie."
.Het is nauwelijks
'voor te stellen wat
het is om niets
meer te horen van
'n dierbaar familie-

lid. Dankzij het internationale netwerk
van het Rode Kruis worden jaarlijks
vele tienduizenden familieberichten
verzonden. Voor veel mensen een
lichtpuntje in de duisternis.

Alleen met uw hulp kan het
Rode Kruis dit werk voort-
zetten. Elk bedrag wordt
goed besteed en betekent
ergens ter wereld hulp aan
iemand die niet zonder kan.
Zonder het Rode Kruis zou
de wereld er anders uitzien.
Zonder uw hulp is er geen
Rode Kruis. Geef!

"Eenzaam
achterblijven.
Voor velen
een schrik-
beeld."
Niet gemist
worden. Voor
veel eenzame
en hulpbehoe-
vende mensen
is dat de reali-
teit. Dankzij de telefooncirkels van
het Rode Kruis hebben veel van deze
mensen toch weer dagelijks contact.

GIRO 6868
of het bank/gironummer van uw plaatselijke afdeling

"Onbeschrijfelijk. Je redt een
mens. Omdat er bloed is."
Ernstige ongelukken kunnen vaak
alleen nog goed aflopen als er on-
middellijk bloed beschikbaar is. Het
Rode Kruis maakt dat mede mogelijk.
Elke dag opnieuw.

Collecte: 21 t/m 27 mei - 4 t/m 10 juni.

Het Nederlandse Rode Kruis JU

Vrijdag 26 mei

DE GEHELE DAG

GESLOTEN
Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22,7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

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

tel. 05753-3274

V tandems
staan voor u klaar.
De puzzeltocht Is
uitgezet. U kunt op
een actieve manier
kennismaken met
ome landelijke
omgeving. Gecom-
bineWd met onze
culinaire mogelijk-

Tandem/
zzeltocht

Kerkstraat 11
Keijenborg
TeL 05753-1293

THEO TERWEL l
M AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

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
NIEUWSTAO 30 - POSTBUS 22 - 72BO AA VORDEN
TELEFOON 06762-1010 - TELEFAX 06752-1O80

JAPONNEN

NU V.A.

119.-
modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22.7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438



10e|NTERNATIONALE
voor C-teams 28-29 mei

DEELNEMERS: AJAX • FEYENOORD
RSC ANDERLECHT • FC DNIEPR

SORBO JEUGDVOETBALTOERNOOI
Terrein: Gem. Sportpark w Vorden, Oude Zutphenseweg 11
aanvang: zaterdag 9.45 uur. zondag 10.00 uur

STANDARD LUIK» SELECTIETEAM GEM. VORDEN
KNVB SELECTIETEAM (Afd.Gelderland) «WILLEM II

1820 1995

175 jaar
Bakkerij Kreunen

In de maand mei bij
aankoop taart of gebak

vanaf f 25,-1 vrijkaart voor
Ponypark Slagharen

(voor 4 personen t.w.v.
f 95,-) geheel gratis.

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474
HENGELO(Gld.)

De zaak voor taarten met
smaak!

* kaarten geldig juli-
augustus

* zolang de voorraad
strekt

Voor verse Ruurlose

aardbeien, witlof
en div. andere

groenten en fruit
naar:

BANNINK
Hulshofweg 8 - RUURLO

OVFR TELEFONISCH
OI'GLGEVEN ADVERTENTIES
KAN MILT WORDEN
GI W.CLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Nu BODEMPRIJZEN

meto.a.

10 GERANIUMS
7,50

10
GOUDVISSEN

10,-

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

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

Te huur in Duitsland:
MOOIE 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

ASPERGEBOERDERIJ
"DE BOSKAMP"

Te koop:

VERSE ASPERGES

MARCEL HALFMAN

HENGELOSEWEG15
7251 PB VORDEN
TEL 05752-2480

De 'nieuwe 'bécé-
ip kollekties

3 vertikale en
g horizontale

jaloezieën!

Tonny Jur
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Loop gerust even bij ons
binnen om de nieuwe
bécé kollektieboeken in te
kijken.
Sfeervolle kleuren en
dessins nodigen uit tot

een krcatief spel met licht, kleur en sfeer.
Bécé garandeert u topkwaliteit en pasklare
levering binnen ^^
één week. ^W *^®^® raamdecoratie

Graag tot ziens bij:

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 057J5-3193

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVEN^AR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Dames T-shirts
met klein werkje Kinder-

badpakken

Diverse modellen
in kleurige

dessins

Spijker-
Bermuda's
voor
kinderen

Verschillende
spijkerjurkjes

Maten 92*164
Tuunteprijs

VA. ƒ 55,00

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.

.4&'10*1
-r:*;î V :̂:fT?:>'
lPm/f.

- deco
HOME

W$V&$&

725&PS Hengelo
Tel.: 05753 V4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON1

Profiteert/m 31 mei 1995 nog snel van onze speciale

JUBILEUMKORTING
ter gelegenheid van:

één jaar De Spannevogel Ruurlo

l U /O op vloerbedekking, gordijnen en vitrages

l ö /O voor een komplete woning
Uw Speciaalzaak in vloerbedekking, gordijnen, vitrages en zonwering.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
a

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
MOOB

ROOMBOTER
BEERTJES

500 GRAM NU

APPEL.

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

NU 2 VOOR

6,50 l 6,00



GELDIG MAANDAG 22/5 T/M ZATERDAG 27/5/'95

ONZE VLEESSPECIALS:

VARKENSBRAADSTUK 1000 gram van 14,90 voor.... 9,90
RUNDERSOEPVLEES OF RUNDERPOULET
1000 gram van 17,90 voor 12,90
BAMI/NASIVLEES 1000 gram van 13,90 voor 8,90

DAUWTRAPPERS EN LANGSLAPERS OPGELET:

WITTE BOLLEN/BRUINE BOLLEN 6 stuks nu 0,99
KRENTEBOLLEN4stuksnu 0,99
ROZIJNENBOLLEN 8 stuks nu 1,89

^BMto^ VERGEER KAAS
VERS VAN HET MES
jonge kaas 1000 gram
van 11,30 voor 9,98
SLAGERSHAM snijvers 100 gram
nu 2,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

V/D T.V.: NICOLA AARDAPPELEN nieuwe oogst 2Vfe kilo van 3,98 voor 2,98
GLOSTER HANDAPPELEN 1000 gram van 1,98 voor 1,49
SLA per krop van 1,49 voor 0,89

