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Schoenmakerij
Visser viert Benefietconcert voor restauratie Dorpskerk

gouden jubileum Muzikaal spektakel op zaterdag 24 juni
.Srhopnmnlfnrii VicQpr viprt i\\\ i:uir i. JL C-J %rSchoenmakerij Visser viert dit jaar
haar 50-jarig bestaan. Dit betekent
echter niet dat er groot feest is. Daar
hebben Arno (49) en Els Visser (48)
geen tijd voor. Want er moet gewerkt
worden. Er moet brood op de plank
komen. Arno Visser geeft toe dat het
in de afgelopen vijftig jaar niet altijd
even makkelijk is geweest. 'De
Schoenmakerij is beslist geen vetpot',
zegt Arno Visser in een interview met
Weekblad Contact. 'Maar wat moeten
wij anders op deze leeftijd. Ermee op-
houden? Dan is de bijstand het enige
alternatief. Zolang wij dat dus af kun-
nen wentelen, gaan wij gewoon door.
Die knoop hebben wij een aantal jaren
geleden met z'n tweeën doorgehakt',
vult Els Visser hem aan. 'Ik moet er
dan niet aan denken dat ik enkele we-
ken ziek word. Want dan kunnen wc
de tent dan wel sluiten' , aldus Arno
Visser. Zie interview Tweede Blad.

Avondvierdaagse
van start met
650 deelnemers
Onder prachtige weersomstandighe-
den is maandagavond de Avondwan-
dclvicrdaagsc van start gegaan. De or-
ganisatie is in handen van de gymna-
stiekvereniging 'Sparta'. In totaal
gingen 650 wandelaars op pad. Op-
vallend het grote aantal deelnemers
van de school Het Hoge en de Vorde-
ring. Deze eerste avond werd in het
buurtschap Linde gewandeld. Dins-
dag was de omgeving van Wichmond
aan de beurt. Woensdagavond wordt
er richting Enzerinck, Galgengoor en
Mossel gewandeld, terwijl op donder-
dag buurtschap 'Dclden' wordt aan-
gedaan.
Het verzamelpunt donderdagavond
voor de intocht is bij de basisschool
liet Hoge. Hier worden de medailles
uitgereikt en zullen de wandelaars
/ich gereed maken voor het laatste ge-
deelte van de avondvicrdaagsc. Hier-
aan wordt muzikale medewerking
verleend door de muzickkorpscn 'Ju-
bal', 'Sursum Corda' en 'Concordia'.
De route tijdens de intocht ziet er als
volgt uit:
School Hoge, van Bramcrcnstraat,
Hertog Karel van Gclrcwcg, Lulofs-
weg, Zutphcnscweg, Smidstraat,
stukje het Hoge, Burgemeester Vun-
dcrinkhof, Raadhuisstraat, Dorps-
straat, Insulindclaan richting school-
plein openbare basisschool alwaar de
stoet zal worden ontbonden.

Rabobank houdt
Open Huis op
maandag 26 juni
De afgelopen maanden is de beneden-
verdieping van de Rabobank aan de
Zutphcnscweg grondig onder handen
genomen. Zo is de afdeling Reizen
uitgebreid en de kantoorruimte op-
nieuw ingedeeld. Het hele pand is van
de modernste computcrbckabelimj
voorzien, er is nieuwe vloerbedek-
king gelegd en alles heeft een nicu\\
verfje gekregen. De eerste fase van de
verbouw van de bank is hiermee afge-
rond. In het najaar zullen de plannen
voor de verbouw van de bovenverdie-
ping verder worden uitgewerkt. Nu de
fusie tussen de banken Hengclo-Keij-
enborg, Steendcren en Vorden een feil
is, wordt het noodzakelijk om ook de
bovenverdieping uit te breiden. Van
de nieuwe bankcombinatie wordt
Vorden het centrale kantoor. Dit houdi
onder andere in dat de hele admini-
stratie, het krcdictbchcer en de centra-
le computers in Vorden worden ge-
huisvest. Hiervoor is op dit moment
niet voldoende kantoorruimte aanwe-
zig, doch uitbreiding op de verdieping
is vrij eenvoudig te realiseren. Voor
iedereen die het resultaat van de aan-
passingen op de benedenverdieping
wil bekijken, wordt op maandag 26
juni een 'Open Huis' gehouden. On-
der het genot van een drankje en een
hapje kan het resultaat bekeken wor-
den. Zie advertentie.

Het Vordens Mannenkoor en de Icselkapcl geven op zaterdagavond 24 juni een benefietconcert in de Christus Koning-
kerk. De opbrengst van het concert - dat om '20.00 uur begint - komt ten goede aan de restauratie van de Vorden se
Dorpskerk. Het dak van deze kerk wordt op dit moment onder handen genomen en een speciale geldwervingscornmissie is
bezig om door middel van allerlei activiteiten 500.000 gulden bijeen te brengen voor de restauratie. Het Vordens Man-
nenkoor (zie foto) zal op zaterdagavond een programma brengen waar de nadruk ligt op populaire nummej^ ook de
leselkapcl heeft een zeer gevarieerd repertoire sanvf^esteld. De kaarten van het concert zijn in de voorverkoJ^m?rkrijg-
baar bij drukkerij Weevers (Nieuwstad 30) en slagcnjRodenburg (Dorpsstraat 32). De prijs bedraagt K) gulden.

Studenten TU Delft
zorgen voor oranje
invasie in Vorden

Ze trekken al van verre de aandacht.
Gestoken in oranje gekleurde jasjes
lopen sinds maandag 13 juni ruim 60
studenten van de Technische Univer-
siteit Delft door de straten van Vor-
den. Toten met vrijdag 30 juni zullen
ze verschillende gebieden van het
dorp opmeten in het kader van hun
studie aan de Technische Universiteit.
De studenten verblijven deze drie we-

ken op d^fcperdcrij van de familie
Voskamp^Ri de schutterstraat. De
schuur is hier ingericht als studenten-
verblijf. Het mcetkamp is bedoeld
voor eerste-, tweede en derdejaarsstu-
denten van de afdeling Geodesie.
Er zullen maar weinig mensen zijn,
die nog nooit een landkaart hebben
gezien, die nog nooit gelezen hebben
over het plaatsen van boorplatforms
op de zeebodem. Wie heeft niet eens
staan kijken bij de aanleg van een
brug of tunnel? Toch zijn er nog maar
weinigen die zich realiseren hoeveel
werk er moet worden verricht voor de
eerste paal geslagen is. De gcodeti-
schc ingenieur vormt een hele belang-

rijke schakel in dat voorWrcidcndc
werk. De geodesie is immers de we-
tenschap die zich richt op het bepalen
van vorm en grootte van de aarde of
delen daarvan. Binnen de studie Geo-
desie wordt er veel aandacht besteed
aan maatschappelijke aspecten. Het
beste komt dit tot ui t ing in de rol van
de gcodctische ingenieur bij een ruil-
verkaveling of het kadaster. Denk
maar aan de gevolgen die het ruilen
van land of een onteigening kunnen
hebben, wat het kopen of verkopen
van een huis met zich meebrengt.
Steeds is er sprake van een relatie tus-
sen mensen en grond.

Slecht bezochte informatieavond over F ietspadLankhor ster straat

Bevolking Wichmond wil geen fietspad
De gemeente Vorden is van plan om
een fietspad aan te leggen langs de
Lankhorsterstraat zodat de fietsers
uit Wichmond en Vierakker veilig
naar sporthal 'de Lankhorst' kun-
nen rijden. Het vreemde is alleen
dat er onder de plaatselijke bevol-
king helemaal geen behoefte be-
staat aan een dergelijk pad. 'Laat
de gemeente in plaats van een pe-
perduur fietspad maar iets doen te-
gen het hardrijden op de Baakse-
weg. Want daar gebeuren de meeste
ongelukken. In de zomer is het bij-
na elke week raak', aldus inwoon-
ster Miny Klein Lebbink.

Mevrouw Klein Lebbink was één van
de vijftien bezoekers van de gemeen-
telijke informatieavond over het ficts-
pand langs de Lankhorsterstraat die
afgelopen maandagavond werd ge-
houden in café d'n Oldc Kriet in
Wichmond. Toen in 1971 de Baaksc-
wcg werd aangelegd om de bebouwde
kom van Wichmond te ontlasten, zag
Miny Klein Lebbink de bui al hangen.
'Vanuit onze zaak die gevestigd is op
de hoek van de Dorpsstraat met de
Baaksewcg zag ik dat er op deze nieu-
we weg keihard werd gereden. Daar-
door ontstonden er levensgevaarlijke
situaties op de Baakscweg. Met name
op de kruispunten met de Dorpsstraat
en de Lankhorsterstraat. Ik heb toen
ook gelijk mijn ehbo-diploma ge-
haald. En dat is in de afgelopen 24

jaar goed van pas gekomen. Want er
zijn in die periode ontelbare ongeluk-
ken gebeurd.'.
Volgens Miny Kle in Lebbink heeft de
plaatselijke bevolking van Wich-
mond en Vierakker ook nooit ge-
vraagd om een fietspad naar sporthal
'de Lankhorst'. 'Nee, daar hoor je
niemand over. Ook de voetbalclub
Socii en de sporthalstichting niet. Dat
heb ik zelf deze week nog naar geïn-
formeerd. Ik vraag me dan ook af
waarom de gemeente zonodig een
fietspad wil aanleggen. Want er ge-
beuren nooit ongelukken op de Lank-
horsterstraat. Er is ooit een motorrij-
der verongelukt. Dat is het enige ge-
weest. En dat kwam ook nog doordat
de motorrijder gedronken had. Daar-
om snap ik de plannen van het college
ook niet ' , aldus Miny Klein Lebbink.
Wethouder Muldcrijc deelde de aan-
wezigen maandagavond mee dat het
college op dit moment de meest ge-
vaarlijke verkeerssituaties in de ge-
meente aan het inventariseren is. 'Ik
verwacht dat dat rapport in de tweede
helft van het jaar klaar is. Als blijkt
dat de twee kruispunten waar wc nu
over praten, hoog op dit lijstje staan
dan gaan wc daar ook wat aan doen.
Maar wij willen eerst een goed beeld
hebben van alle gevaarlijke plekken
in Vorden en op grond daarvan stellen
wc een prioriteitenlijst samen', aldus
Mulderije. Wanneer de gemeenteraad
daarna beslist dat er iets aan deze twee

kruispunten gedaan moet worden,
dan zal de gemeente deze aanpassin-
gen gelijk uitvoeren met de aanleg
van het fietspad. 'Maar laten wc ons
op deze avond even beperken tot het
fietspad. De twee kruispunten komen
later aan bod. We moeten dat nu even
los van elkaar zien', zei wethouder
Muldcrijc.
Namens het college presenteerde wet-
houder Mulderije drie verschillende
ontwerpen van het fietspad. Variant A
bestaat uit twee ccnrichtingfictspa-
dcn. Deze moeten respectievelijk aan
de oost- en westzijde komen te liggen.
Variant B gaat uit van een twccrich-
tingcnfictspad aan de oostzijde van de
Lankhorsterstraat. Dit is aan de kant
waar ook de sporthal l igt . Varant C is
een twccrichtingenfictspad aan de an-
dere zijde van de weg. Het college
van B. en W. spreekt haar voorkeur uil
voor variant B. 'We hebben daarbij
gekeken naar drie aspecten: verkeers-
veiligheid, kosten en de aanwonen-
den. En dan komt voor ons variant B
als beste uit de bus', aldus Mulderije.

Tot en met 17 juli ligt het schetsont-
werp van de drie varianten ter inzage
in het koetshuis van kasteel Vorden en
bij de Rabobank in Wichmond. In ju l i
komt de aanleg van het fietspad aan
bod tijdens de gemeenteraadsverga-
dering. 'En ook daar zal ik weer aan-
wezig zijn', liet Miny Klein Lebbink
maandagavond weten.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 25 juni 10.00 uur ds. R.A. van Oosten
(Warnsveld). Er is zondagsschool en jeugdkerk.
Na afloop koffie drinken in De Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 25 juni 10.00 uur dhr. R. Reinders uit
Neede; 19.00 uur ds. J.A. Antonides, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 25 juni 10.00 uur Eucharistieviering,
Familieviering met de Kerkuiltjes.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 24 juni 18.30 uur Woord- en commu-
nieviering, Rouw- en trouwkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 juni Pastoor
J. van Zeelst, tel. 05752-1735.

Huisarts 24-25 juni dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 1678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

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

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

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

Tandarts 24-25 juni P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op afspraak. Tel.
05753-1460.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 juni 10.00 uur ds. Galle-Luttinkhui-
zen, Schalkhaar.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 juni 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 25 juni 10.00 uur Gebedsviering, m.m.v.
het Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 juni Pastoor
J. van Zeelst, tel. 05752-1735.

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

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

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.
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1001 I D E E Ë N V O O R K A M E N
Rijksstraatweg 39

723) ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

2 BOS BLOEMEN 8,95

2 extra grote
BEGONIA's

9,95

4 GERANIUMS

10,-
5e GRATIS

THEO TERWEL l
• AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

Mammoetburger

per stuk ƒ l j75

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt

100 gram ƒ 0,98

Provencaals gehakt

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND

Magere
hamlappen

1 kilo ƒ 10,45

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone bielstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Hamburgers
per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

«** ™<̂ v
ZATERDAG
24JUNI
In de Christus Koning Kerk
Vorden
AANVANG 20.00 UUR
ENTREE 10,00

IESELKAPEL
Voorverkoopadressen: DRUKKERIJ WEEVERS, Nieuwstad 30, Vorden en SLAGERIJ RODENBURC, Dorpsstraat 32, Vorden

ten bate van de restauratie van de Dorpskerk



Heel erg blij zijn wij met onze
zoon en broertje

BAS

Bas is geboren op 13 juni 1995.

