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Martin Westerik
hoopvol over
toekomst zwembad
Twee jaar geleden zag de toekomst
van zwembad 'In de Dennen' er nog
zeer zorg wekkend uit. Er moest l mil-
joen gulden op tafel komen voor de
vereiste renovatie van het bad. 'In de
Dennen' voldeed op dat moment na-
melijk niet aan de minimale eisen van
de provincie Gelderland en dat bete-
kende op termijn sluiting van het Vor-
dense buitenbad. Uiteindelijk bood de
gemeenteraad van Vorden door mid-
del van een lening aan het zwembad-
bestuur een helpende hand. 'Dat was
een zeer spannende tijd', aldus bad-
meestcr Martin Westerik in een inter-
view met Weekblad Contact. Zater-
dag viert zwembad 'In de Dennen'
haar 60-jarig bestaan. 'Dat is iets
waar we trots op moeten zijn. Want ik
ken heel veel grote plaatsen waar ze
maar slechts één buitenbad in stand
kunnen houden. En steden als Zut-
phcn en Lochem hebben niet eens
meer een buitenbad', zegt Westerik.
De 49-jarige badmccstcr is echter wel
van mening dat er de komende jaren
acties moeten worden ondernomen
om zwembad 'In de Dennen' nog aan-
trekkelijker te maken voor het pu-
bliek. 'Het bestuur is daar ook al vol-
op mee bezig. Op dit moment hebben
wij al een midgetgoltbaan. Zo zouden
er nog enkele andere voorzieningen
moeten komen waardoor het bij min-
der mooi weer ook aantrekkelijk is
om naar het zwembad te gaan', aldus
Westerik. Zie interview Tweede Blad.

Leden Rabobanken
accoord met fusie

Koffieconcert Kas Bendjen in de Herberg

De Vordense diulectgroep Kas Bcndjen geeft op zondagochtend 11 juni een koffieconcert in de zaal van café-restaurant
de Herberg. Naast Kas Bcndjen zullen ook Almost Sober en de rockgroep Storm hun opwachting maken. Het koffiecon-
cert in de Herberg is de afsluiting van het 10e Fust Voetbaltoernooi dat dit weekend plaats heeft op de velden van voet-
balclub Socïi. De organisatie is evenals voorgaande jaren in handen van F red Fransen. Deelnemers aan dit toernooi zijn
Socïi, Ratti, de Herberg, Loosduinen en een team uit Duitsland. De prijsuitreiking van het We Fust Voetbaltoernooi heeft
zondagochtend plaats tijdens het kojfieconcert.

Zwembad 'In de Dennen bestaat 60 jaar

vanaf l september Qro()t Zwembadff*St OD Zaterdag 10 JWll
De leden van de Rabobanken Hcngc- ö tfDe leden van de Rabobanken Hcngc-
lo-Kcijcnborg, Stcenderen en Vorden
hebben hun goedkeuring verleend aan
het voorstel tot fusie van de drie bank-
en per l september 1995. De fusiebc-
sluitcn werden genomen op de leden-
vergadering die de drie banken don-
derdag l juni hielden. De nieuwe
bankcombinatic heeft een balansto-
taal van 560 miljoen gulden. De kan-
toren van de bank blijven gevestigd in
Hengelo, Stecnderen, Vorden, Baak,
Keijenborg en Wichmond. bij de
combinatie werken in totaal 105 per-
soneelsleden. De fusie heeft geen na-
delige gevolgen voor de werkgele-
genheid van de huidige werknemers.
Wel zal op termijn via natuurlijk ver-
loop een inkrimping van het aantal
personeelsleden plaats vinden. Het
pand in Vorden wordt het centrale
kantoor van de bank. De heer J. Krooi
wordt algemeen directeur. De heren
Achtcrkamp en Boncnbcrg - thans
nog werkzaam als dirckteur in respec-
tievelijk Stcenderen en Hengelo -
gaan na de fusie de functies van direc-
teur Financiële Advisering en direc-
teur Bedrijven bekleden.

5 bestuursleden van
buurtvereniging
in Delden treden af
De Deldcnse buurtvereniging houdt
op donderdagavond 8 juni een alge-
mene ledenvergadering in 'de Bogge-
laar'. Er zullen tijdens deze bijeen-
komst vijf bestuursleden aftreden die
zich niet meer herkiesbaar stellen.
Het gaat hier om Ria Maalderink,
Harry Flamma, Karin de Gelder,
Bianca Zweverink en Jcannct Wcssc-
link. In een brief aan de leden luidt het
bestuur van de buurtvereniging de
noodklok. 'In het belang van het
voortbestaan van de vereniging is het
gewenst dat er zoveel mogelijk leden
aanwezig zijn', aldus het bestuur in
deze brief. Bestuursleden Dick Rcgc-
link en Gerard Scheffer treden don-
derdagavond ook af maar stellen zich
herkiesbaar.

Zestig jaar geleden werd het open-
luchtbad 'In de Dennen' in Vorden
aangelegd. Het leverde een fraai in
het bos gelegen zwemcomplex op.
In 1994 zou het bad echter moeten
sluiten omdat het door de provincie
zou worden afgekeurd. Het bestuur
van de vereniging 'In de Dennen'
durfde het aan een zeer grondige
renovatie uit te voeren en de ge-
meenteraad verleende een garantie
voor de lening die daarvoor nodig
was. Nu is het bad weer klaar voor
de toekomst en kan het zestigjarig
jubileum feestelijk worden gevierd.

Een hoogtepunt van dit jubileum is
het 'zwcmfccst a la 1935' dat op za-
terdag 10 juni wordt gevierd. Een
feest waarin de sfeer wordt opgeroe-
pen van de dertiger jaren met draaior-
gclmuzick uit die tijd, oud-hollandsc
spelen en consumpties die voor een
deel tegen vooroorlogse prijzen be-
schikbaar zijn. Enkele groepen kinde-
ren verzorgen demonstraties onder
leiding van zwcminstructrice Susan
Sonneveld. Zo zal onder andere een
demonstratie kunstzwemmen worden

gegeven. Verder is er een videopre-
sentatie te zien van filmmateriaal dat
in de dertiger jaren in het zwembad is
opgenomen.
Er wordt zaterdagmiddag veel jeugd
verwacht en voor hen is er een 'Pret-
kaart'. Die wordt bij de entree uitge-
reikt aan alle jongeren en de kaart
geeft recht op een aantal leuke attrac-
ties zoals een ballonnenwedstrijd en
een luchtkussen. Ook de vooroorlog-
se kinderspelen als zaklopcn en koek-
happen kunnen worden beoefend en
voor slechts een kwartje kan iedere
kaarthouder een suikerspin kopen of
een zakje popcorn. De toegang en ook
de 'Prctkaart' is gratis, want het be-
stuur van het bad vindt dat iedereen
welkom is op dit feest.
Voor alle zekerheid is er een grote
feesttent op het terrein geplaatst zodat
het feest ook bij regenachtig weer
door kan gaan. Voor de oudere jeugd
is er 's avonds moonlightzwemmen.
In de feesttent speelt op dat moment
de band 'The Kcystonc Cops'.

Zwembad 'In de Dennen' geniet in
Vorden en omstreken een grote popu-

lariteit. Dat blijkt onder andere uit de
58.000 mensen die vorig jaar het
zwembad bezochten. En uh de spon-
tane actie van enkele leden van de
vereniging die dit feest hebben geor-
ganiseerd. Zo was er een inzameling
om het bestuur van het jarige zwem-
bad een geschenk aan te bieden. De
bevolking bracht een bedrag van ruim
8.000 gulden bij elkaar, enkele bedrij-
ven zorgden voor nog eens l .000 gul-
den en door een gift van drukkerij
Weevers kwam in totaal een bedrag
beschikbaar van ruim 11.000 gulden.
Daardoor konden enkele wensen van
het bestuur verwezenlijkt worden,
zoals een supergrote klok en enkele
waterspeelmaterialen. Op het zwem-
fcest zullen de geschenken door de
werkgroep '60 jaar Zwembad' aan het
bestuur van 'In de Dennen' worden
aangeboden.

Zo viert het kastelendorp de zestigste
verjaardag van het zwembad 'In de
Dennen' dat'voor de toekomst behou-
den is gebleven en dat voor vele inwo-
ners en duizenden toeristen zo'n be-
langrijke recreatieve functie vervult.

Sursum Corda schiet in de
roos met Luchtmachtkapel

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

In verband met het 65-jarig be-
staan van de christelijke muziek-
vereniging Sursum Corda gaf de
Koninklijke Luchtmachtkapel vo-
rige week donderdagavond een op-
treden in sporthal 't Jebbink. Sur-
sum Corda schoot met dit 'relatie-
concert' midden in de roos gezien
het applaus aan het einde van de
avond.

Het concert van de Luchtmachtkapcl
begon met het nummer '633 Squa-
dron'. Door deze vrolijke en hemelse
klanken werd het publiek als het ware
meegenomen in een vliegtuig van de
Koninklijke Luchtmacht. Het mu-
ziekstuk is vernoemd naar een squa-
dron van de geallieerden dat in de
Tweede Wereldoorlog diverse Duitse
muniticdepots heeft gebombadccrd.
Daarna speelde het orkest, dat onder

leiding stond van majoor Jos Pom-
mer, het opgewekte Sccond Suite. Dit
nummer was van bijzonder hoog nivo
en benadrukte het professionalisme
van de orkestleden. Deze hebben alle-
maal een opleiding aan het conserva-
torium gevolgd of een gelijkwaardige
studie. Dit geeft wel aan dat niet iede-
re dienstplichtige of beroeps lid kan
worden van de luchtmachtkapel.

Jaap Jan de Lange, die donderdag-
avond een solo op de bastuba speelde,
heeft wat dat betreft geluk gehad. Na-
dat zijn studie aan het conservatorium
van Utrecht ruw werd onderbroken
vanwege de militaire dienst, hoorde
de muzikant dat hij geplaatst zou wor-
den bij de kapel van de Koninklijke
Luchtmacht. En daar heeft Jaap Jan
de Lange waarschijnlijk geen mo-
ment om getreurd, want hij speelde

donderdagavond vol overgave en
toonde zich na afloop zeer content
met het applaus dat hij kreeg.

