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Bi'j ons in d'n Achterhoek
Toon van de Spitsmoes had net 't eerste köpken koffie op too de tillefoon
ging. 'Bu'j in huus Toon, dan kom ik effen', 't Was de stemme van Dark
Geershuus die Toon heurn. 'I'j komp maor, de koffie is klaor.'
'n Klein halfuur later ston Dark al bi'j Toon in de kokken. Toon had al
zit t'n prakkezeer'n wat Dark toch zol hemmen maor now kon e't urn op de
man afvraogen.
'En Dark, wat he'j op de leaver?' -'Onze Willem geet weer vot!' Toon veel
zowat van schrik van de stool. 'Willem weer vot?' -'Jao, hee geet weer nao
zien baas waor hee tot veur un jaor trugge, too hee bi'j ons op de boerde-
rije kwam, altied hefewarkt.'
-'He'j dan ruzie ehad met urn?' -'Oh nee, helemaols neet, wi'j konnen 't
roazend goed met mekare vinden. Maor toch marken ik wel 's watan urn. 't
Was net of e altied leep te prakkezeern, meschien wel oaver 't wark wat e
eerder edaon had. De boerde r i'je kon e bes an maor deur zien opleiding
kon e d'r neet alles in kwiet wat e wel wol. Nem daorbi'j dat zien baas urn.
graag trugge wol tegen un volle hoger loon plus dat zien vrouw de stad
nog nooit was vegetten dan begriep i'j, 't zo'n betjen.'
-'Maor hee lot ow mooi met de boel zitt'n. Hoovölle kosten he'j jao neet
emaakt um eur d'r bi'j in te haaln?' -'Och jao, 't geintjen zal ons zo'n twee
ton ekost hemmen. Maor uutendeluk mot Willem met zien vrouw hunzen en
neet met ons.' -'Had e dat dan neet eerder konnen bekieken?' -'Jao, dat
hebben wi'j ok al wel zo vake tegen mekare ezeg, veur al 's nachts in bedde
(wi'j hebb t'r uren van wakker eleagen) he'w 't t'r vake oaver ehad.'
-'En now wieter?' -"t Spöl vekoop'n, zo gauw meugeluk, wi'j hebt gin zin
ons in de paar jaor diew meschien nog hebt, in de grond te war ken. Wi'j
zölt ons wel redden en geld is ook neet alles. Wieters: holt de mond d'r
maor oaver dichtte, d'r wöd al genog epraot. De luu ziet wel at 't zo wied is.
Maor ik mosse 't gewoon effen kwiet. ï Lucht ow soms un betjen op a'j d'r
's met 'n ander oaver köntproaten.'
En daor had Willem geliek in. A'j aans met zit te pakken daor wod gin
mense wiezer van bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Samen met koperensemble Sursum Corda:

Zomerconcert Interchrist a.s.
zondagmiddag
Op zondagmiddag 13 juni a.s. sluit het Vordense koor Inter-
christ het seizoen 1992/1993 af met een 'zomerconcert'. Hier-
aan verlenen ook het koperensemble van Sursum Corda en de
zanggroep Quint medewerking. Het concert vindt plaats in de
N.H. Dorpskerk. Er wordt voor kinderoppas gezorgd in 'de
Voorde'.

Het zomerconcert belooft een bijzon-
der afwisselend geheel te worden,
waarbij zang van diverse genres
wordt afgewisseld met muziek van
het koperensemble. Speciaal voor
deze seizoenafsluiting zijn onder
andere enkele nieuwe zangstukken
ingestudeerd, zoals de gospel 'O
happy day'.

Regionaal

Interchrist maakte dit seizoen een
nieuwe bloeiperiode door. Een aantal

enthousiaste nieuwe leden versterkte
het koor. Er werd diverse malen opge-
treden; niet alleen in Vorden, maar
ook in de wijde regio, van Klarenbeek
tot Lochem en van Gorssel tot Halle.
Dit alles gebeurde onder leiding van
dirigente Lucian Venderink-Smeenk
en met vaste muzikale ondersteuning
van trompettist Dick Boerstoel en
fluitiste Yvette ten Barge.
Het concert op zondagmiddag 13 juni
a.s. zal ca. een uur duren. De toegang
is gratis.

Voor inlichtingen: 05752-3462.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen:

Nieuw regio-kantoor in
Vorden
Inwoners van de gemeenten Hengelo (Gld.), Steenderen en
Vorden kunnen vanaf half juni voor hulpverleningsvragen
terecht op het nieuwe regio-kantoor te Vorden, aan de Zut-
phenseweg Ie. Per 10 juni a.s. vindt de verhuizing plaats en
nemen leidinggevenden thuiszorg (gezins- en bejaardenver-
zorging) en maatschappelijk werkenden voor de betreffende
gemeenten hun intrek in het nieuwe pand.

Op werkdagen wordt 's morgens
spreekuur gehouden; zowel voor de
afdeling thuiszorg vanuit het regio-
kantoor, als voor de afdeling maat-
schappelijk werk. De alpha-hulpver-
lening is - ongewijzigd - yia het
hoofdkantoor te Zutphen bereikbaar.

Overzicht spreekuur-adressen
(op werkdagen 's morgens):
— thuiszorg (gezins-/bejaardenver-

zorging) voor de gemeenten Hen-
gelo (Gld.), Steenderen en Vorden:
Zutphenseweg l c, VORDEN, tel.
05752-2148;

- Maatschappelijk werk voor de
gemeente Hengelo (Gld.)*: Zut-
phenseweg l c, VORDEN, tel.
05753-2345;

— Maatschappelijk werk voor de
gemeente Steenderen: J.F. Olt-
mansstraat 7, STEENDEREN, tel.
05755-1659;

- Maatschappelijk werk voor de
gemeente Vorden: Zutphenseweg
l c, VORDEN, tel. 05752-2129;

- Alpha-hulpverlening (voor alle
gemeenten): hoofdkantoor Zut-
phen, tel. 05750-43800. Bezoek-
adres: Hogestraatje 3, ZUTPHEN.
Correspondentie-adres: Postbus
4012,7200 BA ZUTPHEN.

* T.z.t. zal kantoorruimte worden
betrokken in het te renoveren pand
van het Kruiswerk aan de Kastanje-
laan te Hengelo (Gld.).

Openingsconcert Vordens
Mannenkoor en Concordia
Het toeristenseizoen wordt zondagmiddag 13 juni geopend
met een traditioneel concert van het Vordens Mannenkoor en
de muziekvereniging 'Concordia'. Dit concert onder auspici n
van de plaatselijke VVV vindt plaats nabij kasteel Vorden.

Het programma ziet er veelbelovend
uit. Zo heeft het Vordens Mannenkoor
nummers op het programma staan,
zoals 'Ons Gelderland', 'Zondagmor-
gen' en een Russische potpourri.
De muziekvereniging 'Concordia' zal
naast de traditionele marsnummers
een luchtig programma brengen met

onder andere muziek uit de twintiger
jaren. Koor en orkest zullen samen uit
'der Freischutz' het Jager Chor ten
gehore brengen.
Indien de weersomstandigheden het
af zullen laten weten, wordt het con-
cert verplaatst naar de grote zaal van
Hotel Bakker.

Fotoboek over
Vorden
Oud-Vordenaar Peter Besselink is op
dit moment bezig met het samenstel-
len van een fotoboek over het dorp
Vorden. Als alles volgens planning
verloopt gaat het boek in april vol-
gend jaar verschijnen.
Het boekwerk geeft een overzicht van
de laatste honderd jaar van het dorp.
Om te komen tot een goed beeld zoekt
Peter Besselink nog diverse foto's die
het boek compleet maken. Gedacht
moet worden aan foto's van vereni-
gingen, klassenfoto's van de lagere
scholen, kerken, kastelen en de mid-
denstand. Het gaat er met name om
dat er veel mensen op de foto's staan.
Een trouwerij bij het gemeentehuis in
1930 is vt^: de samensteller interes-
santer da^P^sluitend een foto van het
gemeentehuis waar geen mensen
opstaan.

Mocht men over foto's beschikken
die men geschikt vindt voor publika-
tie dan k|̂ nen schrijven of bellen
met Petei^esselink, Rosmolensteeg
4c, 7201 JN Zutphen, tel. 05750-
40270. Het spreekt voor zicht dat men
de foto's na publikatie weer zo spoe-
dig mogelijk terugkrijgt.

Jubileum-
ontspannings-
middag
'De Zonnebloem'

De Zonnebloem-afdeling Vorden
houdt zaterdag 10 juli a.s. in de grote
zaal van café-restaürant 'De Herberg'
een speciale jubileum-ontspannings-
middag. De 'Raddreijers' uit Winters-
wijk zullen een prachtig programma
in dialect voor u brengen en voor
muziek en amusement zorgdragen.
De ontspanningsmiddag wordt geor-
ganiseerd voor langdurig zieken,
gehandicapten en alleenstaande
bejaarden van alle gezindten. Bij de
entree voor deze middag zijn inbegre-
pen een kopje koffie met cake, een
consumptie, een hapje en tevens een
gratis loterij met velerlei prijzen.
Men dient zich tijdig op te geven.
Voor opgave en inlichtingen kan men
terecht bij alle Zonnebloem-mede-
werkers of bellen naar onderstaande
adressen.
Voor Vorden: mevr. J.A.N. Woltering,
Burg. Galleestraat 18, 7251 EB Vor-
den, tel. 1746. Voor Kranenburg:
mevr. J.G.W. Schotsman, Hamveld-
seweg 10,7251 LR Vorden, tel. 6737.

Vrouwenraad
Vorden
Ter afsluiting van het seizoen kreeg
de Vrouwenraad Vorden bezoek van
de heer Mr. Drs. B.H J. de Regt. De
heer De Regt, oprichter van het
accountants en belastingadviseursbu-
reau De Regt/Bloemendaal/Wiege-
rinck had de talrijke dames heel wat te
vertellen.
De heer De Regt begon in Vorden met
een boekhoudbureau in de voorma-
lige boerenleenbank aan de Ruurlose-
weg. Momenteel werken er bij R/W.B
25 personen in de vestiging te Vorden.
De werkzaamheden zijn verspreid
over geheel Nederland en omvat een
scala van dienstverleningen, zoals
een boekhoudkundig gedeelte en
belastinggedeelte. Het leeuwendeel
voor de agrarische secto^BO pro-
cent), terwijl het bureau daarnaast
veel werkzaamheden verricht voor
midden- en kleinbedrijven.
De dames in de zaal hadden nog een
flink aantal vragen voor c^ieer De
Regt in petto, met name o^pde juri-
dische rechten van de vrouw in de
maatschappij.

Geslaagd
Aan de Middelbare Detailhandels
School in Apeldoorn slaagde onze
plaatsgenote Ellis Koerselman.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
A.s. woensdag 23 juni gaan de bezoe-
kers van de Bejaardensoos een dagje
op reis met een bus van 58 personen
van Reisburo Havi Reizen uit Rijssen.
Ze komen 's morgens samen bij het
Ludgerusgebouw waarna men ver-
trekt met een rondritje naar Hotel-
Restaurant Roelofsen in Diepenheim
waar de koffie met krentebrood klaar
staat. Hierna vertrekt men met een
gids voor een rondrit naar de mooiste
plekjes van Markelo en Goor, waarna
men bij Roelofsen de broodtafel
nuttigt.
Na de broodtafel vertrekt men nog-
maals voor een rondrit ditmaal naar
Ambt en Stad Delden en de tuinen van
Twickel en hoopt hierna weer in Die-
penheim te zijn voor een goed ver-
zorgd diner, waarna men huiswaarts
keert.

Openluchtspel 'Krato'
Ondanks het warme weer van de afgelopen dagen is de toneel-
vereniging ' Krato' momenteel druk bezig met de laatste voor-
bereidingen en repetities voor het openluchtspel dat zaterdag-
avond 12 juni nabij camping 'De Goldberg' zal worden
opgevoerd.

Het stuk heet 'N'n jonge deern op 't
erf'. Het is van oorsprong een Duits
volksstuk dat door Ivo Eikelkamp in
het Nederlands is vertaald. Het stuk
speelt zich op het platteland af. Stadse
mensen, op bezoek bij de boerderij
van opa, zorgen voor leuke taferelen.
De Vordense folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes' zal even-

eens haar medewerking aan dit open-
luchtspel verlenen.
Behalve zaterdag 12 juni zal het stuk
ook zondagmiddag 20 juni worden
opgevoerd.
Gooit Pluvius onverhoopt roet in het
eten dan heeft Krato voor 26 juni nog
een 'reservedatum' achter de hand!
(zie ook de advertentie)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 13juni'\Q.QQ uur ds. K.H.W. Klaassens,
bevestiging ambtsdrager m.m.v. de Cantorij. Er
is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 juni 10.00 uur dhr. W.J. Schot uit
Vorden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13juni9.3Q uur ds. G.W.H. Peddemors,
Nunspeet; 19.00 uur ds. T.J. Hagen.
Westendorp.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 13 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengd koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 12 juni 18.30 uur Eucharistieviering,
Tienerkoor VoTiKo.

Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 juni Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 12-13 junior. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts van zaterdag 12 juni 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 12-13 juniJ.H.H, de Lange, Lochem,
tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3.
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Wamsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juni mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdlenst 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 Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 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.

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.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 juni 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 juni Pastor
Lammers, tel. 05735-1456.

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 da-

gelijks 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.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

VVV aktiviteiten
De plaatselijke VVV organiseert in
samenwerking met de VVV uit Arn-
hem ook deze week twee 'spookrit-
ten'. Zowel dinsdag 8 juni als donder-
dag 10 juni kan er 's middags vanaf
het Marktplein worden aangesloten.
Vooraf kan men bij het VVV-kantoor
een kaartje kopen.

Diploma-
zwemmen
Zaterdag 12 juni vindt er voor de
tweede maal in dit seizoen in het
zwembad 'In de Dennen' diplomaz-
wemmen plaats. Dit keer voor alle
zwemdiploma's. Het examen zal
plaatsvinden onder toezicht van de
N.R.Z. (Nationale Raad
Zwemdiploma's).



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en mijn
zusje

Renée Kirsten

Hans en
Ineke Fröling-Flantua
Marloes

2 juni 1993
Reeoordweg 4
7251 J J Vorden
Tel. 05752-3617

Ineke en Renée rusten
van 12.00 tot 15.00 uur.