HUUBenERNA
ABBINK-KOOP

Sam

Mispelkampdijk 14,
7251 DB Vorden.
Tel. (05752) 33 43

Erna en Bas rusten van 13.00
tot 15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje.

Sjoerd

is geboren op 16 juni 1995,
weeg 2980 gram en is 48 cm
lang.

HAN, GERDIENen
LISANNEHILFERINK

Petersdijk 11,
7025 CT Halle

Het zijspan is nu vol.
Maar wc gaan door niet de lol.
We blijven lekker scheuren.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze tweede bakkeniste

JAMIE-LEE

Zij is geboren op 16 juni 1995.

OSSE, MIREILLEen
.PUCKTJOONK

van Heeckerenstraat 15,
7251 XJ Vorden,
tel. (05752)2113.

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
llchtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ninggebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• GEZOCHT: Reisbeschrij-
ving van Nederland naar
West-lndië (gemaakt door
Henk Maalderink in 1948). Wie
heeft het ergens gezien? Inl.
tel. (05753)1544.

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

• Met wie kan ik meerijden
(tegen vergoeding) Vorden-
Deventer? Tel. (05752) 3913.

• TE KOOP: 5-pers. Dorema
bungalowtent, 2 si. cabines,
4 jr. gebruikt, f 500,-. R. Hen-
driks, (05755) 2368 (tussen
18.00 en 19.00 uur).

• GEVRAAGD: Meisje voor
huish. hulp voor zaterdag-
morgen. Brieven onder nr.
V13-2, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: kinder/wandel-
wagen, compl., ledikantje,
box traphekjes, aankleed-
kussen voor op bad. Tel.
(05735) 3254.

• TE KOOP: moderne zwarte
buizenframe fauteuil met
grijs leren bekleding voor
f 75,-. Tel. (05752)2183.

• TE KOOP: Black & Decker
Electr. grasmaaier, koelkast
groot model. Tel. (05752) 2514.

• Jong Gelre Fietsvierdaag-
se, 3, 4, 5 en 6 juli. Zie adver-
tentie.

• GEVRAAGD: Woning in
Vorden voor jong gezin. Liefst
2 onder 1 kap. Brieven onder
nr. V13-1, Buro Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Op 27 mei 1995
waren wij

Henk Wiggers
en

Hermien Wiggers-Spekreijse

25 jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met onze
kinderen te vieren op zaterdag
1 juli a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van
15.00-16.30 uur in Bodega
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
te Vorden.

Brandenborchweg 8,
7251 MC Vorden.

Linda Platenburg
en

Edwin Bekker

trouwen op 1 juli a.s.
om 12.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 17.00 uur
in Hotel Restaurant „Bakker"
te Vorden.

Ons adres blijft:
De Bongerd 19, 7251 CC Vorden.

WEEKEND-AANBIEDING

't IS VLAAIENFEEST!
Echte Limburgse vlaaien

NIEUW SPECIAAL AANBEVOLEN:

ZWITSERSE
ROOMVLAAI MET

APPEL
Dit is geweldig lekker en goed voor 12 royale

punten.

DIT WEEKEND voor maar

BOSVRUCHTEN
VLAAITJE

Goed gevuld met 9 verschillende
bosvruchten; goed voor 6 porties.

DIT WEEKEND 8,25

AARDBEIEN
VLAAITJES

Lekker gevuld met zomerkoninkjes.
DIT WEEKEND

4 BETALEN
zie ook onze dagaanbiedingen

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

OPRUIMING:

50% KORTING
op onze exclusieve

badmode van
Margale-B

Korting geldig t/m 30 ju n i

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL 05752-1044

Openingstijden
vakantie-periode:

in juli en augustus op alle
zaterdagen gesloten.
Evenals op warme,

zonnige dagen kunnen we
gesloten zijn.

BEL EVEN VOOR'n
AFSPRAAK.

BOUWMATERIALEN BV

VOOR ZONWERING

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

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

Entreebewijzen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

HUISARTSPRACTIJK
J.M. DAGEVOS

Er gaat iets veranderen in de practijk van dokter Dagevos.
Vanaf 19 juni is de assistente, Annet Koning, met zwangerschapsverlof.
Haar tijdelijke vervangster is Ester Nijk. Zij is alleen 's ochtends aanwezig.

WIJ VERHUREN
OOK

PARTYTENTEN
EN STOELEN

Vraag vrijblijvend
inlichtingen bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

BINNENKORT JARIG?

Trakteer de familie op een
etentje bij Asya:

Eten en consumptie al vanaf
f 9,50 p.p.!

Pizza
Shoarma

ZUTPHENSEWEG l - VORDEN -TEL. (05752) 4222

f,De dagindeling in de practijk gaat er vanail9 juni zo uitzien:

08.00-12.30 uur: assistente aanwezig, dokter houdt spreekuur.
U kunt telefonisch of a^de balie terecht voor het afhalen en
bestellen van recepten, net maken van afspraken voor het
spreekuur en voor alle kleine verrichtingen door de assistente.

12.30-13.30 uur: lunchtijd, practijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
13.00-13.30 uur: telefonisch spreekuur van de dokter.
13.30-16.00 uur: assistente niet aanwezig, dokter rijdt visites.

U kunt voor dringende gevallen de dokter laten oproepen.

LET OP

zaterdag 24 juni
Hotel Bakker

optreden van

THE
JEBBINK-

DALES
Reserveringen via fam.
Oostenenk tel. 22 27

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

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

H U I D V E R Z O R G I N G
l

M
! (f LLU.ltG

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vo rd fn . te l . 3025

d MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

DONDERDAG 29 juni a.s.

bloedafname avond
in school Beeckland
Nieuwstad 49
tussen 18.30-20.30 uur.

Wij hopen
op vele deelnemers

,
^

.OPPERS

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

VERSTOPPERS
de juiste adressen voor uw BARBECUE!

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni

"

5 00 g ra m

Vleeswarenspecial:

MORTADELLA
(Italiaanse boterhamworst)

1,95100 gram

Keurkoopje voor dit weekend:

500 gram VERSE WORST
+ 4 SLAVINKEN

samen 9,95
SPECIAL: VLEESWARENTIP:

STRACETTI
(Reepjes varkensvlees)

100gram l j%/O

Gebr. ZEEUWS
SPEK

100 gram 1,39

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

FRANSE
PERZIKEN

10 stuks 4,95

RAUWKOST
KOMKOMMER

DILLE
2,50250 gram

500 gram

ma.-di.-wo. aanbiedingen:
zie het bord bij de winkel.

de
edtfe.

J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

KAMPIOENTJES
Lekkere knapperige broodjes

62 etPER STUK

NIEUW FRANS BOERENBROOD:

PAIN DE
CAMPAGNE
ca. 400 gram l, / O

ROOMBOTER
CAKE

NU voor 5,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN - TEL. 1384



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

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

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

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
Fa. Stapelbroek & Jansen

CONSTRUCTIE- EN SERIELASWERK
PREFAB WAPENING / STALEN MALLEN

Stapelbroek & Jansen is een staalverwerkend bedrijf, welke zich gespecialiseerd heeft in
o.a. het vervaardigen van prefab wapening voor toelevering aan de betonindustrie en de
bouw in geheel Nederland.

In onze afdeling PREFAB WAPENING zijn wij op zoek naar GEMOTIVEERDE
MEDEWERKERS uit onze regio.

Wij vragen:

Enkele LASSERS / CO2
voor het in elkaar lassen van halffabricaten.
Personen of leerling constructiebankwerkers die hiervoor willen worden opgeleid komen
hiervoor in aanmerking.

Enkeleervaren BËTONSTAALVERWERKE*S /

LASSERS (CO2)
voor het samenstellen en in elkaar lassen van prefab wapening.

Voor de juiste gemotiveerde medewerker(s) ligt een baan met toekomstmogelijkheden en
goede arbeidsvoorwaarden in een jong en dynamisch bedrijf met een prettige werksfeer in
het vooruitzicht.

Sollicitaties te richten aan ons bedrijf.

Voor meer info over bovenstaande vacatures kunt u contact opnemen met
dhr. Theo Stapelbroek, tel. (05753) 1815.

STAPELBROEK & JANSEN BV
Molenenk4,7255AX HENGELO (G.)

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

OOK UW ADRES
VOORHOUTEN

MEUBELEN,
BANKEN,
ROTAN

enz.

Als je het al moeilijk genoeg vindt om te kiezen, is het misschien beter om maar geen

JongerenRekening bij ons te openen. Maar ja, dan loop je wel wat mis. Zoals een hoge

rente, je eigen bankpas en natuurlijk het gratis cadeau dat je krijgt. En als

je 12 bent een eigen pincode waarmee je gratis kunt pinnen. En ISWOP. Welke

cadeaus we hebben? Ze zweven hieronder en het is aan jou om nu bij de Rabobank

een JongerenRekening te openen en er eentje te kiezen, hoe moeilijk dat ook is. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

BUURTVER. DELDEN
organiseert de

7e VORDENSE
KLOOTSCHIET-

MARATHON(iokm)
voor: bedrijven, verenigingen,

families, enz. op

ZONDAG 2 JULI
bij de „Vordense Pan",

Hengeloseweg 14. Klasse:
Heren 10.00 u.

Gemengd (max. 2 heren) 10.45 u.
Dames 10.45 u.

Max. 1 Bondslid per team.
OPGAVE EN INFO voor 1 juli

bij Dick Regelink
(05752)1328

MUZIEKLIEFHEBBERS OPGELET!
Op maandag 3 juli verzorgen de pianoleerlingen van
Muziekschool Hans & Esther Scheerder een

3 JULI

VOORSPEELAVOND
in zaal Langeler, Hengelo (G). Toegang gratis, aanvang 19.30 uur.

Inlichtingen: (05750) 44915 of (05753) 2974.

U kunt zich tevens op deze nummers opgeven voor het nieuwe lesseizoen,
waarbij de mogelijkheid bestaat om bij u thuis

O IIII l pianoles te krijgen.

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

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurs service

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

Koekoekstraat 8-10 - Vierakker - TelVFax 05754-1825

GELRE JONG GELRE JONG GELRE

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

S
o
*:
O

T ^̂ ^ i
GELRE

3, 4, 5 en 6 juli
AVOND-

FIETSVIERDAAGSE
aanvang 18.30 uur - Dorpscentrum, Vorden

38139 ONOf i&llO ÖNOf 38110 ONOV

Om

m

O

o

BADKAMER VERBOUWEN ?

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

6 f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Hotel Café Restaurant

'Meilink' Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

tie Buffet
ZONDAG 25 JUNI aanvang 17.30 uur

Koude en warme
gerechten ONBEPERKT

25.- P-P-

BESLIST RESERVEREN!

Nieuw - Nieuw • Nieuw
De CD van:

BON JOVI
PINK FLOYD

MICHAELJACKSON
SUMMIER DANCE HITS

CORRY KONINGS
BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

NIEUW:

FRANSE
BACON

PISTOLETS
Weer 'n nieuwe Franse

specialiteit.

SMULLEN
MAAR!

PM juli i'•!
Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Hierbij nodigen wij u uit voor de |

grandioze opruiming!

FANTASTISCHE KORTINGEN

Op de gehele voorjaarscollectie

De opruiming start:

3 JULI VANAF 13.30 UURI
Dus kom snel langs en profiteer

van dit aanbod, want....OP = O

zal
doenopwaaien...

26 Juni a.s vanaf 13.30 beginnen wij al met onze voorverkoop!

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980 • Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416
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Politie Varia
Vorden

Arno en Els Visser over de toekomst van hun schoenmakerij:

In de afgelopen week werden diverse
bedrijven in Vorden telefonisch bena-
derd met de vraag of ze een adverten-
tie willen plaatsen in een speciale
krant omtrent het klooster in Kranen-
burg. Aangezien sommige onderne-
mers de acquisiteur niet vertrouwden
schakelden ze de politie in. Deze
heeft inmiddels contact gehad met het
klooster en daar blijkt men helemaal
niets af te weten van deze speciale uit-
gave. De politie vermoedt dat het hier
om een opl ichter gaat.
Een 44-jarige automobilist uit Brcde-
voort knalde woensdag 14 juni met
zijn voertuig op de Ruurlosewcg te-
gen een overstekende reebok. De auto
liep lichte materiële schade op, terwijl
de reebok ter plekke overleed. Tot slot
werden er afgelopen weekeinde twee
kentekenplaten gestolen bij een gara-
ge aan de Rondweg. Eventuele getui-
gen worden verzocht contact op te ne-
men met de plaatselijke politie.

Jubileumconcert
Interchristop
zaterdag l juli
Het Vordcnse koor 'Interchrist' viert
dit jaar haar 20-jarig bestaan. Ter ge-
legenheid daarvan wordt zaterdag l
jul i een jubileumconcert gehouden in
de Dorpskerk. Voor de pauze wordt
oen medley ten gehore gebracht van
liederen uit het repertoire van de afge-
lopen 20 jaar. Na de pauze zal de
Young Messiah worden uitgevoerd.
Dirigente Lucian Venderink-Smeenk
zorgde voor de arrangementen voor
deze uitvoering. Aan dit jubileum-
concert werkt ook het koperensemble
van Sursum Corda mee.