Het laatste nummer voor de pauze
was 'Four Picturcs' bestaande uit vier
filmmarrangemcnten van de Italiaan-
se Ennio Morriconc bewerkt door or-
kestlid Douwe Mcdema. Hiermee on-
derstreepte de luchtmachtkapel nog
maar weer eens dat het zeer eigentijd-
se en swingende muziek speelt. Dit in
tegenstelling tot het nog steeds tradi-
tionele beeld wat men van militaire
kapellen heeft. De thuisblijvers heb-
ben wat dat betreft echt één van de be-
tere orkesten van Nederland gemist.

Met name na de pauze, toen er een
non-stop showprogramma werd ge-
speeld, had het publiek moeite om stil
te blijven zitten. Bij het nummer 'You
never walk alone' zongen de aanwe-
zigen zelfs massaal mee en bewees de
luchtmachtkapel eens te meer haar
bestaansrecht.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 11 juni 10.00 uur ds. H. Westerink:
S.o.W. dienst. Afscheid van de oudste kinderen
van de zondagsschool/nevendienst, m.m.v. kin-
deren van Het Hoge. Er is geen zondagsschool
en geen jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 juni 10.00 uur ds. S. Ponstein
(Epse).

Geref. Kerk Vorden
Zondag 11 juni 10.00 uur gez. gezinsdienst in
NH Kerk, ds. H. Westerink; 19.00 uur ds. P.
Boomsma, Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 11 juni 10.00 uur Eucharistieviering
Allerheiligste Drie-Eenheid, Antoniusfeest,
m.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 10 juni 18.30 uur Eucharistieviering
Allerheiligste Drie-Eenheid, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 juni Pastoor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 10-11 junior. Dagevos, Het Vaarwerk
1, tel. 2432.
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 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 10-11 juni: J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juni: mevr. Gille, tel. 2151, b.g.g.
mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30
uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag:
9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKRAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 juni 10.00 uur ds. G. v.d. Brug, Zut-
phen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 juni 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 11 juni 10.00 uur Gebedsviering, Heren-
koor.

Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 juni Pastoor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

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.



nat?
Nee!

Besparen met het Premie Voordeel Plan

Univé streeft niet naar winst. Dat merkt u: de premies zijn gunstig. U bespaart zelfs
extra wanneer u meerdere verzekeringen bij Univé afsluit. Vrijwel elke verzekering
is goed voor een kortingspunt, waardoor u maximaal f 300,- korting per jaar ont-
vangt. In dit voorbeeld gaan we uit van een verzekerde in Zwolle. In delen van
Nederland gelden andere premies.

Woonhuis
Extra uitgebreid, met glasdekking, verzekerd bedrag ƒ 150.000,-

Inboedel
Extra uitgebreid, zonder eigen risico, verzekerd bedrag ƒ 80.000,-

Aansprakelijkheid
Gezin/samenwonend, dekking ƒ 1.000.000,-

Personenauto
Aïl-Kisks, bestuurder tussen 24 en 65 jaar, minder dan 20.000 km
per jaar, niet eerder verzekerd geweest, bouwjaar '95, brandstof
benzine, verzekerd bedrag ƒ 27.500.-, zonder eigen risico

Ziektekosten*
Man 30 jaar, vrouw 29 jaar, 2 kinderen, Uitgebreid Pakket,
langzaam groeiende polis, exclusief AWBZ, geen eigen risico

Overlijdensrisico
Man 30 jaar, duur verzekering 30 jaar,
verzekerd kapitaal ƒ 100.000,-, premie na 3 jaar

Subtotaal premies
(excl. premie ziektekostenverzekering)

Korting Premie Voordeel Plan 12%
(5 kortingspunfen)

Jaarpremie

f 112,50

128.

ƒ 1.520,-

ƒ 2.673,22

f 425-

ƒ 2.255.50

f 240-

De vermelde premies zijn exclusief assurantiebelasting, administratiekosten en in het
geval van de ziektekostenverzekering exclusief de wettelijke heffingen.

* Ziektekostenverzekeringen tellen mee bij het bepalen van het kortingspercentage.
De koning wordt echter niet berekend over de premie van de ziektekostenverzekering zelf.

TJNTVE^„.X VERZEKERINGEN M -*

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

t De ene verzekeringsmaatschappij is be-

paald de andere niet! Vergelijk uw premies maar eens

met de premietabel hiernaast. Univé biedt een

compleet pakket verzekeringen. Allemaal met een uit-

gebreide dekking, heldere voorwaarden en gunstige

premies. Als u meerdere verzekeringen afsluit bij

Univé, plukt u bovendien de vruchten van het Premie

Voordeel Plan. Dat kan omdat de Univé-Onderlingen

werken zonder winstoogmerk.

Wilt u meer weten? Stap eens bij ons binnen of bel voor

een afspraak. Regelt u alles liever thuis? Stuur dan de

bon voor meer informatie vandaag nog op.

Ik ben heel benieuwd wat Univé voor mij kan betekenen.
G Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
G Stuur mij een brochure en nadere gegevens.

Naam: m/v

Adres:

PC/woonplaatx:

Geboortedatum:

Lidnummer:

Telefoon:

Stuur mij informatie over de volgende Univé-verzekeringen:
C~J Woonhuis O Inboedel
O Aansprakelijkheid voor particulieren G Personenauto
D Ziektekosten O Ziekenfonds
G Overlijdensrisico

O

O

l! kttni dc:c bon opsturen aan: O. l'.M. Barchcm-Ruurlo,

Antwoordnummer 3525. 7260 7X Ruurlo (een postzegel /.v niet nodig).

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Barchem-Ruurlo

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

arkensv/ees
errassend lekker

eeJ keus
oordefig

SPECIALITEITEN

Spare Ribs

gemarineerd of ongemarineerd

1 kilo ƒ 8,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0,98

Schouderham

100 gram ƒ 1 j49

WEEKEND
Haas Rib karbonade

1 kiio ƒ 10,45
Bami of Nasi
1 kilo ƒ 5,95

ZATERDAG

BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Vlindervinken

per stuk ƒ 1 ,"•

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

6 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95

PIOENROZEN

GROTE BOS 6,95

10 GERANIUMS

25,-
11e GRATIS

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

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

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

'l uuflri : ! n l „ v , , I I , v l),

r ,'„ Hnl.MMli , , , , , ! m ml H!

wrir Muffrn.

l>. mul ttimwr •..'• r*n irrwi n m i L

„•LllUll k .U i l .Til- lui .Ml- l.„|.., l

DE .ÜPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

KM
Barchemsewtg 40 • Ruurlo - lel. 05735-3193

1 0 0 1 l D l - 1 - l - N VOOR RAMEN.

Bi) ons inJe aanbieding
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Amerikaans hoogpooltapijt
"Elegance"
397 breed in 17 kleuren,
ook geschikt
voor karpetten
Van 209,- nu 179,-

Woonkamer/slaapkamer
hoogpooltapijt "Riva"

400 breed beige
nu speeiale prijs OP=OP

89,-

Tretford zuiver scheerwol-
tapijt
400 breed, op jute rug
in groen of grijs

OP=OP nu

Tapijten worden gratis gelegd!
(behalve trappen)

phenseweg
! Tel. 05752-1514

Scroll-woonkamertapijt
"Atlantic"
Moderne kleur 400 breed
op jute rug

OP=OP nu

Bonaparte woonkamer-
tapijt "Nice"

400 breed op stabilon rug,
kleur blauw

OP=OP prijs "
van 179,- nu

meubelen

HCI: tegels voor
bodemprijzen é

Wandtegels en strips:

Tegelstrips in
div. kleuren

en af m.
vanaf

ƒ 2,- p/s

Div. restanten
wand- en

vloertegels
vanaf

ƒ 10,-P/m2

l Majorca grijs
l Idem strips
l Majorca beige
l Idem strips
l Concorde Carrera
Idem strips
Concorde Bernini
Idem strips
Supergres
Idem strips

ƒ15.-
ƒ 2,-
ƒ15,-
ƒ 2.-

p/m'
p/s
p/m1

p/s
ƒ 12,50 p/m!

ƒ 2.- p/s
ƒ 12,50 p/m'
ƒ 2,- p/s
ƒ 15,- p/m'
ƒ 2,- p/s

l Tebe Estoril & Monza
rose, alleen Joly's

l Mozaik Supergres M07
l CIC mat wit
! Aparici groot formaat
Aparici strips
Vloertegels Mosa
Div. strips Fioranese enz.
Strips Marmer,
alle voorraadkleuren

ƒ 17.50 p/m'
ƒ 20,- p/m'
ƒ 12,50 p/m'
ƒ 20,- p/m'

Vloertegels

ƒ 4,-
ƒ20,-
ƒ 2,-

p/s
p/m'
p/s

ƒ 4,- p/s

• Castelvetro Beola grijs
• Terra Cotta plavuizen
• Ragna Atlantic
• Keramic M. 131
• div. kleuren

Atlas Concorde

ƒ 17,50 p/m'
ƒ 20,- p/m'
/ 15,- p/m'
/ 12,50 p/m'

ƒ 12,50 p/m'

Let op de verschillende aanbiedingen wand- en vloertegels,
badkamers en badkamermeubels in onze showroom

MAAKT H

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O5454-7419O , -

HCI, Kruisbergseweq 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 05753 8181.
Openingstijden: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur, afhaalmagazijn reeds vanaf 8.00 uur geopend.



Wij zijn dolblij met de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Cheryl

Zij is geboren op 30 mei 1995
om 13.27 uur.

LEO EN MARJO
TOEBES-GOTINK

Sven
Djorne

De Bongerd 25,
7251 CC Vorden.

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

Sharon

Zij weeg 3700 gram en is
52 cm lang.

BERTUSenHILDA
ARENDSEN-BULTEN

3 juni 1995.
B. van Hackfortweg 37,
7251 XB Vorden,
tel. (05752) 3098.
Hilda en Sharon rusten van 13.00
lot 15.00 uur.

Hierbij willen we een ieder be-
danken die tijdens haar ziekte
en na het overlijden van onze
moeder, oma en opoe

EVERDINA
BANNINK-
HOEFMAN

ons tot steun was of aan ons
gedacht heeft.