Lieve mensen,
Bedankt aan iedereen voor de
bloemen, kaarten en cadeaus,
die wij hebben ontvangen bij
ons 40-jarig huwelijksfeest.
Het was een dag die we nooit
meer vergeten.

Jan en Fien Eulink

Deldensebroekweg 11 a
7251 PW Vorden

Hartelijk dank aan allen die 5
juni ons 50-jarig huwelijk tot
een feestelijke dag hebben
gemaakt.

Gerrit en
Hanna Klein Ikkink

juni 1993

Voor de hartverwarmende
bewijzen van medeleven, die
wij mochten ontvangen tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en fijne
oma

Aleida Johanna
Golstein-Bömer

betuigen wij iedereen onze
oprechte dank.

J.W. Golstein.
Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, juni 1993

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: VW Golf 1600
cc, bj. 11/86, trekhaak, schuif-
dak, i.z.g.st. vr.pr. f 8500,-, tel.
05752-3183.

• GEVRAAGD: een flinke
amazone voor paard (dubbel
L), moet goed kunnen rijden.
Brieven onder nr. 10-1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, voor 2 halve
dagen per week. Brieven
onder nr. 10-2. Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• Boh foi toch. Wat 'n feest.
Wil ie d'r de volgende keer ok
bieweazen dan moj ankom-
mende zoaterdag bell'n
05754-1956. NB: eerder bell'n
hef geen zin moar bel zoater-
dag wel op tied want op = op.

• AKTIE!
Als u op a.s. zaterdag 12 juni
uw lege kratje bier inlevert bij
Baron v.d. Heydenlaan 12 te
Wichmond staat u een gewel-
dige verrassing te wachten.
Wees er wel op tijd bij.

• TE KOOP: dagelijks verse
aardbeien, Larenseweg 4.
Tel. 05752-3349.

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

P < > M l > u s 2 2 7250 AAVnrdcM
Tdt.-foon 05752 1010

VERHUISD:

van:

hetElshof?

naar:

de Laegte 38
7251 VM Vorden

Maartje Kersten

Een droom wordt werkelijkheid,

Arie Aberson
en

Jolanda Lammers

gaan trouwen op 11 juni 1993 om
14.00 uur in het stadhuis te Zutphen.

Het huwelijk zal kerkelijk bevestigd
worden om 14.30 uur in de
St. Walburgkerk van de Herv.
Gemeente Zutphen door de
weieerwaarde heer ds. v.d. Brug.

Ons adres blijft:
De Steege 1.9, 7251 CK Vorden

1943 1993

Op donderdag 17 juni a.s. hopen
onze ouders en grootouders,

W. Voskamp .
en

M.J. Voskamp-Jonkers

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
uur tot 17.30 uur in 'Hotel Bakker',
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

juni 1993
Prins Clauslaan 5, 7251 AS Vorden

Op 10 juni 1993 hopen onze ouders
en grootouders

Hendrik en Hentje Pardijs

hun 55-jarig huwelijk te herdenken.

En op 18 juni 1993 hoopt vader en
opa

Hendrik Pardijs

80 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren op
zaterdag 19 juni a.s. van 20.00 uur
tot 22.00 uur in zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat te Vorden.

"t Meulenbrugge', juni 1993
Mosselseweg 4
7251 KT Vorden

Toneelvereniging KRATO
presenteert:

OPEN LUCHT-
TONEEL
"n jonge deern op }t erf

m.m.v. de Knupduukskes
Plaats: camping 'de Goldberg', Larenseweg l,

Vorden.
Datum: 12 juni 20.00 uur en 20 juni 15.00 uur.

Reservedatum: 26juni 20.00 uur.

Entreeprijzen voorverkoop: volwassenen f6,-;
kinderen t/m 12 jaar f4,-.

Kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij:
* café-restaurant Eykelkamp

* camping 'de Goldberg'
* speelgoed-huisnoud-kadoshop Sueters

GEOVE
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
afd. Hengelo - Vorden - Warnsveld

LEDENVERGADERING
op dinsdag 15 juni
om 20.00 uur in het Dorpscentrum te Vorden

AGENDA: Opening.
Mededelingen.
Bespreking jaarverslag.
Agenda ledenraadsvergadering.
Rondvraag.
Sluiting.

Het Bestuur.

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

ledereen is welkom op de

TONEEL-
UITVOERING

van de

Buurt-
vereniging

Delden
VRIJ DAG 18 JUNI met

Woar een wil is...
in het Dorpscentrum

Aanvang 20.00 uur.

Door werkzaamheden aan de weg,
kan u onze zaak moeilijk bereiken,
en hebben we allebei een beetje pech.
Daarom hebben wij er iets op bedacht
en wordt uw bestelling klein of groot
binnen een '/2 uur kosteloos door ons gebracht.

Ons telefoonnummer
Ons faxnummer

: 05752-3100
: 05752-3731

LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

WEEKENDAANBIEDING

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

van zuiver roomboter en
gevuld met verse appels

DIT WEEKEND:

4 betalen
* * * * * * * * * *

Lekker gekruide

SAUCIJZEBROODJES
DIT WEEKEND: è 1,50

P. S. Zie onze dagaanbiedingen.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

hel Hcxseief 1
. 7232 GA WarnsveWx

Tel: 28011

"Waar blijft
de tijd"

90 jaar school
"Leesten"

Aan alle oud-leerlingen en belangstellenden.

De Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs 'Leesten' bestaat
90 jaar.

Ter gelegenheid van dit feil nodigt het bestuur u uit voor een
feestelijke avond, welke gehouden zal worden op zaterdag 19 juni
a.s. van 19.00 tot 24.00 uur in café-rest. de Boggelaar,
Vordenseweg 32, Warnsveld.

De avond zal een informeel karakter hebben en u bent in de
gelegenheid oude bekenden te ontmoeten.

Het bestuur biedt u bij aankomst een konsumptie aan. Bij de
ingang van de zaal staat een melkbus voor een eventuele gift.
Tevens bestaat de mogelijkheid de tentoonstelling '90 jaar CNS
Leesten' te bezoeken die in de Boggelaar is ingericht.

Ook is het gedenkboek deze avond te koop.

De avond zal muzikaal omlijst worden d<x>r middel van twee
accordeonistcn en de achtcrhoekse band 'Op Drift'.
Met eventuele vragen kunt u terecht bij Dhr. v.d. Burg:
05750-28011.

Graag tot ziens op 19 juni.
Het bestuur van basisschool 'Leesten'.

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Uw Fietsvakman
presenteert

FIETSCOMPUTER
,a. 34.95

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

AUTO-
STALLING

Inl.tel. I4I7.

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuit inricht ing - 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,
aanrcchtdeurtjes etc.

Als wij klaar zyn met het schilderwerk,
dan is 't ookqfl

Schildersbedrijf

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

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM
ZEVENAAR - LICHTENVOORDE

Sensationele
Uitverkoop

in Vorden
fashion

Wegens reorganisatie gaan we
de bovenverdieping sluiten....

MAAR ALLES MOET EERST NOG WEL WEG!!
Daarom geven wij op alle artikelen

me, GROEN ETIKET 30% KORTING

me, ROOD ETIKET 40% KORTING

me, GEEL ETIKET 50% KORTING

En er is nog veel
meer afgeprijsd.

op alle niet afgeprijsde artikelen dus ook

ondergoed en foundation 10% KORTING

KOM MAAR
KIJKEN EN
VERDIEN NU
VEEl GE1D.

&
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

WAARDEBONNENAKTIE
GELDIG VAN MAANDAG 7 JUNI T/M ZATERDAG 19 JUNI



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
dinsdag 15 juni tot en met 14 juli 1993, voor een ieder
op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen
de ontwerp-bestemmingsplannen: 1. 'Buitengebied
1992, no. 3'; 2. 'Buitengebied 1992, no. 5'; 3. 'Joos-
tinkweg 1992'; 4. 'Wichmond 1992, no. 1'; 5. 'Buiten-
gebied 1993, no. 1'
Plan:
1. schept mogelijkheden voor de realisering van een

manege aan de Hamelandweg;
2. heeft betrekking op het perceel Wiersserbroek-

weg 8 en regelt de overgang van agrarische- naar
woondoeleinden, alsmede het toelaten van
omroepactiviteiten;

3. heeft betrekking op het perceel Joostinkweg 10 en
regelt de wijziging van de bestemming 'Agrarisch
gebied' in de bestemmingen 'Landelijke woonbe-
bouwing, klasse A' en 'Zomerhuisjes, klasse A';

4. heeft betrekking op het perceel Baron van der
Heijdenlaan 1 waarbij de bestemming 'Industrie-
terrein' wordt gewijzigd in een bestemming voor
woondoeleinden;

5. biedt mogelijkheden voor uitbreiding van het vere-
nigingsgebouw van de postduivenvereniging aan
de Hengeloseweg 12.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn eventuele bezwaren tegen deze plannen (schrifte-
lijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vor-
den, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 10 juni 1993
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling

•
•

•

•
1
•
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•

•

•

GEMEENTE
VORDEN

De gemeente Vorden is een schone gemeente. Het
gemeentebestuur voert een actief beleid om overlast
van honden tegen te gaan. Zo heeft de gemeenteraad
onder andere bepaald dat:
- honden niet los mogen lopen in de bebouwde kom;
- dat degene die een hond uitlaat een ruimmiddel bij

zich moet hebben;
- dat honden hun behoefte uitsluitend in de goot

mogen doen of als dit onverhoopt niet gebeurt
degene die de hond uitlaat de uitwerpselen moet
verwijderen of in de goot deponeren;

- honden niet op kinderspeelplaatsen en plantsoe-
nen mogen komen.

Om de hondenbezitters op deze punten te wijzen zoe-
ken burgemeester en wethouders een hondencontro-
leur, voor 3 uur per week. De tijden zijn in overleg vast
te stellen. Aanstelling geschiedt tot 1 januari 1994 en
kan worden voortgezet in 1994 indien de gemeente-
raad weer geld beschikbaar stelt.

Sollicitaities kunt u binnen veertien dagen na publika-
tie zenden aan het college van burgemeester en wet-
houders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden.

BANDEN-ACCU-UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

TAPIJT NODIG?
Bij de grootste voorraadhoudende tapijtzaak uit de omtrek, is er
altijd wel keus te maken uit de 110 rol tapijt of de 600 tapijtstalen

van alle bekende merken.
Aan de rol geshowd, ziet u in het groot wat u koopt!

Gratis meten en leggen door vakbekwame mensen geeft u
jarenlang WOONPLEZIER.

De vele komplimenten voor de keurige afwerking is een bewijs,
dat bij de Spannevogel kopen een verstandig besluit is.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL-ENTAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1481 Bij de kerk. j

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens

'•>';. de schoonste. Zo kunt u eindelijk
:) een milieu- maatregel nemen die u

l geld oplevert. Stap eens bij ons
'/binnen. We vertellen
u er graag meer over!

NEFIT

Varkenshaasjes
lekker om te braden,

een lekkernij op de barbecue

NU EXTRA VOORDELIG

100 gram 2,45

MAANDAG -t- DINSDAG

Fijne verse worst 1 kü0 7,95
Grove verse worst 1 yo 9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kiio 12,50

Hamburgers Per stuk 1,00
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

HAWAI-
SCHIJVEN

4 betalen

Ham (ongerookt)

100 gram 1,95

Zure Zult
100 gram 0,85

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,05

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlapjes
10,451 kilo

Drumsticks
1 kilo 8,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kom gerust even binnenlopen!

SPEELGOED-, HUISHo JD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 mwmmmmmmm J2 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

****

humoristische boekjes:
"Eindelijk geslaagd!"
"Scholierenleed en examenvreugd!

PARKER pennenset:
vulpen + balpen

PARKER schryfset:
vulpen + balpen + schrijfpapier
met PARKER watermerk

messing briefopener
(ook om te graveren)

GRATIS GRAVEREN!

*HALLE*

UNITY
QUATTRO-BAND

EUROPESE
SPECIALITEITEN

Grenzeloos Lekker

Vers van de Warme Bakker.
> Dat proeft U!

2- VORDENS WIT

O

o U hoeft het niet ver te
C zoeken voor een gezonde 0
C variatie! ^"
O iZ:
N *•

Gold Korn, Wadden

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

VftHWIN
MM

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

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

GEVRAAGD:

POMPBEDIENDE
voor zondags

EISEN: - zelfstandig kunnende werken
— 18 jaar of ouder
- representatief uiterlijk
- goed kunnende hoofdrekenen

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rond weg 2 7251 R Worden,
Telefoon (05752) 17 94

ZOMERCONCERT
Interchrist

Quint
Koperensemble
Sursum Corda

ZONDAG 13 JUNI 1993
Aanvang 16.00 uur - N.H. Dorpskerk te Vorden

Toeganggratis

ORANJEFEEST Leesten/Warken
11 en 12 juni 1993
In en rond café-restaurant 'de Boggelaar',
Vordenseweg 32, Warnsveld.

VRIJDAG 11 JUNI:
19.00uur: Zaal open.
19.30 uur: Opening door de voorzitter dhr. F. A.
Heuvelink en door de burgemeester van Warnsveld,
mw. A. van Vught-Toonen. Daarna zal door eigen
leden het toneelstuk 'Er zit een koekoek op ons
nest' worden opgevoerd.
In de pauze een mooie verloting met een prachtige
hoofdprijs.
Na afloop tot 01.00 uur dansen met 'de Players'.
Kaartverkoop aan de zaal. Voor leden zijn er
kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij de
bestuursleden.

ZATERDAG 12 JUNI:
9.45 tot 10.00 uur: Opstellen voor de
gekostumeerde optocht bij de Leestense school aan
het Horseler.
10.00 uur: Start gekostumeerde optocht door de
Scheperkamp en vertrek naar het Groot Graffel
voor een aubade aan de bewoners aldaar.
Muziekvereniging Sursum Corda uit Vorden zal
haar medewerking verlenen.
13.00 uur: Start van de kinderspelen achter 'de
Boggelaar1.
13.30 uur: Trekkerbehendigheidsrit.
14.00 uur: Start van het vogelschieten, vogelgooien,
ringsteken en schijfschieten.
Verder zijn op het terrein aanwezig een ouderwetse
draaimolen, mini-scooters en een mogelijkheid tot
ponyrijden.
20.00 uur: Dansen onder leiding van de bekende
showband 'Precies'.