Jazz in 'Theater
onder de Molen'
op vrijdag 30 juni
In samenwerking met de stichting
Jazz Sociëteit Zutphen houdt 'Theater
onder de Molen' in Linde op vrijdag
30 juni een jazzavond met medewer-
king van big Daddy's Jazzband. Het
theater bevindt zich zich aan de Lin-
desewcg 29. Afgelopen zondagmid-
dag gaf Armando met zijn combo een
voorstelling in de uitverkochte Linde-
sc schouwburg. Armando las tijdens
deze bijeenkomst voor uit eigen werk.
Dit werd afgewisseld met optredens
van zijn eigen combo. Zowel Arman-
do als het publiek genoot volop van
dit optreden en de schrijver beloofde
snel nog weer eens naar Vorden te ko-
men.

Dialectbundel
De dialcctkring Achterhoek en Lic-
mers en de Vereniging Vrienden van
de Strccktaal vcur Lochem en Umge-
ving hebben het plan om met het Sta-
ring Ins t i tuut een dialectbundel uit te
geven wanneer daarvoor voldoende
kwalitatief werk wordt ingezonden.
De auteurs, die werk willen inzenden
voor deze bundel dienen woonachtig
te zijn in de Achterhoek of Liemers.
De bijdragen moeten geschreven zijn
in de streektaal. Elke auteur mag
hoogstens drie verhalen van ongeveer
zes pagina's (300 tot 400 woorden) en
zes gedichten inzenden. Uit het inge-
zonden werk wordt een keuze ge-
maakt door een redactiecommissie.
De bijdragen moeten getypt en in vijf-
voud worden ingezonden of op dis-
kette met daarbij eveneens vijf foto-
kopieën. De inzending moet geschie-
den voor l oktober en wel aan het Sta-
r i n g i n s t i t u u t , Grutstraat 3 l , 7001 BW
Doetinchcm. De voorwaarden voor
inzending van bijdragen voor deze
bundel zijn daar eveneens verkrijg-
baar. Het ligt in de bedoeling om de
bundel begin volgend jaar uit te ge-
ven.

Veertiende editie
Ham-Party op
zaterdag l juli
Op zaterdag l jul i viert de stichting
Ham-Party haar jaarlijkse tuinfecst.
In 1981 begonnen als een vcrjaars-

'De vraag is hoe lang we dit vol kunnen houden'
Voor de vaste klanten van schoen-
makerij Visser is het een bekend
beeld. Terwijl Arno Visser (49) de
laatste hand legt aan de reparatie
van een paar schoenen, regelt zijn
vrouw de andere werkzaamheden
in de winkel. Els Visser (48) is als
het ware de manager van het be-
drijf en zorgt ervoor dat haar man
ongestoord kan doorwerken zon-
der dat hij zich zorgen hoeft te ma-
ken over zaken als de administra-
tie, de inkoop van reparatiemate-
riaal en de gemaakte afspraken met
de klanten. Dit jaar bestaat de
schoenmakerij van Arno en Els
Visser vijftig jaar. Bij dit feest
wordt echter niet uitgebreid stil ge-
staan. Daar heeft het echtpaar Vis-
ser geen tijd voor. Want er moet
brood op de plank komen. Arno
Visser geeft toe dat het in de afgelo-
pen vijftig jaar niet altijd even
makkelijk is geweest. 'De schoen-
makerij is beslist geen vetpot', zegt
hij. 'Maar wat moeten wij anders
op deze leeftijd. Ermee ophouden?
Dan is de bijstand het enige alterna-
tief. Zolang wij dat dus af kunnen
wentelen, gaan wij gewoon door.
Die knoop hebben wij een aantal ja-
ren geleden doorgehakt', vult Els
Visser hem aan. 'Ik moet er dan ook
niet aan denken dat ik enkele we-
ken ziek ben. Want dan kunnen we
de tent wel sluiten', aldus Arno Vis-
ser. Een gesprek over 50 jaar vak-
manschap.

Loopt de gemiddelde Nederlander
goed?
Arno: 'Laten we voorop stellen dat er
geen honderd procent voet is. Maar
het is wel een feit dat de kwali tei t van
de schoenen van de gemiddelde Ne-
derlander steeds slechter wordt. Veel
mensen uit het sportschocncntijdpcrk
-die nu zo rond de dertig jaar oud zijn
- lopen momenteel met klachten rond
die normaal gesproken pas op veel la-
tere leeftijd voorkomen. Het gaat hier
dan om kleine klachten die op een
eenvoudige wijze te verhelpen zijn.
Maar het geeft wel aan dat veel men-
sen op slecht schoeisel lopen.'
Els: 'En de leeftijd waarop kinderen
hun eigen zin gaan doordrijven komt
steeds lager te liggen. Vroeger lag die
grens zo rond de vijftien jaar. Tegen-
woordig bepalen kinderen van rond
de twaalf jaar al wat voor schoenen ze
willen. Het probleem is dat deze kin-
deren dan kiezen voor schoenen die
kwalitatief veel minder goed zijn.
Zoals sportschoenen. En daar krijgen
ze later weer last van. Want die klach-
ten hoeven niet gering te zijn. Tot mi-
graines aan toe. Door middel van
stcunzolen en voetstcuntjes zijn der-
gelijke klachten wel weer te verhel-
pen, maar het is jammer dat de men-
sen zo hardleers zijn. Ze kunnen veel
beter iets meer geld besteden aan goe-
de goede schoenen, want op die ma-
nier voorkom je een hoop ellende.'

Voor jullie valt er natuurlijk ook niets
te verdienen aan deze sportschoenen-
generatie.
Arno: 'Nee, hooguit een stikwcrkjc.

Maar als je daar dan vijf gulden voor
vraagt, dan vinden de mensen dat
weer duur. Dat probleem komt dan
ook nog weer eens om de hoek kijken.
En ik kan me dat van de ene kant ook
best wel voorstellen. Schoenen die
veertig gulden hebben gekost, laat je
natuurlijk niet repareren voor een
paar tientjes. Mensen gooien dergelij-
ke schoenen ook weg en kopen weer
nieuwe.'

Wat zijn goede schoenen? Waar moe-
ten die aan voldoen?
Els: 'Er moet in ieder geval aandacht
besteed zijn aan de pasvorm. Je kunt
op je klompen aanvoelen dat zoiets
niet gebeurt bij schoenen die maar
veertig gulden kosten. Dergelijke
schoenen - die meestal gekocht wor-
den bij van die grote concerns - zijn
bedoeld om de gemiddelde mens te
bedienen van schoeisel. Een goede
schoen kent naast een lengtemaat ech-
ter ook verschillende breedtematen.

Het beste kun je daarom ook naar een
winkel gaan waar ze ook echt ver-
stand hebben van schoenen. Je bent
dan wel iets meer geld kwijt, maar het
is wel beter voor de voeten.'

Hoeveel kosten dergelijke schoenen ?
Arno: 'Zo rond de 250 gulden. En dan
praat ik over merken als 'Van Bom-
mel' en 'Greven'. Dergelijke firma's
hebben ook echt research besteed aan
de pasvorm. Daar hebben ze ook flink
geld in geinvesteerd. Ik merk ook dat
mensen die bijvoorbeeld altijd schoe-
nen van 'Van Bommel' dragen, steeds
weer terugvallen op zo'n merk. Want
dat zit goed. En dergelijke schoenen
gaan bovendien langer mee. Het is
dan ook de moeite waard om je schoe-
nen te laten repareren. Maar de hoe-
veelheid mensen die zich dergelijke
schoenen permiteert, is een relatief
kleine groep. Vroeger was dat wel an-
ders. In de jaren vijftig - toen Vorden
nog maar rond de 5.000 inwoners had

- kende het dorp zes schoenmakers
waarvan er drie zelfs ook personeel in
dienst hadden. En die hadden alle-
maal te eten. Weliswaar geen vetpot.
Maar ze konden er wel van rond ko-
men. Nu ben ik de enige echte
schoenmaker die is overgebleven. En
nog is het geen vetpot.'

U houdt zich ook bezig met het maken
van orthopedisch schoeisel.
Arno: 'Dat klopt. Dat is ook één van
de redenen waarom onze winkel 's
middags gesloten is. Op die manier
kan ik klanten bezoeken die orthope-
dische schoenen nodig hebben. Daar
gaat vaak veel tijd in zitten en dat kun
je er 's ochtends niet bij hebben. Daar
moet moet je rustig de tijd voor kun-
nen nemen. Ik ben ook blij dat ik het
repareren van schoeisel kan combine-
ren met schoenorthopedic. Het is ook
noodzakelijk voor ons bedrijf. Want
alleen van reparaties zouden wc niet
kunnen leven. En-om eerlijk te zijn-

weet ik ook niet of we het zo volhou-
den. We zien wel waar het schip
strand. Dat zeggen we dagelijks tegen
elkaar.'

Als u het over zou mogen doen, was u
dan weer schoenmaker geworden ?
Arno: 'Ik denk dat ik dan weer voor
dit vak zou hebben gekozen. Maar
dan wel in loondienst. Dan begon ik
niet weer voor mezelf. Een eigen zaak
lijkt leuk, maar er komt zoveel bij kij-
ken. Daar word je gewoon beroerd
van. Neem alleen maar de huur van
dit pand. Daar komt ieder jaar 25 gul-
den bij op.'
Els: 'Ons enige twistpunt binnen het
bedrijf zijn altijd de prijzen. Aange-
zien ik ook de boekhouding doe, heb
ik iets meer inzicht in wat wij voor be-
paalde reparaties moeten vragen. Een
heikel punt was bijvoorbeeld de wij-
ziging van het btw-tarief in 1993. Als
schoenmakerij gingen wij van het
lage naar het hoge tarief. Dus van 6
naar 17,5 procent. Eenzelfde reparatie
kostte voor de klant ineens ruim elf
procent meer. Die verhoging van het
btw-taricf hebben wij wel doorge-
voerd in onze prijzen, maar zoiets
moet je natuurijk niet teveel doen.
Daarom hebben we de afgelopen ja-
ren de prijzen ook niet verder ver-
hoogd. Je moet jezelf namelijk niet uit
de markt gaan prijzen. Daar moet je
ook voor uitkijken.
Want door die btw-verhoging is wel
vijftig procent van de schocnhcrstel-
lers in Nederland weggevaagd. Je
kunt dus niet onbeperkt prijzen blij-
ven verhogen.'

Wat bezielt jullie om daar te gaan?
Hls: 'Wat moeten wij anders op deze
leeftijd. Ermee ophouden? Dan is tic
bijstand het enige al ternat ief . 7,olang
wij dat dus af kunnen wentelen, gaan
wij gewoon door. Die knoop hebben
wij een aantal jaren geleden met z'n
tweeën doorgehakt. Ik vind het zelf
ook wel eens beangstigend dat we er
nu nog ruim vijftien jaar aan vast zit-
ten. Want je moet nog door tot je 65e.
Daar komt nog bij dat naar mate je ou-
der wordt, ook de lichamelijke klach-
ten beginnen mee te spelen. Op deze
leeftijd kun je veel minder dan twintig
jaar jaar geleden. En 'n keer ziek zijn,
dat kunnen wij ons niet pcrmitcrcn.'
Arno: 'Ik moet er ook niet aan denken
dat ik enkele weken ziek word. Want
dan kunnen we de tent wel sluiten. De
financiën zouden dan helemaal in het
honderd lopen.'

Wat houdt jullie op de been?
Arno: 'De liefde voor het vak. Dat is
voor mij de belangrijkste drijfveer...'
Els: 'En ik help Arno omdat ik van
hem houd. Niet omdat ik het vak zo
leuk vind. Dat weet hij ook. Door met
hem te trouwen heb ik als het ware
verplicht om Arno te helpen. Ik weet
niet anders. Maar ondanks deze tries-
te tendens - van halen wc het of halen
wc het niet- wil ik wel graag vermeld
zien dat we elke ochtend weer dank-
baar zijn voor het feit dat we gezond
op staan. Want daar gaat het om in het
leven.'

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

dagfccstjc voor zo'n 80 genodigden,
is dit feest in de loop van de jaren uit-
gegroeid tot een tuinfecst dat door
honderden jongeren uit de gehele
Achterhoek bezocht wordt. Ook voor
de 14c editie op l juli verwacht de
stichting weer ruim 600 feestgangers.
Er zullen in totaal twee bands op tre-
den. De avond wordt geopend door de
frisse formatie 'Verdwaald'. De
hoofdact is de band 'Underpluggcd'
die drie jaar geleden werd opgericht
en een uitgebreid coverrepertoire ten
gehore brengt. Zo zullen er nummers
te horen zijn van de Rolling Stones,
Clapton, Flcedwood Mac, Bon Jovi
en REM. De band bestaat uit Martin
ter Haar (zang), Jan Doppen (bas),
Rob Heuvelink (gitaar), Leon Vcndcr-
bosch (gitaar) en Han Mali (percus-
sie). Het tuinfecst heeft plaats bij
kampeerboerderij Wagcnvoort aan de
Dennendijk 12 in Vorden.

,

aRt':

S^ Óp 10 oktober
gebeurt h e t . . .

Wij tonen u een unieke serie originele
kaarten. Om uw relaties snel, opvallend en

origineel op de hoogte Ie stellen van de
telefoon-, fax- en modem nummcrwijziging.

