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Bevestiging van ^^^~^~"^^~"~
dominee Speelman Holsbeckc schutterskoning Wüdenborch
op zondag 2 juli
Herman Speelman wordt zondag 2
juli aangesteld als nieuwe predikant
van de Gereformeerde Kerk in Vor-
den. Eind vorige weck streek hij sa-
men met zijn vrouw Manclla en hun
vier kinderen in ons ncgcnkastclcn-
dorp neer. Tot voorkort was Speelman
predikant in Wilsum en Kamperveen.
Dit zijn twee traditionele gemeenten
die in de kop van Overijssel liggen.
Wat dat betreft is Vorden veel minder
conservatief. Maar daar heeft de nieu-
we dominee ook bewust voor geko-
zen. 'Ik vind deze baan in Vorden een
enorme uitdaging omdat het een Sa-
men Op Weg Gemeente is. Dus een
gemeente waar zowel protestanten als
katholieken wonen en waar men el-
kaar probeert te zoeken. En dat
spreekt mij wel aan', aldus Speelman
in een interview met Weekblad Con-
tact. Zie Tweede Blad.

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Als je de kop - 'Bevolking Wich-
mond wil geen fietspad' - van het ar-
tikel dat vorige week in Weekblad
Contact stond gelooft, dan zou je
haast denken dat het fietspad tussen
Wichmond en sporthal 'de Lank-
horst' een overbodige luxe is. Een te-
lefonische enquête op donderdag 22
juni had als resultaat dat geënquêteer-
den (allemaal moeders met kinderen
tussen 2 en 12 jaar) met verbazing
kennis hadden genomen van de in-
houd van het zojuist genoemde arti-
kel. Men vond dat er wel degelijk een
fietspad behoort te komen.

Als ik dat dan vergelijk met de kop
boven het artikel, dan is hier sprake
van zeer tendentieuze berichtgeving.
Zelfwas ik niet aanwezig op de bewu-
ste informatieavond, maar dat is voor
mij geen belemmering om vast te stel-
len, dat 15 (niet gekozen) personen
geen representatieve afspiegeling
vormen van de Wichmondse bevol-
king. Over tendentieuze journalistiek
gesproken. Wat mij helemaal onge-
loofwaardig overkwam, was dat de
schrijver van bedoelde pennevrucht
Minny Klein Lebbink als enige aan-
wezige citeerde. Zij is nota bene eer-
ste belanghebbende in deze zaak.
Hoezo objectiviteit? Ik kan me voor-
stellen dat je tegen de aanleg van een
fietspad bent, waneer dat een stuk van
je tuin gaat kosten. Gemeenschapsge-
voel c.q. gemeenschapsbclang of ei-
genlijk gewoon eigenbelang?

Als journalist dien je niet slechts één
mening weer te geven; de opvatting
van anderen zul je dan ook moeten
weergeven. De dingen die Miny Klein
Lebbink naar voren brengt, zijn voor
haar verantwoording; dat mag alle-
maal in ons demagogisch - sorry - de-
mocratisch Nederland. Wat ik laak-
baar vind is, als zouden alle inwoners
van Wichmond deze mening zijn toe-
gedaan. Mevrouw klein Lebbink mag
best haar mening ventileren, de rest
van de bevolking van Wichmond is
capabel genoeg zich over deze zaak
zelf een mening te vormen en even-
tueel naar buiten te brengen. Wie
zwijgt stemt toe. Ja toch!

Overigens ben ik wel van mening dat
de Baakscwcg zo nu en dan als race-
baan gebruikt wordt. Een oplossing
zou kunnen zijn een rotonde op de
plaats waar nu de Dorpsstraat, Baak-
scweg en Lankhorsterstraat elkaar
kruisen. Het liefst tegelijk met de
werkzaamheden aan het nieuwe fiets-
pad. Ten eerste geeft dit meer veilig-
heid voor de overstekende fietsers en
ten tweede ontstaat er een verkeers-
remmend effect. De moraal van dit
verhaal: Fietspad? Ja graag!

Dick Somsen
Lindeselaak 16
Wichmond

Rob Holsbeeke is er zaterdagmiddag in geslaagd om tijdens de traditionele Oranje/eesten in het buurtschap Wildenborch
schutterskoning te worden. Tijdens de huldiging door voorzitter Mcnnink werd ook de nieuwe 'koningin' Christie Eze-
man in het zonnetje gezet. Er was dit keer ook vogelschicten voor kinderen in het programma opgenomen. Gerbcn Slig-
man werd 'Junior Koning'. Het Oranjcfecst begon met een optocht voor de schooljeugd vanaf de Wildcnborchseweg
naar defeestweide bij kasteel de Wildenborch. Hierna werden de ballonnen onder de muzikale tonen van ' Sursum Corda'
opgelaten. Vrijdag en zaterdag was het volle bak in de Kapel waar de toneelvereniging T.A.O. het blijspel 'Gebonden
groentesoep met balletjes' opvoerde. Onder regie van Reinier Klein Brinke bezorgde het toneelgezelschap de aanwezi-
gen weer een paar gezellige uurtjes. Voor uitslagi^kn de volksspelen zie elders in dit blad.