Dus al met al zeer de moeite waard.

t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BOVAG



Zwempop 1993 met o.a.
Angela and the Rude
Op 19 juni 1993 organiseren Evenementenburo Ambiance en
Ton Odijk Produkties het popfestival Zwempop 1993. Dit fes-
tival vindt plaats op het terrein van het Openluchtzwembad In
de Dennen, gelegen aan de Oude Zutphenseweg 7 te Vorden.
Op het programma staan achtereenvolgens De Keng, Marcel
de Groot en als klapper Angela and the Rude.

De Keng omschrijft zijn eigen muziek
als Nationale Rock. Deze Amster-
damse 4-mansformatie brengt Neder-
landstalige rock, uitsluitend eigen
werk. Plezier in muziek maken staat
voorop. In februari waren zij uitge-
breid te gast bij Ekkel Horizontaal
(VPRO-Radio), alwaar zij een aantal
nummers live brachten, waarbij
zowel redactie als luisteraars verrast
werden door de kwaliteiten van De
Keng. Voorheen speelden drie leden
van De Keng in Arnhem samen in De
Rambo's, waarmee ook diverse platen
zijn gemaakt.
Vervolgens zal Marcel de Groot het
podium betreden. Begeleidt door een
aantal ervaren muzikanten brengt
Marcel Nederlandstalige pop-rock.
Onlangs bracht hij zijn eerste c.d. uit;
aan deze c.d. is meegewerkt door o.a.
Ernst Jansz, Lennaert Nijgh en Stef
Bos; tevens heeft Marcel's vader
Boudewijn (inderdaad, de Boudewijn
de Groot) ook een bijdrage geleverd
met het nummer Telkens Weer. De
produktie was in handen van George
Kooymans (Golden Earring).
Live bewijst Marcel de Groot uitste-
kend in staat te zijn om met liedjes die
ergens over gaan toch een stevig
optreden te kunnen verzorgen en
ieder publiek voor zich te winnen.

Als laatste band betreedt Angela and
the Rude het podium. Als leidster van
deze band houdt Angela Groothuizen
zich bezig met haar grote passie: zin-
gen in een rockband. Voor haar Dolly
Dots-periode deed zij dat ook al bij
The Howling Hurricane.
Nu is Angela Groothuizen bekend
door haar twee disciplines: zangeres
bij Angela and the Rude, en presenta-
trice van De Uitdaging (AVRO-
televisie).
In Angela and the Rude wordt zij op
de eerste plaats bijgestaan door mede-

bandleider/gitarist Ruud (The Rude)
Mulder. Als uitvoerend artiest
scoorde Ruud wereldwijd hits met de
formatie Spargo; als producer met
o.a. Roberto Jacketti and the
Scooters.
Hierdoor leerde hij Angela kennen;
alras bleken Angela en Ruud muzi-
kaal op een lijn te zitten, en dezelfde
voorkeuren te hebben. Op de twee
c.d.'s (Young Souls en Walking On
Water) welke zijn uitgebracht is de
invloed van Bryan Adams duidelijk
hoorbaar.
Ook live staat Angela and the Rude
garant voor een stevig rockgeluid.
Uiteraard komen de hits (o.a. 'Pres-
sure', 'Young Souls' en 'Back to the
real world') ook aan bod.
Naast Angela en Ruud bestaat Angela
and the Rude uit: Tjeerd van Zanen -
gitaar; Remko Deil — bas; Pieter de
Bruin — keyboards; Mare Stoop -
drums; Perla den Boer -- backing
vocals.
Het optreden op Zwempop 1993
maakt deel uit van de Restless Heart
Tour 1993, ter gelegenheid van de
release van de laatste single.
Het festival Zwempop 1993 vindt
plaats op het terrein van het Open-
luchtzwembad In de Dennen, gelegen
aan de Oude Zutphenseweg 7 te Vor-
den. Dit openluchtzwembad is een
bijzonder mooie en geschikte akko-
modatie met tal van mogelijkheden.
In kombinatie met het zwemmen (dat
ook tijdens Zwempop 1993 mogelijk
is), kan het bad worden afgehuurd
voor bedrijfsbijeenkomsten kompleet
met warme en koude buffetten. De
sfeervolle verlichting en het groen
scheppen een heel eigen sfeer. Kom
en overtuig uzelf.
Voorverkoopadressen: kantine In de
Dennen; alle Focus-filialen; café De
Zaak, Lichtenvoorde; café De Her-
berg, Vorden.

Feestelijke receptie/feestavond
damclub
Damclub DCV had al lang geleden dit weekend de jaarlijkse
feestavond gepland, niet vermoedend dat daaraan nog een

'extra dimensie zou worden toegevoegd. Zoals bekend
bewerkstelligde het eerste team van DCV promotie naar de
landelijke hoofdklasse. Dus werd het feest uitgebreid met een
receptie welke in zaal d'Olde Smidse plaatsvond.

Deze receptie werd druk bezocht.
Velen kwamen bestuur en spelers feli-
citeren. Onder hen vertegenwoordi-
gers van de Gelderse dambond en de
KNDB.
Anton Schotanus, voorzitter van de
Kon. Ned. Dambond memoreerde
behalve de promotie naar de hoogste
afdeling, de aktieve deelname van
Vordense dammers aan buitenlandse
toernooien. Ook haalde hij de succes-
sen aan die DCV de laatste tijd met de
jeugd heeft behaald. Vervolgens
reikte hij aan DCV voorzitter Theo
Slütter de kampioensvlag van de eer-
ste klasse uit en wenste hij de Vorde-

naren het volgend seizoen veel succes
in de Hoofdklasse.
Voorzitter Theo Slütter haakte nog
even in op de woorden van de bonds-
voorzitter en bedankte alle belang-
stellenden voor hun komst.
Het DCV gezelschap 'verhuisde' ver-
volgens naar de zaal van camping 'De
Kleine Steege' waar bleek dat ze in
Vorden niet alleen goed kunnen dam-
men maar dat er ook feest gevierd kan
worden.

Ook de inwendige mens, in de vorm
van een warm en koud buffet, was aan
de dammers en partners goed besteed!

Onderzoek beeld *

Woningcorporatie 'Thuis Best'
De woningbouwcorporaties, samenwerkend in de O.A.C.
(Oost-Achterhoekse Corporaties, laten begin juni een imago-
onderzoek uitvoeren. In totaal kunnen 8400 huurders in 12
gemeenten (waaronder alle huurders in Hengelo (Gld.) en
Vorden) een uitgebreid enquête-formulier in de bus verwach-
ten. Daarnaast worden er voor iedere corporatie nog een vijf-
tal diepte-interviews gehouden met instanties die regelmatig
met de woningbouwvereniging hebben te maken.

Aanleiding van het onderzoek zijn de
veranderingen waarmede de corpora-
ties te maken hebben gekregen. Van
de woningbouwvereniging wordt ver-
wacht dat zij meer als ondernemer
dient te functioneren, omdat zij niet
meer kunnen rekenen op steun van de
overheid. Daardoor verandert de
positie van een corporatie in de markt.
De deelnemende woningcorporaties
vinden het belangrijk te weten welk
beeld huurders en instanties van hen
hebben. Daarom is de Nationale
Woningraad gevraagd een onderzoek
uit te voeren.
Uiteraard heeft de corporatie wel een
idee hoe men over de dienstverlening

denkt, maar of dat beeld ook juist is,
vraagt men zich regelmatig af. Het
lijkst misschien een uitgebreide vra-
genlijst, maar men zal merken, dat het
invullen niet moeilijk is.
Het spreekt voor zich dat de vragen-
lijst graag ingevuld in de bijgevoegde
enveloppe wordt terugontvangen en
wel vóór maandag 21 juni. Een post-
zegel is niet nodig. De verwerking
gebeurt anoniem.

Het is van belang te bedenken, dat de
woningbouwvereniging dit onder-
zoek doet om de huurder(s) in de
komende jaren (nog) beter van dienst
te kunnen zijn.

Veel nevenaktiviteiten tijdens
zwemvierdaagse
Tijdens de zwemvierdaagse die van maandag 21 juni t/m vrij-
dag 25 juni in het Vordense zwembad 'In de Dennen' zal wor-
den gehouden, worden er tal van randaktiviteiten
georganiseerd.

Zo zal de muziekvereniging 'Concor-
dia' het zwemgebeuren op 21 juni
muzikaal ondersteunen. Dinsdag 22
juni worden de voorrondes 'spijker-
broekhangen' en de kruiwagenrace
gehouden. Deze evenementen zullen
woensdag 23 juni worden voortgezet,
terwijl op de slotdag vrijdag 25 juni
de finalewedstrijden spijkerbroek-
hangen en kruiwagenrace zullen
plaatsvinden.
Gedurende de zwemvierdaagse wordt
er ook een midgetgolftoernooi om het
kampioenschap van Vorden gehou-
den. De gymnastiekvereniging
'Sparta' geeft dinsdagavond 22 juni

een demonstratie aerobic en jazzbal-
let. Donderdag 24 juni geeft de Arn-
hemse reddingsbrigade een demon-
stratie waaraan het publiek aktief kan
meedoen. Tijdens de slotavond geeft
'Speedy Trampo' een demonstratie
komisch springen en akrobatic. Op
het terras is het deze vrijdagavond 25
juni eveneens gezellig toeven. Barbe-
cue, kampvuur en sfeermuziek van
radio Marconi uit Doetinchem zijn
die avond de kranten uit de pap.
De zwemvierdaagse heeft nog een
slot en wel op zaterdag 26 juni. Die
avond vindt er Midzomeravondz-
wemmen plaats.

'Zomeravond competitie voor
toerrijders'
De motorclubs uit Harfsen, Korculo, Neede en Vorden organi-
seren van vijftien tot en met achttien juni een avondvierdaagse
voor toerrijders.

Per avond is voor de liefhebber een rit
uitgezet van circa tachtig kilometer.
De start vindt afwisselend plaats in
Neede, Borculo, Vorden en Harfsen.
Het spreekt voor zich dat de organisa-
tie heeft gezorgd vóór een route, die
loopt over B-wegen, welke leiden
door de mooiste natuurlandschappen
inde Achterhoek.

Inschrijven is iedere avond mogelijk.

Voor de deelnemers, die drie van de
vier avonden present zijn wordt een
toertombola gehouden. De zomera-
vondcompetitie telt mee voor de
KNMV toercompetitie.
Startplaats dinsdag 15 juni: Café De
Zessprong Neede; woensdag 16 juni
hotel Peters Borculo; donderdag 17
juni clubhuis VAMC De Graafschap-
rijders Vorden (Eikenlaan 2a); vrijdag
18 juni café Buitenlust Harfsen.

Vordens Tennis
Park
Het einde van het tenniscompetitie-
seizoen komt in zicht. Nog een enkele
laatste partij t.w. de damesdonderdag
dubbelcomoetitie zal nog afgewerkt
dienen te|Btien.
Gedurende 7 competitiewedstrijden
heeft elk team zijn uiterste sportieve
best gedaan. De balans kan opge-
maakt worden. Gelukkig dit jaar geen
enkel tciugfelat degradeert naar een
lagere kl &K\
Daarnaast kwam de afgelopen week
de derde kampioen voor VTP erbij en
wel het dames dinsdag team
bestaande uit Gerrie Woltering (cap-
tain), Caroline v.d. Meer, Henny Cop-
piëns, Gerrie Ubink en Ineke Besse-
link. Zij werden kampioen in de 4e
klasse en kunnen volgend jaar hun
beste beentje voorzetten in de 3e
klasse van de dinsdag districtcom-
petitie.
Vordens Tennis Park gaat een aantal
drukke weken tegemoet. Aan de
avondvierdaagse zal door een ploeg
VTP-ers worden meegelopen. In de
3e week van juni organiseert de tour-
nooicommissie het dubbelkampioen-
schap van de club, waaraan door ieder
lid kan worden deelgenomen.
Maar de klapper zal toch het ope-
ningsfestijn van het nieuwe complex
worden. Deze officiële opening vindt
plaats op zaterdagmiddag 19 juni.
Wethouder M. Aartsen zal deze ope-
ningshandeling voltrekken. Er zal een
demonstratiepartij gespeeld worden
door 2 gerenommeerde spelers.
's Avonds kan volop getennist, ge-
danst, kortom gefeest worden!

Uitslagen
De Paasberg II — Vorden Dames II
1-5; Vorden Dames II — Varsseveld I
0-4; Varsseveld II — Vorden Dames
III 4-0; Vorden Mix I — Paasberg III
7-1; Zutphen II -- Vorden Heren I
4-2; Vorden Heren II — Irminloo II
1-5; Bathmen Jun. Mix II — Vorden
Jun. Mix 10-8; Vorden Heren 125+ —
TegaI3-3.

WIK Wichmond
Zaterdag 5 juni jl. was er in sporthal
'de Lankhorst' in Wichmond de fina-
lewedstrijd voor jongens en meisjes.
Jongens en meisjes van 34 verschil-
lende verenigingen uit regio Gelder-
land-Oost lieten hun beste turnen
zien. De meisjes turnden in 5 ver-
schillende klasses en op uw toestellen
nl. brug ongelijk - balk - lange mat en
kastsprong. De jongens turnden op 5
toestellen nl. brug gelijk, rek, lange
mat, ringen en kast of paardesprong
en daarbij waren 7 verschillende
klasses.
Ondanks de tropische hitte in de
sporthal verliepen de door gymna-
stiek W.I.K. georganiseerde wedstrijd
voorspoedig.