Wordt nu GRATIS lid van de grootste en gezelligste club van Nederland en
geniet heel veel voordeel:
Tot 45% korting op geselekteerde Edah winkelmerk produkten (geldig t/m
10-06--95).
EDAH VOLKOREN BISKWIE pak a 300 gram van 1,79 voor 0,i

EDAH PINDA'S
gezouten/ongezouten zak a 250 gram van 1,79 voor O,'
EDAH RODE BIETEN pot è 370 ml van 0,99 voor 0,1
Tot 45% korting op prachtige zomerwijnen (geldig t/m lO-05-'95).
EDAH SHERRY medium/pale/cream 750 ml van 6,95 voor 4,(
LAMBRUSCO LAGINA bianco/rosso 1500 ml van 7,50 voor 4,1
BORDEAUX CUVEE VERONIQUE 750 ml van 4,95 voor 3,(
En 10% extra kassakorting bij M&S mode (geldig tot en met 30-05-'95).
Nog niet in het bezit van een Edah-card vraag dan bij onze kassières.

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*

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.

„ Edah Servicelijn
''-- van maandag t/m vrijdag van

til l O tot l 2 en van 2 tot 4 uur
06-0506 kunt u gratis bellen met onze

GRA1IS j? service-afdeling. Daar kunt u
„iii1 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.

O T Ü N PüOT-
U I E N V U U R

BOSNIË

Niet te geloven en toch echt waar!
3 gezonde, volle maaltijden per dag

Afslanken betekent niet alleen "minder wegen",/
maar bewust worden van een gezonde levenswijze

geen liflafjes maar met de pot mee-eten.
De E.G.A. is Nederlands betere Afslank- en

Begeleidingsclub, want als U eenmaal op gewicht
gekomen bent kunt U dit met onze gezonde

voedingsvoorschriften ook blijven!

Leer gezond eten met uw gehele gezin en voorkom ernstige ziekten door slechte voeding

Int. dub voor betere voedingsgewoonten

E.GA-Nederland
vAi Ee'ste Gojcse Afsiank- en begeleicngtóub

Oosterhaven 53 - 2801 PE Gouda -Tel.: 01820-28619

/Cursusleidster:

Trix Evenboef, tel.: 05754 -1969

Cutsusplaats:

het Dcxpscentrum

ie Vorden

iedere maandag van 18.00 • 19.30 uur

Voor 5 PIEK
verbouwt een
vluchtelingen-

familie zijn eigen
voedsel. Doe mee

Giro 999
Stichting Vluchteling,

Den Haag.

WIJ DRUKKEN EEN
STEMPEL OP
UW DRUKWERK
Zakelijk drukwerk is belangrijk voor \V.,,
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 Jl ..,,.-.-,:-<mmMim/
herkenbaarheid van uw bedrijf.
Vandaar dat wij uw drukwerk graag
voorzien van een stempel, een persoonlijk 1||I|:X:̂
stempel. Het is tenslotte uw drukwerk!

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

------
....:.•.•;-:•••••*

NEUWSTAO 30 - POSTBUS Z2 -725O AA VORDEN
TELEFOON 06762-1010 - TELEFAX OB7B2-1O86

ZUTPHEN NL - TELEFOON 05760 12306 - FAX 12306
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 720O AA

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet, me-
dewerking te willen verlenen aan de bouwplannen
voor vier woningen met garages op de percelen Het
Hoge 25, 25a, 27 en 27a (voormalige terrein Wolte-
ring).
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen van vrijdag 26 mei, geduren-
de twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage, met de mogelijkheid bedenkingen hierte-
gen gedurende die periode schriftelijk aan ons ken-
baar te maken.

Vorden, 24 mei 1995.

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VOOR U
GESELECTEERD

NOW DANCE HITS '95 vol 2
meto.a. John Scatman, 2 unlimitid,
Bobby Brown, JX, U96 en vele anderen

44,90
JEREMY JACKSON - NUMBER ONE
(Hoby uit BAYWATCH)
met o.a. You can run, l'm gonna miss you, l
need you, l'm always here

39,90
ANDRERIEU-LIVE
Nederlands bekendste walsmuzikant
speelt live voor u o.a. Goede Tijden
medley, Oeteldonks Gekwek,
Nie kniezen Nie zeuren (dubbel cd)

34,90
PAUL
î __«~_

met o.

LEEUW-PARAcdMOL
men, Zomaar een dag, Zeg het

mij. 2e CD PUMP UP DE VALIUM, met 5
liedjes van BOB EN ANNIE (dubbel cd)

47,90
NORMAAL-NOW

De nieuwste singel van d^oekendste achterhoekers van
Nederland, inclusief 3 live opgenomen nummers.

75,90

eicpert ARENDSEN

RAADHUISSTRAAT 14 - HENGELO (GLD.) - TELEFOON 05753 - 2511

Ook ̂  is

AlbertHeijn
Met onze TOP 1 0
aanbiedingen:

O Magere Varkenslappen "7 QQ
kilo van 1 2,98 voor _ / j f O

fi QO
V j f J

Herschi Cola
l ,5 liter van l ,59 voor

© Kleenex Toiletpapier
8 stuks van 5,69 voor

O Jonagold
kilo van 2,50 voor

l
\

Bordeaux rouge/blanc A
0,75 liter van 5,95 voor _ *T j

Maggi Culinaire sauzen
d/V. smaken
0,25 liter van l ,55 voor

Rauwe Boerenham
1 00 gram van 3,49 voor

AH Grapefruitsap
l liter van 2,25 voor

AH Huzarensalade
kilo van 3,89 voor

E) Lux Afwastrio
1500 ml van 8,28 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo.
Air-miles! Heeft U ook Uw verrassende
hoge score ontvangen?

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
ligt vanaf 29 mei 1995 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: de heer H.J. Wiggers
straat en huisnummer: Brandenborchweg 8
postkode/gemeente: 7251 MC Vorden
adres van de inrichting: Brandenborchweg 8 te Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fokvarkenshouderij.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omge-
ving, is de vergunning verleend onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het be-
lang 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-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
ontwerp-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 10 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
afdeling 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: 23 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. 05752-7484 (doorkiesnummer), fax 05752-
7444

De Achterhoekse drukker
landelijk erkend

VPGI-
CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002
internationaal erkend

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne MilieuZorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

Oo/c 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 067B2-1OM

LIJSTEN
DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz. enz.