Kamerling laconiek over
eventuele milieuvervuiling
Burgemeester E.J.C. Kamerling
had dinsdag zijn avond niet. Nadat
hij in de raadsvergadering per on-
geluk zijn vorige standplaats War-
fum met Vorden verwarde, deed hij
een geval van mogelijke milieuver-
vuiling met een grapje af. 'Anders
leggen we er toch een stukje plastic
onder of een paar luiers', aldus Ka-
merling. Toen de heer M. Bakker
(D66) zich vervolgens kwaad maak-
te, liet Kamerling weten dat het
raadslid zijn woorden niet zo se-
rieus moest nemen. 'Ik mag toch
wel een grapje maken'.

Wat was er aan de hand. In de rond-
vraag van de gemeenteraadsvergade-
ring vroeg de heer M. Bakker (D66)
opheldering over een bericht dat die
dag in het Gelders Dagblad stond
waarin melding werd gemaakt van de
vondst van een partij vaten met onbe-
kende inhoud. Deze liggen opgesla-

gen in een roestige loods op de hoek
van de Enzcrinckwcg en de Hamc-
landwcg waar vroeger autohcrstclbc-
drijf en sloperij Bouwmcistcr geves-
tigd was. Volgens de gemeente l ijkt de
onbekende inhoud van de vaten op het
eerste gezicht op motorolic. Er zijn
inmiddels monsters genomen. Wet-
houder Aartscn beloofde in de vol-
gende commissievergadering terug te
komen op de resultaten van het onder-
zoek. 'Op dit moment weet ik nog
niets', aldus Aartsen. Toen burge-
meester Kamerling vervolgens de
mogelijke mil ieuvervuil ing met een
grapje afdeed, werd de heer Bakker
kwaad. 'Ik stel een serieuze vraag en
verwacht dat daar ook serieus mee om
wordt gegaan', waren de woorden
van de fractievoorzitter van D66.
Eerder op de avond ging de gemeen-
teraad accoord met het plan van het
college van B. en W. om het aantal
uren van de coördinatrice van de

Stichting Welzijn OudereiWorden te-
rug te brengen van 28 nJB20 uur in
de week. Wel zal er voor acnt uur in de
week een administratieve kracht wor-
den aangetrokken die een gedeelte
van de werkzaamheden van de coör-
dinatrice zal overnemen. Alleen D66
stemde tegen het plan. De democraten
zijn van mening dat de functie van de
coördinatrice niet op de splitsen valt.
Ook kwam de mogelijke opheffing
van de spoorlijn Zutphen-Winters-
wijk aan bod. Wethouder Muldcrije
liet weten dat zij op alle fronten zich
actief zal inzetten voor het behoud
van de spoorlijn.

PV Vorden
Afgelopen zaterdag hebben leden van
PV Vorden deelgenomen aan een
wcdvlucht vanaf St. Max. De totale
vlucht ging over een afstand van 408
km. De uitslagen waren als volgt: M.
Olijslagcr 1,4, 18; H. Eykelkamp en
Zn 2, 7, 14, 17; C. Bruinsma 3, 11; H.
Stokkink 5,6, 12, 13; Mevr. Oldcnha-
ve 8, 9, 15, 16, 19, 20; W. Oldcnhavc
10.

College blij met Gehandicaptenplatform
'We hebben onlangs al een plezierig
gesprek met U gevoerd en ik kan U
zeggen dat het college het als zeer
positief heeft ervaard dat er vanuit
de bevolking initiatieven zijn geno-
men om tot een Gehandicapten-
platform te komen. Mensen die er
zelf mee te maken hebben kunnen
zelf een goeie inbreng hebben. Ook
vind ik het een goeie zaak dat de
Bond voor Ouderen en de werk-
groep Toegankelijkheid erbij be-
trokkenworden'.