Rabobank-Dash
stratenvolleybal-
toernooi
Voor dit elfde toernooi hadden zich
vijftig teams aangemeld. Doordat de
finale partijen kond^A worden
gespeeld moesten 160 parnjen bepa-
len wie zich in de finales van de beide
poules konden plaatsen.
In de B-poule wist het Sorbo-team de
eerste plaats voor zich op^^isen. De
twee plaats ging naar h^Pcam van
R.B.W. terwijl drukkerij Weevers de
derde plaats heeft geclaimd.
In de A-poule was de eerste plaats na
een uitstekende finalepartij voor
school het Hoge die daarbij het team
van Delden op de tweede plaats achter
zich liet. De derde plaats in deze
poule was voor het team Stroo l.
Hiermede was een einde gekomen
aan een weekje sportief recreanten-
volleybal. Het huidige organisatie-
team heeft na elf jaar te kennen gege-
ven te willen stoppen met hun werk-
zaamheden. Hopelijk betekent dit niet
het einde van dit jaarlijkse evene-
ment.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij het op 2e Pinksterdag in Geesteren
gehouden concours hippique voor
ponies behaalde Helene Garssen met
Fiury de Ie prijs in de klasse L2-dres-
suurmet 140 punten.
Bij het concours hippique voor paar-
den in Zelhem behaalde Heleen Klein
Breteler met Bliksum de 3e prijs bij
het L-springen en Herman Maalde-
rink met Desie M de 4e prijs bij het
B-springen.
Jorien Heuvelink behaalde met El-
friede de 5e prijs in de M2-dressuur
met 120 punten en Lilian Cuppers met
Horinoco Flow de 5e prijs in de B-
dressuur.
Monique Groot Roessink behaalde
met Chameur een 5e prijs in de Ll-
dressuur met 122 punten.
Bij het concours hippique voor ponies
in Zelhem op zondag 6 juni behaalde
Sandy Klein Brinke met haar pony
Smokey een Ie en 2e prijs in de
B-dressuur met 132 en 128 punten.
Eenzelfde resultaat was weggelegd
voor Femma Wessels met haar pony
Mister Sky met 132 en 131 punten.
Martine Rutting behaalde met Saltim-
banque de 3e prijs in de L l-dressuur
met 131 punten en een 6e prijs in het
B-springen.

Aktiviteiten
muziekschool
Op zaterdag 12 juni a.s. organiseert de
Muziekschool regio Zutphen in de
Hanzehof de volgende aktiviteiten.
's Middags is er een Open Huis: twee
uur lang muziek- en dansdemonstra-

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. Uite-
raard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Wansink, Hoetinkhof35, tel.2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vbrdensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Strodijklt/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van B ramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg^Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam.Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enk weg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetló, tel. 3397

Het Jebbink
DeBponk
HetElshof
DeHaar
De Steege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispèïkampdijk

ties om aankomende muzikanten en
dansers op weg te helpen; jonge kin-
deren worden voor blaas- en snaarin-
strumenten getest.
's Avonds is er een Muziekuitvoering;
ca. 120 schakelklaskinderen van Zut-
phen en Warnsveld brengen vier door
een combo begeleide liedjes ten
gehore waarna zij een getuigschrift
voor hun jaarkursus zullen
ontvangen.
Aan de uitvoering, die gratis toegan-
kelijk is, werken verder de volgende
groepen mee: het Junior Strijkorkest
o.l.v. Jaap van Eist, het Junior Blaas-
orkest o.l.v. Frederike Wierda, het
Symfonisch Orkest o.l.v. Emile
Engel, het Koperensemble o.l.v.
Robert Schut en het Ensemble Lichte
Muziek o.l.v. Arend Jan Bosma.

B-junioren 12 teams
l e prijs: w Gazelle NL Dieren B l; 2e
prijs: w Etten BI; 3e prijs: w AZC
BI.
Penaltybokaal: Mathijn Simons w
Hercules.

sv Sociï
Uitslag sv Sociï jeugdtoernooi
zaterdag 29 mei

A-junioren 12 teams
Ie prijs: w Diepenheim Al; 2e prijs:
w H en K Al; 3e prijs: w Steenderen
Al.
Penaltybokaal: Sander Morgenhof w
Diepenheim.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

S SGEEF
OM

LEPRA

GIRO
50500
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
M 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 W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

ATIS COMPOST
TIJDENS MILIEU-

MARKT OP 19 JUNI
1993

Tijdens de milieumarkt op 19
juni op het marktplein kunt u uw
eigen groene afval weer terug
krijgen in de vorm van compost,
een uitstekende grondverbete-
raar.

De voorraad die de gemeente
krijgt om uit te delen is beperkt.

Wees daarom op tijd om een zak
van 10 liter compost op de
milieumarkt te halen!!

\*OvERDRACHTVAN
BEVOEGDHEDEN

VANDERAADNAAR
BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om enkele
bevoegdheden van de raad over te
dragen naar burgemeester en wethou-
ders. Hierdoor kunnen burgemeester
en wethouders sneller en efficiënter
werken.

Het gaat onder andere om:
— aan- en verkoop van onroerende

zaken tot een bedrag van maxi-
maal f 25.000,-;

- verkoop van bouwkavels tegen
prijzen die van te voren in de
exploitatie al vastgesteld zijn;

— verkeersmaatregelen;
- aanmoediging-, waarderings- en

startsubsidies tot een bedrag van
f 1.500,-;

- gemeentegaranties voor bedragen
tot f 10.000,-;

- aanwijzing van een gemeentelijk
lijkschouwer.

- : • '

^HERINRICHTING
HACKFORTERWEG

In de tweede helft van juni start het
herinrichten van een gedeelte van de
Hackforterweg tussen de Beeklaan en
de Baron van der Heijdenlaan in
Wichmond.

De werkzaamheden bestaan uit:
- het verbreden en vernieuwen van

het bestaande trottoir aan de
westzijde;

— het verleggen en opnieuw aan-
brengen van de rijweg met
gebruikmaking van nieuwe
materialen;

- het maken van een aantal parkeer-
plaatsen aan de oostzijde;

— het rooien van 2 eiken en een
populier en het weer inplanten van
een of twee eiken;

- het aanleggen van een stukje trot-
toir langs de Lindeselaak.

De werkzaamheden duren zes tot
zeven weken. De weg is gedurende
die tijd voor het doorgaande rijver-
keer gestremd.

NZAMELEN VAN OUD PAPIER IN VORDENr
De kosten voor het inzamelen van oud papier stijgen fors. Per kilo betaalt de
gemeente f 0,16 aan de verenigingen. In 1993 kost dit de gemeente in totaal f.
88.500,-. Per perceel is dit een bedrag van f. 29,50.
Burgemeester en wethouders leggen de commissie milieu en welzijn dan ook
een notitie voor met een aantal stellingen waarover de commissie een mening
moet formuleren. Aan de hand hiervan bepalen burgemeester en wethouders of
zij op de huidige manier, het garanderen van een bepaalde opbrengst aan de
verenigingen, moeten doorgaan. Een greep uit de stellingen die burgemeester
en wethouders de commissie voorleggen:

storten tegen een prijs van f 0,11 per kilo is goedkoper;
het is niet rechtvaardig om de burger te confronteren met lastenstijgingen
die in feite de oud-papierhandel financieren;
vervallen van de garantieprijs leidt tot een toenemend beroep van verenigin-
gen op andere gemeentelijke subsidies;
de gemeente moet de zelfwerkzaamheid van verenigingen stimuleren;
zodra verbranden goedkoper is dan inzamelen is verbranding een reëel alter-
natief, temeer omdat oud papier dan een energiedrager is voor de
verbrandingsinstallaties;
de sleutel voor de oplossing van het oud-papierprobleem ligt op rijksniveau.
Er moet een beperking komen van de invoer van oud-papier uit het
buitenland. jÊk
het uitblijven van afdoende maatregelen op rijk^^eau vereist een actievere
opstelling van gemeenten/samenwerkingsverbanden om het aanbod van
oud-papier en karton terug te dringen, of is dit het verschuiven van het pro-
bleem naar de toekomst?

Op dinsdag 29 juni aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeen-
tehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Dit is de
laatste vergadering voor het zomerreces. De eerstvolgende vergadering na
dit reces is op 14 september 1993. Aan het eind van de vergadering, na de
rondvraag, bestaat de mogelijkheid om in het openbaar tegen de gemeen-
teraad te spreken. Dit mag niet gaan over een van de onderwerpen die op
de agenda staan, omdat u daarover in de commissievergaderingen kunt
inspreken. Indien u in deze vergadering het woord wenst te voeren dient u
dit op de maandag voorafgaande aan de raadsvergadering op te geven bij
de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waarover u
het woord wilt voeren. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- delegatie (overdracht) van bevoegdheden;
- wijziging verordening leerlingenvervoer gemeente Vorden;
- renovatie en algehele geluidsisolatie Ludgerusgebouw / reparatie dak

sporthal't lebbink;
- Verordening kostenvergoeding wethouders;
- aanvulling meerjarenprogramma 1999 restauratie Rijksmonumenten;
— verdeelbesluit woninggebonden subsidies 1993;
— milieu-verslaglegging;
- verkoop bouwkavels in Kranenburg, Addinkhof en de Wogt;
- verkoop bouwkavel hoek Molenweg/Insulindelaan;
- woningmarktonderzoek regio Stedendriehoek;
- vaststelling bestemmingsplan'Industrieterrein Vorden 1992';
- voorbereiding uitbreidingsplan de Wogt te Wichmond;
- herziening bestemmingsplan voor de kern van Wichmond.

ÏFFERENTIATIE RIOOLRECHT

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het rioolrecht op
de huidige manier, per verbruikseenheid van 500 m3 water, te blijven heffen.
Hieronder valt 95 procent van het totaal aantal aanslagen, waardoor er in feite
sprake is van een heffing per aansluiting op de riolering. Een andere heffings-
mogelijkheid is om het rioolrecht sterker te koppelen aan het waterverbruik.
Burgemeester en wethouders zijn hier dus geen voorstander van omdat burge-
meester en wethouders dit niet rechtvaardig vinden. Ook de meerderheid van de
Tweede Kamer is hier geen voorstander van. Ook de waterleidingmaatschapij
Oost Gelderland twijfelt aan de haalbaarheid van een gedifferentieerd tarief.
Een bijkomend nadeel van het heffen van rioolrecht middels de waterleiding-
nota is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dan vindt dat er BTW over
betaald moet worden. Dit kost de consument gemiddeld f. 35,-.
Hoofddoelstelling voor het heffen van rioolrecht is het doorberekenen van de
kosten die de gemeente maakt aan de burger. Het koppelen van het tarief aan het
waterverbruik zou als voordeel kunnen hebben dat de consument zuiniger met
water omspringt omdat de kosten hoger worden naarmate men meer water
verbruikt.

^GEMEENTEHUIS
GESLOTEN OP

VRIJDAG 18 JUNI
Op vrijdag 18 juni aanstaande is het
gemeentehuis gesloten vanwege het
jaarlijks personeelsreisje.

ERORDENING
LEERLINGEN-

VERVOER

De gemeenteraad krijgt een voorstel
van burgemeester en wethouders om
de verordening leerlingenvervoer op
enkele punten aan te passen, waar-

door dit vervoer efficiënter en goed-
koper wordt. De belangrijkste wijzi-
gingen zijn:
- instellen van centrale opstap-

plaatsen;
— kilometergrens, deze was 2 kilo-

meter voor bijzonder onderwijs en
4 kilometer voor gewoon onder-
wijs, deze grens stelt de gemeente-
raad nu vast op 6 kilometer;

— de reistijd waarbinnen men in aan-
merking kon komen voor vergoe-
ding verlengt de raad met een half
uur;

— de inkomensgrens verhoogt de
raad van f 27.000,- naar f 34.000,-.
Dit is mogelijk door de invoering
van de Wet Oort.

j*/mVONFORENSEN-
BELASTINGIN

VORDEN

De gemeente kan woonforensenbe-
lasting heffen van personen die geen
hoofdverblijf in Vorden houden maar
wel meer dan 90 nachten verblijf hou-
den in Vorden of meer dan 90 dagen
een gemeubileerd verblijf beschik-
baar hebben in Vorden.
Het aantal belastingplichtigen be-
draagt ongeveer 40. De opbrengst,
met aftrek van de kosten, bedraagt
ongeveer f. 7000,-. Hoewel dit geen
hoog bedrag is vinden burgemeester
en wethouders dat deze belasting toch
ingevoerd moet worden, gelet op de
bezuinigingen die plaats moeten
vinden.

Vanaf 21 juni vinden er in Addinkhof
heiwerkzaamheden plaats. Dit is
nodig voor de 12 woning^^die bin-
nenkort aan de LaegHP worden
gebouwd. De heiwerkzaamheden
gebeuren vooruitlopend op de nog te
verlenen bouwvergunning voor deze
woningen.

^UITZICHT-EN
DOORGANG-

BELEMMERING DOOR
OVERHANGENDE

BEPLANTING
Door het groeizame weer van dit
voorjaar zijn veel struiken en bomen
zodanig uitgegroeid dat zij de door-
gang op trottoirs voor met name
invaliden en kinderwagens belemme-
ren. Ook het uitzicht op meerdere
straathoeken is door de beplantingen
slecht. Dit levert verkeersgevaarlijke
situaties op.
Denkt u eraan om dergelijke beplan-
ting te snoeien?

Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor om twee bouwkavels te
verkopen in Kranenburg, vier kavels
in Addinkhof, vier in het plan De
Wogt in Wichmond. en een kavel op
de hoek van de Molenweg/
Insulindelaan.

'ULL1NG
MEERJAREN-

PROGRAMMA
RESTA URATIE RIJKS-

MONUMENTEN

Elk jaar moet de gemeenteraad, om
geld te kunnen krijgen van het Rijk
voor de restauratie van rijksmonu-
menten, een aanvulling geven op het
meerjarenprogramma restauratie
rijksmonumenten. Jaarlijks reserveert
het rijk ongeveer f 100,000,- voor
Vorden. Dit bedrag is afhankelijk van
het aantal grote en kleine monumen-
ten die een gemeente heeft. De aan-
vulling die de gemeenteraad nu vast-
stelt geldt voor het jaar 1999.

Nieuwe monumenten die op het
meerjarenprogramma komen zijn de
restauraties van molen 'de Hoop' aan
de Lulofsweg en het pand Mosselse-
weg 2 te Vorden.
De budgetten voor de jaren 1993 tot
en met 1998 hebben burgemeester
enwethouders gereserveerd voor de
omvangrijke restauratie van de kerk
in Kranenburg. De budgetten voor
1999 en 2000 zijn toebedeeld aan de
restauratie van het orgel van de kerk
in Vierakker. Daarna geven burge-
meester en wethouders prioriteit aan
de restauratie van de N.H. kerk in
Vorden.

fK REDIETVAN
F 110.000,-VOOR

BESTEMMINGSPLAN
KERNWICHMOND

Voor de kern van Wichmond geldt
nog een bestemmingsplan van 1957.
Een aanpassing van dit plan aan de
aktuele situatie en ontwikkelingen is
noodzakelijk. Hiervoor moet de
gemeenteraad een bedrag beschik-
baar stellen van f 110.000,-.