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

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:

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



Grote schoonmaak
Nu tegen
weggeef-

prijzen

OP

OP
ca. 9000 st. KALKZANDSTEEN breuk BNF, wit,
strek en kopstrek, voorgeïmpregneerd
ca. 85 st. Travertin VENSTERBANKTEGELS (30x30)
Polynorm ROLDEUREN
237,5x225 cm. (bxh), beige compleet
237,5x212,5 cm. (bxh), bruin compleet
237,5x225 cm. (bxh), beige incompleet
Restant KUNSTSTOFSCHROTEN
1 Roto DAKRAAM, type 13/9, afm. 134x98 cm.
Licht beschadigd, met nieuw gootstuk
Diversen restantpartijen STRAATWERK v.a.

ƒ 200,-
ƒ 2,50

ƒ 500,-
ƒ 500,-
ƒ 250,-
ƒ 10,-

ƒ 380,-
ƒ 15,-

p/1000
p/s

p/s
p/s
p/s
p/m2

p/m2

Prijs af magazijn incl. BTW

•BouwCenteriHCI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 05753 8181.
Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur,

vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur,

zaterdag 08.00-16.00 uur.

TE KOOP:

GROTE
PARASOUS

Spec/o/e oonb/ed/'ngen in
ALUMINIUM PARASOL
0 400, polyester waterdicht

doek, kleur wit,

Hoes gratis OP = OP

HOUTSTOK
PARASOLS

in verschillende afmetingen.»

BIJPASSENDE VOETEN
verkrijgbaar.

Verder in voorraad:

PARTYTENTEN

vanaf w f «~~

bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

DE WONERIJ
Vit* tpeciafat i*ti TAPIJT

GORDIJNEN
ZONWERING
(binnen en buiten)

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

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

Zoekt u een nieuwe stijlvolle vloer, die past in uw
huis en die één is met uw interieur? Kies dan

voor

LAMINAATPARKET
Groot onderhoudsgemak en hoge slijt-, stoot- en

krasvastheid.

Nu al vanaf 39,90 per m2

Verkrijgbaar in meerdere kwaliteiten
en vele kleuren.

Stap vrijblijvend binnen en informeer naar de
mogelijkheden.

DE

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

INTERNATIONAAL
FOLKLORISTISCH

FESTIVAL
29 juni t/m 2 juli
bruisend folkloristisch feest

met vele hoogtepunten

vrijdagavond 30 juni FESTIVAL
zaterdagmiddag 1 juli FESTIVAL

zaterdagavond 1 juli
VERBROEDERINGSBAL

Festivalkaarten zijn verkrijgbaar bij:

café Broekhuizen, Steenderen
café „Den Bremer", Toldijk

café Sesink, Baak ( '
café Steintjes, Olburgen

Dickens Museum, Bronckhorst
Boekhandel Wolters, Hengelo

FEESTTENT JEUGDSOOS
FLOPHOUSE TOLDIJK

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Zaterdag 24 juni a.s.

12.45 uur Ballonoptocht vanaf Nijlandweg.

13.00 uur Opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.

Groot springkussen voor de kinderen.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni speelt TAO in
de kapel: „Gebonden groentesoep met balletjes".
Aanvang 20.00 uur.

,,,'.,; ;:/y&m

Koopjesjagers kunnen nu hun voordeel halen bij
Helmink Meubelen. Voor elk is er wat wils bij de start
van ons opruimingsfestijn: romantische slaapkamers,
moderne leren bankstellen, eethoeken, rieten fauteuils,
tapijt, gordijnstoffen en nog veel meer voor verbazend
lage prijzen. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

3 + 2- ZITS BANKSTEL
In diverse kleuren rundieder.
Opruimingsprijs van 3350,- nu 2995,-
PITRIET FAUTEUILS
In modern leabrown
Opruimingprijs

SLAAPKAMERTAPIJT
"Fashion" 400 breed kleur pink,
van 89,- nu OP=OP

SLAAPKAMERHOOGPOOLTAPIJT
400 breed in rood of beige,
Opruimingsprijs OP=OP

TRETFORD ZUIVER SCHEERWOLT^PJJT
"Tretscurly" 400 breed op jute rug
van 349,- nu OP=OP

PARADE WOONKAMERTAPIJT
80% wol, 400 breed
van 345,-nu OP=OP.

DIVERSE UNI EN DESSINS GORDIJNSTOFFEN
Van de rol 29,95/26,95/19.95 A 9S
UITZOEKEN PER METER ^ J

FAUTEUIL OP DRAAIVOET
In diverse leerkleuren.

ALLEX4P0TEN
WORPEN aRATJS
ÖEMETEN EN

SLAAPKAMER
In groen of blauw lak met blank beukenhouu
leverbaar in 140. 160 en 180 \ 200 cm.
Ledikant 140 br. met 2 nachtkasten nu

LINNENKAST
4-deurs kast met 2 spiegeldeuren nu

799,
999.

POLYETHER MATRASSEN SG 40 soft
80 x 190 cm Opruimingsprijs nu
90 x 200 cm Opruimingsprijs nu
140 x 200 cm Opruimingsprijs nu
Matrassen zij ook leverbaar in tussenliggende maten

DIVERSE SIERKUSSENS
NU UITZOEKEN PER STUK

Opruimingsprijs

Bijpassende voetenbank l V J j

Zie. ook onze etalages!

- l Zutphcnscweg 24 Tel. 05752-1514

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER Bil U THUIS

W) /°'<)ro<

:#&
Op 10 oktober

gebeurt h e t . . .
Wi) lonen u een unieke senc 01

kaarten. Om uw relaties snel, opvallend en
origineel 0|) dn hoogte te stellen v, n

telefoon-, fax- on modem IHIIIIMHMWIJ.'

Wij adviseren u ook over uw andere
handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN

Raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

.W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

"Ik maak
Afrika Anders!"

M i j g f loof t e r i n .

Mensen in Nood

st.i.u acbtei hem.

L f n i k ?

Dot mee en bel:

Mensen in Nood



NA EEN AANTAL MAANDEN VAN SLOPEN, BOREN, BOUWEN, VERVEN ETC. IS

HET INTERIEUR VAN DE RABOBANK AAN DE ZUTPHENSEWEG WEER

HELEMAAL BIJ DE TIJD.

WlJ STELLEN U GRAAG IN DE GELEGENHEID OM ONDER HET GENOT VAN EEN

DRANKJE EN EEN HAPJE DE VERNIEUWDE BENEDENVERDIEPING TE KOMEN

BEKIJKEN.

OP MAANDAG 26 JUNI HOUDEN WIJ VAN 19.30-22.00 UUR

„Open Huis"
NATUURLIJK ZIJN ONZE MEDEWERKERS AANWEZIG

OM U TE ADVISEREN OVER AL ONZE

BANKDIENSTEN.

U BENT VAN HARTE WELKOM.

Rabobank
Vorden

10-50%
korting

OPRUIMING
Bankstellen:

WAND-
MEUBELS:

EETHOEKEN:

3-1 -1 leer blank eiken

2-2 4-hoek
2-21/2Stof
2-21/2 stof blank eiken
2-2 Va-1 stof blank eiken

3-2 stof
3-2 stof blank eiken

3-2 stof
2-1-1 stof donker eiken

hoekkast donker eiken
1 55 cm breed donker eiken
1 5O cm breed donker eiken
1 4O cm breed donker eiken
1 55 cm breed donker eiken

4 stoelen donker eiken
4 stoelen + tafel blank
4 stoelen + tafel grenen
4 stoelen + tafel blank

tafel blank
4 stoelen blank
4 stoelen -l- tafel grenen
4 stoelen donker eiken

van 4295,-
var>3295,-
van3595,-
van2495,-
van475O,-
van31 95.-
van3895,-
van 1 995,-
van 349O,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

3295,-
1495,-
1995,-
1795,-
3495,-
1995,-
2795,-
1350,-
1995,-

van 1 1 4O,- voor
van 3395,- voor

van 2695, -voor
van 21 95, -voor
van 2295,- voor

795,-
2395,
1795,
1595,
1695,

van 1 1 8O,
van 21 95,
van2O58,
van 251 O,
van179O,
van 1 52O,
van255O,
van 1 2OO,

-voor
-voor
-voor
-voor
— voor
— voor
— voor
— voor

SLAAPKAMER: Ledikant 1 6Ox 2OO + nachtkasten
+ linnenkast 3-deurs schuif van 2685,- vo.
Ledikant 9O x 2OO wit + rose van 42O,- vo«

895,-
1595,-
1250,-
1695,-
850,-
795,-

15OO,-
750,-

1995,-
99,-

Fauteuils, salontafel 1O-5O% korting

KENNISGEVING

De provincie Gelderland maakt het volgende bekend
De provincie heeft het voornemen om het Reglement
voor de Gelderse zuiveringsschappen Veluwe en
Oostelijk Gelderland te wijzigen. De wijziging houdt in
dat voor het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland in
1995 geen verkiezingen hoeven te worden gehouden.

De eerstvolgende verkiezingen zullen worden gehouden
zo snel mogelijk na de reorganisatie van de water-
schappen en het zuiveringsschap in Oost-Gelderland, dat
wil zeggen zo snel mogelijk na l januari 1997.

Het ontwerp-besluit met toelichting ligt van 26 juni 1995
tot en met 21 juli 1995 voor eenieder ter inzage op de
kantoren van het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland,

provincie

GELDERLAND

de waterschappen de Schipbeek, van de Berkel,
Ijsselland-Baakse Beek en van de Oude IJssel, het
polderdistrict Rijn en IJssel, in de gemeentehuizen van
de binnen het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland
gelegen gemeenten en in het provinciehuis te Arnhem.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden tegen het ontwerp-besluit schriftelijk
bedenkingen naar voren brengen bij GjiAu>uteerde
Staten van Gelderland, Postbus 9090, î O GX Arnhem.

Arnhem, 14 juni 1995-
nr. MW 95.20263-6081001

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr. J.C Tcrlouw - voorzitter

drs. CP.A.G. Crasborn - griffier

Tapijt frisé 400 cm breed van 229- voor 175,- p.rntr.
Vinyl 200 cm breed van62,-vo

Op alle niet-afgeprijsde meubelen

10% KORTING

35,-p.mtr.

1500 m2 woonplezier

vrijdag koopavond tot 21.00 uur - maandagmorgen gesloten

Tonny Jurriértsl
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

verrassend
voordelig
verpakt

Damesafdeling

Blouses io9-NuVa 79,90
Rokken «va 119,00
JaCk'S 179-NUva 129,00

Japonnen m-Nuva 159,00
Herenafdeling

JaCK S 169,-NUv.a. l

Pullovers 159-NUv.a.

modecentrum

Tennissen
Ruurlo Dorpsstraat 22 Tel. 1438

KANSMIND

Word nu donateur
Bel 06-300121

(40cl por minuut)

unicef
KANS VOOR EEN KIND

Daar doe je toch aan mee

Voor een GEZONDE NACHTRUST en een
UITGESLAPEN GEVOEL zijn een juiste MATRAS

en BEDBODEM van doorslaggevend belang.

Op onze grote slaapkamerafdeling geven wij
graag en vrijblijvend advies, wat voor u de goede

keus is.

Komplete slaapkamers - Matrassen
Ledikanten - Dekbedden

Kasten - Kussens
Bedbodems - Overige accessoires

Hoge kwaliteit
Lage prijzen

Deskundig advies

Graag tot ziens in

DE J1ÏPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1484

Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 05735-3193

BIJ HARTELMAN MOTOREN ZIT U GOED
Het adres voor uw nieuwe motor of een
motor met ervaring.

Ontdek de vrijheid van de motorrijder
op een sport-, toer-, custom-, OTR-, of
crossmotor of op een scooter.

We kunnen u de motor van uw dromen
leveren en we hebben bovendien altijd
leuke aanbiedingen.

SUPERAANBIEDING !
Ieren combi's vanaf

ƒ 899,-

moderne werkplaats
goed opgeleide monteurs
aluminium lassen
FOCWA motorfietsschade-
herstelbedrijf
motoren met BOVAG-garantie
verhuur
grote kledingshop
ruim gesorteerd magazijn
financiering
motorfietsverzekering
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

TMILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden,
sektor grondgebied, buro milieu, op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en in het Dorpscentrum te Vor-
den op de maandagen van 18.00 tot
21.00 uur ligt van 23 juni tot en met
21 juli 1995 ter inzage:

een melding artikel 8.19, lid 3 van:
1. de heer H.J. Bargeman, Strodijk 4,

7251 RS Vorden, voor het uitbrei-
den van een tuincentrum met een
kapschuur, op het perceel Strodijk
4 te Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan
wel uitsluitend gunstige gevolgen
voor het milieu.

2. de heer L. ten Have, Polweg 5,
7234 ST Wichmond, voor het wij-
zigen van een agrarisch bedrijf
(waarbij het rundvee niet meer aan-
wezig is) op het perceel Polweg 5 te
Wichmond.

Deze wijzigingen hebben geen dan
wel uitsluitend gunstige gevolgen
voor het milieu.

'RIJSTELLING VOOR
BOUWEN VAN EEN

ERKER
Burgemeester en wethouders zijn van
plan met toepassing van artikel 8, lid
7, sub d van het bestemmingsplan
'Vorden West en Zuid 1992' vrijstel-
ling te verlenen van het bepaalde in
artikel 8, lid 2.1 sub e, voor het bou-
wen van een erker aan het pand Brin-
kerhof 86 vóór de voorgevelrooilijn.
De op de voorgenomen vrijstelling
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf vrijdag 23 juni 1995, gedurende
twee weken, voor belanghebbenden
ter inzage ter gemeentesecretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk
aan hun college worden kenbaar ge-
maakt.