Vakfotograaf B.F.N, lid
Colour Art Photo Internationaal

"VAKFOTOGRAFIE
Hans Te/fyhink
Spalstr/at 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoópl: 05753-2386
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Vrouwenraad
De Vrouwenraad Vorden houdt dins-
dagmiddag 30 mei in het Dorpscen-
trum de algemene ledenvergadering.
Wethouder Mulderije zal de dames
die middag wat vertellen over haar
werkzaamheden in de raad van Vor-
den.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen hebben in Borculo een
bezoek gebracht aan het brandweer-
en stormrampmuseum. De dames
werden door een gids rondgeleid en
kregen daarbij uitvoerig antwoord op
de gestelde vragen. Op de terugweg
werd bij café Eikelkamp een kopje
koffie gedronken.

Afslanken
Sinds kort is er nog slechts één afslan-
kclub over in Vorden. Oftewel de Eer-
ste Goudsse Afslankclub. Het dieet-
programma van deze club is geba-
seerd o peen uitgekiende eetwijzer,
waarbij men alle benodigde voeding-
sstoffen binnenkrijgt en wel zo dat
alle onderdelen voldoende aanwezig
zijn en van niets te veel. Dat betekent
variatie. En daarbij kan men meestal
met de pot mee-eten. Door onderzoek
is gebleken dat bepaalde voeding-
sstoffen elkaar helpen bij het 'af-
braakproces' in het lichaam, terwijl
andere combinaties er juist voor zor-
gen dat alle voedingsstoffen worden
opgeslagen in het lichaam. Met deze
informatie is het mogelijk om een
dieet vast te stellen waarmee de voe-
dingsstoffen optimaal worden ver-
werkt in het lichaam, waardoor li-
chaamsgewicht afneemt. Dat hebben
al heel wat cursisten ondekt. Op dit
moment zijn er nog cursusplaatsen
vrij op de maandagavond in het
Dorpscentrum. Voor meer info kunt u
contact opnemen met Trix Evenboer
(05754-1969). Zie ook advertentie.

Zwembad
Tijdens de ledenvergadering van het
zwem - en rekreatiebad 'In de Den-
nen' werd een commissie in het leven
geroepen die plannen zal ontwikkelen
om in de toekomst meer met het
zwembad te gaan doen dan alleen
zwemmen. De eerste aanzet daartoe
werd een paar jaar geleden reeds ge-
daan toen besloten werd een midget-
golfbaan naast het bad aan te leggen.
De commissie hoopt eind van dit jaar
met voorstellen op tafel te komen. Se-
kretaresse mevrouw M. J. Wester-
voorde-Niezink stelde tijdens het
jaaroverzicht verheugd vast dat vorig
jaar vrijwel alle geplande evenemen-
ten doorgang hebben kunnen vinden,
met daarbij veel belangstelling voor
het 'Midsummer Night Swimming'.
Penningmeester H. Mombarg gaf een
kort resumé van de vorig jaar plaats-
gevonden renovatie van het bad.

De Trekkebuuls hebben er zin in:

Harmonicadag op camping IJsselstrand

Kraamzorg
NTN Thuiszorg houdt op maandag 29
mei een informatieavond 'Lichaams-
taai en video-interaktie ouder en kind'
voor NTN-kraamzorgverleners, ver-
loskundigen, huisartsen en andere be-
langstellenden in de Stedendriehoek.
Mevrouw Eliëns van Buro Spin & St.
Lichaamstaai zal deze avond verzor-
gen. U bent van harte welkom op het
regiobureau Midden IJssel, Rustoor-
dlaan 45 F te Eefde.
Ouders en kinderen stemmen zich
meestal van nature af op elkaar in het
contact. Deze onderlinge afstemming
begint al in de zwangerschap, als de
moeder de baby voelt bewegen en de
baby de beweging en de stem van de
moeder ervaart. Meestal ontwikkelt
het contact zich spontaan en onbe-
wust. Echter sommige ouders hebben
begleiding nodig in het 'contact ma-
ken met de baby' met videobeelden is
vaak al heel informatief voor ouders,
ook al voor de geboorte van het kind-
je. De verloskundige en de kraamver-
zorgenden begeleiden de ouders in
het eerste contact met de baby. Video-
interactie-begeleiding geeft de ver-
loskundige een instrument in handen
om deze ondersteuning concreet ma-
ken. De bevalling zelf wordt gefilmd
en ook de eerste kennismaking met de
baby. Voor de ouders werden zo de
contactsignalen van hun pasgeboren
kindje zichtbaar gemaakt.
Voor meer info over deze informai-
tieavond, kunt u contact opnemen met
NTN Thuiszorg in Eefde: 05750-
15463.

'Dat ouderwetse muziek uit zo'n
trekharmonica dat vinden mensen
gezellig. Overal waar we spelen is
het publiek enthousiast', zegt Jo
Bolk van de Hengelose Harmonica-
groep De Trekkebuuls.

De oprichters van de groep Ad Loo-
nen, Wim ter Braak en Jo Bolk zijn al
jaren kameraden van elkaar. Het trio
nam september 1993 het besluit om
een harmonica groep op te richten.
Met geen enkele ervaring werd thuis
geoefend. Al snel kregen zij de nodi-
ge deuntjes uit de trekkast. Het reper-
toire bestond toen uit zo'n tien liedjes
zoals polka's, marsjes en andere Hol-
landse liedjes. Bolk: 'Elke donderdag
gingen we reperteren. Dat deden we
thuis. Een borreltje en een hapje erbij,
het was altijd erg gezellig'.
Inmiddels bestaat De Trekkebuuls uit
zeven harmonica-spelers en een

drummer. De muziekmakers komen
uit Hengelo, Vorden, Ruurlo en Vars-
seveld. De leeftijd varieert van (Hen-
drik Kamperman uit Ruurlo) 78 jaar
tot (Harrie Janssen uit Vorden) 45
jaar. Donderdag is ook nu nog de oe-
fenavond en het onderkomen is bij H.
Biezeman aan de Vordenseweg in
Hengelo. Door de jaren heen is het
aantal liedjes aardig uitgebreid maar
het soort muziek is het zelfde geble-
ven. De^kekkebuuls treden veel op
voor bej^Pdentehuizen in de regio.
Ook op braderieen, feestavonden van
verenigingen en jubilea luisteren ze
het feest op. Tijdens de boottocht van
de Zonnebloem, die 27 juni uit Zut-
phen v^fekt, wordt ook door De
Trekkebwns opgeluistert. 'In sporthal
De Kamp hebben we vorig jaar juni
het eerste officiële grootste optreden
gehad. Dat vond ik de mooiste optre-
den tot nu toe. We zaten in het voor-