TKNAPBEURTVOOR LUDGERUSGEBOUW,
NIEUW DAK VOOR LAAGBOUW SPORTHAL

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de rente en
aflossing van een lening aan de stichting Sint Ludgerus te garanderen van een
bedrag van f 727.000,-. Tevens vragen zij de gemeenteraad een krediet van f
15.000,- om de lekkages in de sporthal te verhelpen. Het dak is op zoveel plaat-
sen lek dat dit geen uitstel meer gedoogt.
Het Ludgerusgebouw is dringend toe aan renovatie. Hiervoor bestond al een
plan. Doordat de regering een Algemene Maatregel van Bestuur voor Horeca-
inrichtingen heeft gemaakt, moeten er ook ingrijpende acoustische maatregelen
worden genomen om het Ludgerusgebow open te kunnen houden. Als burge-
meester en wethouders de acoustische maatregelen niet zouden treffen dan is de
exploitatiemogelijkheid veel kleiner.

Ook nieuwbouw is overwogen. Dit zou ongeveer f. 936.000,- kosten. De
accommodatie is dan kleiner en zou minder gebruiksmogelijkheden kennen.
De conclusie die burgemeester en wethouders trekken is dat het gehele gebouw
renoveren en isoleren het beste is.

j* VERGADERINGEN 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 naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken v/orden. De leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor milieu, welzijn en personeel en de commissie voor midde-
len en gemeentewerken vergaderen op dinsdag 15 juni 1993 samen om 19.30
uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.
Op de agenda staat:

— notitie differentiatie rioolrecht.

De commissie voor middelen en gemeentewerken vergadert aansluitend over
de volgende onderwerpen:

— notitie woonforensenbelasting;
- lantaarnpalen herinrichting centrum;
— overige raadsvoorstellen t.a.v. de financiële paragraaf.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 15
juni 1993 om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- delegatie (overdracht) van bevoegdheden;
- aanvulling meerjarenprogramma 1999 restauratie Rijksmonumenten;
- verdeelbesluit woninggebonden subsidies 1993;
- verkoop bouwkavel s in Kranenburg, Addinkhof en de Wogt;
- verkoop bouwkavel hoek Molenweg/Insulindelaan;
- woningmarktonderzoek regio Stedendriehoek;
- vaststelling bestemmingsplan 'Industrieterrein Vorden 1992';
- voorbereiding uitbreidingsplan de Wogt te Wichmond;
- herziening bestemmingsplan voor de kern van Wichmond.

De commissie voor milieu, welzijn en personeel vergadert op woensdag 16 juni
1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Vorden;
— renovatie en algehele geluidsisolatie Ludgerusgebouw/reparatie dak sport-

hal't lebbink;
— verordening kostenvergoeding wethouders;
— milieu-verslaglegging;
- inzameling oud papier (discusssienota).

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 dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de voor-
ziter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behande-
ling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

(VERVOLG GEMEENTENIEUWS Z.O.Z.)
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^HERINRICHTING
INSULINDELAAN

Deze week start de herinrichting van
een gedeelte van de Insulindelaan,
vanaf nr. 24 tot aan de Molenweg.

De werkzaamheden bestaan uit het
versmallen en herstraten van de rij-
weg, het aanbrengen van parkeervak-
ken, groenvakken met bomen, een
verkeersdrempel,en een trottoir aan
de zijde van de nieuwbouw. Het trot-
toir wordt hertegeld.

De werkzaamheden duren 3 tot 4
weken. De weg is dan gesloten voor
het doorgaande verkeer.

ERGUNNINGEN

Op l juni jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

— de heer G.H.A. ter Bogt, voor het
veranderen en vergroten van een
woning op het perceel Stationsweg
1 4 te Vorden;

- de heer A.W.M. Buiting, voor het
bouwen van een bedrijfshal en een
woning op het perceel Ambachts-
weg 1 2 te Vorden;

— de heer W.R. Tuin, voor het ver-
bouwen van een woning op het
perceel het Wiemelink 16 te
Vorden;

- de heer C. Arends, voor het vellen
van 20 m2 bosplantsoen op het per-
ceel Vierakkersestraatweg 32 te
Vierakker.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

?T>
Wjt&ESTEMMINGSPLAN

INDUSTRIETERREIN
V ORDEN 1992

De gemeenteraad heeft op 25 mei
besloten om het transportbedrijf Wol-
tering van Het Hoge te verplaatsen
naar het Industrieterrein. Om dit
mogelijk te maken is een kleine aan-
passing van het bestemmingsplan
'Industrietterrein 1990' nodig.
Tegen het ontwerp-plan zoals dat
enkele weken ter visie heeft gelegen,
heeft niemand bezwaar gemaakt,
zodat de gemeenteraad het plan onge-
wijzigd kan vaststellen.

•.v,

NGEKOMENBOUW-
AANVRAGEN

In de week van l tot en met 4 juni
jongstleden zijn de volgende bouw-
aanvragen ingediend:
— de heer T. van Dorsten, voor het

plaatsen van een dakkapel op het
perceel Molenweg 6 te Vorden;

— de maatschap J.W. Regelink, voor
het vernieuwen van een jongvee-
stal op het perceel Koekoekstraat 7
te Vierakker;

- de heer T.J.J.M Betting, voor het
vernieuwen van een garage/ber-
ging op het perceel Ruurloseweg
122 te Vorden.

ERORDENING
KOSTEN-

VERGOEDING
WETHOUDERS

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een kosten-
vergoeding voor wethouders in te
voeren. In een uitvoeringsmaatregel
heeft het kabinet dit mogelijk
gemaakt. Voor gemeenten tussen de
8000 en 14.000 inwoners mag de ver-
goeding maximaal f5100,- bedragen.
Raadsleden ontvangen al een kosten-
vergoeding, voor wethouders was dit
tot op heden niet mogelijk.

j> VOORBEREIDING
UITBREIDINGSPLAN

DEWOGTTE
WICHMOND

Om het mogelijk te maken op tijd sub-
sidie te vragen voor het bouwen van 4
sociale huurwoningen in Wichmond,
stellen burgemeester en wethouders
de gemeenteraad voor om een voor-
bereidingsbesluit te nemen, waardoor
burgemeester en wethouders eerder
een bouwvergunning kunnen afge-
ven. Hierdoor loopt de gemente de
subsidie niet mis die geldt voor deze
woningen.

mj* UURWERK TOREN N.H.
KERKDEFECT

Zoals u al wel gemerkt zult hebben
loopt het uurwerk van de toren van de
N.H. Kerk niet meer. De reparatie van
het defect zal enige tijd in beslag
nemen, ook omdat er tegelijk groot
onderhoud aan de wijzers, wijzerplaat
en de luidklok plaatsvindt.

Omstreeks 20 juli kunt u op deze klok
weer zien hoe laat het is.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

VRIJSTELLINGS-
MOGELUKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan:- het verbou-
wen van een woning en het bouwen
van een carport/berging op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sektie S, nr. 559, plaatselijk
bekend Dorpsstraat 22A te Wich-
mond.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen van vrijdag 11
juni tot en met 24 juni 1993 voor een
ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bezwaren kunt u tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders kenbaar maken.
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/We'ONINGMARKT-
ONDERZOEK REGIO

STEDENDRIEHOEK

In de toekomst moet de gemeente
rekening houden met de verdeling
van woningbouwcontingenten met de
regio Stedendriehoek. In de samen-
werkingsi^fcanden Gewest Midden
IJssel en wPst-Veluwe is dit bespro-
ken. Het is noodzakelijk om hiervoor
een woningmarktonderzoek te ver-
richten. Bij het opstellen van een
volkshuisvestingsplan kunnen de
gemeenten met de uitkomsten van het
onderzoek rekening houden.
De totale kosten voor het onderzoek
bedragen voor Vorden f 8.670,-.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf St. Ghislain
Harnu. De afstand bedroeg 254 kilo-
meter. De uitslagen waren als volgt:
Com. G. en H. Boesveld l, 2,3,5,7; J.
Eulink4,6,8,9,10.
Ook werd deelgenomen aan een rond-
vlucht vanaf Orleans over een afstand
van 560 kilometer. Een duif van Jos
Eulink bereikte als eerste zijn hok. De
snelheid bedroeg 1041 meter per

minuut. De uitslagen waren: J. Eulink
l, 5, 8, 9; G.J. Oldenhave 2, 3, 4, 10;
C. Goedhart 6; Eykelkamp & Zn. 7.

Rekord deelname
aanjeugdtennis-
toernooi
Het open jeugdtoernooi dat de Vor-
dense Tennisvereniging V.T.P. deze
week op het nieuwe tennispark orga-
niseert blijkt gezien het aantal deelne-
mers al direkt een echte 'zevenklap-

per' te zijn. Niet zo verwonderlijk
overigens want er vallen in de leef-
tijdsklassen vanaf 12 jaar punten te
verdienen voor de zgn. K5-lijst. Van-
daar de vele deelnemers uit alle delen
van het land. In totaal worden er in
Vorden 135 partijen afgewerkt.
In feite het maximum aantal, want de
wedstrijdcommissie heeft niet alle
inschrijvingen kunnen honoreren,
gezien het tijdsbestek waarin het toer-
nooi afgewerkt moet worden.
En tennissen laat op de avond vond de
organisatie voor de nog schoolgaande
jeugd niet verantwoord.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren:
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met 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.

JUNI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag m.u.v. zondag.
9 Zwembad, Proefzwemmen
9 Zwembad, 50+zwemmen
9 ANBO, Korte Fietstocht
9 Zwembad in de Dennen, jeugd-

rekreathlon
10 VVV,spookrit
10 Zwembad, aquarobic en aqua-

jogging
10 Ledenvergadering 'de Vogel-

vriend'
11 Zwembad, lessen
11 Zwembad'in de Dennen,

rekreathlon volwassenen
12 Zwembad, Diplomazwemmen
12 BuitentoneelKrato
13 VVV, Kasteel Vorden Concert
13 HS V de Snoekbaars, ond.

competitie senioren
14 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
14 t/m 17 AvondvierdaagseSparta
15 HS V'de Snoekbaars',

Jeugdwedstrijd
15 VVV,spookrit
15 HS V'de Snoekbaars', Jeugd-

wedstrijd
15 Uitstapje, Bejaardensoos Vier-

akker
15 Zwembad, lessen
15 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, reisje
15 Soos Kranenburg
16 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
16 Zwembad, 50+zwemmen
16 ANBO, Bustocht
16 SWOV, Wandelen met een bomen-

kenner
16 Welfare handwerken, de Wehme
17 VVV,spookrit
17 Zwembad, aquarobic en aqua-

jogging
18 Buurtver. Delden,

Toneeluitvoering
18 Zwembad, lessen
19 Natuur-en milieumarkt, Markt-

plein
19 HS V de Snoekbaars, ond. compe-

titie jeugd
20 BuitentoneelKrato
21 t/m 25 Zwemvierdaagse en midget-

golf toernooi
21 ANBO, Klootschieten op de Gold-

berg
22 Zwembad, lessen
22 VVV,spookrit
22 VVV,huifkartocht
23 Bejaardensoos Vierakker,

uitstapje
23 VVV,touwtrektoernooi
23 Zwembad, 50+ zwemi
23 SWOV,Achtkastelentc
23 ANBO, Grote Fietstocht
23 HS V de Snoekbaars, ond. compe-

titie senioren
24 VVV,spookrit
24 Zwembad, aquarobic en aqua-

jogging
25 Zwembad, lessen
26 PV Vorden rommelmarkt,

Marktplein
26 Medlertol, Avondoriëntatie-

wandeling
26 Midzomeravond zwemmen in de

Dennen
26 Rommelmarkt, Postduivenver.

Vorden
27 Klootschiettoernooi.Proathoes
27 Sponsorloop t.b.v. Orgelfonds

Vierakker
27 HS V de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel-Hengelo-Vorden
28 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
29 VVV,spookrit
29 VVV,huifkartocht
29 Soos Kranenburg
29 HS V de Snoekbaars, ond.

competitie jeugd
30 V V V, Lindese molen, verhalen
30 Zwembad, Proefzwemmen
30 HS V de Snoekbaars,

koppelwedstrijd

JULI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag m.u.v. zondag.
3 en 4 Ludgermarkt Wichmond
3 Zwembad, Diplomazwemmen
4 VordenseKlootschietmarathon,

Buurtver. Delden
5 t/m 8 Avondfiets vierdaagse

SWOV
6 Zwembad, Zwemlessen
7 Zwembad 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
8 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
9 Zwembad, Zwemlessen

13 Soos Kranenburg, Eindmiddag
13 Zwembad, Zwemlessen
14 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
15 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
16 Zwembad, Zwemlessen
20 Zwembad, Zwemlessen
21 Zwembad, Proefzwemmen
21 Welfare, werk uitdelen'de Wehme'
21 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV

Gehandicapten doen net zo goed mee:

Nationale collecte AVO
Integratie Gehandicapten
AVO Integratie Gehandicapten is een landelijke organisatie
waarvan Hare Majesteit Koningin Beatrix beschermvrouwe
is. De vereniging zet zich reeds meer dan 65 jaar in voor men-
sen met een handicap.

Dit doet zij door middel van indivi-
duele financiële hulp bij de aanschaf
van hulpmiddelen en het treffen van
voorzieningen als wettelijke regelin-
gen daarin niet voorzien. Ook geeft de
vereniging ondersteuning aan gehan-
dicapten die een eigen bedrijf willen
beginnen.

Zolang de integratie van gehandicap-
ten problemen blijft opleveren is er
veel werk voor een vereniging als
AVO. Zeker in deze tijd, waarin het
sociale beleid van de overheid in de
knel komt door geldgebrek, doen
steeds meer gehandicapte mensen een
beroep op de hulpverleningsmoge-
lijkheden van AVO.

Binnenkort gaan de AVO-collectan-
ten langs de deuren en vragen u een
bijdrage voor de integratie van gehan-
dicapten. U kunt met uw bijdrage
daadwerkelijk gestalte daaraan
geven.

AVO stelt 'Gehandicapten doen net zo
goed mee'. Samen voor en met de
gehandicapten aan de slag, want
leven met een handicap is niet gemak-
kelijk. Zij hebben immers net zoveel
recht op een zo compleet mogelijk
leven als ieder ander.