Dit zei wethouder M. Aartscn vorige
week woensdagavond tijdens clc pre-
sentatie van het 'Platform Vorden'.
De wethouder kreeg na deze woorden
gelijk uit handen van Ans Roe lof s de
statuten van het Platform Vorden
overhandigd met daarbij gelijkertijd
de begroting voor dit jaar. De doel-
stelling van het gchandicaptcnplat-
form is onder meer beleidsadviezen
geven aan de gemeente betreffende de
Wet Voorzieningen Gehandicapten.
Ook wordt het als haar taak ervaren

voorlichting te geven over de WVG
en om klachten te verzamelen en deze
door te spelen naar de gemeente. Ver-
der hoopt Platform Vorden in het na-
jaar betrokken te worden bij de eva-
luatie. Op lange termijn ziet het Plat-
form taken weggelegd op het gebied
van bereikbaarheid van openbare ge-
bouwen, verkeerssituaties en goede
contacten tussen de verschillende in-
stanties.
In de goed gevulde zaal van 't Stam-
pertje werd deze avond ook reeds
voorlichting gegeven enwel door me-
vrouw Ruysink en de heer Van Ma-
nen, ambtenaren die in Vorden belast
zijn met de uitvoering van de WVG.
Mede naar aanleiding van vragen
vanuit de zaal werd uitvoerig stil ge-
staan bij allerlei WVG-zaken zoals de
vcrgoedingssytcmatiek ten aanzien
van het vervoer en procedures die ge-
volgd moeten worden bij aanvragen
voor woningaanpassingen voor ge-
handicapten. Al dit soort informatie
zal verwerkt worden in een folder dat
'Platform Vorden' dit jaar nog zal uit-

geven. Naar aanleiding van vragen
vanuit de zaal vertelde wethouder Ria
Aartsen dat het bedrag dat de gemeen-
te Vorden bijvoorbeeld in 1994 voor
het WVG budget kon besteden niet
opgesoupeerd is. Ria Aartsen hier-
over: 'Wc hebben allereerst een groot
deel van het bedrag dat is overgeble-
ven gereserveerd voor 'later'. Het be-
drag dat daarna overbleef is ingezet
voor de begroting 1995 maar blijft
wel voor de WVG 'geoormerkt', al-
dus de wethouder die wat dit laatste
betreft een bedrag noemde van
275.000 gulden.

Ten aanzien van de vervoersvoorzie-
ningen voor gehandicapten deelde zij
mede dat de gemeente Vorden 70 pro-
cent vergoedt terwijl de landelijke
norm vijftig procent bedraagt. Het
Platform Vorden dat de komende tijd
nog meteen aantal bestuurlijke perso-
nen zal worden aangevuld bestaat
momentcel uit Henk van de Schoot,
Ans Roclofs, Gea ter Beest, Willcm
Doctoren Mary van Hclvoort.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 2 juli 10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen uit
Ede. Er is zondagsschool en geen jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur bevestigingsdienst ds.
H.A. Speelman; 15.00 uur intrededienst ds.
H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur Eucharistieviering, Tie-
nerkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 juli Pastoor J.
Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 1-2 juli dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255. i
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 vooroverleg.

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 1-2 juli P.J. Waart, Barchem, tel.
(05734) 1744. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderiand
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. Juli: mevr. Kamerling,
tel. 1940, b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 u.

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 13.30-17.3*0 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 2 juli 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Gezinsdienst; afscheid kinderkerk.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 juli 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 2 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. het Dames en Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 juli Pastoor J.
Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren 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.

Oranjefeest Wildenborch
De uitslagen van de diverse spelen van het Oranjcfecst in Wildenborch waren als
volgt: Vogclschieten: l Rob Holsbeeke, 2 Gcrrit Klein Brinke, 3 Marcel Dekker.
Vogelschicten jeugd: l Gerben Sligman, 2 Patrick Koning, 3 Matthijs Bercnpas.
Schijfschicten: l Herman Wezinkhof, 2 Arjan Zwevcrink,, 3 Frans Staring. Dog-
carrijden: l Karin Tiemesse, 2 Gerda Bijenhof, 3 Arnold Winkels. Stoelendans: l
Wim Sligman, 2 Dick Pardijs, 3 Gerda Bijcnhof. Briefposten: l Heleen Kistema-
ker, 2 Harmke Pardijs, 3 Annie Langwerdcn. Kegelen: l Gerrit Klein Brinke, 2
Erik Pardijs, 3 Harry Dinkelman. Ballonschieten: l Arjan Berenpas; 2 Frans Sta-
ring; 3 Appic Klein Brinke.

Banknummer
Rabobank Vorden
ABN/AMRO Vorden
SNS-bank Vorden

36.64.47.475
47.30.94.835
93.33.31.479

Girovan de bank
862923
837570
310031



Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATR1XPLE1N 6
7031 AJWEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4'
7251 BB VORDEN

tel:05752-3008

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN:

WIJ VERHUREN
OOK

PARTYTENTEN
EN STOELEN

Vraag vrijblijvend
inlichtingen bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

GRANDIOZE
OPRUIMING

Mode 10-70%

Sieraden HALVE PRIJS
excl. zilver/doublé

Centuurs HALVE PRIJS

En nog veel meer leuke
koopjes!