programma van Boh Foi Toch. Zo'n
1200 mensen waren er in de sporthal.
Dat was hartstikke mooi', zegt Jo
Bolk die samen met Ad Loonen de
contact personen zijn van De Trekke-
buuls. Evenals vorig jaar wordt door
De Trekkebuuls op 25 mei weer een
harmonicadag georganiseert. De lo-
katie is camping IJsselstand bij Does-
burg. Het open podium was vorig jaar
een groot succes. 'Wij verwachten dit
jaar zo'n 300 deelnemers^k verdeeld
zijn in groepen en indiv^Men. Een
groep kan varieren van vijf- tot wel
twintig personen. Ze komen uit heel
Nederland. Ook is er een optreden
van een boerendansgroep uit Henge-
lo. Het wordt weer oudqJB|ts gezel-
lig', aldus Jo Bolk.
Voor opgave en informatie kan men
terrecht bij: Jo Bolk 05753-3273, Ad
Loonen 05753-1845 en Frans Wolb-
rink 08334-75282.

Optreden Luchtmachtkapel in Vorden
In verband met het 65-jarig be-
staan van muziekvereniging Sur-
sum Corda houdt de Koninklijke
Luchtmachtkapel op donderdaga-
vond l juni een concert in sporthal
't Jebbink in Vorden. Voor de regio
is dit een unieke gelegenheid om
kennis te maken met deze fenome-
nale 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 elektronisch 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 in Vorden
belooft dus een optreden te worden,
wat u niet mag missen.

Zie voor kaartverkoop advertentie el-
ders in deze krant.

Internationale Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi op 27 en 2 8 mei:

Ajax en Feyenoord wederom van de partij
Het komend weekend wordt voor
de tiende en laatste keer het inter-
nationale Sorbo Jeugdvoetbaltoer-
nooi gehouden. Een evenement dat
in de loop der jaren altijd veel toe-
schouwers heeft getrokken en tien
jaar geleden in het leven werd ge-
roepen door wijlen Jac de Jong,
president direkteur van de Nedac
Sorbo Groep in Vorden.

Bevriend met een zakelijke relatie in
Australië, waarvan de direkteur als
hobby had om jaarlijks met een elftal
van de 'Sydney Sorccer Kids' naar
Europa te trekken om daar in de va-
kantiesperiode wat wedstrijdjes te
spelen, kwam ook het verzoek om in
Vorden te spelen. De heer de Jong ver-
zocht zijn medewerker Henk de Jonge
om nog een paar clubs uit te nodigen.
De Jonge voldeed maar al te graag aan
deze 'opdracht', de Nedac Sorbo
Groep trad op als sponsor en zie het
eerste internationale Sorbo Jeugd-

voetbaltoernooi was een feit. De Syd-
ney Soccer Kids met jongens die lon-
gen hadden als een kangeroe werd de
eerste winnaar.
Het gelukte Henk de Jonge om jaar-
lijks de C-jeugd van Ajax en Feye-
noord naar Vorden te halen. Het beste
wat Nederland op dit gebied uiteraard
te bieden heeft. Feyenoord en Ajax
wisselden elkaar dan ook voortdurend
af wat betreft het winnen van het toer-
nooi. Dat de clubs graag kwamen had
natuurlijk ook alles te maken met het
feit dat gedurende deze twee dagen al-
les tot in de puntjes voor de spelers
geregeld was.
Intussen organiseren tal van clubs in-
ternationale jeugdvoetbaltoernooien.
Mede doordat het dit keer de tiende
uitgave betreft is besloten te stoppen.
De gelden die de direktie van de Sor-
bo jaarlijks in het toernooi pompt zul-
len in de toekomst op andere wijze
aan de Vordense burgerij ten goede
komen. Gedacht wordt bijvoorbeeld

aan sponsoring van culturele evene-
menten. Daarover wordt in de loop
van dit jaar een beslissing genomen.
Het toernooi begint zaterdagochtend
27 mei met de presentatie van de
clubs op het hoofdveld van de voet-
balvereniging 'Vorden'. Daarna volgt
de officiële opening door mevrouw
M. de Jong-Nijhof, namens de direk-
tie van de Nedac Sorbo Groep. In
poule A komen uit: Ajax, Standard
Luik, KNVB selektie team afdeling
Gelderland en het selektie team van
de Vordense voetbalclubs 'Vorden',
'Socci' en 'Ratti'. In poule B komen
uit: Feyenoord, Willem II, FC Dniepr
en Anderlecht uit Brussel. De prijsuit-
reiking is zondagmiddag door me-
vrouw M. Poelgeest-De Jong namens
de hoofddirektie van de Nedac Sorbo.
Zaterdag wordt het toernooi muzikaal
opgeluisterd door de muziekvereni-
ging 'Sursum Corda' terwijl 'Concor-
dia' de muzikale honneurs op zondag
waarneemt.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Pennekamp's Harm kek nog 's weer op de klokke. Half tiene, dan kon
Grete, zien vrouw, d'r onderhand ok haos weer wean. Hee wol nao de
boerderi'je van zien zönne. Daor ging e haos eiken dag hen sinds de tied
dat ze in ut darp wonnen. Neet dat hee ut hier neet nao zien zin had, dat
bes. In ut darp wonnen had ok zo zien veurdelen, veural veur Grete. Die
kwam now met volle meer luu in contact dan vrogger. Ens in de wekke
gingen ze vrogger nao ut darp hen boodschappen haaln. Now had ze
haos eiken dag de fietse onder de konte umme effen dit of dat te haaln. En
un praötjen te können maakn natuurluk, vrouwluu eigen.
En wat umzelf betrof, hee kon ut boerenwark nog neet helemaol laotn
liggen. Zien zönne steln zien hulpe arg op pries en hee vuuln zich in ut
vri'je veld toch altied nog better op zien gemak as hier zo tussen de
huuze. Maor goed, hee had now 's maans mooi tied umme de krante, die
al um zeuven uur in de busse lei, uut te speln. Zo bleef e met alles goed op
de heugte.
Zoas met de ruzie in de olderen-petie'je wao'j eiken dag wel weer wat
anders oaver te leazen kregen. At hee ut zich zo bekek hadn die luu gin
snars vestand van de poletiek en zatn ze d'r allene maor umme eur eigen
pottemenee dikke te maakn en veur eur eigen eer.
'Nooit meer oorlog' wöd t'r dan wel 's ezeg maor a'j dat geharrewar
tussen die bejaorde luu bekiekt mot ut ow niks vewondren at t'r toch nog
's weer oorlog kump. At luu op zo'n leaftied nog gin vrea met mekare
kont holn wat mo'j dan van jongeren, die volle hettler bunt, ve wachten?
Trouwens, in un andre petie'je bunt ze ok hups an ut steuken. Wat ens un
groot christeluk blok was bliekt toch neet zo goed in mekare te zitn as
wi'j wel dachten. Waormet de tied weer vief-en-twitug jaor trugge wod
ezet.
Harm was zo in gedachten dat e ens neet marken dat Grete weer bi'j huus
was ekommen. Zee zat de koffiekanne an en pakken de boodschappen
uut.
'Was dat dan veur ni'j grei?' vroog Harm vewonderd.
'Oh, da's vla, van un ander merk.'
' Jao, dat zie'k, Zeibelaar steet t'r op, maor wi'j hebt toch altied Coberco,
daor levere wi'j de melk toch ok an. Millioenen liters heb ze al van ons
ehad, dan steun i'j toch zo'n febriek, da's ons eigen veurdeel.'
'Jao, i'j lolt goed, mot ze ut ok hemmen, zee hebt now allene van dit
merk, van kwark tot karnemelk.'
'Now dan zie'j maor da'j un andere winkel vindt waor zee ut wel hebt, ik
ette dit grei in ieder geval neet zolange wi'j nog melk levert.' 'Now wi'j,
i'j praot net of de boerderi'je nog van ow is', zei Grete, 'maor ik zal wel
's rondkiekn of ons eigen merk nog argens te koop is.'
En dat zal Grete nog wel lukn, al is ut ok bi'j un winkelwagen. Want die
rie'jt t'r ok nog bi'j ons in d'n Achterhook.