De Socuterafilm die de nationale col-
lecte ondersteunt wordt uitgezonden
op zondag 13 en woensdag 16 juni.

ri)litievar/a GROEP VORDEN

In de derde week van mei werd er
vanuit een school te Vorden een porte-
monnee met inhoud ontvreemd. Na
onderzoek konden drie personen ter
verantwoording worden geroepen.
Zij bekenden deze diefstal en nog een
aantal diefstallen in Vorden en Zut-
phen. De administratie verwerking
van het geheel zal enige tijd vergen.
Er zal aandacht besteed worden aan
de afwikkeling / het schadeloos stel-
len van de benadeelden.

In het weekend werd er aan de Dorps-
straat een racefiets vernield. Het ach-
terwiel en het frame werden in elkaar
getrapt door vermoedelijk terugke-
rende discogangers. Vandalisme is
zóóóóó kinderachtig...

Op 27 mei vond er op de Baakseweg
een aanrijding plaats waarbij mate-
riële schade het gevolg was. Beide
voertuigen waren dermate bescha-
digd dat zij door een afsleepbedrijf
werden vervoerd.
Op 27 mei vond op de Mosselseweg
een aanrijding plaats met letsel voor
beide bestuursters. Zij zijn naar het
ziekenhuis vervoerd.
Tevens slipte op 27 mei 's avonds de
bestuurster van een personenauto op
de Almenseweg ter hoogte van de
Gazoorweg en reed tegen een boom.
Verder is de politie op zoek naar de
bestuurder die op 27 mei op de Zut-
phenseweg ter hoogte van Slagerij
Vlogman schade heeft veroorzaakt
aan een rode Citroen ZX.

Op 28 mei vond een aanrijding plaats
op de kruising Ruurloseweg-Wilden-
borchseweg. Schade ontstond door-
dat een der partijen geen voorrang
verleende.

Op 31 mei vond er op de Ruurloseweg
een kop-staart botsing plaats waarbij
een drietal auto's betrokken waren. Er
ontstond materiële schade.

Uit de fietstas van een inwoonster van
Vorden werd op 2 juni de jas ont-
vreemd. Dit gebeurde toen de fiets
onbeheerd bij een winkel stond.
In Kranenburg werd op 2 juni gepro-
beerd in te breken in een woning aan
de Banenkamp.

Op 3 juni werd eHngebroken bij een
bedrijf aan de Ambachtsweg te Vor-
den. Een aantal gereedschappen wer-
den ontvreemd.

Op 3 juni diende door werkzaamhe-
den een bedrijfsauto op Het Hoge te
keren. Hij deed dat en reed achter-
waarts een inrit in. Daarbij reed hij het
gehele tuinhek kapot. De bestuurder
reed weg zonder zich bekend te
maken en de schade aan het hek met
de eigenaresse te regelen. Het geheel
was door een buurjongen gezien.
Deze had de nodige gegevens geno-
teerd. De bestuurder is/wordt achter-
haald en krijgt het een en ander voor-
geschoteld. Doorrijden na een onge-
val is strafbaar, hoe klein de schade
ook moge zijn. Voorkom moeilijkhe-
den en meldt u.

Verder wil de politie onder de aan-
dacht brengen dat er de laatste tijd vrij
veel klachten binnenkomen over
belemmerd uitzicht bij kruisingen van
wegen door weelderige begroeiing,
planten en bomen in tuinen. Ook is op
sommige plaatsen een normale door-
gang over de stoep niet mogelijk van-

wege de begroeiing. Verzocht wordt
hiermee rekening te houden zodat het
verkeer door voldoende uitzicht vei-
lig de weg op kan rijden. Werkt u allen
mee aan een veilig gebruik van de
weg.

Door een inwoner van Vorden is bij de
politie een doosje met oude oorlogs-
munitie afgegeven. De inhoud zal te
zijner tijd door eventuele tussenkomst
van de Explosieven Opruimings
Dienst vernietigd worden. Inleveren
op deze manier is het beste. Er zaten
enige gevaarlijke doorgeroeste patro-
nen tussen.

Door enige omstanders is bij de poli-
tie gemeld, dat het bruggetje achter de
Vordensebosweg langs de beek plaat-
selijk verrot was en dat er al enige
planken door waren. De gemeente
Vorden is ingelicht.

Op de Ruurloseweg ter hoogte van het
kasteel De Wiersse vond op 5 juni een
ongeval plaats tussen een automobi-
list en een reegeit. De plaatselijke
jachtopzichter is ingelicht. De ree
overleefde de aanrijding niet. Er was
enige materiele schade.
Op 5 juni ontstond er een ongeval op
de kruising Hengeloseweg/Slotsteeg.
De bestuurster van een personenauto
verleende geen voorrang aan een van
rechts komende bestuurder van een
personenauto. Deze bestuurder ramde
na de botsing nog een verkeersbord
omver en kwam tegen een boom tot
stilstand. Deze auto diende dan ook te
worden afgesleept.

Op 7 juni vond op de T-kruising Dr. C.
Lulofsweg/Het Hoge een ongeval
plaats tussen twee bedrijfsauto's. De
bestuurder komende uit de Dr. C.
Lulofsweg verleende geen voorrang
aan de voor hem van rechts, over Het
Hoge rijdende andere bestuurder. Het
gevolg was enkel enige materiële
schade.

In de afgelopen tijd werd nog aangifte
gedaan van vermissing van een pauw,
die niet vliegen kan. Indien iemand de
vogel heeft gezien dan gaarne even de
politie informeren. De eigenaresse
mist het dier.

Omdat de politie van Vorden deel uit-
maakt van de Basiseenheid IJssel-
streek-Oost, welke gevestigd is te
Lochem zijn de openingstijden van
het bureau te Vorden al vanaf januari
1993 aangepast. Deze tijden zijn:
maandag van 09.00-12.00 uur en
13.00-17.00 uur; woensdag van
13.00-17.00 uur; vrijdag van
09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.

Het adres luidt: Bureau van Politie
basiseenheid IJsselstreek-Oost, Prins
Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem,
postadres: Postbus 46, 7240 AA
Lochem. Telefoon 05730-54931.
Het bureau van politie te Vorden is
gevestigd op het adres: Bureau van
Politie Vorden, Raadhuisstraat 5,
7251 AA Vorden, telefoon (05752)
1230. Indien er niemand aanwezig is
wordt u automatisch doorverbonden
met de Centrale van de Regionale
meldkamer Politie Noord- en Oost-
Gelderland.
Het alarmnummer voor enkele en
alleen ZEER DRINGENDE ZAKEN
is 06-11.



DEVAI

Waarom Doe-Het-Zelven bij
'De Vakman'?

:: Ruim gesorteerd

Goede kwaliteit tegen scherpe prijzen

Professionele hulp en advies

* Gratis op maat zagen

Gratis bezorgen

Ruime parkeergelegenheid

Daarom naar 'De Vakman'!

Diverse aanbiedingen TUINHOUT.

VADERDAG

Diverse

aanbiedingen.

Zie onze

folder.

Bouw- en Houtbedrijffa. Heijink

Leestenseweg 10 - 7207 E A - Zutphen - Telefoon 05750-21796

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

Ui juni

LAND

RENDEZ VOUS

Kaarten in de voorverkoop bij alle vestigin-
gen FOCUS vrijetijdsmode en CITY-LIDO

(alleen op za, en zo.)

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Uwbouwwensdoofons
op maat gemaakt

SMORENfÓNINi

Type woning is reeds gebouwd
Bezichtiging meerdere bouwplannen na afepraak

ui
. 1 . . , pk* i

i Wc

! 'i

Garage

Berging [Badkamer

Verd ie ping *

^archemseweg 14 • 7261 DC Ruurlo

tel.-: 05735 -1363 -Fax : 05735 - 3515

speciale aanbieding

japonnen
alle maten

pakjes
diverse dessins

mocJecentrum

v.a.

v.a.

98.-

149.-

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- H38

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON %752-3618/1511 BGG 08347-81366

Tonny Jurriëns
~^>< AUTOSCHADE i

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

't Is niet alleen
erg lekker.

t
Het is ook
bijzonder

gemakkelijk voor

op de camping, de
boot, op vakantie

of onverwachte
gasten.mm

Gebraden vlees in blik

van

Slagerij Jan Rodenburg
Dorpsstraat 32-7251 BC Vorden

Telefoon 05752-1470

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

AANBIEDING:

IN DE LAATSTE

ZOMERJACKS!

CORNER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2426

2 bos BLOEMEN

8,95 4 GERANIUMS

hang of staand 9,95

VOLOP

PERKPLANTEN

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

K91ÉI NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Wegens succes geprolongeerd:

OPEN DAG
t\j\^\.nHoedenatelier

icolette
^zaterdag 12 juni van 12.00-17.00

Veldsebosweg 20 - WARNSVELD
Tel. 05750-22275

uur

Klusscnbedrijf Ido Hummelink
Wiersserbroekweg l

/ TeL: 05752 - 6563 | Voor al uw
Timmer en metselldussen

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

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

De loopschoenspecialist
Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatiebe-
drijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van ken-
nis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle techni-
sche veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-date
te blijven. We beschikken over een team goed getrainde
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatie-
werk.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
• Baakscweg 11 WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 • 76026



Nieuwe naam kruiswerk,
gezinsverzorging en
maatschappelijk werk
in Oost-Gelderland
Per l juni zullen de, op l januari jl. gefuseerde organisaties Ente en Gelreshoeck (gezinsverzor-
ging en maatschappelijk werk) en 'Kruiswerk Oost Gelderland' (kruiswerk en kraamzorg) de
organisatie onder één nieuwe naam presenteren. Bij die nieuwe naam past een nieuw woord- en
beeldmerk, een nieuwe huisstijl. Die nieuwe naam is ZorgGroep Oost-Gelderland.

Presentatie op 3 juni

Voor die presentatie rijdt een, met het
beeldmerk van de organisatie gespo-
ten, autobus van GSM door Oost-Gel-
derland om de nieuwe organisatie en
haar nieuwe presentatie onder de aan-
dacht te brengen. In Borculo werd de
officiële opening van een gebouw van
de organisatie 'aangedaan'. De ope-
ning werd door dhr. Alma, burge-
meester van Borculo, ver-
richt. Op de verschillende stopplaat-
sen wordt er publieks- en mediage-
richt informatie verspreid.

De nieuwe organisatie staat
voor meer en betere zorg

Met voortvarendheid en daadkracht
wordt in de nieuwe organisatie
gewerkt aan een herinrichting, waar-
bij de fusie ook betekenis krijgt in een
andere, effectiever/efficiënter geor-
ganiseerde en beter op elkaar afge-
stemde zorg voor de cliënt. Er ontstaat
zo voor de cliënt niet alleen betere
zorg, maar ook méér zorg en dienst-
verlening. Door een betere organisa-
tie kan er meer van hetzelfde worden
gegeven, maar kan en zal er ook meer
aandacht zijn voor vernieuwingen,
uitbreidingen van de zorgverlening,
afgestemd op de vraag die de cliënt
heeft. De herkenbaarheid en eenvou-
dige toegankelijkheid voor de cliënt
vindt direct al zijn weg in het ene tele-
foonnummer voor de hele organisatie
06-8806, waarbij verpleegkundigen
cliënten snel en direct op weg helpen
in de eigen zorg en diensten of wan-
neer nodig verwijzen naar de zorg van
een ander.

De ZorgGroep
Oost-Gelderland
in de gehele Achterhoek

De ZorgGroep streeft ernaar de zorg

en diensten in het hele werkgebied te
leveren. Het ziet ernaar uit, dat met de
'Regionale Stichting voor Thuiszorg
en Maatschappelijk werk Zutphen'
alsnog tot een gezamenlijke organisa-
tie kan worden gekomen, waarvan de
cliënt in het werkgebied dan direct zal
profiteren.

De ZorgGroep zal zich er voor inzet-
ten, dat cliënten in en rond Doetin-
chem (waar de gezinsverzorging-
instelling niet in de fusie participeert),
wanneer mogelijk via de ZorgGroep
ook gezinsverzorging kunnen verkrij-
gen.

Waarde organisatie voorstaat

De hoofdproduktgroepen van de
organisatie zijn bij het woord- en
beeldmerk als volgt benoemd:

Gezinsverzorging: huishoudelijke
hulp, thuisverzorging.
Kruiswerk: thuisverpleging, dieetad-
vies, zwangerschaps- en kraamzorg,
consultatiebureau.
Thuiszorgwinkel: verpleegartikelen,
hulpmiddelen.
Maatschappelijk Werk: psycho-
sociale hulpverlening, leefstijladvies.
Gezondheid Service.

Nieuwe naam

'ZorgGroep Oost-Gelderland' is de
nieuwe naam voor de nieuwe organi-
satie, die is ontstaan na fusie tussen de
organisaties ENTE, Gelreshoeck en
Kruiswerk Oost Gelderland. In de
nieuwe naam is voor de term 'Zorg'
gekozen omdat de 'Zorg' centraal staat
in alle activiteiten van de organisatie.

'Zorg' omvat meer dan het bieden van
hulp en is een vertrouwd begrip. Met
de benaming 'Groep' wordt het brede
karakter van de organisatie weergege-

ven. De term 'Groep' geeft bovendien
aan dat de organisatie meer is dan een
optelsom van de verschillende onder-
delen en lokaties, 'Groep' staat voor
eenheid.
De combinatie 'Zorg' en 'Groep' heeft
een positief bedoelde zakelijke uit-
straling, mensen kunnen een beroep
op de ZorgGroep doen als zij dat wil-
len. 'Oost-Gelderland' is aan de naam
toegevoegd om de geografische loka-
tie aan te geven, voor de bevolking in
Oost-Gelderland is het duidelijk dat
de organisatie er voor hen is.

Beeldmerk van ZorgGroep
Oost-Gelderland

Het beeldmerk van de ZorgGroep
Oost-Gelderland bestaat uit twee
delen, te weten een beeld- en een
tekstgedeelte.
Voor het tekstgedeelte wordt een
schreefletter gebruikt met een strak
maar vriendelijk karakter. Om de
tekst een eigen karakteristiek beeld te
geven zijn de afzonderlijke woorden
tegen elkaar geplaatst, daarbij telkens
beginnend met een hoofdletter. Het
deel ZorgGroep is vetter dan het deel
Oost-Gelderland, omdat dit het
belangrijkste in de naam is. Bij veel-
vuldig gebruik van de naam in corres-
pondentie én de wandelgangen zal
dan ook 'ZorgGroep' worden
gebruikt.