Fam. Bannink
Hulshofweg 8
Ruurlo

Henk en Mina
Leemkuil-ter Haar

bedanken allen die
hebben meegewerkt
om hun 40-jarig
huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag te
maken, waaronder uw
persoonlijke
belangstelling, bloemen
en kaarten, etc.

Ruurlo, juni 1995,
W. Alexanderlaan 4.

Contactjes
• TE KOOP: 2 oliekachels
met tank en lekbak. Prijs
f 500,-. Tel. (05752)2659.

• Vanaf 12-06-'95 weer dage-
lijks verse aardbeien te koop.
Larenseweg 4, Vorden, tel.
(05752)3349.

• GEVRAAGD: Hulp in de
huishouding, ca. 4 uur per
week. Brieven onder nr.
V11-1, Buro Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Oppas gevraagd 2 school-
gaande kinderen 4 en 6 jaar.
Dagen in overleg. Niet de
schoolvakanties. Tel. (05752)
4234 (na 18.00 uur).

• TE KOOP: Off the road Ya-
maha TT 600, bj. '83, prijs
f 1750,-. Tel. (05752) 4197.

• TE KOOP: Puch Macho,
zwart, i. z. g. st. Tel. (05752)
2826.

• TE KOOP: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6408.

• TE KOOP: slaapkamerin-
richting: 2 kasten, bed 1.70 x
2 meter incl. matrassen, wit,
f 500,-. Tel. 05752-6538.

• TE KOOP: brommer Puch
Z.A.P. bouwjaar aug. 1993
incl. slot en 2 helmen, f 1250,-;
imperia! voor Mazda 626 '92
f 100,-; caravan hangbed, als
extra slaapplaats f 25,-. Te be-
vragen na 19.00 uur: 05753-
2298.

• Zelfstandige ondernemer
44 jr. met zoon 10 jr. zoekt
kost/inwoning bij jonge vrouw
(wed.), leeft. 35-45 jr., ook
voor eventuele relatie. Brieven
onder nr. H32-1. Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

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

• TE KOOP: Caravan vr.pr.
f 2.000,-. Inl.: tel. (05752)
6670.

Na een liefdevolle verpleging is in het verzor-
gingshuis „De Wehme" rustig van ons heenge-
gaan onze zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

AALTJEN WUESTENENK-
REGELINK

WEDUWE VAN J.B. WUESTENENK

op de leeftijd van 92 jaar.

Vorden: A.G. Pardijs-Wuestenenk
D. Pardijs

Creil (N.O.P.): J.M. Wuestenenk
B. Wuestenenk-Wesselink

Vorden: A.J. Pardijs-Wuestenenk
H.J. Pardijs

Klein- en achterkleinkinderen

,,De Wehme".
Vorden, 5 juni 1995.

Correspondentieadres:
D. Pardijs, Strodijk 10, 7251 RS Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op zater-
dag 10 juni om 11.00 uur in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg
aldaar.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot
condoleren in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 te Vorden.

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
geliefde schoonzuster, tante en vriendin

AALTJEN WUESTENENK-
REGELINK

in de ouderdom van 92 jaren.

H.J. Smeenk-Wuestenenk

D. Pardijs

H.J. Pardijs

A.H. Pardijs-Wuestenenk

M.A. Pardijs-Pardijs

Neven en nichten.

Vorden, 5 juni 1995.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf,
't is gek... maar die vergeet je.
Je denkt alleen ik ben wat moe,
maar op een keer ben je aan
je laatste beetje toe.

Erg verdrietig, maar ook dankbaar dat we haar
zo lang in ons midden mochten hebben, delen
wij u mede dat wij afscheid moesten nemen van
mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder,
oma en overgrootmoeder

* 25 april 1904 Cl N A t 6 juni 1995

THEODORA GARRETSEN
ECHTGENOTE VAN JAN BOMER

Vorden: J. Bomer

Hengelo (Gld.): Sini Mulder-Bomer
Henk Mulder f

Piet

Nieuwegein: Dorien en Henk

Vorden: Jo Golstein-Bömerf
Johan Golstein

Jan en Ans
Dorée en Ed

Zwolle: Jim en Corine

en achterkleinkinderen

Julianalaan9,7251 EP Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag
10 juni om 13.15 uur in uitvaartcentrum Monuta,
het Jebbink 4A te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in
genoemd uitvaartcentrum.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45-
13.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen.

WODAN

ik zal je ontzettend missen.

Karin.

Tonny Jurtiërfs^
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

WEEKENDAANBIEDINGEN

Nieuw In onze grote sortering

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

Keuze uit wel 30 soorten!
En goed voor 12 royale punten!

KERSEN-KIRSCH BAVAROISE VLAAI
een ware delicatesse!

VRIJDAG EN ZATERDAG .f /*
van f 20,- voor l O j

NOORSE
CHOCOLADE

ROOMBROODJES
Weer 'ns wat anders!

NUvanf2,-voor l j l O per stuk

AMERICAIN
COOKIES
Nieuw uit de States!

WEEKEND AANBIEDING
5 voor 3,95

zie ook onze dagaanbiedingen

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

til
<W%'u'f* ;v si

Nederland belt tot
tien" kaarten

10 oktober aanstaande is het zover.

Meer dan 2 miljoen telefoonnummers
wijzigen. Wij hebben een veelzijdige serie
originele wijzigingskaarten. In te drukken

met uw persoonlijke tekst.

Maak nu uw keuze, dan bent ü straks

bereikbaar !

DRUKKERIJ
WEEVHSS

tva^Jfl^ ..£&

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 37

Jonge Komijne Kaas 500 gram _
Oude Kaas snijdbaar, 500 gram

Parmesan van het stuk, 100 gram

Gormas of Gongonzola
1 00 gram

Mascarpone fruit toetje
A//P//l/l/»hakjP

Vordense notenmix
7RO gram

Attentie!! Vanaf dinsdag weer
JONGE GRASKAAS

Elly Tet

*'>

73 '

4,95
7,75
3,89

2,35

3,50

2.49

ïuwen.

NEDERLAND BELT TOT TIEN

Voor verse Ruurlose

aardbeien, witlof
en div. andere

groenten en fruit
naar:

BANNINK
Hulshofweg 8 - RUURLO

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

GESLAAGD?
Geef een pen cadeau

NU GRATIS GRAVEREN

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 3100 - Parkeren voor de deur.

E U B E L F A B R I E K

INDUSTRIEWEG 2 TE VORDEN

biedt te koop aan wegens het overschakelen op gas
een olie gestookte hangende

LUCHTVERWARMING
van 125.000 kJ van 1982

(Nieuwwaarde 1982 Fl. 30.000,00).
Te koop voor Fl. 2.000,00.
Bel voor informatie 05752-1216, vraag naar Herman of
Gerrit Bijenhof.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Verhuisbericht

GJ. Ruiterkamp
R. Ruiterkamp-
Dimmendaal

Ren Ruiterkamp

Nieuw adres
per 8 juni 1995:

't Karspel 24
7255 CS Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-5758

Vakfotografïe

SpalstraaMO,
7255 AC Hengelo Gld.
Tel. (05753) 2386

Je
leuustefotoop een t-shirt

Bij ontwikkelen
en afdrukken van
1 filmrolletje met
minimaal
24 opnamen.

TOPFOTO =

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

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

«**•"* -^
^ l/W/f ü de B/g Sm/Ve Stempelkaarten V

inleveren bij uw Echte Groenteman
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni

LASAGNA

7,505 00 g ra m

Vleeswarenspecial:

SALAMI MILANO

3,75100 gram

Keurkoopje:

GEMARINEERDE
KIPFILET

6,95500 gram

SPECIAL: VLEESWARENTIP

SCALOPPINI
(gevulde varkensfilet)

100gram 2,45

ZWEEDSE
KRUIDEN
ROLLADE

100 gram 1,95

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

GROTE KROP
IJSBERGSLA

per stuk 1,25

RAUWKOST
SLANK EN FIT

250 gram 2,50

VOOR DE MAANDAG-, DINSDAG-
EN WOENSDAG-AANBIEDINGEN
ZIE HET BORD BIJ DE WINKEL

d*échte.

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

AARDBEIEN-
VLAAITJES

PER STUK 1,95

meerzaden, me&rgranen volkorenbrood
ca. 400 gram

1,75

STOKBROODJES

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384
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Horren met het 'Luxaflex' Merk garanderen een hermetische afsluiting. Vliegen,

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

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

van weerbestendig aluminium. Ook de stevige konstruktie

waarborgt een jarenlang gebruik. Elke hor, wit,

naturel of bruin, wordt precies op maat gemaakt.

Gemakkelijker kan niet!

'LUXAFLEX'
HORREN VOOR RAMEN,
DEUREN EN SCHUIFPUIEN

Uw 'Luxaflex' Produkten-speonlist:

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

3R WALKING. DESIGNED FOR WALKING • DESIGNEO FOR WALKING »DESIGNED FOR WALKING . DESIGNED FOR WALKING • DESIGNED FOR

STA OP WOLKY'S
DE SANDAAL MET PRAKTIJKERVARING

uw meubels
versleten ? <?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel vooreen
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

>
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

TE KOOP
LANDBOUWGROND ZONDER

MELKQUOTUM
VELDHOEK: perceel landbouwgrond aan de Stellingweg,

groot 1.56.49 HA.
VORDEN: perceel landbouwgrond aan de Veldslagweg,

groot 0.68.30 HA.

MELKQUOTUM OP PACHTBASIS

- 55.878 kg melkquotum met een vetgehalte van 4%.
- 37.201 kg melkquotum met een vetgehalte van 3,96%.

MESTQUOTUM

802 kg rundvee/kalkoenen.
1.239 kg varkens/kippen.

uimes
makelaardij o.g. b.v.

Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon: 05753-2359

Burg. Rijstrastraat 2
7021 CR Zelhem
Telefoon: 08342-4215

M
NVM
MAKELAAfl

VUIL TAPIJT/ VLEKKEN
. BANKSTEL VUIL?

t het dan vakkundig reinigen door

Tïhem-Dry® Quick Service

* Tapijt droog binnen l uur!
* Beslist niet sneller vuil!
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook meubclrciniging!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel 05750-43377
Doetinchem tel. 08340-61126 f

|i MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK

-f
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

Veel behangcollecties worden gecompleteerd met bijpassende woonstoffen. En die zijn

vaak heel bijzonder. Leg bij ons de basis voor uw woningdecoratie met in kleur perfect

op elkaar afgestemde raamdecoratie, gordijnstof, vitrage en vloerbedekking. Uiteraard

voor u op maat gemaakt en vloerbedekking gratis gelegd.

deco
HOME

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

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

V e r b o u w i.n Tegen inlevering van
deze coupon ontvangt u

nog eens

BANKSTELLEN

EIKEN MEUBELEN

MODERNE MEUBELEN

SENIOREN FAUTEUILS

WANDMEUBELEN

BEDDEN EN MATRASSEN

BEDTEXTIEL

KARPETTEN

KLEINMEUBELEN

Wij gaan verbouwen en daarvoor
hebben we ruimte nodig.

Daarom ruimen we op. Met hoge
kortingen! Salontafels, kasten,

eethoeken, matrassen, fauteuils,
enz. met hoge kortingen!

Zo goedkoop koopt u nergens.
Kwaliteitsmeubelen voor jf

weggeefprijzen!

mm

EXTRA
mmM mm ^m*. mmim^. mmmmm ••• ^mm mm .^mm*.

KORTING i
OP REEDS AFGEPRIJSDE

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Maximaal één coupon per aankoop.
Alleen geldig op reeds afgeprijsde artikelen.

Geldig t/m 29-7-1995.

Direct leverbaar

Volle garantie

Opslag voor latere levering mogelijk

Zolang de voorraad strekt

Interieur waarborg

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1286

INTERIEUR

WAARBORG

PLOEG STOFFEN • BORAS • LUXAFLEX • SUNWAY • PARADE • BERGOSS • LOOK LINE • GEALUX • SITTING VISION • TRECO • AUPING • MOSER • PULLMAN • LATTOFLEX • EASTBORN • HOFSTEDE • 3 B • TEXELER • INTERSTAR • REHKEMPER



CDHTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 8 juni 1995
57e jaargang no. 11

m

wmmmm

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
MTelefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

ERGUNNINGEN

Op 30 mei 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer D. Lindenschot, voor het

vergroten van een woning op het
perceel Nijlandweg l te Vorden;

- de heer G. Zwecrs, voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel Leemgoor 4 te Vorden;

- mevrouw A.C. Deketh-Cromme-
lin voor het vellen van 4 dennen op
het perceel Hogeslagdijk 7 te Vor-
den.

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

WATERKWALITEIT
ZWEMWATER

WORDT
NAUWLETTEND

GEVOLGD

De waterkwaliteit en de veiligheid
van plaatsen waar in Gelderland re-
gelmatig in oppervlaktewater wordt
gezwommen, zal ook dit jaar nauw-
lettend in het oog worden gehouden
door de provincie.
De zuiverinsschappen, de GGD's en
de recreatieschappen helpen de pro-
vincie daarbij. Het doel is erop gericht
om ten behoeve van het publiek zorg
te dragen voor een goede waterkwali-
teiten verantwoorde veiligheid. Zoals
blijkt uit de folder over de waterkwa-
liteit van open zwemwater in Gelder-
land (ook verkrijgbaar in het gemeen-
tehuis) is de kwaliteit over het alge-
meen goed. Omdat oppervlaktewater
onder invloed staat van vele, meestal
natuurlijke, invloeden, is het mogelijk
dat zich problemen voordoen. Tijdens
de warme zomer van 1994 is dit na-
drukkelijk gebleken.
Krijgt u na het zwemmen gezond-
heidsklachten, neemt u dan even con-
tact op met uw huisarts of met de
GGD.

Als u klachten of vragen hebt over het
zwemwater kunt u hiermee terecht bij
het Gelders Milieuklachtennummer,
085-452220. Bij de Gelderse VVV's
is de nationale zwemwaterkwaliteits-
kaart te krijgen. Deze landelijke fol-
der is uitgegeven door de ANWB in
samenwerking met de provincies en
bevat per provincie informatie over
de Nederlandse kust- en binnenwate-
ren voor recreatie.

XTRA UREN VOOR

WELZIJN OUDEREN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om 8 uren extra
formatieruimte te geven aan de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden. Deze
uren heeft de S WO V nodig voor de
administratie. De gemeenteraad moet
hiervoor het subsidie aan de SWOV
voor 1995 met f 4000,— verhogen.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken ver-
gadert op dinsdag 13 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen-:
- herziening puntensysteem toewijzing woningen.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 13
juni om 20.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- aanvulling meerjarenprogramma 2001 restauratie rijksmonumenten.

De commissie voor milieu, welzijn en personeelszaken vergadert op woensdag
14 juni 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
- evaluatie formatie Stichting Welzijn Ouderen Vorden;
- verslag bijdragen besluit openbare lichamen Wet Milieubeheer;
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

!/̂  A
^GEMEENTERAAD VERGADE™

OP DINSDAG 27 JUNI 1995
Op dinsdag 27 juni 1995 om 19.30 vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. JJide agenda staan de vol-
gende onderwerpen: ^r
- aanvulling meerjarenprogramma 2001 restauratie rijksmonumenten;
- evaluatie formatie Stichting Welzijn Ouderen Vorden;
- verslag bijdragenbesluit openbare lichamen Wet milieubeheer.

SPREEKRECHT
U kunt aan het eind van de - openbare - raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de
orde stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen
inspreken in een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag
voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer
mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt
spreken.

INFORMATIE-AVOND OVER FIETSPAD
LANKHORSTERSTRAATOP J 9 JUNI 1995

Op maandagavond 19 juni 1995, om 20.00 uur, zal wethouder D.J. Mulderije-
Meulenbroek, namens het college van burgemeester en wethouders, het schets-
ontwerp voor het fietspad langs de Lankhorsterstraat naar het sportcomplex
presenteren in café d'n Olde Kriet te Wichmond. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Burgemeester en wethouders hebben uit 3 varianten een voorlopige voorkeur
bepaald vooreen tweerichtingenfietspad langs de oostzijde van de Lankhorster-
straat. Op de voorlichtingsavond zal het schetsontwerp worden toegelicht en
kunt u vragen stellen.

Vanaf dinsdag 20 juni tot en met maandag 17 juli 1995 ligt het schetsontwerp ter
inzage in het gemeentehuis (koetshuis) en in de Rabobank te Wichmond. Gedu-
rende die periode kunnen ingezetenen van de gemeente Vorden en in de
gemeente een belang hebbende personen hun zienswijze over het ontwerp naar
voren brengen (liefst schriftelijk). Schriftelijke reacties moet u richten aan bur-
gemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001,7250 HA Vorden.

^RESTAURATIEPROGRAMMA RIJKSMONUMENTEN
TOT AAN HET J AAR 2001

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenterad voor het meerjarenpro-
gramma aan te vullen tot en met het jaar 2001. Om eigenaren van rijksmonu-
menten in aanmerking te kunnen laten komen voor subsidie moet de gemeente-
raad jaarlijks het rcstauratieprogramma aanvullen.

Indien alle restauraties die in Vorden aan rijksmonumenten die door de eigena-
ren en zakelijk gerechtigden opgegeven zijn, te kunnen laten uitvoeren, zou in
totaal een bedrag van ruim 5,7 miljoen nodig zijn. Vorden krijgt van het Minis-
terie jaarlijks een budget van f 100.000,—. Bijna elke gemeente in Nederland
heeft te maken met grote tekorten om rijksmonumenten te restaureren

De budgetten voor de jaren 1995 tot en met 1998 zijn gereserveerd voor de res-
tauratie van de R.K. Kerk in Kranenburg. Het budget voor 1999 en een gedeelte
van dat voor 2000 zijn gereserveerd voor de restauratie van het Willibrordus-
orgel in de kerk te Vierakker.

De volgende budgetten gaan waarschijnlijk (gedeeltlijk) naar de restauratie van
de N.H. kerk in Vorden.

JE HARD RIJDEN
KOSÏJEVEEL * J BINNEN DE KOM

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

1. E. Wagenvoort en K. Schmitz, Het
Hoge 27, Vorden, 29-05-95, bou-
wen van een woning met vrijstaan-
de garage.

2. Fam. J. Garritscn, Het Hoge 27a,
Vorden, 29-05-95, bouwen van een
woning met vrijstaande garage.

3. Behcerstichting Urtica, Reeoord-
weg 2, Vorden, 29-05-95, bouwen
van een serre.

4. W. Memclink en D. van Dorp, Het
. Hoge 25a, Vorden, 30-05-95, bou-

wen van een woning.
5. L.H.G. Westerbroek, Het Hoge 25,

Vorden, 30-05-95, bouwen van een
woning.

6. L.B.M. Westerhof, van Vollcnho-
venlaan 8, Vorden, 31-05-95, ver-
groten van een woning.

7. J.J. Rodenburg, Dorpsstraat 32,
Vorden, 02-06-95, vergroten van
een woning/bedrijfspand.

Wie z'n hond
op de stoep
laat poepen
zet zïchzel'
te kakkei

Op 10 oktober
gebeurt h e t . . .

Wij tonen u een unieke serie originele
kaarten. Om uw relaties snel, opvallend en
origineel op de hoogte te stellen van de

telefoon , fax- en modern nummcrwijziginy.

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

Deredactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Bcatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
PeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vol lenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoctinkhof
Voornekamp
Lcemgoor

Fam. de Weerd, EnkweglSA, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. G. Lulofswcg
Brinkerhof

Fam. Teunissen,Julianalaan 12, tel. 2960

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 3872

B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Dccanijewcg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker,DeStroet9,tel.3012

Het lebbink
DeBponk
HetElshöf
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemclink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, niet nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



Avondvierdaagse
De Vordense gymnastiekvereniging
'Sparta' start op 19 juni vanaf de
Openbare basisschool aan de Dorps-
straat met de avondwandelvierdaag-
se. Er zijn vier prachtige routes uitge-
zet, zodat de wandelaars volop kun-
nen genieten van de natuur rondom
Vorden. Het is ook mogelijk om op
een van de avonden de route van die
dag te lopen. Op het startburo kan
hiervoor worden ingeschreven voor
de dagspeld van die dag. De routebe-
schrijvingen zijn te verkrijgen op het
startburo voor aanvang van elke rou-
te. Op de vierde avond komt de route
uit bij de basisschool 'Het Hoge' waar
tevens de medailles zullen worden
uitgereikt. De deelnemers kunnen
zich daar opstellen voor de intocht.
Muziekvereniging 'Jubal' uit Wich-
mond zal op het schoolplein de mu-
ziek verzorgen. De muziekvereni-
gingen 'Sursum Corda' en 'Concor-
dia' zullen voor de muzikale begelei-
ding tijndens de intocht zorgen.