NGEKOMEN'
BOUWAANVRAGEN

Op 13 juni 1995 zijn de volgende
bouwaanvragen ingekomen:
- deheerB. Voortman, voor het bou-

wen van een serre op het perceel
Brinkerhof 86 te Vorden;

- de heer J.H. Besselink, voor het
bouwen van een loods op het per-
ceel Maalderinkweg 6 te Vorden;

- Atomica Homma Kunststoffen
B.V.voor het bouwen van een kan-
toorunit op het perceel Handels-
weg 2 te Vorden

Deze bouwaanvragen kunt u geduren-
de de openingstijden van het gemeen-
tehuis inzien bij de sektor Grondge-
bied (koetshuis).

ERGUNNINGEN
m
Op 13 juli jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

- de heer A. Wuestman, voor het
veranderen van een woning op het
perceel Uselwcg 16 te Vierakker;

- Lammers mode v.o.f voor het ge-
faseerd slopen van een winkel met
magazijn op het perceel Zutphen-
sewcg 29 te Vorden;

binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

- de heer G. Wculen Kranenbarg,
voor het gedeeltelijk slopen van
een woonhuis opslagplaats op het
perceel Enkweg 9 te Vorden

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om

ORSTKANKER

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Vorden van start
Rond 28 juni 1995 start in de gemeente Vorden de tweede ronde van het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker. Alle vrouwen tussen de 50 en 70 jaar krijgen
persoonlijk een uitnodiging om een borstfoto te laten maken; dit gebeurt in een
verplaatsbaar onderzoekscentrum. Deze wagen staat tot ongeveer 24 juli 1995
op de parkeerplaats naaast de openbare school tegenover het W V-kantoor.

Waarom is deelname verstandig?
Het doel van het borstonderzoek is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwij-
kingen. Bij vroege ontdekking is de kans op volledig herstel groter en kunnen
schadelijke gevolgen beperkt worden.
Deelname is niet verplicht, maar op vrijwillige basis.
Gezien het belang van het onderzoek (vroege ontdekking van borstkanker) is
deelname aan te raden. Het onderzoek is kosteloos.

Meer weten?
Met vragen over het borstonderzoek kan men terecht bij de informatietelefoon,
tel. (05700) 46994 van 10.00 tot 12.00 uur.
Folders over dit onderwerp kan men gratis aanvragen bij het informatiecentrum
van de GGD: de Gezondheidswijzer, Schurenstraat 8a, Deventer, tel. (05700)
25084 (9.00-l 2.00 uur).

Voorlichting
Bij voldoende belangstelling organiseert de GGD samen met de Stichting
Vroege Opsporing Borstkanker (SVOB) voorlichtingsbijeenkomsten in het
Nederlands of Turks.
Bij deze voorlichting wordt met behulp van dia's achtergrondinformatie gege-
ven over het onderzoek; ook is op dia's te zien hoe het onderzoek in de onder-
zoekswagen uitgevoerd wordt.
Als u of uw organisatie belangstelling heeft voor het (organiseren van) een
voorlichtingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met de GGD Midden-IJssel,
tel. 05700-25084 mevrouw P. Kaizer, functionaris gezondheidsvoorlichting of
mevrouw R. Lammers, sociaal verpleegkundige.

mOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
'BUITENGEBIED DE VIJFSPRQNG'ONC

imËvBurgemeester en wethouders van Vorden mwKn, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van vrijdag 23
juni 1995, gedurende twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het vooront-
werp van het bestemmingsplan 'Buitengebied De-Viif sprong'.

Dit plan schept (bouw)mogclijkheden voor het uitbreiden van de therapeutische
functie op het perceel Reeoordweg 2 (biologisch-dynamisch bedrijf 'de Vijf-
sprong').
Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken. U kunt over het plan
van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.

^PASPOORTEN EUROPESE IDENTITEITSKAART
Voor het reizen naar het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig
reisdocument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese iden-
titeitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het rei-
zen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-lan-
den). Beide documenten zijn vijf jaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort aanvragen!
Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvra-
ger staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voor-
zien van uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebe-
wijzen wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een
reisdocument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van
een nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f25,—. Is het vermiste
reisdocument afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een
nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die
gemeente moet worden opgevraagd.
Bij de aanvraag moeten 2 goedgel ijkende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op
school worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is
van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen
bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te
verkrijgen.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of
voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort
geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben
de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toe-
stemming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit ach-
teraf worden gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocu-
ment is zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-terwijl-u-wacht-service mis-
schien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw
begrip wanneer het niet lukt.

h ri SPORT-
NIEUWS

Squash

Squash Centrum Vorden

Zaterdag 17 juni hebben vijf jeugd-
spelers van Squash Centrum Vorden
meegedaan aan delandelijke finale
van het Jeugd Circuit in Purmcrend.
Dirk van Dijk behaalde in zijn klasse
de eerste plaats. Mathieu Turken be-
haalde de derde plaats in de A-catego-
rie. Jeroen Karel Veldink, Tjako de
Weerd en Maarten Teunisscn eindig-
den in hun klasse bij de eerste tien.

Wielersport
RTV
Woensdag 14 juni organiseerde de
RTV weer de Ronde van Ruurlo voor
B-amatcurs en veteranen. In slecht
weer vertrokken zo'n 40 B-amatcurs
voor hun wedstrijd over 50 km. Na ca.
10 ronden gingen Jan Browuer (De-
venter) en Nico Hekelaar (Velp) aan
de haal en het peloton liet de twee rij-
den. De voorsprong groeide gestaag
en op de finishlijn bedroeg de voor-
sprong ongeveer l minuut. De sprin-
ter Nico Hekelaar versloeg Jan Brou-
wer in de sprint. De sprint van het pe-
loton werd gewonnen door Adrie Frij-
ters (Wageningen). Ralf Vos (Zut-
phen) eindigde als 6c en Jeroen Dim-
mendaal (Ruurlo) als 18e.
Bij de veteranen (ook 50 km) ging de
zege naar Jac, van Kcsscl (Deurnc).
Hij ging een ronde of vijf voor het ein-
de alleen weg. De sprint van het pelo-
ton werd gewonnen door Rudi Peters
(Wichmond), die van de B-amateurs
is overgestapt naar de veteranen.

Afgelopen zatcrda (17 juni) was in
Doetinchem het Ned. kampioenschap
voor veteranen. Hier ontstond - in de
stromende regen - een kopgroep van
8 man met o.a. Joop Ribbers (Groen-
lo), Frans Havcnaar (Warnsveld) en
regerend kampioen Jac. van Kesscl
(Deurne). Zij bouwdc^Éscn flinke
voorsprong op. In de laatste ronde
ontsnapte Piet de Haas (Ticl) en hij
werd dan ook de nieuwe Nederlands
kampioen veteranen. Rudi Peters ein-
digde bij de sprint van bjy>cloton op
een 18e plek. ^P
Bij de B-amateurs reden Jeroen Dim-
mendaal en Ralf Vos mee. Maar ze
konden - ook in de stromchdc regen -
de 126 km niet vol maken en stapten
af.

Bij de Hoy Classic in Borculo - ook
zaterdag jl. - kwam een ploeg van de
A-amateurs van de RTV aan de start.
Na 5 km was het na een valpartij voor
Edwin Maalderink en André Barge-
man al over. Peter Makkink en Martin
Wcijers moesten helaas ook in het
verdere verloop van de wedstrijd de
strijd staken.

Zondag 18 juni was er de 'Muur van
Wageningen' voor nieuwelingen -
een criterium over 40 km - met een
verraderlijke klim. Hier was na 3
ronden het hele veld al uit elkaar ge-
slagen. De twee koplopers, Hennc
van Zanten (Nijkerkerveen) en Jan de
Jonge (Boxtel), namen een flinke
voorsprong. Zij maakten dan ook on-
derling uit wie de winnaar zou zijn.
Henne van Zanten was de sterkste.
Jaldert Steenblik (Hcngclo-G.) reed -
ondanks zijn weinige trainen die
week - heel goed. In de sprint van het
peloton was hij dicht bij een ereplaats,
maar moest genoegen menen met een
5e plek. Toch een knappe prestatie.

VRTC
Het 15-jarig bestaan van de VRTC
werd op een andere manier gevierd
dan bij veel verenigingen gebruikelijk
is. Men had tijdens de jaarvergadering
besloten om met de gehele vereniging
een driedaagse tocht per touringcar
naar het Groothertogdom Luxemburg
te organiseren, waarbij het plaatsje
Rodenhamcn als uitvalsbasis was
aangewezen.
Voor de mgeegereisde dames had
men een apart programma samenge-
steld, waarbij het winkelen in de
hoofdstad Luxemburg een ware aan-
slag was op de portemonnee. Ook een
prachtige orchideeëntentoonstelling
werd door de dames bezocht.
Het doel voor de fietsers moge duide-
lijk zijn: in een land als Luxemburg
veel klimmen, tot wel 20% in de buurt
van Diekirch o.a. bekend om zijn lan-

'ge afstand marsen als voorbereiding
op de vierdaagse van Nijmegen.
De fietsende VRTC-ers hadden alleen
maar oog voor asfalt, beklimmingen
cndalen. Om niet te veel van elkaar te
vervreemden werd gezamenlijk de

wijnkelder van Sint Martin bezocht,
waarbij na de rondleidingen nog een
bezoek werd gebracht aan de proeve-
rij. Al met al heeft het bestuur van de
VRTC het derde lustrum op een bij-
zondere manier samen met de leden
gevierd. Toch waren er ook nog enke-
le vRTC-ers die op een ander front in
Europa aktief waren en wel bij de
tweedaagse Telemark Toers in Noor-
wegen en wel in Skiën, hoofdstad van
de provincie Telemark.

Paardesport
LR en PC de Graafschap
Op donderdag 15 juni werd in Lo-
chem een dressuurwedstrijd voor po-
nies gehouden. De volgende amazo-
nes vielen met hun ponies in de prij-
zen. Nikki Woestenenk werd met Igor
in de L-drcssuur twee maal Ie met
176 en 179 punten. Femma Wessels
werd met Mr. Sky 4e in de L-drcssuur
met 152 punten. Annemarie Garssen
werd met Fiury 2e in de L-dressuur
met 154 punten. Rinic Heuvclink
werd met Gorby in de L-dressuur
twee maal 3c met 169 en 170 punten.
Op zaterdag 17 juni werd in Laren een
springwedstrijd voor ponies gehou-
den. Marina Gotink behaalde hier met
Utah een 3e prijs in het B-springen.

Hengelsport
De Snoekbaars
Onder bijna herfstachtige weersom-
standigheden hield de Vordcnse hen-
gelaarsvercniging 'De Snoekbaars'
een competitiewcdstrijd voor senio-
ren. Deze werd gehouden in de Berkel
bij Almen. Er werd door 15 vissers
deelgenomen die in totaal 28 'maatsc'
vissen vingen met een gezamenlijke
lengte van 6 meter en 4 centimeter. De
wedstrijd werd een 'onderonsje' van
de familie Golstein. De eerste plaats
werd behaald door R. Golstein met 9
stuks en een lengte van l ,52 meter; 2
J. Golstein 4 stuks, lengte l ,49 meter;
3 A. Golstein 6 stuks, lengte l ,23 me-

ter. De volgende wedstrijd wordt ge-
houden in Twente Rijnkanaal op
woensdag 28 juni.

D u i v e n s p o r t
PV Vorden
Leden van de PV Vorden hebben
deelgenomen aan een wcdvlucht van-
af Bourges over een afstand van 620
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: mevr. Oldenhavc l, 8, 12; J. Ol-
denhave 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 20;
C.Goedhart 4; H.A. Eyekclkamp 5;
G.A. Wesselink 11, 13, 17; A.A. Jur-
riens 14; H.W. Oldenhave 15, 18. Ver-
der werd deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf Arras over een afstand
van 318 kilometer. De uitslagen wa-
ren: H.A. Eykelkamp l, 6, 8, 13, 18;
mevr. Oldenhave 2, 3, 9, 10, 12, 16;
A.A. Jurriens 4, 17, 19; M.Olyslagcr
5; D.J. Gotink 7; C. Bruinsma 1 1 , 1 5 ;
H.Stokkink 14; A. en A. Winkels 20.

Klootschieten
De buurtvereniging Delden houdt op
zondag 2 juli voor de zevende keer de
Vordcnse klootschictmarathon. Start
en finish is bij 'de Vordensc Pan' aan
de Hengeloseweg 14 in Vorden. De
teams bestaan uit minimaal vier per-
sonen en er zijn drie verschillende ca-
tegorieën te weten damcstcams, hc-
rcntcams en mixcdteams. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Dick Regclink (tel. (05752)
1328). Tot l juli is het nog molgelijk
om in te schrijven voor de Vordensc
Klootschictmarathon. Zie ook adver-
tentie.

Wielersport
Kastelentoer
De toercommissie van de auto- en
motorclub 'De Graafschaprijdcrs'
houdt zondag 25 juni een Kastelen-
toer. Een tocht van 200 kilometer over
prachtige wegen door de Achterhoek
en Ovcrysscl. De start is bij het 'Wa-
pen van het Mcdlcr' aan de Ruurlosc-
weg 114 in Vorden.