Het beeM^deelte is een interpretatie
van de l^lczaamheden van de Zorg-
Groep. De verschillende elementen
binnen het kader verbeelden de kern-
woorden: mens, huis en zorg. De cir-
kel in het midden kan gezien worden
als de wjjps met rondom de altijd
beschik^b zorg.

Ook is de cirkel het oog in het mense-
lijk gezicht. Alle lijnen samen ver-
beelden het huis.

'A chtkastelenrit'
De Graafschap-
rijders1

De Vordense Auto- en Motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseert zon-
dag 13 juni de 'Achtkastelenrit'. Deze
oriënteringsrit start 's middags bij
Crazy Steakhouse aan de Ruurlose-
weg. Harm Cortumme en Wim Fleer-
kate hebben een prachtige route uitge-
zet in de omgeving Vorden. Voor de
gevorderden is er een A en B Klasse.
Voor de beginners is er de zgn. C
Klasse, terwijl men bovendien mee
kan doen aan een rit in de puzzel-
klasse (een gezelligheidsrit). Vooraf-
gaande aan de prijsuitreiking wordt er
bingo gespeeld.

Jong Gelre naar
Duitsland
Jong Gelre Vorden zal zondag 27 juni
met leden en aspirantleden een dag-
tocht maken naar de 'Prickingshof' in
het Duitse Duimen.
's Morgens wordt per luxe touringcar
vertrokken. Tegen tienen arriveert
men dan bij de boerderij van Bauer
Ewald. Op dit bedrijf waar duizenden
stuks vee, soms in drie verdiepingen
hoog, worden gehouden, is tevens een
museum en een park. Een soort krui-
sing tussen een dierentuin en een
pretpark!
Voor deelname aan deze dag kan men
bellen met André Knoef: 05752-6506
of Erna ten Pas: 05753-3420. (Denk
wel aan een geldig paspoort of
toeristenkaart.)

Dash: jongens A

Het zwem- en rekreatiebad 'In de
Dennen' organiseert vrijdagavond 11
juni een rekreathlon voor volwasse-
nen. Dit sportevenement bestaat uit
de onderdelen zwemmen, fietsen en
hardlopen. Men kan zich nog steeds
opgeven onder nummer 05752-1203.
De deelnemers ontvangen een herin-
neringsvaantje, terwijl er voor de bes-
ten onder de deelnemers medailles
beschikbaar worden gesteld.
Heeft men geen zin om aan de
rekreathlon deel te nemen, maar men
wil toch wat doen dan bestaat de
mogelijkheid om deel te nemen aan
een fietspuzzeltocht met voor of na
die tijd zwemmen in het zwembad 'In
de Dennen'.

Vordense kloot-
schietmarathon
Op zondag 4 juli a.s. organiseert de
Buurtver. Delden de Vordense kloot-
schietmarathon voor recreanten.
Opgave is mogelijk voor 3 juli bij D.
Regelink, tel. 1328.

Op deze foto ziet u v.l.n.r.: Herman Ellenkamp, Henrico Berkelaar, Erwin Bos,
Sander Spaarwater, Christiaan Brinkhorst, Robert Ellenkamp, Remko Thalen
en de Heer Schurink, de sponsor.
Dit team behaalde in de afgelopen competitie een keurige 2e plaats. Er werd
alleen maar verloren van de kampioen en dat gebeurde dan ook nog zeer nipt.
De heer Schurink vond dat een zeer goede prestatie en als dank daarvoor kregen
we een overheerlijke taart aangeboden. Een geslaagde afsluiting van een zeer
goed verlopen seizoen.

Zwemmen
Afgelopen zondag is Annette Wol-
brink uit Baak 2e geworden op de 100
meter vlinderslag bij de Nederlandse
Speedo wedstrijden in Alkmaar in een
tijd van 1.19.7. Ze komt uit voor de
zwemvereniging 'de IJsselmeeuwen'
uit Zutphen.

ƒ VN in juni
Op zondag 13 juni is het I VN traditie-
getrouw te vinden in de wilde plan-
tentuin van Frater Jeroen bij de Leo
Stichting in Borculo. U bent dan ook
van harte welkom op deze open dag
en u zult verbaasd zijn over de veran-
deringen in de tuin. IVN-gidsen lei-
den u rond en er is een gezellige kof-
fiehoek. De plantenmarkt en de kra-
men van IVN en anderen zullen
opnieuw interessante artikelen te bie-
den hebben. Lege potje kunt u inleve-
ren opdat ze hergebruikt worden.
Voor uw inkopen kunt u het beste een
doos of tas meenemen.
In de natuurtuin aan de Enkweg in
Lochem kunt u mee met een rondlei-
ding op donderdag 17 juni 's avonds.
IVN-gidsen die zelf in de tuin wer-
ken, vertellen interessante dingen
over de ontwikkeling van de tuin. Op
het informatiebord vindt u de indeling
van het terrein en de bedoeling van
elk deel. De stobbenhoek belooft bij-
voorbeeld een interessante padde-
stoelenhoek te worden, als... de stob-
ben niet door olijke broeken van hun
plaats gehaald worden. Alles kan aan
de orde komen, planten, heesters,
vlinders en andere insecten, vogels.
Vraag gerust wat u weten wilt, ook
voor uw eigen (natuurlijke) tuin.
Zaterdag 19 juni is het IVN present op
de milieumarkt rond de NH Kerk in
Vorden. Er zijn veel nieuwe artikelen
in de IVN-kraam.

Voor zomergasten en inwoners van
Ruurlo en omgeving houdt het IVN
deze zomer een maar mini-cusrsusjes/
informatieve excursies onder het mot-
to: leer me de Achterhoek kennen!
In een wandeling van maximaal 10
km, af te leggen in 3 of 4 etappes met
daartussen rustpauzes, gaat het IVN
samen met haar bezoekers natuur en
landschap ontdekken, overgoten met
een vleugje milieu. Ontdekken houdt
in dat er ook iets gedaan wordt. Zowel
voor volwassen als voor kinderen zul-
len er opdrachten zijn. Het hele gezin
kan meedoen, maar kinderen tot 15
jaar zonder begeleiding moet het IVN
helaas teleurstellen. De eerste excur-
sie vindt plaats op donderdag 24 juni.
Er wordt 's morgens gestart bij Cam-
ping Tamaring. Daar kunt u ook uw
voertuig stallen. Er worden onderweg
een koffie-, een lunch- en een theep-
auze gehouden. De conl^pties zijn
voor eigen rekening. ^Wgeet niet
brood mee te nemen. Opgave is
mogelijk tot 23 juni bij de VVV
(Rabo-bank Ruurlo).

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Dr. Sterringa op
bezoek bij
bejaardensoos
Jaarlijks belanden 10.000 ouderen in
het ziekenhuis door ongevallen in en
om het huis, aldus dr. Sterringa in een
boeiende lezing voor de bejaarden-
soos Kranenburg in zaal Eykelkamp.
Oorzaken die hieraan vaak debet zijn
o.a. uitglijden over bananenschil,
gladde douche en wc-matjes, slechte
trappen bij klusjes etc., oneffenheden
in vloeren, drempels etc. Uiteraard
zijn vele oorzaken simpel te voorko-
men, waarop dan ook werd gewezen.
Ook kwamen nog meerdere ouder-
domskwaaltjes aan de orde. Maar met
behulp van diverse aktiviteiten wist
dr. Sterringa een duidelijk en helder
beeld van deze materie te geven.

Uitslag Fotowedstrijd
ALBERT HEI JN
'Maak een foto van de nieuwe Albert Heijn Supermarkt met
zijn riante par keeraccommodatie1, luidde de opdracht.

De jury o.l.v. Mevr. M. Oosterhuis
heeft uit de vele inzendingen
de volgende prijswinnaars
aangewezen:

Hoofdprijs t.w.v. f 250,-: Mevr. Anne-
lies Wolsink; Tweede prijs t.w.v.
f 100,-: Dhr. J. Kreunen; Derde prijs
t.w.v. f 50,-: Dhr. A. Zilvold.

Voor basisschool in Sighetu in Roemenië:

School Het Hoge op de bres
In het Roemeense Sighetu spelen leerlingen van de basisschool
op een schoolplein dat bezaaid is met brokken puin en keien.
Ook de school zelf kent grote problemen.

Zo kan er nauwelijks gesproken wor-
den van een sanitaire voorziening.
Een werkgroep in Vorden dat zich
bezig houdt met partnergemeenten in
Oost-Europa is al geruime tijd bezig
gelden voor deze school te verkrijgen.
Zo is er onlangs een beroep gedaan op
het schoolbestuur van de bijzondere
School Het Hoge in Vorden om ook
een steentje bij te dragen.
Dat was niet aan dovemansoren
gevraagd want leerlingen en onder-
wijzend personeel zijn voornemens
om vrijdagmiddag 18 juni een ver-
koopmiddag te houden, waarbij de
baten voor de school in Sighetu zullen
worden aangewend.
Zo zullen deze middag oude school-

boekjes, oude schoolplaten, 'gewone'
tweede hands boeken en speelgoed in
de verkoop gaan. Daarnaast is er een
aktiviteitenmarkt waar allerhand
handvaardigheidsprodukten worden
verkocht. Men kan er stekjes en tuin-
planten kopen. Zowel oud als jong
kan zich deze middag laten grimeren.
Er is een Rad van Avontuur. Enfin
vermakelijkheden genoeg om geld in
het laad je te krijgen.

Mochten er mensen zijn die voor dit
goede doel speelgoed, boeken of wat
ook beschikbaar willen stellen, kun-
nen deze artikelen tijdens de school-
uren op 14,15 en 16 juni bij de school
op het Hoge inleveren.

Geslaagde midpointmeeting
Zondag zijn de deelnemers aan de zgn. 'Midpointmeeting'
weer vanuit Vorden naar hun stageadressen in diverse plaat-
sen in Nederland vertrokken. Niet, alvorens vele vriendschap-
pen werden afgesloten. Het 'I meet you again' was dan ook niet
van de lucht.

In totaal waren zo'n 40 buitenlandse
jongeren gedurende enkele dagen in
Vorden en omgeving te gast.
Deze jongelui lopen momenteel bij
verschillende agrarische bedrijven in
ons land stage.

De 'meeting' op zich, halverweg de
stageperiode, werd georganiseerd
door de Stichting Uitwisseling en Stu-
diereizen voor het Platteland. Een en
ander in samenwerking met Jong
Gelre regio West-Achterhoek.
Medewerkers van genoemde Stich-

ting waren uiteraard in Vorden aan-
wezig om met de jongeren van
gedachten te wisselen. Verder was er
een programma georganiseerd, waar-
bij een indruk werd gegeven over de
Achterhoek in het bijzonder. Kloot-
schieten, een rit met een huifkar, vos-
sejacht met kampvuur, allemaal
ingrediënten die er in gingen als koek.
Zo ook het koud buffet dat de jonge-
ren afkomstig uit onder andere Ame-
rika, Australië, Nieuw-Zeeland,
Canada en tal van Europese landen,
zich goed lieten smaken.

HOE MEER POST, HOE LEUKER

Gedrukt op FasPrinl.
High Gloss White. Crack-Back Plus

CARA-
PATIËNTEN

STIKKEN

Lucht krijgen is niet zo gewoon!
Kunt u één minuut zonder lucht...? U kunt een week

zonder eten, een dag zonder drinken, maar geen
minuut zonder lucht. Geen lucht meer krijgen, dat

gevoel hebben we allemaal wel eens. Carapatiënten
leven dagelijks met dat gevoel. Patiënten met

astma en bronchitis hebben vaak op onverwachte
momenten last van benauwdheid,

terwijl mensen met longemfyseem daar zelfs
voortdurend last van hebben.

Het Astma Fonds helpt met directe hulp en met
voorlichting, scholing en onderzoek. U weet,

daarvoor is veel geld nodig. Al bijna 35 jaar doen
wij, en nog nooit tevergeefs, een beroep op u. Ook

dit jaar vragen wij om uw bijdrage. Geef aan de
collectant of stort uw gift op giro 55055 of

bankrekening 70.70.70.120.

Astma™Fonds
Giro 55055
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'Sparta' vierdaagse... en meer
Dit jaar organiseert 'Sparta' alweer de 26e Avondvierdaagse en net als de voorgaande 25 jaar
zijn de routes weer prachtig en wordt andermaal bewezen hoe mooi Vorden en omgeving is,
zelfs voor de verstokte Vordenaren. Dit is te danken aan de inzet van Dhr. Jan Ditzel die dit
karwei heeft overgenomen van Dhr. Gert-Jan van Zeeburg. Er kan iedere avond tussen 18.30
en 19.00 uur worden gestart vanaf de basisschool in het centrum en wel op 14,15,16 en 17 juni.

Zoals ieder jaar zijn er weer twee afstanden per avond te lopen nl. de 5 km en de 10 km en op de
laatste avond wordt iedereen weer met een medaille of dagspeld beloond bij school Het Hoge van-
waar de intocht zal starten om ca. 20.30 uur onder muzikale leiding van de corpsen Sursum Corda,
Concordia en Jubal Wichmond.
Dit is natuurlijk niet het enige wat er bij 'Sparta1 gaande is, naast gym op maandag onder leiding van
Francis Roelofs is er ook ruimte voor jazzgym op woensdag onder leiding van Gerrie Kappert en
Aerobic op donderdag onder leiding van Wilma Koers. Onder de gymnastiek valt natuurlijk ook de
selectie turnen. Bij gym wordt vooral aandacht besteed aan souplesse en het werken met toestellen,
maar ook op recreatief gebied is er veel te beleven voor zowel dames als heren. Bij de heren speelt
volleybal een grote rol. Leden zijn van harte welkom.
Bij jazzgym worden er leuke dansjes geleerd op muziek. Het is dus heel wat anders dan Aerobic. Ook
hier geldt dat er best leden bij kunnen vooral de groep 12 t/m 16 jarigen kan nog wat leden gebruiken.
Ook valt hierop recreatief gebied heel wat te beleven.
Bij Aerobic wordt naast conditie ook veel aandacht besteed aan Callenetics en bijkomende attributen
zoals hand- en enkelgewichtjes Dynaband en op het moment is the Step erg in trek. Bij the Step
worden de bovenbenen en de billen aangepakt. Wilma Koers is van plan om in het nieuwe seizoen
's middags ook een les te starten als er voldoende deelname is. Hierover later meer, dus hou het Con-
tact in de gaten.
De Aerobiclessen worden op het moment bijgewoond door twee heren, dus heren als u nog iets wilt
doen aan uw conditie; dan nodigt Sparta uit om een les bij te wonen.
Want zoals men heeft vernomen gaan de heren voetballers van Ajax ook aan de Aerobic, omdat bij
voetbaltrainingen is gebleken dat er nogal wat spiergroepen worden vergeten. Dus heren, psst...
Aerobic is echt niet alleen voor dames. Namens het bestuur en de leiding hopen wij u als lid te kunnen
begroeten, zowel op de maandag, woensdag of donderdag. Voor lestijden zie elders in dit blad. Voor
verdere informatie kunt u terecht bij: Wilma Koers, H. van Bramerenstraat 17, Vorden. Tel. 05752-
2855.