Tot ziens bij

DEMI BIJOU
ZUTPHENSEWEG 8-TEL 3785

VORDEN
exclusief, kwaliteit, service

"Nederland belt

tot tien" kaarten
Op 10 oktober veranderen meer dan

2 miljoen telefoonnummers.

Wij hebben een unieke serie originele

wijzigingskaarten. Slel uw relaties snel

op de hoogte van uw nieuwe telefoon-,

fax- en modemnummers.

handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ
WEEVERS M

NEDERLAND BELT TOT TIEN

NIEUWE

FRANSE
SPECIALITEITEN!
Knoflook-Olijfbrood
Baquette knoflook

Baquette kaas

\Heerlijk bij de barbecue;

\ Ook om zelf thuis af te
bakken!

Burg. Galléestraat 22
Vorden -Tel. 1877

GELDIG WEEK 26 (van ma. 26/6 t/m za. 1/71995)

UIT ONS VLEESASSORTIMENT:

RUNDERBRAADSTUK 1 kilo van 26,90 voor 19,90
SPEKLhPPEH ambachtelijk gemarineerd, l kilo van 11,90 voor 6,98

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO MOUT BOOgram gesneden van 1,99 voor 1,49

Wij hebben onze Vergeer kaasprijzen BLIJVEND in
prijs verlaagd.

DEZE WEEK EXTRA:

VERGEER JONG BELEGEN
1 kilo van 11,98 voor 8,98

GROENTE- EN FRUITAFDEUNG:

VAN DE TV:

PERZIKEN bak 1 kilo van 3,98 voor 1,98
CLEMENTINA'S 1 kilo van 3,98 voor 2,98

FRANSE GOLDEN DELICIOUS
zak a 1'/2 kilo van 3,98 voor 2,98

GRIJP UW KANS VOOR VAKANTIE-VOORDEEL:

met inlevering van volle spaarkaarten:
GROTE FLACON SANEX DOUCHE 9.95
met inlevering 1 volle spaarkaartNU
ELSEVE SHAMPOO of CREMESPOELING van 6,99 voor4,99
met inlevering 1 volle spaarkaart
LU PAKKET bestaande uit:
1 pak chocoprince, 1 pak caramelwafels, 1 pak chocobars, totaal 6,97
met inlevering 1 volle spaarkaart

4,95

GRATIS

...1,97

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

SMITH'S CRISPY CHIPS
diverse smaken zak a 200 gram, nu 2 zakken van 3,78 voor 2,84
LIGA EVERGREEN diversesma/cen, dubbelpak van 5,98 voor 3,99
FRISTI tetrapaka 1 liter van 1,99 voor 1,79

Spaar daarbij voor een origineel MAEX T-shirt, winkelwaarde 45,00.
Bij inlevering van 2 streepjescodes bijbetalen 14,95.

BENT U AL LID VAN ONZE CLUB??
Maak gebruik van onze GRATIS Edah-Card en geniet van de vele voordelen:

altijd 5% korting op al onze Edah artikelen
elke week een spetter met een korting van ca. 25%

t/m 1 juli 10% kassakorting bij MS mode
Voor meer informatie vraag bij onze kassières!

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

••'"O P E N I N G S T I J D E N"*"

•MA. 10.00-18.00 uur* 'DI.-WO.-DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur* *ZA. 8.30-16.00 uur*

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

.

*" ^06-0506

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag van

l O tot 1 2 en van 2 tol 4 uur
kunt u gratis bellen met onze
service-afdeling. Daar kunt u
ook terecht voor het adres

van de Edah bij u in de buurt

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

omdat we nog zoveel moois hebben.

EENMALIGE
LEEGVERKOOP

van onze kassen.

50% KORTING
op Begónia's, Vlijtig Liesje, Afrikaantjes,

Salvia (4 kl.), Siertabak, en/., enz.

En nog véél meer lagere prijzen
Op 29 + 30 juni en l juli

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak
Baak (bij de kerk)

Tel. (05754) 1406

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

Balkhout 50 x 100, l. 6 m 3,- p.m.

Balkhout 50 x 150, l. 6 m 4,50 p.m.

Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m.

Golfplaten asbestvrij 153 x 110 25,- p.st.

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

l/w

Dialezing
Oud Vorden

door W. Aartsen

Woensdag 5 juli
Tijd: 20.00 uur

Plaats: „de Voorde"

ten bate van de restauratie van de Dorpskerk

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

""«IIDRA
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

r

e

ff. Slagerij Jan Rodenburg
ook uw barbecue specialist

SPECIALITEITEN

Hamburgers speciaal

5 halen
4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden varkensrollade
100 gram ƒ l f75

Boeren snijworst

100 gram ƒ 1 ,69

1

WEEKEND

Haas / rib
karbonade

ƒ 10,45

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Slavinken
per stuk ƒ 1 ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor.

Slagerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

Met ingang van 30 juni a.s. stop ik met het beheren van het

Ludgerusgebouw te Vierakker.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat

U ir\ mij stelde.

En ik beveel van harte mijn opvolgers bij U aan.

Met vriendelijke groet,

Cecile Elissen-Overvelde

* * *

Aansluitend aan het bovenstaande delen wij, Henk en Karin

Derksen U mee, dat wij het beheer van het Ludgerusgebouw op

ons hebben genomen per 1 juli a.s.

Wij willen er tevens een nieuwe naam aan geven en wel

Café De Bosrand
Wij hopen als nieuwe beheerders U in de komende tijd te

ontmoeten en zullen proberen zoveel mogelijk aan Uw wensen

te voldoen.

Met vriendelijke groet,

Henk en Karin.

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

3 JULI

VOORSPEEL A VOND
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 JIIl l pianoles te krijgen.

2 BOS BLOEMEN 8,95

PERKPLAN1 EN



Mooi was ons gouden huwelijks-
feest,
bedankt dat u er bent geweest.
Kado's, planten, bloemen, telefoon,
kaart of brief
alles was ons even lief.
Terugzien naar deze fijne dag,
vervult ons met een blijde lach.

Hartelijk bedankt van

Dien en Gerrit
Bogchelman

Emmalaan 3, Vorden.

Op 10 juni j.l. waren wij 25 jaar
getrouwd.
Voor alle gelukwensen, bloe-
men en cadeaus willen wij U
ook namens onze kinderen
heel hartelijk bedanken.

Deze schitterende dag zullen
we in ons hart bewaren!

Jan en Derrie
Pieterse

Hackforterweg 19,
Wichmond.

*****«£

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

• TE KOOP: 2 2-pers. zit-
bank, donkerbruin leer f 250,-.
Tel. (05754)1910.

• M.i.v. 1 juli TE KOOP:
nieuwe eetaardappelen. J.M.
Wijnbergen, Lochemseweg 4,
Warnsveld, tel. (05750) 23393.

• Denk aan de Jong Gelre
fietsvierdaagse op 3, 4, 5 en
6 juli. Start 18.30 uur Dorps-
centrum.

• Stel zoekt met spoed
woonruimte in Vorden e.o.
Tel. (05752) 2498.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp, zelfstandig kunnen
werken. Brieven onder nr.
V14-1, Buro Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Denk aan de Jong Gelre
fietsvierdaagse op 3, 4, 5 en
6 juli. Start 18.30 uur Dorps-
centrum.

• TE KOOP AANGEBODEN:
box + kinderstoel, 3 1-pers.
ledikanten met toebehoren,
eetkamer ameubelement,
wandmeubel, ronde tafel, ei-
kenhouten kastje, gasfor-
nuis, damesfauteuil. Tel.
(05752)2321.

• TE KOOP: Opel Ascona
16S, bouwjr. '83, APK 3-'96.
f 1250,-. Tel. (05752) 2917 na
18.00 uur.

• Vrouw, 47 jaar + 2 rustige
kinderen zoekt met spoed
woonruimte in buitenge-
bied. Wil als tegenprestatie
huishoudelijk/verzorgend werk
doen. Brieven onder nr. V14-2,
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Biljartvereniging „Krijt Op
Tijd", Wichmond, vraagt nog
nieuwe leden voor het biljart-
seizoen '95-'96. Senior- en
jeugdleden v.a. 16 jr. kunnen
zich opgeven bij het bestuur of
café-rest. 'd' Olde Kriet', Wich-
mond, tel. (05754) 1285.

• GEZOCHT: een lieve be-
trouwbare eerlijke vriend ca.
70 tot 74 jaar. Tel. (05490)
827317.

• TE KOOP: Talbot Solare
1.6 GLS (= luxe uitvoering);
bouwjaar 1983, nieuwe LPG-
install. (1993), trekhaak, radio.
Vraagprijs f 950,-, Idema, tel.
(05752)6814.

DINSDAG 4JULI
750E GROTE
VORDENSE

BINGO
M ET JACKPOT TOT

F 2.000.-

3 EXTRA GRATIS
RONDES

Aanvang 20.00 uur
in „de Herberg"

Dorpsstr. 10-VORDEN
(05752)22 43

f Dennis Verkijk :••
en

Wilma Haaring

gaan trouwen
op donderdag 6 juli 1995
om 10.00 uur in het gemeentehuis
te Ruurlo.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.00 uur in
,,de Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

l Hazelnoot 24,
!> 7261 HD Ruurlo.,
4MHMHHMN*-

Op maandag 10 juli a.s.
hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest

te vieren.