Reinier Molendijk wint
Open Jeugdtoernooi VTP

c WOLTER

Winnaar Reinier Molendijk (links) en finalist Paul van Helden van VTP Vorden.

AI weer voor de derde keer in suc-
cessie werd door de Vordense Ten-
nisvereniging VTP het KS-toernooi
georganiseerd. Door deelname aan
dit toernooi kunnen punten ver-
diend worden voor de Nationale
Jeugdranglijst. Nooit echter was er
een Vordense deelnemer in ge-
slaagd in zijn categorie een eerste
prijs te verdienen.

toen zaterdag 10 juni de halve finales
waren gespeeld, was al duidelijk dat
VTP dit jaar in ieder geval één win-
naar naar voren zou brengen. Want
verrassend hadden zich in de leef-
tijdscategorie jongens t/m 16 jaar
voor de finale van dit toernooi - met
deelnemers uit alle delen van Neder-
land - Pauls van Helden en Reinier
Molendijk geplaatst. In een spannen-
de finale trok Reinier uiteindelijk aan
het langste eind: l -6,6-4 en 6-3.

In totaal werden in de weck van 5 t/m
1 1 juni ondanks de bijzonder slechte
weerstomstandigheden 135 partijen
afgewerkt. De uitslagen waren als
volgt:
J.E.t/m 10 jaar: l LUC Schatorjé, LTC
Doetinchem, 2. Pieter v. Driel, TV
Beckson Brummen, 6-3 6-2.
M.E. t/m 12 jaar: 1. Reinie Teeling,
TV Bergh, 2. Carlijn de Jonge, TC de
Schaeck,6-26-3.
J.E. t/m 12 jaar: 1. Johan-Alexander
Janssen, TV LAren (NH), 2. Roy Hei-
nemann, TV Ncede, 6-1 7-5.
M.E. t/m 14 jaar: 1. Carola Brevink,
TC Beltrum, 2. Marlous Niesink, TC
Zuid Doetinchem, 6-3 6-4.
J.E.t/m 14 jaar: 1. Christian Derksen,
LTC Beinum, 2. Simon Dibbets, TC
Groenlo, 6-2 7-6.
J.E.t/m 16 jaar: l Reinier Molendijk,
VTP Vorden, 2. Paul van Helden,
VTP Vorden, 1-6,6-4,6-3.



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 22 juni 1995

57e jaargang no. 13

Bloedafname
Het Rode Kruis houdt op donderdaga-
vond 29 juni weer de jaarlijkse bloc-
dafnamcavond in school 'tBccckland
aan de Nieuwstad 49. Nieuwe dono-
ren zijn van harte welkom. De afde-
ling plasma van het Rode Kruis kan
nogg steeds veel bloed gebruiken.
Voor meer informatie kunt u bellen
met de heer G.J. BrummcJman, tel.
(05752) 1701. Zie ook advertentie.

Plattelandsvrouwen
Bijna 50 dames van de afdeling Vor-
den van de Plattelandsvrouwen heb
ben een uitstapje gemaakt naar Leer-
dam waar onder meer een kristalwin-
kcl en het glasmuseum werd bezocht.
De dames konden in de winkel niet al
leen kijken maar ook kopen. Vervol-
gens werd in Rotterdam een boottocht
gemaakt. Op de terugweg werd in
Scherpenzaal gedineerd.

Bejaardensoos
Op woensdag 28 juni gaat de bcjaar-
dcnsoos Vicrakkcr/Wichmond een
bustocht maken. Het vertrek is bij
café 'den Eltcr' en de reis gaat rich-
ting de Ooijpolder. Op het program-
ma staat ene boottocht en een Gelder-
se koffictafcl. De dagtocht wordt be-
sloten met een diner bij café-restau-
rant 'den Eltcr' in Wichmond.

Anbo
Vorige weck reisde een talrijk gezel-
schap met ccn autobus naar het weste-
lijk deel van ons land. Na een koffic-
stop in Hoevelaken werd de tocht ver-
volgd naar Amsterdam. Daar werd in-
gescheept voor een rondvaart over de
Amsterdamse grachten. Jammer ge-
noeg werden de bezienswaardighe-
den langs de vaarroutc ten dele aan
het gezicht onttrokken door de tegen-
werkende weersomstandigheden. Ge-
durende de middag is geruime tijd
doorgebracht in het produkticbcdrijf
van bierbrouwerij Hcinckcn in Zoe-
tcrwoudc. Hier werd een beeld ver-
schaft van de produktic en distributie
van het wereldwijd bekende gcrstenat
vna deze Nederlandse producent. Tij-
dens het verblijf bij Heinckcn werd
het gezelschap ook ruimschoots voor-
zien van een hapje en een drankje. De
dag werd afgesloten met een diner in
restaurant 'In de Dennen' in Rcns-
woudc.

Opknapbeurt schoolplein 'De Vordering'

De ouders van de kinderen van basisschool 'De Vordering' hebben afgelopen weken het schoolplein onder handen geno-
men. Zo werd het plein door middel van een verflaag van allerlei nieuwe spelletjes voorzien. Ook de toegangshekken
kregen nieuwe frisse kleuren. Ankc Luijendijk, lid van de oudcrraad: 'Verder komt er over twee weken aan de zijkant van
het pand een nieuw speeltoestel voor de kinderen. Ook de speelplaats aan de achterkant van het pand - die voor de
kleuters bedoeld is - hebben we onder handen genomen. Hier is een verkeersplein op de tegels aangebracht.' Het mes
sneedt de afgelopen weken van twee kanten. Ja, dat klopt. Naast het feit dat het schoolplein is opgeknapt is ook het
onderling contact tussen de ouders weer wat opgevijzeld. En dat kan ook nooit kwaamd', aldus Ankc Luijendijk.

Volop vertier op zwembad 'In de Dennen':

Zwemvierdaagse van start op 26 juni
In samenwerking met de kantine
houdt het personeel van het Vor-
dense zwembad 'In de Dennen'
vanaf maandag 26 juni de zwem-
vierdaagse, waarbij de deelnemers
kunnen kiezen uit 250 meter of 500
meter per avond. De maandag-
avond is ingesteld voor het geval
men een bepaalde avond verhin-
derd is. In elk geval dient men vier
keer de opgegeven afstand af te leg-
gen. Het is ook mogelijk om 's och-
tends te starten.

Naast deze zwemvicrdaagse worden
er tal van ncvenaktivitcitcn georgani-
seerd. Dat begint dinsdag 27 juni. Die

avond koi^rdc Vordcnsc brandweer
naar het zwembad om op de zonne-
weide allerlei spelletjes te organise-
ren. Voor de jeugd elk jaar ccn natte
happening. Woensdag 28 jun i kan de
jeugd zic^^gehcle middag en avond
vcrmakcrP^D het grote springkussen.
Donderdag 29 juni geeft Suzan Son-
nevcld op veelvuldig verzoek ccn de-
monstratie met haar kunstzwemplocg
die ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van het zwembad zo'n succes
oogstte. Ook is er die avond een de-
monstratie snorkelen.
Vrijdagavond zal Martin Wcstcrik de
medailles en de andere prijzen uitrei-
ken. Tegelijkertijd met de zwemvicr-

daagse vindt naast het zuf^bad het
midgctgolvcn plaats met als inzet hei
kampioenschap van Vorden. Hieraan
kan men in teamverband - ploegen
van tien personen - meedoen. Ook
kan er individueel om hct^fcppiocn-
schap van Vorden gcstrcdc^wordcn.
Men haalt een kaart aan de kassa
waarna onder toezicht wordt gekeken
in hoeveel beurten het trajekt wordt
afgelegd. Opgave aan de kassa van
het zwembad tot en met zondag 25
juni .
De uitslagen worden vrijdagavond 30
juni tegelijkertijd met de medailleui-
trciking van de vierdaagse bekend ge-
maakt.

Allerhand
in 't Saksenland

De regen vandc afgelopen weken mag dan voor de mcestcn wel
als niet prettig worden ervaren, voor stencnzoekers zit er echter
wel een positieve kant aan. Het water gutst dan als kleine beekjes
naar beneden, vooral in heuvelachtige gebieden, waardoor veel
stenen bloot komen te liggen. Zoals we pas zagen in de Hohe
Mark, een mooi natuurgebied niet zo ver over de grens. Naast flo-
ra en fauna heeft ook de bodem hier veel te bieden voor de lief-
hebber.
Op veel plaatsen is de bodem hier roodgekleurd door de aanwezi-
ge oerbanken. Daarom wordt de streek ook wel het land van de
rode aarde genoemd. Maar er zijn ook andere meningen over het
ontstaan van deze naam. Zo zou ze van de rechtspraak afkomstig
kunnen zijn. Er waren nogal wat vccmgcrichten daar in het Wcst-
faalseland en die mosten hun oordeel vellen op „rotcr Erde",
grond waarin nimmer ccn schop was gestoken, zo las ik ergens.

Men kan die „rote Erdc" goed bekijken in een zandafgraving
daar. Aandc weg van Grosz-Rckcn naar velen ligt rechts ccn par-
keerplaats.
Direct daar achter ligt zo'n afgraving waarin men een oerbank
goed kan zien. In deze buurt is er op stenen gebied ook nog wel
het een en ander te vinden. Vooral de zgn. „braunciscnstein",
deze hebben een roodbruine kleur en een ijzcrgehaltc zo tussen de
30 en 40 procent.
Vroeger werd dit ijzerocr naar de hoogovens van het Rijnland ge-
bracht en daar werd er het ijzer uit gehaald. Dat gebeurde trou-
wens ook met het ijzerocr uit deze streek wel. Zo meldt Heuvel in
zijn „Oud-Achtcrhocks boerenleven" ook dat er ijzerocr werd
gedolven in het Schoolt langs de Dortherbcck vanwaar het via het
station in Laren naar de hoogovens van het Rijnland werd ver-
voerd. En de ijzergietcrijen langs de Oude IJsscl danken hun be-
staan ook aan dit ijzerocr.
Afijn, kijk maar eens rond in de Hohe Mark waar nog veel meer te
zien is.

H.G. Wullink

Wellicht biedt banenpooler
soelaas voor formatie SWOV
In de raadscommissie Welzijn en
Milieu kwam vorige week donder-
dagavond het voorstel van het colle-
ge aan de orde om de totale forma-
tie van de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden vast te stellen op 28 uur
per week. Het college wil deze 28
uur opslitsen in 20 uur voor de
coordinatrice en 8 uur voor de ad-
ministratie van de SWOV. Als ge-
volg hiervan zal er een administra-
tieve kracht voor die acht uur per
week moeten worden aangesteld.

De coordinactricc van de stichting
werkt op dit moment 28 uur in de
weck. Het voorstel van het college
van B en W is geboren uit bezuiniging
en besproken met het bestuur van de
SWOV dat daarmee kon instemmen.
Met name de heer J.D. Bouwmcistcr
(CDA) en de heer G.J. Rictman
(VVD) vonden het daarom merk-
waardig dat de voorzitter van de
SWOV vorige weck donderdagavond
met andere voorstellen op de proppen
kwam. Voorzitter Kroes van de
SWOV: 'Wc hebben ons aanvankelijk
inderdaad bij het collcgcvoorstcl
neergelegd maar zijn na intern beraad
toch tot de conclusie gekomen dat 20
uur voor de coordinatrice te weinig is.
Werkoverleg, leiding geven, dat alles
kan niet binnen de 20 uur. De uren die
zij thuis nog werkt voor de stichting,
heb ik dan zelfs nog buiten beschou-
wing gelaten'. Kroes waarschuwde
ervoor dat in de toekomst het aantal
ouderen toe zal neincn. 'En daar kan

onze coordinactricc al helemaal niet
op inspelen binnen de beschikbare
tijd. Ik geef de commissie gaarne in
overweging om de bestaande 28 uur
voor de coordinatrice te handhaven of
bijvoorbeeld op 22 uur stellen met
daarbij ccn kracht voorde administra-
tie van acht uur tot twaalf uur in de
weck', aldus Kroes.

De heer M. Bakker (D'66) was van
mening dat de funkt ic niet te splitsen
valt. 'Laat de coordinatrice gewoon
28 uur werken. Worden de uren an-
ders ingevuld clan span je het paard
achter de wagen en zit je over twee
jaar weer met dezelfde problematiek',
aldus Bakker die tegen het voorstel
van het college is. De heer Rictman
(VVD) ondersteunde wel het plan van
B en W" maar wilde de opmerkingen
van SWOV voorzitter Kroes eerst nog
bespreken binnen de fractie. Bouw-
mcistcr (CDA) stelde voor om een ba-
nenpooler aan te stellen. 'Goedkoper
en bovendien zou deze funktionaris
meer uren kunnen werken', zo zei hij.
Wethouder Aartscn (CDA) zei dat ccn
banenpooler zeer zeker binnen het
college ter sprake is gekomen. 'Wc
hebben dit ook zeer zeker niet over
boord gegooid. Het probleem is de
toetsingscommissie. Wij weten na-
melijk niet of een banenpooler daar-
door haalbaar is'. Voorzitter Kroes
van het SWOV wees het aanstellen
van ccn banenpooler niet af. 'Je kunt
boffen met ccn dergelijk iemand', zo
sprak h ij.