ƒƒ. Leestman

Uitslag kruiswoordpuzzel
De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het paasnummer van Weekblad
Contact stond is als volgt:

1. Dinie Gotink-Roeling, Insulindelaan 15, Vorden f25,-
2. N. A. Luth-Starreveld, Hoetinkhof 30, Vorden f20,-
3. A.R. Westerink, Deldenseweg 2, Vorden f 15,-
4. H.J. Dijkman, Molenweg 33, Vorden f 10,-
5. Z. Bloemendaal, Hackforterweg 33, Wichmond f 10,-
6. J. Wilderink, Runneboom 35, Warnsveld f 10,-
7. EJ. Lettink, Beatrixlaan 12, Hengelo f 10,-
8. M. Huitink-Tankink, Vloed 5, Hengelo f 10,-
9. Mevr. van de Kamer, Wildenborgseweg 8, Barchem f 10,-

10. G. A. Kamperman-Buunk, Barchemseweg 53, Ruurlo f 10,-

Prijzen zijn vanaf maandag 29 mei tot en met vrijdag 9 juni aan ons kan-
toor, Nieuwstad 30 te Vorden af te halen.

Uitslag kleur wedstrijd
In het paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagha-
ren een kleurwedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen,
waaruit een deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees:

Hoofdprijs
Een indianenpakje met een set van vier toegangsbewijzen voor Ponypark
Slagharen:
Anke Nieuwenhuis, Galgengoorweg 7a, Vorden

25 setjes van vier toegangsbewijzen zijn voor:
Ellen Huntink, Insulindelaan 60, Vorden
Marleyn Dijkman, Burg. Galleestraat 56, Vorden
Niels Siemerink, Stationsweg 25, Vorden
Maaike Stokkink, Hoetinkhof 112, Vorden
Lotte Ruiterkamp, Mispelkampdijk l O, Vorden
Anja Besselink, het Hoge 44, Vorden
Sanne Poorterman, Hilverinkweg 4, Vorden
Richard Hummelink, Beeklaan 14, Wichmond
Robbert Norde, Almenseweg 31, Vorden
Mathijs Raap, Mulderskamp 25, Vorden
Michelle Wentink, Jantelkampstraat 22, Ruurlo
Janne Weijkamp, W. Alexanderlaan 48, Ruurlo
Marco Bergervoet, 't Gotink 4, Ruurlo
Inge Sieverink, Boskapelweg 7, Ruurlo
Mirjam Makkink, Beemersteeg l a, Ruurlo
Marieke Niessink, Koldeweiweg 13, Keijenborg
Miranda Kolkman, Westerstraat 86, Hengelo
Regina Mentink, Steenderenseweg 16, Keijenborg
Femke Kreunen, Pastoorbouwhuisstraat 29, Baak
Kim Veldhorst, Singel 8, Hengelo
Leon de Wild, Breegraven 83, Warnsveld
Angela Duijn, het Wekenstroo 3, Warnsveld
Ileana Plijter, Scheurkamp 30, Warnsveld
Tessa Wagenvoort, Scheurkamp 17, Warnsveld
Roald Roelofs, Nachtegaal 13, Warnsveld
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m 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 uur en
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.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur ligt van 29
mei tot en met 26 juni 1995 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
Bouwbedrijf Hulshof b. v., Enkweg 11 a, 7251 EV Vorden, voor het uitbreiden of
wijzigen van een inrichting ten behoeve van een kantoorgebouw, op het perceel
Zutphenseweg l te Vorden.

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 verkeersmaa-
tregelen 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.

mNlEUWE
ZWEMWATER-

FOLDER VAN DE
PROVINCIE

GELDERLAND IS UIT
In de informatiestands in het gemeen-
tehuis ligt de nieuwe zwemwaterfol-
der van de provincie Gelderland. De-
ze folder informeert u over de kwali-
teit van het open zwemwater en van
de voorzieningen die bij deze zwe-
mlokaties zijn.

l MILIEUBEHEER; OPENBARE KENNISGEVING
TOT INTREKKING VAN VERGUNNING

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen de vergunning van B.
Momberg, Lieferinkweg 6 te Vorden in te trekken. Op dit bedrijf worden gedu-
rende drie jaar geen bedrijfsmatige aktiviteiten meer uitgevoerd, waarvoor een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer vereist is.
Het besluit tot intrekking van de vergunning ligt vanaf 29 mei 1995 gedurende 4
weken ter inzage in het gemeentehuis van Vorden (op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur) en het Dorpscentrum (op
maandagen van 18.00 tot 21.00 uur). Gemotiveerde bedenkingen tegen het
besluit kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder worden gemaakt
gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten
bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 20 juni 1995.