Harry en Toos
Wagenvoort-Neerlaar

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom op onze receptie van 14.00 tot

15.30 uur in Bodega „'t Pantoffeltje" aan de
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Juni 1995.
,,de Biele", Kruisdijk 1,
7251 RL Vorden.

1945 1995
Op 6 juli 1995 zijn wij 50 jaar getrouwd.

We hopen deze bijzondere dag te
vieren met onze kinderen en
kleinkinderen op vrijdag 7 juli a.s.

H. Berenpas
en

G.H. Berenpas-Mulderije

U bent welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in
Bodega „'t Pantoffeitje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Bar. v.d. Heydenlaan 30,
7234 SC Wichmond.

Op dinsdag 4 juli 1995 hoop ik,

D. Meijerink1

80 jaar te worden.

Degene die mij hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op de receptie van 20.00 uur

tot 21.30 uur in 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

e
De Delle 13,
7251 AJ Vorden.

UITNODIGING
Onze directeur, JAN MARIJNISSEN, is 25 jaar

aan de St. Willibrordusschool verbonden.
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is er op

vrijdag 7 juli een feestelijke viering in de
H. Willibrorduskerk te Vierakker.
De viering begint om 9.00 uur.

Tevens is er gelegenheid tot feliciteren op:

Vrijdag 7 juli
van 20.00 tot 23.00 uur

Wij nodigen U van harte uit hierbij aanwezig te
zijn.

Koffie en gebak staan voor u klaar.

het bestuur, de oudercommissie en de M. R.
van de St. Willibrordusschool te Vierakker.

adres: St. Willibrordusschool,
Vierakkersestraatweg 45, Vierakker.

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

We hebben de afgelopen tijd geleerd,
dat U ons werk zeer waardeert.
Want wie had nu kunnen denken,
dat U ons zoveel genegenheid zou schenken.
Heel veel klanten toonden weer eens aan,
dat het goed is om door te gaan.

Arno en Els.

50 jaar Abraham
Via deze weg willen wij buren - barpersoneel:
Henk, Hans, Peter, André - voor 't etentje: Nan
en Gerard - muziek: Life Style en Kas Bendjen

- klanten: de jeugd, Vorden 6,
billardvereniging KOT, „Op goed geluk"

zaterdagmiddagploeg - zwemdames - Catering
- Fotografie Eric

hartelijk bedanken voor alle hulp, felicitaties,
belangstelling, bloemen, kado's, Abrahams,

etc., zodat deze dag een „onvergetelijke" dag
is geworden voor Toon.

Bedankt! Toon, Yvonne en Nancy.

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Voor TIMMER-en
METSELWERK

HARMSEN
BELLEN

Tel. 05752-1486

BUURTVER.DELDEN
organiseert de

7eVORDENSE
KLOOTSCHIET-

MARATHONookm)
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

ZOMER AANBIEDING

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN

... VERS FRUIT
VLAAI...

een vlaai met Zwitserse room en veel vers fruit.
Goed voor 12 gulle punten.

DIT WEEKEND
voor maar 17,50

VLAAIEN
0 22 cm, goed voor 8 heerlijke punten,

Hmmmm.
Wij hebben voor U:

APPEL SPECIALITÉ, BOSVRUCHTEN en
KERSEN

DIT WEEKEND 9,50
WEER 'NS WAT ANDERS!
NIEUW in ons assortiment:

BELGISCHE
WAFELS

zie ook onze dagaanbiedingen

l/oor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

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.

fsmtDe dagindeling in de practijk gaat er vanaf 19 juni zo uitzien:

08.00-12.30 uur: assistente aanwezi^^okter houdt spreekuur.
U kunt telefonisch^Ran de balie terecht voor het afhalen en
bestellen van recepten, het maken van afspraken voor het
spreekuur en voor alle kleine verrichtingen door de assistente.

12.30-13.00 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.

ALLES VOOR UW
SPROEI-INSTALLATIE

VOORTUINEN

POMP + KOPPELINGEN,
SLANG EN SPROEIERS

SPECIALE PRIJZEN

Volledig advies aanwezig.

Ook VIJVERPOMPEN in
verschillende modellen.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Zijn uw kozijnen en ramen
aan renovatie toe?