JUNI:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wchmc.
Jeu de boulcsbaan bij de Wehmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
21 ANBO, Klootschieten b i j ' t Oldc

Lettink
22 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugd
22 VVV Spookrit per fiets
23-24 OranjcfccstWildcnborch
25 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Hengclo/Gorsscl/Ruurlo/Vorden
26 VVV Rondleiding Kasteel
26-30 Zwem vierdaagse 'Inde

Dennen'

27 VVVHuifkartocht
27 VVV Bezichtiging Pinctum
28 Bejaardensoos Vicrakkcr
28 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
28 VVV Achtkastclcn fietstocht
28 Welfare handwerken, Wehmc
28 ANBO, Klootschieten bij ' t Oldc

Lettink
29 W V Spookrit per fiets

JULI:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wchme.
Jeu de boulcsbaan bij clc Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

l HAmparty,Tuinfccst
l Mcdlcr-tol Avondwandeling
3 VVV Rondleiding Kasteel Vorden

3 t/m 6 Jong Gelrc, Fictsvicrdaagse
4 VVVBczichtingingPcnctum

Inleverdatum voor kopy
en advertenties zomerkrant
In verband met de zomerfeesten van 20,21 en 22 juli in Vorden wordt
er ook dit jaar weer een zomerfeestkrant uitgebracht. Advertenties
en kopy voor deze extra editie - die ook verspreid wordt in Hengelo,
Ruurlo en Warnsveld - kunnen tot uiterlijk maandag 26 juni bij ons
kantoor aan de Nieuwstad 30 in Vorden worden ingeleverd.

De redactie

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixiaan
Prins Clauslaan
W. Alexandcrlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Kom vonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrictlaan
Christinalaan
Vordenscboswc"

Fam. Koren, EIshof15, tel. 2466

DcDpeschot.
HetStroo
HetEelmcrink
Strodijkl t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoctinkhof
Voornekamp
Lcenii»cx>r

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

S, v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gclreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirunistraat

B. vanHackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. G. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Teunissen,Julianalaan 12, tel. 2960

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

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

B. GaJlëestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bcrnhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurlosewcg

Dorpsstraat
Dccanijcwcg
Zutphenseweg
Grocncwcg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel. 3012

Het lebbink
DcBoonk
HetEishof
DeHaar
DeSteege
HetGuIik
HetWiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
H et Vogel bosje
De Bongerd
DeHanekamp
De Stroet
HetKerspel
MLspclkampdijk



Weekendrecept
Vlogman
Runderlapjes met kappertjessaus

Bereidingstijd: 30 minuten

Stooftijd: l-'/2-2uur

Benodigdheden voor 4 personen: 4 runderlapjes van 150 gram per
stuk, peper, zout, l geperst tccntjc knoflook, 60 gram margarine of boter,
4ectlcpels fijn gesnipperde ui, 2 cctlepels tomatenpuree, 2 deciliter rode
bordeauxwijn, l laurierblad, 3 kruidnagels, 3 geplette pcperkorrels, 1-2
pakjes (voor 4 dl) Hollandse saus (Hollandaïsc saus), 2 deciliter droge
witte bordeauxwijn of 6 cctlepels dragonazijn, 4 eetlcpels kappertjcs,
worcestcrsaus, sterrekers.

Benodigd keukengerei: vlccspan, garde, zeef, voorvcrwarmde saus-
kom.

Bereidingswijze: Bestrooi het vlees met peper en zout en wrijf de geper-
ste knoflook in het vlees. Smelt de margarine in de pan en bak het vlees
snel aan twee kanten bruin. Neem het vlees uit de pan.
Doe de ui en de tomatenpuree in de pan en verhit het enkele minuten.
Schenk dan de rode wijn in de pan. Voeg de laurier, de kruidnagels en de
peperkorrels toe. Draai de warmtebron hoog.
Leg de rundcrlappen in de jus zodra die kookt en laat het vlees op de
getemperde warmtebron l -1 !/2 uur sudderen.
Bereid 4 decilcter saus volgens de aanwijzingen op de verpakking, maar
gebruik 2 deciliter watcrmindcr en neem hiervoor 2 deciliter witte bor-
deaux of water met de dragonazijn.
Laat de kappertjcs in een zeef uitlekken en roer ze door de saus. Voeg aan
de saus naar smaak worcestersaus, zouten peper toe.
Neem het vlees uit de jus, garnccr de runderlapjes met wat sterrekers en
een schapje van de kappertjessaus. Serveer de rest daarvan in een met
kokend water voorverwarmde sauskom.

Tip van de kok: Neem na de maaltijd de kruiden uit de overgblevcn jus
of zeef de jus. Gebruik die bij een maaltijd zonder vlees of vlees meteen
minder smakelijke jus, zoals een gcpanccrde schnitzcl.

* informatie inwinnen over schouw-
burg- en cursusprogramma's in de
regio

* folders meenemen van postbus 55
en andere algemene informatie.

De openbare bibliotheek en leeszaal
is dus een belangrijk informatiecen-
trum,
waar je van alles te weten kunt ko-
men, bijvoorbeeld ook over wat er in
de pers over ons dorp wordt geschre-
ven (zie het prikbord in de hal).
Een speciaal project mag extra onder
de aandacht worden gebracht. Dat is
de Bibliofoon, de informatietelefoon
van de openbare bibliotheek. Die kunt
u bellen om antwoord te krijgen op
werkelijk elke vraag die u bezig-
houdt, dus niet alleen vragen over
boeken. Dat kan bijv. zijn het adres
van een landelijke vereniging, hoe-
veel de omtrek van de aarde is, van
welk materiaal papier wordt gemaakt
en wie de componist was van de Haff-
ner-Symfonie. U krijgt op elke vraag
direct antwoord of u wordt doorver-
wezen naar een specialist die u over
dat onderwerp alle informatie kan ge-
ven. Het telefoonnummer van de Bi-
bliofoon is 06-9394 en de kosten zijn
75 cent per minuut. Zo is de openbare
bibliotheek, de plaatselijk of via de te-
lefoon de landelijke, een belangrijk
centrum voor kennisoverdracht. Dat u
er zo vaak als u wilt ook nog spannen-
de of boeiende boeken kunt lenen is
met recht 'mooi meegenomen'.

Boekanier

hoogtepunten van het 75-jarig be-
staan van de Prinses Julianaschool in
1988 (op de dag dat het Nederlands
voetbalclftal in Munchcn met 2-0 van
Rusland won en daardoor kampioen
van Rusland werd). In de tent bij de
school stonden toen verschillende
T.V.'s opgesteld zodat de liefhebbers
het duel tussen de bedrijven door kon-
den volgen. Zaterdagavond is er na
afloop van het toneel een gezellig sa-
menzijn gepland.

Wandeltocht
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt vrijdagmiddag 23 juni een wan-
delcxcursie over het landgoed Hack-
fort. Het vertrek is vanaf de watermo-
len op het voorplein van kasteel
Hackfort aan de Baakseweg 8 in Vor-
den. De excursie wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonumen-
ten en duurt ongeveer twee uur. Voor-
af aanmelden is niet nodig. Het land-
goed kent in deze weken veel wilde
planten op de akkers, hooilandjcs, bo-
srandcn en bermen die volop in de
bloei staan. Tijdens deze excursie zal
speciaal aandacht worden besteed aan
de bloeiende planten en de insckten
die zij aantrekken. Er zijn er veel
zoals bijvoorbeeld vlinders, zwcef-
vlicgcn, kevers en bijen. De excursie-
leiders vertellen hoc bij het beheer re-
kening wordt gehouden met planten
en insckten.

dagboekl
Over wat er in *

de Vordensc bibliotheek te beleven is

Veelzijdig programa
Je staat er niet zo vaak bij stil. Je
denkt: in een bibliotheek kun je boe-
ken lenen. Maar wie rondkijkt, ont-
dekt in onze bibliotheek een groot
aanbod van diensten. Van vele mag je
gratis gebruik maken. Voor een aantal
wordt jaarlijks een bescheiden contri-
butie gevraagd. We hebben eens een
lijstje
gemaakt van dat dienstenprogramma
van de bibliotheek. Het is een zeer

veelzijdig pakket. Want in de biblio-
theek kun je:
* boeken lenen (voor de jeugd tot en

met 17 jaar geheel gratis)
* naslagwerken raadplegen

kranten en tijdschriften lezen
* boeken reserveren uit andere bi-

bliotheken
* bladmuziek lenen
* compact discs huren (populair en

klassiek)
* groteletterboeken lenen en lees-

hulpmiddelen uitproberen
* kopieën maken, ook van gedeelten

van boeken
* tentoonstellingen in 'De Galerij'

bekijken en collecties over actuele
onderwerpen inzien

* inlichtingen inwinnen over boeken
* kennisnemen van de agenda en ver-

slagen van gemeenteraadsvergade-
ringen en van belangrijke provin-
ciale plannen

Wildenborch maakt Geslaagd
zich op voor feest
Zaterdag 24 juni wordt in het buurt-
schap Wildenborch het traditionele
Oranjcfeest gehouden. Dat begint 's
middags op de hoek van de Wildcn-
borchseweg en de Nijlandwcg. Daar
verzamelt zich de jeugd uit de Wil-
denborch. Er worden ballonnen uitge-
reikt, waarna de stoet met medewer-
king van de muziekvereniging 'Sur-
sum Corda' op weg gaat naar de feest-
wcidc nabij kasteel Wildenborch.
Hier worden de ballonnen opgelaten,
waarna begonnen wordt met de diver-
se volksspclcn zoals stoelendans, vo-
gelschietcn en dogcarrijdcn. Zowel
vrijdagavond 23 juni alsmede zatcr-
dagavq^ÈB4 juni zal de toneelvereni-
ging T.^W. de bezoekers in de Kapel
vermaken met het blijspel 'Gebonden
groentcsocp met balletjes'. Vrijdag-
avond zal er na afloop van het toneel-
stuk cci^idco worden vertoond met

Aan de Christelijke gemeenschap
't Beeckland in Vorden slaagden de
volgende streckgcnoten: voor VBO
afd. Alg. Voorber. op Beroep en Maat-
schappij: Edwin v.d. Kamp (Warns-
veld) en Purdy Kempcrs (Hengelo-
G); VBO afd. Landbouw en Natuur-
lijke Omgeving: Jerocn Haaring en
Winand Groot Roessink uit Hengelo
(G), Angclo Schlcedoorn, Geerten
Harink, Chantal Jansen, Amber de
Jong en Henk Knol uit Warnsveld,
Wouter Groot Nuelcnd, Marco Hcl-
mink, Martijn Mokkink, Jurgen
Schimmel en Corina Voskamp uit
Vordcn; VBO afd. Verzorging: Mar-
jolein Ankcrsmit (Toldijk), Lidwinc
Bauw, Bas van Haarcn, Gonny Hoc-
tink, Dcbby Hogcndoor^Krik Klink -
vis, Martine Kruiderinlff'etra Vclt-
kamp, Hcidi Vcltkamp en Bastiaan
Wallis uit Warnsveld, Monique Blcu-
mink, Bert Jan Boss, Romy Cornc-
goor, Ramona Dekkers, Jop van der

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
He, hè, now vedan lusten um wel 's un köpken koffie. Toon gooin zien
natte jack in 'n hook van de bi'jkökken. De schoene zol e ok maor uut-
trekkcn anders had Riek weer wat te foctren dat e de vloerbedekking
smerug maakn. Modder zat t'r wel neet an maor ze waarn wel deurnat
ewodn met dit hondewecr. De parkecrplaatsc bi'j ut ziekenhuus was
nogal bezet ewes, zodoende had e un heel endc deur de rcagen motn
loopn.
Daor was e met zien dochter en kleindochter hen cwes. Van den lesten
waarnd e oorne schicnbaor neet zo at ze eigenluk wean mossen. Tcges-
woordug mckccrt de blagcn van alles waor ze in Toon zien jonge jaorn
nog nooit van eheurd hadn. maor meschien was ut ok wel bettcr zo. At e
d'r nog an dach hoovölle tandpicnc hce zelf vrogger had ehad. Dat zo'j
un hond nog neet gunnen.

„Hoo is ut Rina cgaon?", vroog Riek too hcc binnenkwam.
„I'j konnen ok vraogcn hoo of ut micn cgaon is met dit hondcweer. Maor
maak ow gin zörgc, met ow oogappel is ut goed. Zee hef, gleuf ik, un
paar buizen in de oorne ckrcgen. maor a'j ut precies wilt wctn mo'j ow
dochter maor opbeln, dan hci'j ut uut de eerste hand. 't Was t'r trouwens
merakels druk bi'j 'n dokter. Dat die kcarls dan ok nog ticd hebt ummc
vcur artsen zonder grenzen te werken, daor kö'j met de pet haos neet bi'j.
Maor 'k vinne ut wel knap van cur".

„En mos ut arme kind nog huuln?"
„Nee, zee leet de lippc wel hangen maor veur de rest heel ze zich wel
groot, maor giet now ccrs maor koffie in, die lust mien onderhand wel. Ik
motte zo nog nao ut dak van de schuure kickn, daor zit argcns Ickkazie".
„Dat mo'j dan vcur ut cttcn nog wel doen, Snipn Willcm hef opcbcld, of
i'j vanmcddag met um nao de fysiotherapeut woln gaon. Hcc hef weer 's
lasvanderugge."
„Zo'n gosewaltcr, den mot ze maor 's un keer goed de wach anzcggcn.
Alticd löp c halfnakcnd rond, ok al is ut rotwecr, en dan maor weer nao 'n
dokter. En de buurman is wel zo goed umme effen met te gaon. Effen heit
dan dan. Ik kan der micn werkklcre vcur uuttrckkcn, al met al bu'j d'r
twee uur met kwiet. En den kcarl dcch ok nog dat 'n auto vcur niks löp.
Dit jaor bun'k al wel twintug keer met um met cwcs en ut eerste kwatjcn
mo'k t'r nog van bcurn".