Uitreiking van Ajax-prijsvraag

Amnesty
Amnesty International houdt maan-
dagavond 12 juni in het Dorpscen-
trum een schrijfavond voor mensen
die behandeld worden in strijd met de
rechten voor de mens. Dit keer wordt
aandacht besteed aan een tandarts uit
Myanmar die ten onrechte tot 15 jaar
gevangenisstraf is veroordeeld. Ver-
der wordt er geschreven voor vier
mensen die in Amman werden gear-
resteerd op beschuldiging van maje-
steitsschcnnis en het verspreiden van
pamfletten. Tenslotte voor 27 liggen
er voorbeeldbrieven klaar voor gewc-
tensgevangenen in Peru die na oneer-
lijke processen nog steeds vast zitten.
Brieven kunnen ook thuis worden
overgeschreven. Voor meer info: Ank
Wallenburg (05752-2337) of Leni La-
mers (05754-1341). In jul i en augus-
tus vinden geen schrijfavondcn
plaats.

Seniorenreis
Zaterdag 27 mei vertrok een bus met
senioren uit Vorden voor een weekje
vakantie naar Weert. Er was van alles
voor het gezelschap georganiseerd
zoals dagtochtjes door het Brabantse
land 'De Kempen', een Zuidlimburg-
sc kastelcnroute en een bezoek aan de
Bcckse Bergen. Ook 's avonds wer-
den er allerlei activiteiten onderno-
men. Zo werd er een bingo gehouden
en gaf een seniorenkoor uit de regio
een concert voor de Vordense vakan-
tiegangers. Vrijdagmiddag arriveerde
het gezelschap weer in Vorden waar
een koffietafel klaar stond in het
Dorsphuis. Tijdens deze koffietafel
bedankten de vakantiegangers de heer
en mevrouw Bekman en mevrouw
Groot Jebbink voor de voortreffelijke
wijze waarop ze de reis georganiseerd
hadden.

Gezinsdienst
In de Dorpskcrk wordt zondag 11 juni
een gezamenlijke gezinsdienst ge-
houden. Het thema van deze dienst is
'Gods zorg, onze zorg'. Voorganger is
dominee Westerink. Speciale aan
dacht in deze dienst is er voor het al-
scheid van de kinderen van de zon-
dagsschool. Een aantal van hen gaat
door naar de Jcugdkerk. Een kinder-
koor van basisschool het Hoge onder
leiding van Hennic Reindsen zal aan
deze dienst meewerken.

Collecte
Van 11 tot en met 17 juni wordt in
Vorden de nationale collecte gehou-
den van de AVO-Integratie Gehandi-
capten. Sinds 1927 zet de vereniging
zich in voor mensen met een handi-
cap. Om deze mensen te helpen houdt
de vereniging zich bezig met onder
andere vorming en scholing, het reali-
seren en bevorderen van arbeid en het
verlenen van bemiddeling, financiële
hulpverlening en het bevorderen van
recreatiemogelijkheden.

Oranjefeest
Het jaarlijkse Oranjefeest van Lees-
ten en Warken heeft plaats op 16 en 17
juni. De activiteiten worden gehou-
den rondom café-restaürant 'de Bog-
gelaar'. Dit jaar zal de vrijdagavond
anders zijn dan voorgaande jaren.
Geen toneelstuk maar een 'Achter-
hoekse avond' met als ingrediënten
muziek, zang en veel humor. Een van
de medewerkers van de avond is de
bekende Rudolf Sluier. Ook dansor-
kest 'de Players' is van de partij. De
zaterdag zal in het teken staan van de
volks- en kinderspelen. Het feest
wordt zaterdagavond afgesloten met
een dansavond. Dans- en showorkest
'Precies' verzorgt op deze avond de
muziek. Voor meer informatie zie ad-
vertentie volgende week.

Als hoofdsponsor van Ajax had de ABN AMRO Bank in Vorden in verband met de Europacup-finale Ajax-AC Milaan een
prijsvraag uitgeschreven. De deelnemers moesten negen vragen beantwoorden en de einduitslag van de wedstrijd voor-
spellen. DatAjax erg populair is in Vorden en omstreken bleek uit het overweldigende aantal inzendingen. Van de deelne-
mers hadden IO personen alle vragen goed benantwoord en de uitslag voorspeld. Uiteindelijk kwamen er door loting drie
winnaars ui t de bus. Nadat de helden van Ajax de dag na de wedstrijd uitvoerig in Amsterdam werden gehuldigd, werden
vrijdag 2 juni de winnaars van de prijsvraag in het zonnetje gezet. Zij konden enkele prachtige prijzen in ontvangst
nemen. De eerste prijs was voorJasper Koerselman die daarmee een echt officieel Umbro Ajax-trainingspak in ontvanst
mocht nemen. De tweede prijs, een officiële Ajax voetbaltas, is gewonnen door Robbert Schappers. De derde prijs, een
Ajax t-shirt, ging naar Ron Huitink. De overige deelnmers die de vragen en de uitslag goed hadden kregen als troost een
mooie Ajax-voetbal.

Raad van Kerken viert zilveren jubileywn ^

1000 bezoekers tijdens openluchtdienst
De gezamenlijke openluchtdienst
van de drie kerken te Vorden was
een bijzonder feestelijk gebeuren.
Behalve de viering van Eerste
Pinksterdag, die in het teken stond
van missie en zending, werd ook het
zilveren jubileum van de plaatselij-
ke Raad van Kerken gevierd.

In 1970 is in Vorden een Raad van
Kerken opgericht. Er zijn in de loop
der jaren diverse gezamenlijke init ia-
tieven genomen zoals de openlucht-
dienst op de kastcelwcide op Eerste

Pinkstcrda^Tijdens de openlucht-
dienst dicflBr circa duizend mensen
werd bijgewoond, sprak de vicc-voor-
zittcr van de Raad van Kerken de heer
P. Koren er zijn vreugde over uit dat
dit in Vorden nu allemaal mogelijk is
geworden. 'Laten we onze blik rich-
ten op de toekomst en samenwerken
want dan alleen kunnen we laten zien
waarom het kerkelijke gelovige ge-
beuren zo belangrijk is', zo sprak hij.
Pastoor J. van Zeelst en dominee M.
Berg gingen voor in deze dienst. Het
geheel werd muzikaal ondersteund

door de muziekvereniging^
Corda' en enkele koren. Ir^Mcn lie-
pen kinderen met het PinKstcrvuur
rond en werden brood en druiven on-
der de aanwezigen verdeeld. Het
werd een feest vol met symbolen en
verspreiding van de evangelische
boodschap.
Op 21 juni- zal tijdens de jaarlijkse
vergadering met de ockumenische
werkgroepen en andere genodigden
het 25 jarig bestaan van de Raad van
Kerken waardig op feestelijke wijze
worden afgesloten.

Helicopterpiloot maakt overuren

Ondanks het feit dat de helicopter
op tweede pinksterdag af en aan
vloog, moest de organisatie van de
actiedag ten behoeve van de restau-
ratie van de Dorpskerk enkele men-
sen teleurstellen. Zo groot was de
belangstelling. In totaal maakten
120 mensen een rondvlucht boven
Vorden. Van de 50 gulden die be-
taald moest worden ging tien pro-
cent naar het restauratiefonds. In
totaal bracht de dag ruim 7.000 gul-
den op.

Naast de rondvlucht met de helicopter
werd er door de pupillen en veteranen
van Ratti, Socii en Vorden gevoetbald
om het 'Kampioenschap van Vorden'.

Bij de F-pupillcn werd Vorden F l
kampioen. Ook bij de E-pupillen ging
Vorden met de eer strijken. Bij de ve-
teranen ging de eerste plaats naar de
heren van Socii. Op Tweede Pinkster-
dag werd er ook gevoetbald tussen
een team van de kcrkeraad en een elf-
tal bestaande uit Vordense prominen-
ten. Deze wedstrijd werd met 5-3 ge-
wonnen door de prominenten.
Er kwamen in totaal l .000 bezoekers
op het evenement af. Bernhard Wun-
derink had voor de jeugd zeer leuke
spelletjes uitgezet. Hier werd gretig
gebruik van gemaakt. De organisatie
bedankt iedereen die zich belangeloos
heeft ingezet voor het evenement
zoals de voetballers, de voetbalvere-

niging Vorden die de omzet van de
kantine schenkt aan het goede doel en
de popgroep Almost Sorber en accor-
dioniste Annic van Zantvoort die pro
deo optraden voor het publiek. Ook
een woord van dank aan de sponso-
ren: firma Barendscn, slagerij Roden-
burg en drukkerij Wcevers.
De antwoorden van de helicoptcrprij-
svraag die vorige week in Weekblad
Contact stond, luiden als volgt: 1. De
Dorpskerk werd in de 13 eeuw ge-
bouwd, 2. De gemeente Vorden is ei-
genaar van de toren van de kerk, 3. De
kerk werd in 1655 door brand ver-
woest, 4. Smederij Barendscn werd in
1802 opgericht, 5. Het eerste nummer
van Contact werd in 1934 uitgegeven.

Bi j ons
in d'n Achterhook
„En Toon, hè'j ut gistren nogal nao ow zin ehad bi'j ut voetbaln?"
Toon mos effen ut appelgebak wegwarkcn veur ik antwoord van um
krege. Wi'j waarn met zien vieren op Hemelvaartsdag al aadug beticds
an de koffie. Vcur ons doen wazzc wi'j ok al vrog op de fictsc estapt en
too 'n Achterhook in-etocrd. Dan lust ow zo tegen tien uur al bes un-
baksken.