Overweeg dan of kunststof het
onderhoudsvrije alternatief kan

zijn. Bel hiervoor:

HARMSEN
Tel. 05752-1486

fi

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

.OPPERS „o
Zomerse aanbiedingen

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 29 juni, vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli

KIPPEPpTEN
4,985 stuks

Vleeswarenspecial:

PASTA SALADE Dl
MAMA

(met gratis 4 Italiaanse bollen)

A OC
250 gram T^£_vJ

Keurkoopje van dit weekend:

BARBECUE-WORSTJES

4,954 stuks

SPECIAL: VLEESWAREN:

PARMA SCHIJF
(Varkensfilet, gevuld met

parmaham en kaas)

100 gram 2,45

SPECIAAL
AANBEVOLEN!

SPINATA
ROMANA

100 gram O,*/ O

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

GROTE KROP
IJSBERGSLA

NU per stuk 1,25

RETTICH
RAUWKOST

2,50250 gram

Holl. OOG-
MELOEN

TOT EN MET ZATERDAG 1 JULI A.S.
KUNNEN DE KIWI-KLEURPLATEN NOG

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

échte.

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

VRUCHTEN
VLINDERS
NU VOOR 1,50

BOL FJES

KERSEN
FLAPPEN

6 HALEN 5 BETALEN

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



Senioren Comfort Slaapkamer

Auping Auronde
in vele kleuren en houttinten
Auronde 1000 160/200
met 2 hand verstel ba re Auping
dwarsgespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

nu 1.795,=

Uitgevoerd in wit laque met beuken.
Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te
schuiven. Zowel in 160 als 180 cm. breed
verkrijgbaar. 160/200
van 2650,= nu 2.395,-

Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

Senioren ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

nu 895,-
Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uit: geloogd grenen ledikant met

2 nachtkastjes. Leverbaar in de maten 140,

160 en 180 breed.

140/200 van 1695 =

nu 99 5,-

-

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve ttpgslapers,
stapelbedden en hofecombinaties.

Uitgevoerd in massief grenen en perfekt
afgewerkt. Honderden mogelijkheden.
Bijvoorbeeld deze Hoekcombinatie.

• Bed ook voor andere mogelijkheden

geschikt. w
• Geen gebruik van schadelijke stoffen.

• Massief grenen constructie.

• Geen zichtbare sÉfceven.
• Inclusief lattenboJem.

Hoekcombinatie
met trap en hek

nu 1199,-
excl. laden

Uitvoering mogelijk in: gelakt, geolied, onbehandeld en geloogd grenen

Ruimtebesparende
bedden

* Vouwbed met lattenbodem en interieurmatras
maat 80/190
van 259,= nU 1 79,=

* Prachtig houten vouwbed.
vouwbed met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras. Maat 80/200

nu 599,=
* Onderschuif-combinatie wit, stalen divanbed met
onder-schuifbed en versterkte spiraal.
van 599,- nU 499,=

* Bedbank uitschuifbaar zowel als éénpersoons- als
2 persoonsbed geschikt, inclusief matras en 2
opbergladen, geheel compleet,
van 1.695,= nu 1.349,=

* Stapelbed uitgevoerd in gelakt grenen hout of in
wit met lattenbodems 90/200
van 699,= HU 499,=

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwart met beuken poten.

Maat 140/200 cm.

nu 599,-
Ook leverbaar in 160/200 cm.

Bijpassend nachttafeltje ƒ 239,- per stuk

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ± 14 cm dik met
aan één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
130/190
140/200
160/200
180/200

van 259.=
van 289,=
van 299.=
van 299,=
van 319.=
van 339,=
van 369,=
van 389,=
van 419,=
van 479,=
van 559,=
van 639,=

voor 199,:
voor 229,=
voor 239,=
voor 239,=
voor 249,=
voor 269,=
voor 289,=
voor 319,=
voor 349,=
voor 399,=
voor 459,=
voor 539,=

Perfolatex
schuimrubber matras
Een perfekte matras met een soepele stretch tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt. Dikte ± 14
cm. 5 jaar garantie

van 659,= nu 549,=
van 659,= nu 549,=
van 749,=
van 749,=
van 959,=

80/190
80/200
90/190
90/200

120/190
140/200 van 1129,=

Combimatras

nu
nu
nu
nu
nu
nu

599,=
599,=
799,=
929,=

Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± 15 cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210

120/190
140/200
160/200

van 399,=
van 469.=
van 449,=
van 519,=
van 549,=
van 619,=
van 799,=
van 919,=

voor 339,=
voor 399,=
voor 379,=
voor 449,=
voor 479,=
voor 539,=
voor 699,=
voor 799,=

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

SHOWROOMKASTEN
*Vouwdeurkast in de kleur alpine wit met
spiegeldeur 200 cm breed, 220 cm hoog
van 3095,= ntl 1695,=

*Schuifdeurkast, eiken structuur met spiegel-
deur 1 00 cm breed, 200 cm hoog.
van 945,= nU 699,=

*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit, met halo-
geen verlichting 200 cm breed, 295 cm hoog.
van 3095,= nil 1695,=