Riek wol d'r neet te volle van zeggen, i'j mossen maor un bctjc vrca
holln in de buurtc. „Maak t'r ow maor neet te druk oaver, wi'j komp t'r
wel umme. En at hec gclukkug is met die paar cent, dan laot um.''

En zo ging Toon 's mcddags maor weer op pad en wet i ' j luu hoo un vut-
ter 'n dag deur kump, bi'j ons in d'n Achtcrhook.

H. Lecstman

Ecm, Michacl Harmscn, Sharon Ho-
gendoorn, Sannc Klein Gcltink, Cin-
dy Wcntink en Robcrt Zievcrink uit
Vordcn, Chantal Boos, Wcndy Brug-
gink, Annc Dimmcndaal, Jacquclinc
Hcssclink, Marina Jaaltink, Scharony
Klein Gunncwiek, Anita Ricfel, Ca-

rolicn Schcffcr en Dcbby Wicgcrinck
uit Hengelo (G), Anickc van der Mcu-
len uit Vicrakker en Andrca Wolbrink
uit Wichmond; Diploma Machinaal
Melken: Winand Groot Roessink
(Hengclo-G), Martijn Korncgooi
(Vicrakker) en Martijn Mokkink
(Vordcn).

TE HARD RIJDEN HOOFDOORZAAK VERKEERSONGEVALLEN

Verkeersonveiligheid in woon-
omgeving het meest voelbaar
Op elk willekeurig tijdstip zijn er meer mensen te voet of
per fiets onderweg dan per auto of openbaar vervoer. En
hoewel lopen en fietsen de veiligste vormen van
voortbewegen zijn, zijn deze kwetsbare
verkeersdeelnemers veel vaker bij verkeersongevallen
betrokken dan autorijders en -passagiers. Veilig Verkeer
Nederland en De Voetgangersvereniging voeren nu
opnieuw samen actie tégen de verkeersonveiligheid en
vóór een veilig, leefbaar verkeer voor alle
verkeersdeelnemers. Opzet is om burgers te mobiliseren
bij het signaleren van verkeersonveilige situaties en daar
samen met de betrokken wegbeheerders (gemeente,
provincie) iets aan te doen. Het terugdringen van hard
rijden staat hierbij centraal.
Lopen en fietsen zijn ideale ver-
voersvormen: gezond, geen milieu-
verontreiniging, weinig ruimtebe-
slag, geen geluidshinder, weinig par-
keerproblemen. Toch is het niet
altijd even gemakkelijk om voetgan-
ger of fietser te zijn. Drukke straten
oversteken, voorbij flitsende
(vracht)auto's, opengebroken trot-
toirs of winkeluitstallingen op de
stoep maken het er voor de voetgan-
ger niet veiliger op. Zeker als de
voetganger een kind, bejaarde of
gehandicapte is, is het vaak ondoen-
lijk om op zulke gevaarlijke situaties
en ongemakken alert te zijn.

Onveiligheidsgevoel

De Voetgangersvereniging staat al
ruim 40 jaar op de bres voor voet-
gangers en andere kwetsbare ver-
keersdeelnemers en werkt aan obsta-
kelvrije trottoirs, veilige schoolrou-
tes, oversteekvoorzieningen, poeplo-
ze stoepen, verlichting en vooral
aandacht voor te hoge snelheden.
De te hoge snelheden van gemotori-

seerde verkeersdeelnemers hebben
grote invloed op het onveiligheids-
gevoel van alle overige verkeers-
deelnemers.
Uit onderzoek blijkt tevens dat te
hard rijden de hoofdoorzaak van ver-
keersongevallen is. Geen wonder
dus dat de onbeschermde, kwetsbare
verkeersdeelnemers zich zo onveilig
voelen.
Ook Veilig Verkeer Nederland is
van mening dat er meer aandacht
moet zijn voor de provinciale en
gemeentelijke wegen dan voor de
autosnelwegen.

Emoties

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en
De Voetgangersvereniging voeren
daarom nu gezamenlijk actie om
aandacht te vragen voor de proble-
matiek van de kwetsbaarste ver-
keersdeelnemers in het verkeer en
om het te hard rijden zo veel moge-
lijk terug te dringen.
Uit onderzoek blijkt dat verkeerson-
veiligheid, vooral in de eigen woon-

Minder snel?
Dank u wel!

Mag t wat minder (?)

Voetgangers en fietsers vaker
bij verkeersongeval betrokken
dan autorijder ~

Voetgangers én gemotoriseerd verkeer = verkeersonveiligheid!

Verkeersonveiligheid melden bij VVN of
De Voetgangersvereniging

Wie iets wil doen aan een verkeersonveilige situatie in zijn eigen omge-
ving, kan contact opnemen met de plaatselijke afdeling van Veilig Ver-

keer Nederland of met de consuls van De Voetgangersvereniging. Adres-
sen en telefoonnummers zijn op te vragen bij Veilig Verkeer Nederland
in Hilversum, telefoon 035 - 211441 of bij De Voetgangersvereniging in

Den Haag, telefoon 070 - 3471501.

omgeving, veel emoties oproept.
Uiteraard als er ongevallen te betreu-
ren zijn, maar ook het gedrag van
andere verkeersdeelnemers kan door
snelheid, lawaai of het onvoldoende
rekening houden met elkaar de
gemoederen hoog doen oplopen.

Antennes

Veel mensen blijken problemen te
hebben met verkeersonveilige situ-
aties in de eigen buurt. VVN en De
Voetgangersvereniging kunnen met
hun plaatselijke afdelingen of con-
suls juist hier een belangrijke rol
vervullen. Speciaal verkeersdeelne-
mers als voetgangers, fietsers en
ouderen hebben „goede antennes,,
voor het opmerken van verkeerson-
veilige situaties. Soms ervaren zij
letterlijk aan den lijve dat de ver-
keerssituaties te wensen overlaten.
Zij kunnen dus goed constateren hoe
het met de verkeers(on)veiligheid is
gesteld.

Gevoelens

Nu het ministerie van Verkeer en
Waterstaat het verkeersveiligheids-
beleid decentraliseert naar,.de provin-
cies en de gemeente, is dit voor de
burger de kans om zijn stem te laten
horen. Het beleid is ermee gediend
als de burger wordt geprikkeld, ini-
tiatief toont en zijn verantwoorde-

lijkheid neemt. Temeer daar ver-
keersveiligheid niet alleen bestaat uit
de cijfers van de ongevalstatistieken,
maar ook op andere gronden is geba-
seerd. Zoals gevoelens van onveilig-
heid. Deze subjectieve beleving van
de verkeers(on)veiligheid valt niet in
cijfers uit te drukken, maar maakt
wel deel uit van hce burgers het ver-
keer ervaren.

Gedrag

Met de lokale en regionale gegevens
over verkeersonveiligheid gaan De
Voetgangersvereniging en VVN naar
de betrokken instanties, zoals weg-
beheerders, gemeente en provincie.
Veel meer nu dan nu het geval is,
moet verkeersveiligheid worden
ingebouwd vanaf de eerste planolo-
gische ideeën voor de wegenaanleg.
In een veilig verkeerssysteem is de
mens de maat der dingen, niet de
auto of welk ander vervoermiddel
ook.
In een ideale situatie zou een infra-
structuur via de weg van de natuur-
lijke evolutie tot stand moeten
komen. Hierbij volgen de verkeers-
maatregelen het natuurli jk gedrag
van mensen.
Wegen moeten zo zijn ingericht dat
het gebruik voorspelbaar is en dat
onzekerheid bij verkeersdeelnemers
wordt voorkomen.
Binnen de bebouwde kom, op pro-

Er wordt naar u geluisterd!

Bel 06 -350 340 80 en
geef uw mening over
verkeers(on)veiligheid
Veilig Verkeer Nederland heeft een 06-
telefoonlijn geopend. Op dit nummer
06-35034080 (circa 75 cent per min.)
worden publieksreacties verzameld
over verkeers(on)veiligheid. WN-
voorzitter Drs. Harry van den Berg stelt
de bellers een aantal vragen. De
antwoorden op deze vragen worden na
afloop van de huidige campagne over
verkeers(on)veiligheid en minder snel
rijgedrag gepresenteerd aan de politiek
verantwoordelijke personen.
Bel daarom nu 06 - 35034080 want ook
uw mening telt!

vinciale wegen en op ongevalsge-
voelige plaatsen, hechten VVN "en
De Voetgangersvereniging vooral
aan een veilige snelheid met een
geloofwaardige limiet. Hierdoor zou
ook de nu nog vaak voorkomende
oversignalering kunnen worden
afgebouwd. Verder is De Voetgan-
gersvereniging voorstander van de
invoering van de 30-km grens bin-
nen de bebouwde kom met uitzonde-

Voetgangers en fietsers zijn veel
vaker bij een verkeersongeval
betrokken dan autorijders en -pas-
sagiers. Dit blijkt uit onderzoek
van De Voetgangersvereniging, dat
gepubliceerd is in 'Het Voetgan-
gers Cijferboek.
De cijfers achter de voetganger in
het verkeer'. Het in 1993 geregi-
streerde aantal slachtoffers (doden en
gewonden) onder fietsers en voet-
gangers - ruim 3200 - staat ook in
schril contrast tot het werkelijke aan-
tal slachtoffers, dat ruim 70.000 (!)
bedroeg. Onder autorijders en in-
zittenden werden 45.980 doden en
gewonden geteld tegen 19.159 gere-
gistreerde slachtoffers. Voorts blijkt
dat mensen procentueel meer tijd
besteden aan het zich verplaatsen te
voet of per fiets (samen 48 pet.) dan
per auto (35 pet.).
Kinderen zijn de kwetsbaarste groep
weggebruikers: het aantal verkeers-
slachtoffers per 1000 inwoners in de
leeftijdsgroep van 5 tot 15 jaar ligt
twee keer hoger dan gemiddeld.
In gebieden waar de snelheidsgrens
50 km/u is, zoals binnen de bebouw-
de kom, kwamen bijna 1000 botsin-
gen tussen motorvoertuigen en voet-
gangers voor. In gebieden met een
lagere snelheidsgrens - zoals 30-km
gebieden - lag dit aantal op een frac-
tie hiervan, namelijk 56!
Oversteken is voor voetgangers het
gevaarlijkst: hier vindt ruim 73 pet.
van de ongevallen plaats.

Provinciale verschillen

Tevens is per provincie gekeken naar
het belang van verplaatsingen te
voet. Hieruit bleek dat inwoners van
de Randstad veel meer lopen dan

d* voetgangers
vereniging

inwoners van andere provincies. Het
minst wordt er gelopen in Friesland,
Drenthe en Overijssel.
Gemiddeld is de Nederlander een
kwart van de tijd die hij/zij zich per
dag in het verkeer begeeft, voetgan-
ger. In de vrije tijd neemt het aantal
verplaatsingen te voet nog steeds toe.
Aanleiding van het uitgebreide
onderzoek van De Voetgangersver-
eniging was de onderschatting van
het belang van verplaatsing te voet
en per fiets in de officiële mobili-
teits- en ongevalscijfers. Doel van
het onderzoek was een correcte
weergave van de mobiliteit te voet
van de Nederlandse bevolking in
relatie tot de algehele mobiliteit in
ons land. Volgens De Voetgangers-
vereniging dienen deze reële cijfers
door alle overheden te worden
gehanteerd om de juiste maatregelen
te nemen bij de uitvoering van het
verkeersveiligheidsbeleid.

BeldeWN
te hard rijden-lijn
06-35034080*

Mag 1 wat mfcider ! ?>
r rfat uw m^nlnff 4

Doel: minder verkeersslachtoffers en minder schade

Verbond van Verzekeraars
ondersteunt VVN-campagnes
Het in Den Haag gevestigde Verbond van Verzekeraars is de koepelorga-
nisatie waarbij bijna alle in Nederland werkzame verzekeringsmaat-
schappijen zijn aangesloten. Het Verbond behartigt de gezamenlijke
belangen van zo'n 300 leden. Met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft
het Verbond van Verzekeraars al jaren een goede band. De organisatie
van Verzekeraars ondersteunt VVN bij bepaalde projecten, zoals de
actie "Mag 't Wat Minder?" en bij de campagne gericht op jonge
bestuurders.

Sponsoring van de VVN-acties door
het Verbond van Verzekeraars
gebeurt op basis van concrete projec-
ten. En met name die projecten
waarvan de organisatie van verzeke-

raars vindt dat ze goed aansluiten bij
de eigen prioriteiten.
Overigens hebben alle belangwek-
kende pogingen om de aantallen ver-
keersslachtoffers en de hoeveelheid

schade die in het verkeer optreedt
terug te brengen, de warme belang-
stelling van het Verbond van Verze-
keraars. Naast de steun aan VVN
entameert en financiert het Verbond
van Verzekeraars ook wetenschappe-
lijk onderzoek van de SWOV om de
verkeersveiligheid te vergroten.
Voorts is men samen met onder
meer de ANWB sinds kort actief in
het helicoptertrauma-team en heeft
men onlangs het init iatief genomen
tot het instellen van een 'whiplash'-
platform.
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