„Dat voetbaln kont ze van mien kado kricgen. Oh, ik mag t'r bes geerne
nao kiekn maor vake is ut zo da'j ow un hoop van veurstclt en volt ut nog
wel 's tegen. En dat veel ut micn gistrenaovund ok. En dan kont ze wel
pchcn dat Ajax 'n besten van de wcald is, veur mien is ut zo dat zee ut
meeste geluk heb ehad. En um daor dan naotied zo'n heisa van te maakn
dat t'r weer vierhonderd man M.E. klaor mot staon, da's mien toch un
bctjcn te grijs. Eerluk czcg snap ik neet volle van die gekte."

•

Maor daor is wel meer wat Toon neet snapt.
„Zoas", zo ging c wietcr, „ut gebrek an ruumte op ut gcmeentchuus. Bi'j
de banken en de internationals wöd heupc luu an 'n diek ezet umdat t'r
volle wark deur de computer wöd oaver enommcn. En de computers
vraogt op zich ok alsmaor minder ruumte. Vroggcr hadn ze d'r bi'j de
Nasa ene die op un boerndealc nog haos neet kwict konncn, now red ze
d'r zich met ene dic'j in de kamer van un bcjaordenwoning kwiet kont.

En now wilt ze van de gemeente nog weer nao darp ok. Goed zes miljoen
he'w samen clapt umme ut kasteel bewoonbaar te maakn veur de
bestuurders van ons mooie darp, ut koctshuus is mooi opcknapt en ok de
boerdcri'jc is zien oorspronkclukkc bestemming kwiet-eraakt an beeld-
scherm-kickende ambtenaren. En nog mot t'r meer ruumte kommen.

Ut pclictsie-buro, waor now nog un paar uur in de wekkc un echte ppliet-
sie zit, zol dan mooi ummc-cbowd können wodn ummc as huuskommcn
veur un afdeling van de gemeente te dienen. Met alle geloop van hot nao
haar. dan lig dit op ut kasteel en dat op ut buro in 't darp. We'j waor ze
met mot beginnen?"
„Eerluk ezeg hè'k gin idee Toon."
„Met de kamer van de börgcmcistcr half deur te doen. Dan is c nog groot
gcnog veur de mooie ronde taofel van onze börgervader en in de andere
helfte kont t'r nog wel drie zitn, compleet met beeldscherm."

Mcschien hef Toon wel gclick, maor daor bunt anderen die daor oavcr
gaot, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Allerhand
in 't Saksenland

=n

Iedereen die wel eens over de Komvondcrlaan komt zal zo ter-
loops het op de foto afgebeelde huis wel hebben bekeken. De bij-
zondere vorm van dit huis, nl. type hallchuis en pakhuis in een,
zal dan beslist opgevallen zijn. Beide functies, woonhuis en pak-
huis, komen ook in het interieur naar voren.
De benaming pakhuis heeft betrekking op de verdiepingen aan de
westzijde. Aan dezelfde zijde van het huis was op de begane
grond een winkel. Volgens een verkoopakte uit 1907 behoorde de
winkclopstand bij het huis. G. Schicvcn had huis en winkel toen
gehuurd voort' 110,- per jaar van J.E. Garsscn. Het pakhuis is niet
onder de huur begrepen, zo staat in de akte.
In genoemd jaar 1907 wordt het door notaris Wijcrs te Zutphen in
opdracht van J.E. Garsscn verkocht aan Meijer. Deze verkoop
vond plaats in het Nutsgcbouw.
De tam. Vclhorst-Bonk, die tot nu toe eigenaar was, kocht het
pand in 1917 van Joh. Arts. Deze had het geërfd van de kinder-
loos overleden mcj. A.J.H. Meijer. Gcrrit Jan Buunk uit Zclhcm
kocht het toen op de veiling als gevolmachtigde van Lucas Vcl-
horst. Deze laatste kon zelf, wegens ziekte, niet op de veiling aan-
wezig zijn.
Typisch voor die tijd was de bepaling dat: 'wordt uitbcdongcn en
dus niet medeverkocht de balken en hildcslictcn en een varkcns-
hokbctimmcring met stenen bak in de schuur en een ccn-rocdigc
berg.'
Op deze veil ing werden nog meer eigendommen van de heer
Garsscn verkocht. Zoals de oostelijk gelegen wei aan de heer A.
Brandcnbarg en ook de wasscrij aan de beek, die aan J. Branden-
barg verhuurd was.
Hoc lang dit pand er in zijn huidige vorm nog zal staan hangt af
van de plannen van de nieuwe eigenaar. Nu kunnen we in ieder
geval nog genieten van dit rustgevende geheel bijna in 't centrum
van Vorden.

H.G. Wullink
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Vorden

Badmeester Martin Westerik van zwembad 'In de Dennen' :

In de nacht van dinsdag 30 op woens-
dag 31 mei werd er ingebroken bij de
VVV op het marktplein. De daders
kwamen binnen door het slot van de
deur te forceren en doorzochten ver-
volgens het gehele kantoor. Er wordt
niets vermist. Zaterdagavond werd op
de Ruurloseweg ter hoogte van de
Wicntjesvoort een auto van een Zut-
phcnaar beschoten. De ruit van de wa-
gen sneuvelde. Het is niet duidelijk of
het hier gaat om een schot met een
vuurwapen of een katapult. Van de
daders ontbreekt elk spoor.
Op zondag 4 juni had er een ongeval
plaats op de Zutphenseweg tussen een
b/omfietser en een auto. De 72-jarige
bromfietser reed aanvankelijk op het
fietspad en kwam uit de richting Zut-
phen. Toen hij plotseling de weg
overstak werd de man geschept door
een auto die eveneens uit de richting
Zutphen kwam. De bromfietser moest
met een dubbele beenbreuk en een
hersenschudding worden opgenomen
in het Nieuwe Spittaal in Zutphen. De
65-jarige automobilist uit Haarlem
kwam met de schrik vrij.
Ook ter hoogte van De Wiersse had er
op zondag 4 juni een ongeluk plaats.
Hier ging het om een botsing tussen
een 29-jarige motorrijder uit Haarlem
en een 39-jarige automobiliste uit
Haarlem. De motorrijder reed fron-
taal op de flank van de auto en moest
met een hersenschudding worden af-
gevoerd naar het ziekenhuis in Zut-
phen. Het ongeluk onstond toen de
automobiliste met haar wagen wilde
afslaan naar de Wiersse. Terwijl ze de
inrit naar de kasteeltuinen insloeg,
raakte ze de motorrijder die over de
auto heen vloog en op het wegdek be-
landde. Beide voertuigen raakten to-
tal-loss.

De Spannevogel
presenteert nieuwe
collectie Luxaflex
Er staat dit voorjaar heel wat op stapel
voor wie zijn vensters op een origine-
le manier wil decoreren. De unieke
'Luxaflex' Collectie laat u nu kiezen
uit een ongekende serie nieuwe kleu-
ren, stoffen en dessins. Dus als u toe
bent aan iets nieuws voor het raam,
stap dan binnen bij de Spannevogel in
Hengelo want daar vindt u een enorm
aantal oplossingen- van klassiek tot
modern - om ramen smaakvol te de-
coreren. U kunt kiezen uit horizontale
jaloezieën, gordijn jaloezieën, sil-
houette gordijn, Duette Fashion Sha-
des, rolgordijnen en Plisse. Verschil-
lende typen zijn er in een grote serie
stoffen, met zeer modieuze tot tijdlo-
ze dessins. Geweven stoffen zijn er in
zowel zachte pasteltinten als in helde-
re uni-klcuren. Zie ook advertentie.

Muziekschool viert
diamanten jubileum
met groot spektakel
De muziekschool regio Zutphen viert
dit jaar haar 60-jarig bestaan. Begon-
nen als particuliere school en later
omgezet in een gesubsidieerde stich-
ting. Ter gelegenheid van dit jubileum
heeft Arend Jan Bosma, docent aan de
school, een toneelstuk geschreven
rondom het optreden van een aantal
orkesten en muziek- en balletgroe-
pen. De toneelspelers zijn leerlingen
en medewerkers van de muziek-
school. 'Geknipt voor bibi' wordt in
drie plaatsen opgevoerd. De premiere
is op donderdag 15 juni in de schouw-
burg van Lochem. Op vrijdag 16 en
zaterdag 17 juni is het spektakel te
zien in respectievelijk het dorpscen-
trum in Vorden en de Hanzehof in
Zutphen.

Diplomazwemmen
In het zwembad 'In de Dennen' is za-
terdagmorgen 10 juni gelegenheid
een zwemdiploma te behalen. Intus-
sen hebben de kandidaten dezer da-
gen het proefzwcmmen reeds vol-
tooid.

ArmandooplSjuni
in theater 'Onder
de Molen4 in Linde
Op zondagmiddag 18 juni geeft Ar-
mando met zijn combo een voorstel-
ling in het theater 'Onder de Molen'
in Linde. Het wordt een bijzondere
bijeenkomst. Armondo zal voorlezen
uit zijn literaire werk, afgewisseld
door de inmiddels van radio en televi-

'Ik heb me hier nog geen moment hoeven te vervelen'
Toen hij 22 jaar geleden als. bad-
meester in Vorden kwam te wer-
ken, was Martin Westerik gelijk
verliefd op het Vordense buitenbad.
Met name de prachtige ligging
sprak hem enorm aan. Ondanks
het feit dat hij nog vol liefde spreekt
over zijn geboorteplaats Winters-
wijk - die hij zelfs de Parel van de
Achterhoek noemt - is de 49-jarige
badmeester niet meer weg te den-
ken uit Vorden. 'Het bevalt mij hier
uitstekend. Ik hoef niet meer zono-
dig van baan te verwisselen', aldus
Westerik die op 28 juli Abraham
ziet. Het gesprek heeft plaats aan de
vooravond van het zwembadfeest.
Zaterdag 10 juni viert zwembad 'In
de Dennen' haar 60-jarig bestaan.
'Dat is iets waar we trots op moeten
zijn. Want ik ken heel veel grote
plaatsen waar ze maar slechts één
buitenbad in stand kunnen houden.
En steden als Zutphen en Lochem
hebben niet eens meer een buiten-
bad', zegt Westerik. De 49-jarige
badmeester is echter wel van me-
ning dat er de komende jaren acties
moeten worden ondernomen om
zwembad 'In de Dennen' nog aan-
trekkelijker te maken voor het pu-
bliek. 'Het bestuur is daar ook al
volop mee bezig. Op dit moment
hebben wij al een midgetgolfbaan.
Zo zouden er nog enkele andere
voorzieningen moeten komen
waardoor het bij minder mooi weer
ook aantrekkelijk is om naar het
zwembad te gaan', aldus Westerik.