'MEENTEHUIS GESLOTEN OP
VRIJDAG 26 MEI 1995

De dag na Hemelvaart vrijdag 26 mei 1995, is het gemeentehuis gesloten.
Op maandag 29 mei bent u weer van harte welkom.

17 mei 1995
G. Weulen Kranenbarg voor het ver-
bouwen van een woning met bedrijfs-
ruimte, op het perceel Enkweg 11 te
Vorden;
H.J. Teunissen, voor het vergroten
van een woning op het perceel Ruur-
loseweg 69 te Vorden;

18 mei 1995
J. Dekker, voor het bouwen van een
berging op het perceel het Jebbink 51
te Vorden;
Atomica Homma Kunststoffen B.V.,
voor het plaatsen van een hekwerk op
het perceel Handelsweg 2 te Vorden;
H. van Olst, voor het bouwen van een
garage en een serre op het perceel
Ambachtsweg 6 te Vorden;
D. van Asselt, voor het bouwen van
een afdak op het perceel Zutphense-
weg 18.
Deze bouwaanvragen kunt u inzien
bij de sektor Grondgebied in het
koetshuis.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

15 mei 1995
— G. Weulen Kranenbarg en Zn.

B.V., voor het plaatsen van een
kantoorunit op het perceel Ruurlo-
seweg 45-47 te Vorden;

JE HARD RIJDEN
KOSTJE VEEL

£ *PlETERPAD MILIEU -
ESTAFETTE VOOR DE

WE KEER DOOR
VORDEN

Het gedeelte van de Pieterpad Milieu-
estafette, dat door Vorden loopt, start
op vrijdag 26 mei 1995 om 9 uur bij
het gemeentehuis van Holten. Eerst
wordt e^eedeelte van 15 km. gelo-
pen naaBKrberg 't Langenbaergh in
Laren. Om 13.30 uur vertrekt de esta-
fette vanaf die herberg naar hotel
Bakker in Vorden (13 km). Om onge-
veer 15^Quur brengt de groep wan-
delaars ̂ A bezoek aan het biolo-
gisch-dynamisch bedrijf 'de Vijf-
sprong' in Vorden. Om ongeveer
16.30 uur is de aankomst in Vorden.
Op zaterdag 27 mei vertrekt de stoet
om 9.00 uur vanuit Vorden naar Zel-
hem en Doetinchem. Totale afstand:
17km.

Iedereen mag meelopen. Als u een
gedeelte van de route ten zuiden van
Vorden loopt dan is vervoer terug
geregeld. Hiervoor moet u een klein
bedrag betalen. Als men een gedeelte
van de tocht ten noorden van Vorden
loopt, dan moet u zelf regelen hoe u
daar komt.

SPORT-

Te n n i s

Vordens Tennispark
Zaterdagcompetitie
Heren: Vorden l - Groenlo l 3-3; Vor-
den 2 - De Hoven 3 3-3.
Gemengd 35+: Irminloo l - Vorden l
4-1; Sprenkelaar l - Vorden 24-1;
Vorden3-DeKei l 2-3.
Junioren Gemengd t/m 14 jr.: Vorden
l -Columbae24-l.
Junioren Jongens t/m 14 jr.: Beekson
l-Vorden l 5-1.
Junioren Jongens t/m 17 jr.: Neede l -
Vorden l 0-6; Vorden 2 - Zelhem l
1-5.
Zondagcompetitie
Heren: Wildbaan l - Vorden 15-1;
Vorden 2 - Diekman 2 0-6.
Gemengd: Harreveld l - Vorden l
l -7; Vorden 2 - De Hoven l 6-2.
Woensdagcompetitie
Junioren Gemengd: TC Zuid l - Vor-
den l 4-1.
Junioren Jongens: Winterswijk l -
Vorden l 3-3; Vorden 2 - Altec l 1-5.
Dinsdagcompetitie
Dames: Vorden l - De Rietstap 25-1;
Winterswijk 4 - Vorden 2 4-2.
Donderdagcompetitie
Dames Dubbel: Vorden l - Winters-

wijk 6 2-2; Winterswijk 7 - Vorden 2
3-1.

Uitslagen 6e speelweekend
Tenniscompetitie Socii
Zaterdag: jeugd, gemengd t/m 17
jaar: Didam 2 - Socii 11-4. Senioren
gemengd: Socii l - Varsseveld l 2-3.
Senioren heren: Welgelegen l - Socii
l 4-2; Socii 2 - Welgelegen 2 2-4. Ve-
teranen heren: LTC Zutphen l - Socii
16-0.
Zondag: heren: Socii - de Veldhoek
4-8.

Squash

Op 20 mei werd er in het Squashcen-
trum Vorden het landelijke Dunlop
Tournooi gespeeld. Ongeveer 50 spe-
lers speelden in 5 categorieën ver-
deeld over 10 poules dit eendaagse
tournooi. Een drietal spelers van
Squashclub Vorden wonnen hun pou-
le. Monique Wissink won bij de Da-
mes R. Gerrit-Jan Wagenvoort en
Henk-Jan Hoekerswever wonnen bij
de Heren R. Deze drie spelers zullen
meedoen aan de landelijke finales.
Met 2 heren C poules was het tour-

nooi sterk bezet. Michel Hagmoole
(Hengelo) en Peter Beltman (Deven-
ter) wonnen deze poules. De door Du-
nlop beschikbaar gestelde sportprij-
zen gingen naar Pim Zeeburg (Vor-
den) en Arnoud Brandt. Hugolien van
Hoorn, squashprofessional en Neder-
lands kampioen, gaf een elinie waar-
aan ook enkele Vordense spelers
meededen.