Sportief de
Paden op de lanen in met de

Avondvierdaagse lopen en

Rusten onderweg

Twee aan twee in de rij

Aankomst zonder blaren.

Ie das

5 km: Start openbare basisschool, RA (Dorpsstraat) richting Zutphen, RA Burg. Galleestraat, LA het Jebbink, RA het
Molenblick, LA het Wiemelink, RA Mispelkampdijk, Voor spoorweg LA (pad langs beek volgen), RA spoor oversteken;
Oude Zutphenseweg, LA Joostinkweg, Wilmerinkweg oversteken, RA bospad volgen tot oprit naar den Bramel, RA oprit
naar den Bramel. RA Almenseweg, LA het Lekkebekje, RA Zelstweg, RA Overweg, LA Almenseweg, LA Burg. Gallee-
straat, RA Mulderskamp, RA Stationsstraat, RA Molenweg, LA Insulindelaan, RA Kerkstraat, Finish.

10 km: Start openbare basisschool, RA (Dorpsstraat) richting Zutphen, RA Burg. Galleestraat, LA het Jebbink, RA het
Molenblick, LA het Wiemelink, RA Mispelkampdijk, Voor spoorweg LA (pad langs beek volgen), RA spoor oversteken;
Oude Zutphenseweg, LA Joostinkweg, Wilmerinkweg oversteken, RA bospad volgen tot oprit naar den Bramel, RA oprit
naar den Bramel, RA Almenseweg, LA het Lekkebekje, Eind het Lekkebekje - Galgengoorweg volgen, Bij 'Vijfsprong'
RA (Reeoordweg), RA Grote Veldweg, LA Enzerinckweg, RA Hamelandweg, RA Oude Zutphenseweg, LA Kerkhof-
laan, RA Industrieweg, Rechtdoor (Spoorpad), LA Almenseweg, LA Burg. Galleestraat, RA Mulderskamp, RA Stations-
straat, RA Molenweg, LA Insulindelaan, RA Kerkstraat, Finish.

2e dag

5 km: Start openbare basisschool, RA Dorpsstraat (richting Zutphen), LA Raadhuisstraat, RA het Hoge, Rondweg over-
steken (Baakseweg), LA Baakseweg, LA de Eldersmaat, Rondweg schuin oversteken, Bospad volgen (brug oversteken),
naar brug LA (pad volgen), RA het Hoge, LA B. van Hackfortweg, LA van Heeckerenstraat, RA Hoetinkhof, LA Dr. C.
Lulofsweg, RA Zutphenseweg, trottoir Zutphenseweg/Dorpss.traat volgen, bij 'de Herberg' Dorpsstraat oversteken,
Finish.

10 km: Start openbare basisschool, RA Dorpsstraat (richting Zutphen), LA Raadhuisstraat, RA het Hoge, Rondweg
oversteken (Baakseweg), LA Baakseweg, LA de Eldersmaat, voor huisnummer 5 pad RA, Pad volgen (brug oversteken),
RA Riethuisweg, LA Deldensebroekweg, LA Spiekerweg, LA Hamminkweg, LA Deldenseweg, Na Veengoot zandpad
L (in bocht Deldenseweg), bospad rechts aanhouden, RA de Eldersmaat, Rondweg schuin oversteken, Bospad volgen
(brug oversteken), na brug LA (pad volgen), RA het Hoge, LA B. van Hackfortweg, LA v. Heeckerenstraat, RA Hoetink-
hof, LA Dr. C. Lulofsweg, RA Zutphenseweg, trottoir Zutphenseweg/Dorpsstraat volgen, bij 'de Herberg' Dorpsstraat
oversteken, Finish.

3e dag

5 km: Start openbare basisschool, Ri Insulindelaan, RA Insulindelaan, LA Dorpsstraat, RA de Horsterkamp (fietspad
volgen), LA (pad langs beek), Rechts aanhouden (pad volgen), Vordensebosweg oversteken, 'Zichtlaan' volgen (brug
oversteken), RA 'Knopenlaantje', LA Jachtlust, de Horsterkamp oversteken, Nieuwstad volgen, LA Raadhuisstraat, RA
Kom vonderlaan, LA 'Kerkepad', Dorpsstraat oversteken, Finish.

10 km: Start openbare basisschool, Ri Insulindelaan, RA Insulindelaan, LA Dorpsstraat, RA Horsterkamp, LA oprit naar
kasteel Vorden, LA (p |̂oor kasteel langs; brug oversteken), pad volgen (rechts aanhouden), einde pad LA, RA Schutte-
straat, RA VordenseboPreg, direct LA (bospad volgen, links aanhouden), voor Veengoot LA, einde pad RA Schimmel-
dijk, LA Waarlerweg, in bocht rechtdoor (pad volgen), pad volgen; links aanhouden, bij boerderij Lindeseweg 9 RA, RA
Lindeseweg, RA Waarlerweg, na 'Schimmeldijk' RA ('Zichtlaan1), LA 'Knopenlaantje', LA Jachtlust, de Horsterkamp
oversteken, Nieuwstad volgen, LA Raadhuisstraat, RA Komvonderlaan, LA 'Kerkepad', Dorpsstraat oversteken, Finish.

5 km: Start openbare basisschool, Ri. Insulindelaan, LA Insulindelaan, RA Molenweg, Stationsweg oversteken, Wilhel-
minalaan volgen, LA Emmalaan, LA Enkweg, LA Julianalaan, RA de Eendracht, RA Stationsweg, LA B. Galleestraat,
RA het Wiemelink, LA de Boonk, RA het Jebbink, LA Mispelkampdijk, LA het Vaarwerk, RA de Steege, Zutphenseweg
oversteken, Addinkhof, LA de Voornekamp, rechts aanhouden, RA de Laegte, LA Addinkhof, RA het Heijink, LA het
Stroo, LA het Eelmerink, RA Addinkhof, LA de Doeschot, einde weg pad (doorsteek) naar Hoetinkhof volgen, direct LA
(pad volgen), na huisnummer 76 LA, einde weg rechts, na huisnummer 183 LA, Brinkerhof (weg) oversteken, LA het
Hoge, LA St. van 's Gravezandestraat, RA H.K. van Gelreweg, RA H. van Bramerenstraat, LA het Hoge, Finish bij school
het Hoge.

l O km: Start openbare basisschool,Ri. Insulindelaan, LA Insulindelaan, RA Molenweg, Stationsweg oversteken, Wilhel-
minalaan volgen, LA Emmalaan, LA Enkweg, LA Julianalaan, RA de Eendracht, RA Stationsweg, LA B. Galleestraat,
RA Zuivelhof, LA Almenseweg, RA Overweg, LA Zelstweg, RA Oude Zutphenseweg, LA Galgengoorweg, links aan-
houden (Larenseweg), na Larenseweg 7 LA pad volgen, voor 'het Enzerinck' langs lopen, RA Almenseweg, LA Gazoor-
weg, LA Joostinkweg, Wilmerinkweg oversteken, over spoor RA (Oude Zutphenseweg), LA Zutphenseweg (fietspad
volgen), LA Mispelkampdijk, RA het Vaarwerk, RA de Steege, Zutphenseweg oversteken, Addinkhof, LA de Voorne-
kamp, rechts aanhouden, RA de Laegte, LA Addinkhof, RA het Heijink, LA het Stroo, LA Het Eelmerink, RA Addink-
hof, LA de Doeschot, einde weg pad (doorsteek) naar Hoetinkhof volgen, direct LA (pad volgen), na huisnummer 76 RA,
einde weg RA, na huisnummer 183 LA, Brinkerhof (weg) oversteken, LA het Hoge, LA St. van 's Gravezandestraat, RA
H.K. van Gelreweg, RA H. van Bramerenstraat, LA het Hoge, Finish bij school het Hoge.

ADVERTENTIE

Gymnastiekvereniging 'SPARTA1

POSTBUS 124 - 7251 AC VORDEN

Dit is een overzicht van de lesuren en de kosten van de contributie van onze vereniging.

MAANDAG: 16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur
20.30-21.30 uur
21.30-22.30 uur

WOENSDAG: 13.00-
14.00-
15.00-
16.00-
17.00-
18.00-
19.30-

14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.30 uur

DONDERDAG:

VRIJDAG:

09.00-10:00 uur
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

16.00-17.30 uur

meisjes/jongens groep 3 en 4
meisjes groep 5 en 6
meisjes groep 7
meisjes groep 8 en ouder
dames recreatieve gymnastiek
heren recreanten

meisjes/jongens groep 3
meisjes/jongens groep l en 2
Aerobic 6-7 jaar
Aerobic 8-9 jaar
Aerobic l O-12 jaar
Aerobic 12-16 jaar
Dames recreanten

Aerobic vanaf 16 jaar
Aerobic vanaf 16 jaar
Aerobic vanaf 16 jaar

training wedstrijdgroep

De contributies zijn: t/m 15 jaar f 30,-per kwartaal; 16 jaar en ouder f 38,-per kwartaal.
Inschrijfgeld: éénmalig f 10,-.
Er mogen twee lessen gratis gevolgd worden. Bij verdere deelname aan de lessen ontvangt u van de leiding een
inschrijfformulier.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

Mevrouw W. Koers, H. van Bramerenstraat 17, 7251XH VORDEN, tel. 05752-2855.

INTOCHT

't Hoge - Raadhuisstraat - Nieuwstad - Staringstraat - Pr. Beatrixlaan - Pr. Margrietlaan - Raadhuisstraat - Dorpsstraat
Insulindelaan.

boek
en

kantoor
Raadhuisstraat 22

Vorden
Tel. 3100

OUD PAPIER
APART

N a t u u r l i j k vers brood van de warme bakker
haalt u bij

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Ook ruim ^vsorfi'm/ /'// reform en imtuurnrtikelcn

DIT ZEGT NIETS OVER
CULTURELE INTERESSE

THEATER OF MUSEUM? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE



Sportieve prestatie ...
natuurtijk ...

Bloemen horen erbij!!
Let op!! 18 en 19junia.s.

Vaderdag aktieü
GRATIS gezinskaart naar

Ponypark Slagharen

bloem-speciaalzaak

dijhermon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Een begrip... voor Fleurig & Groen

WANDELBOEKETTEN ̂  3,95
Speciaal voor de kinderen 'lekkere' boeketten.

Vooral uw...

INSTALLATIE-
MATERIAAL
l nstal lat iebed r i jf

Het Hoge 20 - VORDEN - Telefoon 1656

Ook wij zitten niet stil...
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank everv

min. Ook wij blijven het liefst volop in beweging.
Om onze dienstverlening op peil te houden. En om
het u nog makkelijker te maken.

Zo heeft ieder een goede
reden om aktief bezig te zijn.

Rabobank
Blijft aktief.

n

HET VERTROUWDE ADRES

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

250 M2 KOOPPLEZIER!

Speciaal voor

deze gelegenheid!!!

VOLOP KEUS in

vanaf 3,95

3 BOS 10,-

Bloemsierkunst

Wij wensen iedereen veel
wandelplezier.

wandel- en
vrijetijdsschoen
Door z'n sublieme afwerking en perfecte pasvorm
"de schoen" voor het outdoor-gebeuren.
Diverse modellen uit
voorraad leverbaar vanaf 119,-
WAPEN- en SPORTHANDEL

Sfeecfs doeltreffend Zutphenseweg 9, Vorden, tel. 05752-1272

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 4WORDEN-Tel.05752-1318

Mobil Service Station

Edwin v.d. Weijden
Zutphenseweg 30 7251 DK Vorden Tel. (05752) 18 40

Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie - onderhoud

APK keuringen

Een ruime keuze uit betrouwbare occasions

ABN«AMRO£tebank

De bank voor betalen
De bank voor sparen

De bank voor lenen
De bank voor beleggen.

GEEF VORM
AAN STIJL

D A M E S M O D E

Kom gerust eens langs,
voor een zomerse ontmoeting!

> Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-139»)
• Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

Kom even UITRUSTEN
bij

Toon en Yvonne Rust.

Café UENK
Nieuwstad-VORDEN

BLEUMINK
TWESWIELERS
VERKOOP^ÊRHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

WEGENBOUW

Ü2. DOSTAL
VORDEN

05752-6691 OIMSTEINSEWEGZO

— Turnkey projekten

— aanleg van rioleringen
— grondwerken

— bestratingen, asfalteren
— ook voor erfverharding

— asf altverharding

— aanleg sportvelden

ONSTEINSEWEG 20

7251 ML VORDEN
TELEFOON 05752-6691

SCHOENEN

v.a. "
kinder 34.95

dames

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
101:06347-81378

DORPSSTRAAT A

ZSSSST
's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP

ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
n
.Lid NVM.

Geen das zonder.,

Ook voor een bloemetje

voor de avondvierdaagse.

Tel. 27 13

Bouwbedrijf

RONDEEL B.V.
Voor al uw

TIMMER- EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon (05752) 14 79

Uw echte bakker adviseert:

EET EENS

GELDERS TARWEBROOD
i

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

... JE PROEFT 'T!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

®

Herberg

VOOR AL UW:

TUINHOUT,
SIERBESTRATING,

KEIEN
ETC.

EN NATUURLIJK GOEDKOPE

BENZINE
NAAR

G. Weulen Kranenburg en Zn. bv
Enkweg, Vorden - Ruurloseweg, Vorden

Tel. 1811, b.g.g. 1217

Na die vele kilometers
lopen,
is het gezellig om bij ons nog
een bakje koffie of een
konsumptie te kopen.

en mocht uw maag een
beetje knorren;
dan bent u misschien ook
voor een hartige hap te
porren.

Veel wandelplezier en tot ziens.

Voor

de beste verf,
het grootste assortiment
en het beste advies

naar

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vord.n. tal.: 05752 1567
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