Volgens mij heeft u bij slecht weer een
uiterst frustrerende baan. Want dan is
er niets te doen op het zwembad.
'Het zou natuurlijk hartstikke mooi
zijn als het elke dag heel erg druk is op
het zwembad. Maar helaas is dat niet
mogelijk vanwege de zeer wisselval-
lige weersomstandigheden. Zoiets
calculeer je ook van te voren in. Van
de vier maanden dat wij open zijn, is
het gemiddeld maar twee maanden
echt druk. Maar het is niet zo dat ik op
regenachtige dagen niets te doen heb.
Ik verveel me nooit. Wat dat betreft
heb ik hier nog nooit met de armen
over elkaar gezeten. Meestal houd ik
me dan bezig met zaken die tijdens
drukke dagen blijven liggen zoals re-
paraties en administratieve werk-
zaamheden. Je hoeft wat dat betreft
geen medelijden met mij te hebben.'

Elk jaar gaan er weer veel kinderen
op zwemles. Is het moeilijk om de
jeugd vervolgens ook enthousiast te
houden voor de zwemsport.
'Je ziet heel duidelijk dat bij een be-
paalde leeftijd de belangstelling voor
het zwembad afneemt. Dat begint zo
rond de 18 jaar. Je ziet deze jongeren
nog wel op het zwembad maar het
wordt wel steeds minder. Ik zie dat
aan mijn eigen zoon. Vergeleken bij
vroeger is er voor de jongeren ook
veel meer te doen. Het zwembad heeft
voor hen ook niet dezelfde functie
zoals dat vroeger bij ons was. Wij gin-
gen in de winter - als de ijsbaan open
was - schaatsen en in de zomer
zwemmen. Het zwembad werd toen
ook gezien als een soort ontmoetings-
plaats. Dat is nu veel minder het ge-
val. We zijn in de loop van de jaren
veel meer een recreatievoorziening

geworden. Wat dat betreft zullen er de
komende jaren ook acties onderno-
men moeten worden om zwembad 'In
de Dennen' nog aantrekkelijker te
maken voor het publiek. Het bestuur
is daar ook al volop mee bezig. Op dit
moment hebben wij al een midget-
golfbaan. Zo zouden er nog enkele
andere voorzieningen moeten komen
waardoor het bij minder mooi weer
ook aantrekkelijk is om naar het
zwembad te gaan. Ik denk dan bij-
voorbeeld aan een speeltuin. Dat zou
een fantastische aanvulling zijn. Op
die manier kunnen de vakantiegan-
gers zich hier ook met minder fraai
zomerweer een middag vermaken.
Zoiets heeft Vorden ook nodig.'

Maar wie moet dat gaan betalen? De
gemeente?
'Ik weet niet of de gemeente dat moet
gaan betalen. Je zou ook het bedrijfs-
leven in Vorden daarop kunnen aan-
spreken. Want zij profiteren ook van
het zwembad. Denk maar aan cam-
pings. De gezinnen die daar kampe-
ren komen ook naar het zwembad toe.
En dan mag daar best wel wat tegeno-
ver staan. Datzelfde geldt voor de
middenstand in Vorden. Ook zij heb-
ben baat bij een toeristische voorzie-
ning als het zwembad. Het bestuur
van het zwembad is op dit moment
volop bezig met het beleid voor de ko-
mende jaren. Ook zij zijn van mening
dat er meer recreatieve voorzieningen

moeten komen. Wat dat betreft wordt
er achter de schermen hard gewerkt
aan de toekomst van het bad.'

Twee jaar geleden zag de toekomst
van zwembad 'In de Dennen' er nog
zeer zorgwekkend uit. Kr moest I mil-
joen gulden op tafel komen voor de
vereiste renovatie van het bad. Anders
zou het bad dicht gaan. Uiteindelijk
bood de gemeenteraad een helpende
hand. Was u toen opgelucht?
'Ja, dan kun je wel zeggen. Wij heb-
ben destijds een hele spannende tijd
beleefd. Het probleem is dat de ge-
meenten in Nederland steeds minder
geld te besteden hebben. Als gevolg
daarvan moeten ze ook keuzes ma-

ken. Zoiets begrijp ik best. Maar ik
ben blij dat de gemeente heeft inge-
zien dat het jammer zou zijn als het
bad voor Vorden verloren zou gaan.
Want het zou een verarming van het
voorzieningennivo in Vorden zijn ge-
weest. Wat dat betreft moeten we trots
zijn dat een relatief kleine gemeente
als Vorden nog steeds een buitenbad
heeft. Want ik ken heel veel grote
plaatsen waar ze maar slechts één bui-
tenbad in stand kunnen houden. En
steden als Zutphen en Lochem heb-
ben niet eens meer een buitenbad. In
Zutphen hebben ze heel bewust geko-
zen voor de instandhouding van al-
leen maar het binnenbad. Op zich is
dat ook wel logisch. Want van een
binnenbad maak je het hele jaar ge-
bruik van. Toch zie je dat heel veel ge-
meenten spijt hebben van het feit dat
ze het buitenbad hebben dicht gedaan.
Want de mensen willen in de zomer
buiten kunnen zwemmen.
En nu weet ik wel dat er allerlei re-
creaticplassen zijn in Nederland,
maar dat is ook niet alles. Vaak zitten
daar allerlei ziektes in. En voor kleine
kinderen is een recreatiepias - vanwe-
ge de vele surfers - ook levensgevaar-
lijk.'

Vorden kent ook nog steeds een zwem-
en polovereniging. Deze is door uw
voorganger - badmeester Verstoep -
in 1964 opgericht. Bent u zelf ook be-
trokken bij deze vereniging?
'Nee. Ik ben van mening dat je als
badmeester moet ui tki jken voor be-
langenverstrengeling. Je moet die
twee dingen los van elkaar zien. Daar-
om heb ik nooit een functie binnen de
zwem- en polovcreniging gehad. Ik
heb alleen een periode de zwcmafdc-
ling van de vereniging getraind. Dat is
alles. Verder is het natuurlijk zo dat
Vorden '64 meer gcorrientcerd is op
Zutphen en Ecfde. Want daar spelen
ze hun wedstijden en hebben in de
winter de trainingen plaats. Eigenlijk
is dat best wel jammer. Want daardoor
vervreemd het contact tussen de vere-
niging en het plaatselijke bad. Ze zou-
den in de zomermaanden hier ook
veel meer kunnen organiseren zoals
zwemkampen en watcrpolotocr-
nooien. Op die manier breng je de
zwemsport bij de plaatselijke bevol-
king ook veel meer onder de aan-
dacht. Want ik denk dat heel veel
mensen nu niet eens weten dat Vorden
nog steeds een zwem- en poloclub
heeft.
Daarom heb ik de vereniging ook wel
eens voorgesteld om tijdens het diplo-
mazwcmmcn een demonstratiewed-
strijd waterpolo te geven.
Tijdens dat soort dagen heb je name-
lijk een hoop ouders en enthousiaste
kinderen rondom het bad. Je zou je
dan juist als Vordense vereniging
moeten profileren. Maar helaas wordt
dat onvoldoende opgepakt. Het pro-
bleem bij Vorden '64 is ook dat de
vereniging dooreen hele kleine groep
gedragen wordt. Maar wat ik nu
schets is niet alleen voor Vorden '64
een probleem. Het is een algemeen
probleem. Je ziet dat bij steeds meer
verenigingen. De echte vercnigings-
mensen moet je met een lampje zoe-
ken. Het werk komt steeds weer bij
dezelfde mensen terecht.
En dat is eigenlijk best wel jammer.'

sie bekende muziek van zijn combo.
Gezien de verwachte toeloop van de
liefhebbers is het verstandig van de
voorverkoop gebruik te maken. Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met boekhandel Lovink in Lo-
chem: 05730-57679.

Motorsport
Graafschaprijders
Zaterdagmiddag werd op het 'Dcl-
den-circuit' onder leiding van Gerrit
Arfman de derde clubwcdstrijd mo-
torcross verreden. Er namen 22 rij-
ders aan deel die voor een spannend
wedstrijdverloop zorgden. Voorzitter
Joop Wuestencnk reikte na afloop aan
de volgden coureurs de prijzen uit:
Klasse Bromfietsen: l Arjan Beren-
pas, Vorden; 2 Koen Berenpas,
Warnsveld; 3 Rene Kamperman, Vor-
den. Klasse Jeugd 80CC en 125CC: l
Erwin Plekkenpol, Hengelo; 2 Arno
Linncnbank, Vorden; 3 Harold Groot
Rocssink, Vorden. Klasse recreanten:
l Jan Klein Brinke, Vorden; 2 Johan
Braakhekke, Barchcm; Gerrit Pardijs,
Vorden. Klasse Super: l Alfons Hoe-
vers, Loenen; 2 Stephan Braakhekke,
Vorden; 3 Frank Arendscn, Hengelo.
De volgende wedstrijd vindt plaats op
zaterdag 17 juni.

Buitenlandse jongeren te gast

Midpointmeeting in Vorden
HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Momenteel lopen diverse buiten-
landse jongelui ergens in Neder-
land stage op boerderijen en t u in -
derijen. De jongens en meisjes ver-
blijven een jaar in Nederland en
trachten in die tijd een indruk te
krijgen over onze leefgewoontes en
werkgewoontes. Vanaf donderdag
S juni komen de buitenlanders op
uitnodiging van de Stichting 'Uit-
wisseling' en de regio West Achter-
hoek van Jong Gelre een aantal da-
gen naar deze regio voor de zoge-
naamde 'Midpointmeeting'. De
jongens en meisjes worden dan tot
en met zondag bij gastgezinnen in
Vorden, Almen, Laren en Steende-
ren ondergebracht.

Donderdagavond is het verzamelen
geblazen en vindt er een bocrenbrui-
loft plaats waarbij de gastgezinnen
aanwezig zullen zijn die zich die
avond over de stagiaires zullen ont-

fermen. Voor vrijdag 9 juni staat 's
morgens een fietstocht op het pro-
gramma, 's Middags vindt er bij het
meer van de familie Graaskamp in
Vorden een spelmiddag plaats. Vrij-
dagavond wordt er door leden van
Jong Gelre en door een aantal asiel-
zoekers in het Dorpscentrum te Vor-
den een theaterprogramma opge-
voerd.