J u cl o

Afgelopen zaterdag vond voor de eer-
ste keer het Vordens Judo Kampioen-
schap plaats. In sporthal 'Jebbink'
werd door ongeveer 35 judoka's ge-
streden om een medaille. Terwijl de
verrichtingen van de jongsten, waar-
onder de. 4-jarige Gideon Bolink, bij
het publiek als vertederend werden
ervaren, lieten de gevorderden wel
degelijk zien iets te hebben opgesto-
ken van de judolessen van trainer-
coach Robert Piek. Na verscheidene
partijen werden uiteindelijk de vol-
gende uitslagen bekend gemaakt;
goud: Wietse v.d. Toren, Wouter Dijk-
man, Rudolf Harmsen en Tim El-
brink; zilver: Emiel van Lingen en
Ron Huitink; brons: Daan Dagevos,

Micha Bolink, Femke Besselink en
Jacco Jansen. Men kan terugzien op
een geslaagd kampioenschap dat vol-
gend jaar zeker opnieuw georgani-
seerd zal worden.

fiscaalnieuws

PVVorden
Leden van de PV Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Etampes over
een afstand van 504 kilometer. De uit-
slagen waren als volgt: G.J. Oldenha-
ve l, 2,8,10,11,16,19; mevr Olden-
have 3, 6, 9, 13, 14, 18; C. Bruinsma
4, 17; T. Wesselink 5, 12; A.A. Jur-
riens 7; H. Stokkink 20 en W. Olden-
have 15.

Wampex
Jong Gelre Vorden neemt zondag 28
mei deel aan de jaarlijkse 'Wampex'
een spel met spannende en flitsende
opdrachten waarbij het vooral niet
gaat om de snelste fietsers. De teams
bestaan uit vier personen. Vorden
neemt deel in de klasse voor dames en
aspiranten en een klasse voor de
'rest'.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Boek of computer?
Onlangs werd een artikel met deze
kop in 'Contact' door een misvers-
tand slechts gedeeltelijk geplaatst.
Omdat het onderwerp van groot be-
lang is hierbij een actuele aanvulling
op dit artikel dat gaat over de toe-
komst van het boek.
Het is bekend dat nieuwe elektroni-
sche media voor een deel de plaats
gaan innemen van het boek als over-
brenger van informatie. Een voor-
beeld: leerboeken voor talen worden
steeds meer vervangen door cursus-
sen die via CD-i-apparatuur op een di-
recte en veel indringender manier
kunnen worden gegeven^kn kostba-
re encyclopedie kopen ̂ per straks
misschien niet meer bij omdat je de-
zelfde gegevens kunt opzoeken via
een computer/televisie. En dat alles
dan ook nog een heel stukgoedkoper.
Enzovoort. 4^
Het spreekt vanzelf dat oomie bibliot-
heken deze ontwikkelingen met aan-
dacht volgen. Stel dat de taak van het
boek als overbrenger van kennis min
of meer overbodig wordt. Dan kun je
aan het opbouwen van een verant-
woorde collectie informatieve boeken
in de toekomst minder aandacht be-
steden. Voorlopig wordt er echter van
uitgegaan dat die ommezwaai niet op
korte termijn zal plaatsvinden. En dat
het daarbij ook zal gaan om een deel
van het werkterrein van de biblio-
theek, namelijk dat van de overdracht
van kennis. Met andere woorden:
boeken lezen voor je plezier en als
ontspanning zal een goede gewoonte
blijven tot ver in de volgende eeuw. Je
kunt een TV-toestel nu eenmaal niet
lekker in je luie stoel lezen of meene-
men in de trein of naar bed. Met de
overdracht van kennis en feiten ligt
het anders. Nu al heeft de TV een deel
van de functies van kranten en tijd-
schriften overgenomen. En zijn er op
schijfjes voor CD-i en CD-Rom al
vele programma's beschikbaar die
een studieboek overbodig hebben ge-
maakt.
In dit kader moet u het besluit zien
van het bibliotheekbestuur om over te
gaan tot aanschaf van apparatuur voor
het CD-Rom-systeem. Met de aan-
schaf van apparatuur en een aantal in-
formatieve CD's, is een bedrag ge-
moeid van ruim f 5.500.-. Deze aan-
schaf is mogelijk dank zij een subsi-
die van het Anjerfonds, dat zoals be-
kend goede projekten op cultureel ge-
bied steunt. En een deel van het be-
drag kan worden verkregen uit een le-
gaat van Mevrouw Snoep-Jager, die
haar boekenbezit aan de bibliotheek
heeft nagelaten. Een deel van deze
boeken is opgenomen in de collectie
en een deel is (en mocht worden) ver-
kocht, waardoor extra middelen vrijk-
wamen die kunnen worden gebruikt
voor de aanschaf van de CD-Rom.
Het ligt in de bedoeling de apparatuur
in de bibliotheek ook beschikbaar te
stellen voor gebruik door belangstel-
lenden, die zo ervaring kunnen op-
doen met dit nieuwe medium.

Boekamer

Zo langzamerhand hebben veel men-
sen een computer en velen zouden het
aardig vinden als de fiscus daaraan
mee betaalde. Maar in het kader van
de beroepskosten zijn er aparte rege-
lingen voor computers en communi-
catie-apparatuur. Het moet gaan om
een computer die u voor uw werkt ge-
bruikt of waarvan althans kan worden
aangetoond dat u die voor uw werk
gebruikt, terwijl u er misschien ook
nog wel eens een spelletje op doet.
De kosten van tekstverwerkers,
schrijf- en rekenmachines, computers
en vergelijkbare zaken, alsmede de
beeldapparatuur en een modem zijn
voor iedereen aftrekbaar minus een
drempelbedrag van f 800,-. De ver-
houding zakelijk/privé gebruik maakt
dan niet uit, maar de apparatuur moet
zoals gezegd wel voor zakelijke doe-
leinden zijn aangeschaft - inclusief de
randapparatuur - en in dezelfde prijs-
klasse liggen als die van uw vakgeno-
ten.

Bij de afschrijving moet rekening
worden gehouden met een restwaarde
van 10 %. De overige 90 % mag in 3
jaar worden afgeschreven. Wanneer u
nu in 1994 een computer heeft ge-
kocht voor f 3.000,- dan moet u van
het aankoopbedrag de restwaarde af-
trekken. Dan blijft over f 3.000,- min
f 300,- is f 2.700,-. De afschrijving
over 1994 is dan 1/3 deel van die
f 2.700,- is f 900,-. Van die f 900,-
moet u dan het drempelbedrag f 800,-
aftrekken en dan blijft slechts f 100,-
over. Dat is uw aftrekpost die nog ver-