Zaterdag wordt een bezoek gebracht
aan Giethoorn, 's Avonds is er in zaal
'De Bremer' in de Toldijk een zoge-
noemde 'verbroederingsfeest'. Voor
de zondag staat in het Dorpscentrum
een afscheidslunch gepland waarna
de jongelui aansluitend hun stage-
adressen weer zullen opzoeken. Op
een nog nader te bepalen tijdstip zul-
len bestuursleden van de Stichting
'Uitwisseling' met de buitenlandse
jongelui een evaluatiegesprek voeren
over de tijd die zij tot dusver in Neder-
land hebben doorgebracht.

Weekendrecept
Vlogman
Kip Singapore-style

Bereidingstijd: 25 minuten
Energie: 550Kcal p.p.

Benodigdheden voor 4 personen: 175 g dunne mie, 2 el olie, 450 g
kipfilet, in reepjes, 50 g ongezouten cashcwnoten, 6 lentc-uitjcs, in schij-
ven, l knoflookteentje, geperst, l cm gcnibcrwortel, geraspt, l el kcrrie-
poeder, 450 g gemengde groenten (peultjcs, wortel, mini-maïs,
boontjes), instukjes, 2 cl sojasaus, l el (rijst)azijn, l el tomatcnpurcc, l el
witte basterdsuiker, 2 tl sinaasappclrasp.

Bereiding: Mie volgens gebruiksaanwijzing bcetgaar koken. In wok 2 el
olie verhitten. Hierin kip 3 min. rocrbakken. Noten toevoegen en bruin
bakken. Alles uit pan nemen en apart zetten.
In wok 2 el olie verhitten. Hierin Icntc-ui, knoflook, gember en kcrrie 2
min. rocrbakken. Groenten erbij doen en 5-19 min. meebakken.
Kip, noten, sojasaus, azijn, tomatenpurec, sinaasappelrasp en gekookte
mie erdoor roeren en nog 5 min. meebakken.

j



KASSA KORTING
op alle

moclecëntrum

japonnen
dames jack's

dames mantels
heren jack's

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

JUBILEUMSPEKTAKEL

MUZIEKSCHOOL REGIO ZUTPHEN

Geknipt
voor

DORPSCENTRUM VORDEN
donderdag 15 juni - 20.00 uur

Kaarten a 10,00 bij het Dorpscentrum

HOERA!!
GESLAAGD!!
Als je kunt aantonen

at je geslaagd bent, krijg

O KORTI
op zo'n heerlijke
Limburgse vlaai!

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

Geslaagd i
Geef een

CD-bon kado
en doe mee aan een un^j^ prijsvraag voor

de gever én voor SPontvanger!

MAAK KANS OP SCHITTERENDE
PRIJZEN!

Haal dus snel een^D-bon bij:

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VOROEN

TEL. 05752-3566

THEO TERWEL |
II AUTOSCHADESPECIALIST II

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BEN JE
GESLAAGD?

dan verdien je zeker dit
256 bladzijden tellende
bundel met tegen een
schooldecor spelende

verhalen.

f 19,90

SCHOOUVER
VAN Pcier Hui,

Quslauc [laubtrt.

Hink Komijn Utijt.

Herman Koek,
Lieve JOM'J,

jan VttbtlM,

L-F. Céline

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 3100- Parkeren voor de deur.

'EEN OP TIEN'
HEEF U NODIG!
KIJK VRIJDAG 9 JUNI

NAAR AVRO TV l,
19.00 UUR

en wordt donateur:

Bel 06-300733
(75 cent per minuut)

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410 ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

OVfR TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIUT WORDEN
C.I RKCLAMEERD.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij van plan zijn om op verzoek van de Gel-
derse Vervoer Maatschappij (GVM) voor het gedeelte
van de Enkweg, gelegen tussen de Stationsweg en
het toegangspad voor voetgangers naar de Een-
dracht, een parkeerverbod in te stellen. De politie Us-
selstreek-Oost heeft hierover telefonisch op 6 juni
1995 positief geadviseerd.

Met toepassing van afdeling 3:4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen het verzoek en het ontwerpbe-
sluit met bijlagen, vanaf maandag 12 juli 1995 gedu-
rende vier weken voor eenieder ter inzage in het ge-
meentehuis, sektor samenleving, afdeling bestuur
(boerderij bij het kasteel). Gedurende die termijn kan
eenieder zijn zienswijze over dit ontwerpbesluit naar
keuze mondeling of schriftelijk naar voren brengen.

Vorden, 8 juni 1995.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Vorden in zijn vergadering van 30
mei 1995 heeft vastgesteld de 'Verordening persoons-
registraties gemeente Vorden'.

Deze verordening ligt vanaf heden ter gemeentese-
cretarie, afdeling bestuur (boerderij bij het gemeente-
huis) ter inzage. Tegen betaling van de kosten kunt u
afschriften van deze verordening krijgen.

De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 8 juni 1995.

De secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethJlfers van Vorden maken be-
kend met toepassing OWPnet bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 5 van de Woningwet, medewerking te willen verle-
nen aan het plan voor verbouw en uitbreiding van de
bovenverdieping van het pand Dorpsstraat 32.

De op het bouwplan b^Btking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggeVmet ingang van vrijdag 9
juni, gedurende twee weken, op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid bedenkin-
gen hiertegen gedurende die periode schriftelijk aan
ons kenbaar te maken.

Vorden, 8 juni 1995.

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-
NE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag 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
uuren:

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

liggen vanaf 9 juni 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge de besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer H. Vlogman
straat en huisnummer: Zutphenseweg 125
postkode/gemeente: 7251 DP Vorden
adres van de inrichting: Zutphenseweg 125 te Vor-
den
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een veevoederhandel en pluim-
veehouderij;

2. naam aanvragerC.W.V. Medo - Ruurlo B.A.
straat en huisnummer: Onsteinseweg 2
postkode/gemeente: 7251 ML Vorden
adres van de inrichting: Onsteinseweg 2 te Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een herstelinrichting voor land-
bouwwerktuigen en opslag van bestrijdingsmidde-
len;

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

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

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

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 21 juli 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 6 juni 1995.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

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

S O Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: iedere woensdag 9.00-12.00 uur.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

BOS
De Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den heeft l jaar geleden een Bezoek-
en Oppas Service voor dementerende
ouderen gestart, ondersteund door de
Alzheimer Vereniging, de Riagg Us-
selland en het Verpleeghuis Zutphcn.
De doelstelling is partners, familie,
buren of kennissen te ontlasten in de
dagelijkse zorg. Omdat deze zorg
vaak heel zwaar is, kunnen vri jwil l i -
gers af en toe bijspringen. Ook wan-
neer de betrokkene eens een keer weg
wil kan een vrijwilliger ingeschakeld
worden en komt zij gezelschap hou-
den. De vrijwilligers die de zorg voor
de demente of verwarde oudere over-
nemen, hebben een door de Riagg op-
gezette korte cursus gevolgd. Daar-
naast hebben zij allemaal jarenlange
ervaring in het werken met ouderen.
Voor aanmelding of meer informatie
kunt u terecht bij de SWOV.

Vrijwilligers
Het is een algemeen gegeven dat ver-
schillende projekten in Vorden niet
kunnen funktioneren zonder vrijwilli-
gers. Gelukkig zijn er in Vorden veel
mensen bereid zich in te zetten voor
de oudere mens en graag verschillen-
de werkzaamheden doen. Voor de
Dagopvang zoekt de SWOV vrijwilli-

gers die één dagdeel per weck de akti-
viteitenbegeleidster willen helpen
met de aktiviteiten en andere werk-
zaamheden. Meerdere dagdelen of
een hele dag mag natuurlijk ook. U
wordt als vrijwilliger zo goed moge-
lijk begeleid en u bent W.A. verze-
kerd. De dagopvang (dinsdag, woens-
dag, donderdag, vrijdag) aan De Dclle
15 achter 'de Wehme', is bedoeld
voor thuiswonende ouderen die een-
zaam zijn en/of veel zorg nodig heb-
ben. Eenzame ouderen komen hier-
door in contact met leeftijdgenoten,
en het thuisfront dat belast is met de
dagelijkse zorg van langdurig zieken
of gehandicapten kan even op adem
komen.

Voetverzorging
Likdoorns en ingegroeide nagels kun-
nen iemand het leven behoorlijk zuur
maken. Voor veel ouderen is het knip-
pen en bijslijpen van nagels van voe-
ten, of het weghalen van likdoorns
onbegonnen werk. Toch is een goede
conditie van de voeten erg belangrijk
voor het algehele welbevinden van de
mens. Vermoeidheid, rug- en spier-
pijn vinden nogal eens hun oorzaak in
slecht voetenwerk. Een regelmatige
voetbehandeling verdient daarom alle
aandacht. Een pedicure behandelt en
geeft advies. Ouderen komen meestal

om de -vier of acht weken terug voor
een behandeling. Sommigen komen
alleen vlak voor de vakantie. Een re-
gelmaat van voetbehandeling ver-
schilt van persoon tot persoon en
wordt in overleg met de pedicure
vastgesteld.

Zonnebloem
Dit jaar houdt de vereniging 'de Zon-
nebloem' haar dagboottocht voor
Vorden en omgeving op dinsdag 27
juni. Aan deze tocht kunnen deelne-
men aan huis of inrichting gebonden
gehandicapten en hulpbehoevenden
en ook alleenstaande ouderen van alle
gezindten. Ook rolstoelpatienten. Op-
gave bij mevr. T. Klein Kranenbarg,
Molenweg 4, Vorden, tel. 1347 of
mevr. M. Klein Kranenbarg, Hackfor-
terweg 31, Wichmond, tel. 0754-1269
of bij een van de aan u bekende Zon-
nebloemvrijwilligers.

Bewegen
In verband met het zomerseizoen is er
vanaf juni tot september geen Meer
Bewegen voor Ouderen (gymnastiek
groepen in Vorden en Wichmomd,
volksdansen in Vorden en Wichmond
en sport en spel groep). Het nieuwe
seizoen start weer op 4 september.