hoogd mag worden met de kosten van
diskettes, papier, inkt e.d.
Ook fax-apparatuur wordt tot deze ca-
tegorie gerekend. Daarvoor geldt de-
zelfde regeling. Wanneer u nu ook in
1994 een fax-apparaat heeft aange-
schaft van bijvoorbeeld f l .000,- dan
is de aftrekpost: f 1.000,- min een
restwaarde van f 100,- (10 %) is
f900,- x 1/3 is f 300,-. De drempel
van f 800,- heeft u gelukkig al bij de
computer opgevoerd, zodat u die f
300,- kunt aftrekken naast de aftrek-
post van de computer.
Nu heeft de fiscus bij de beroepskos-
ten-aftrek in principe een dubbele
drempel ingebouwd:
eerst moeten de computerkosten wor-
den berekend en vervolgens hiervan
f 800,- worden afgetrokken. Het
meerdere kan vervolgens in aanmer-
king komen voor de aftrek wegens be-
roepskosten. Hiervoor geldt de 8
%-regeling, wat inhoudt dat 8 % van
het bruto looninkomen in mindering
mag worden gebracht met voor 1994
een minimum van f 237,- en een ma-
ximum van f 2.086,- (dat wordt
f 2.139,- voor 1995).
Wanneer u nu bijvoorbeeld f 50.000,-
verdient en in totaal f 2.000,- compu-
terkosten en f 700,- overige beroeps-
kosten heeft, dan is f 2.000,- - f 800,-
- f 1.200,- + f 700,- is f 1.900,- af-
trekbaar. Maar de 8 %-regeling levert
f 2.086,- (voor 1994) aftrek op en dat
betekent een hogere aftrek. En dus is
alle rekenmoeite voor niets geweest.

MrdrsB.H.J.deRegtFB

Samenwerking Verpleeghuis
Zutphen en S WO V bekrachtigd
Voorzitter A. Kroes van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden en di-
rekteur J. Meijerink van Verpleeg-
huis Zutphen hebben maandag-
middag hun handtekeing gezet on-
der een samenwerkingsovereen-
komst tussen beide instellingen.
Deze handtekeningen zijn nodig in
verband met het ontvangen van de
substitutiegelden.

In 1994 heeft de S WO V geld aange-
vraagd in het kader van sustitutiegel-
den van het Verpleeghuis te Zutphen.
Dit voor aanvulling van het budget
voor extra uren voor personeel voor
extra zorg en begeleiding voor oude-
ren met een verpleeghuisindicatie.
Door middel van de Dagopvang kan
opname in een verpleeghuis uitge-
steld of voorkomen worden. Belang-
rijk is dat deze ouderen in eigen ver-
trouwde omgeving kunnen blijven
funktioneren. Met name de ouderen
die al op de dagopvang zitten en de-
menterend worden hoeven niet direkt
naar een dagbehandeling van het Ver-
pleeghuis.
Een en ander houdt in dat in gezamen-
lijke verantwoordelijkheid in de dag-
opvang vanuit het Verpleeghuis aan-
vullende begeleiding wordt gegeven
aan mensen met een verpleeghuissus-
titutie-indicatie. De heer Kroes wees
erop dat regelmatig met de coördina-

tor van de SWOV en de aktiviteiten-
begeleidster geëvalueerd wordt over
de bezetting met het verpleeghuis-
team van het verpleeghuis, evenals de
zorgplan en de aktiviteitenprogram-
ma's van de betrokken mensen met
het verpleeghuisteam. Vanuit het Ver-
zorgingshuis 'De Wehme' wordt,
wanneer er om gevraagd wordt, per-
sonele ondersteuning gegeven.
Volgens coordinatrice Louise van
Uden houden mevrouw Anja Kal en
mevrouw Diana Domhof en 12 vrij-
willigers zich met veel inzet en des-
kundigheid bezig met de dagopvang.
De mensen worden op de dinsdag en
de donderdag door vrijwillige chauf-
feurs met eigen auto gehaald. Op
woensdag en vrijdag door eveneens
vrijwillige chauffeurs met het busje
van Villa Nuova. Indien nodig kan ie-
dere dag een beroep worden gedaan
op de verzorging van het Verzor-
gingshuis 'De Wehme' . De lokatie is
De Delle 15, een huisje achter 'De
Wehme'. Gezien de behoefte in de
dagopvang wordt de dagopvang uit-
gebreid tot 5 dagen per week. De
SWOV en het Verzorgingshuis ' De
Wehme' hebben die vijfde dag in het
kader van de Reikwijdtegelden van de
Provincie aangevraagd. De dagop-
vang wordt al gefinancierd door deze
gelden met de goedkeuring van de ge-
meente Vorden.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Shoarma met knoflooksaus

Bereidingstijd: 25 minuten

Koeltijd: 20 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 400 gram in smalle repen gesneden
varkenslvlees, l eetlepel shoarmakruiden, 15 gram margarine of boter,
20 gram bloem, 2 deciliter groentebouillon, 4-6 geperste teentjes kno-
flook, 4 eetlepels maisolie of andere olie, 6 eetlepels mayonaise, 2 eetle-
pels kleingeknipte bieslook of peterselie, zout, peper, Chinese sojasaus.

Benodigde keukengerei: steelpan, plasticfolie, kom, koekepan, spadel,
garde.

Bereidingswijze: Vermeng het vlees met de shoarmakruiden. Smelt de
margarine in de steelpan en roer de bloem erdoor. Laat deze room op een
laaggedraaide warmtebron enkele minuten heet worden. Giet onder
voortdurend roeren de bouillon bij de room en breng de inhoud van de
pan aan de kook. Blijf roeren tot een gladde gebonden saus ontstaat.
Roer het knoflook door de hete saus en laat deze l minuut zacht koken.
Dek het oppervlak van de saus af met plasticfolie zodat er geen vet ont-
staat. Zet de steelpan in een kom of bak gevuld met koud water zodat de
saus snel afkoelt. Verhit de olie in de koekepan en bak in kleine hoeveel-
heden tegelijk het vlees onder regelmatig keren mooi bruin. Klop de
knoflooksaus op en roer er lepelsgewijs de mayonaise en het bieslook
door. Controleer of het lamsvlees gaar is en voeg daaraan eventueel nog
zout, peper of sojasaus toe. Proef de knoflooksaus en maak die pikanter
van smaak met peper en zout. Serveer het vlees met de saus apart bij de
shoarmabroodjes.

Tip van de kok: Stel, als dit gerecht in de smaak valt, zelf shoarmakrui-
den samen. Meng l eetlepel kerrie met evenveel pikant paprikapoeder
en evenveel kaneelpoeder. Voeg l theelepel versgemalen zwarte peper, l
flinke mespunt gemalen kruidnagel en l mespunt geraspte nootmuskaat
met zout naar smaak toe. Bewaren in een goedsluitend glazen stopflesje.
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