*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 1 00 cm breed, 200 cm hoog.
van 2295= nU 1595,=

*Vouwdeurkast, front: houtsoort ahorn, met
spiegeldeur. 1 80 cm breed, 220 hoog
van 1695= nU 1349,=

SHOWROOMSLAAPKAMERS
* "Zwevend" ledikant in de kleur roomwit met
2 nachttafels. Maat 1 80/200 cm
van 1995,= nU 1295,=

*Slaapkamer in kersenstructuur met achterwand,
verlichting en 2 nachtkastjes
van 1995,= nU 995,=

*Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastje. Maat: 1 60/200 cm
van 1995,= DU 1295,=

*Geloogd grenen slaapkamer met 2 nachtkastjes.
Maat: 1 80/200 cm
van 3350,= nU 1995,=

*Boxspringcombinatie van Jan de Bouvrie.
Bestaande uit 2 boxsprings met hoofdbord, voet-
borden en 2 nachtkastjes. Maat: 1 80/200 cm
van 8550,= nU 4995,=

EDIKAIM' EN
1-PERSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank
gelakt met lattenbodem 90/200,
van 479,= nu 369,=

Ledikant van MDF, met strakke vormgeving,
wit gelakt met lattenbodem en
laden. 90/200 van 499,= F1U

Stalen ledikant met versterkte spiraal.
In wit en zwart ny J 99
90/200 van 349,=

2-PERSOONS
Eigentijds blank gelakt ledikant. Incl.
lattenbodem. 140/200 van 549,= UU

Wit ledikant 140x200 van 599,= RU 399/ =

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 05750-12816



CONTACT TWEEDE BLAD
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57e jaargang no. 14

Vorden

Speelman wordt nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk in Vorden:

In de PoliticVaria van vorige week
stond het bericht dat diverse bedrijven
in Vorden telefonisch waren benaderd
met de vraag of ze een advertentie
willen plaatsen in een speciale krant
omtrent het klooster in Kranenburg.
Aangezien sommige ondernemers de
acquisiteur niet vertrouwden schakel-
den ze de politie in. Deze had vervol-
gens contact gehad met het klooster
maar daar zeiden ze niets af te weten
van deze uitgave. Daarom vermoedde
de politie dat het ging om een oplich-
ter. Maar dit blijkt niet op waarheid te
berusten. Er zal wel degelijk een blad
uitkomen waarin aandacht wordt be-
steed aan het klooster in Kranenburg.
In het blad 'Zorg aan Zet' - dat be-
doeld is voor medewerkers van ver-
zorgingshuizen in de Regio Arnhem
en Oost Gelderland - zal op een inleg-
vcl aandacht worden besteed aan het
klooster. De aquisiteur was in op-
dracht van de Gelderse Stuurgroep
Werkgelegenheid in Arnhem op zoek
naar Vordcnse bedrijven hierin willen
adverteren.
Verder had er vorige weck donderdag
een ongeluk plaats op de kruising van
de Dorpsstraat met de Raadhuisstraat.
Het ongeluk werd veroorzaakt door
een 21 -jarige automobilist uit Weurth
die met zijn wagen en aanhanger uit
de richting Ruurlo kwam. Ter hoogte
van de Raadhuisstraat wilde hij links-
af slaan. Toen een 55-jarige fietser uit
Spanbrock de auto aan de rechterkant
passeerde, trok de wagen op. De aan-
hanger zwenkte daarbij naar rechts en
botste tegen de fietser aan. De fiets
werd zwaar beschadigd. De 55-jarige
man uit Spanbrock kwam met de
schrik vrij.

Geen uitvallers
Avondvierdaagse
De avondvicrdaagse die de Vordcnse
gymvereniging 'Sparta' jaarlijks or-
ganiseert, kende dit keer twee hoogte-
punten. Allereerst het sportieve ge-
deelte: er gingen in totaal 670 deelne-
mers van start die allen donderdag-
avond zonder 'kleerscheuren' de fi-
nish haalden. Een ander opmerkelijk
feit, de afgelopen tien jaar was het bij
de intocht altijd huilen met de pet op,
steeds slechte weersomstandigheden.
Dit keer bleef het bij de intocht die on-
der meer door burgemeester Kamer-
ling en wethouder mevrouw Aartscn
werd gadegeslagen, droog.
Op deze slotdag werd er in de omge-
ving van het buurtschap Delden ge-
wandeld. Vandaar uit ging het rich-
ting school het Hoge waar de medail-
les werden uitgereikt. Terwijl de mu-
ziekvereniging 'Jubal' uit Wichmond
op het schoolplein vrolijke klanken
ten gehore bracht, maakten de deelne-
mers zich gereed voor de intocht.
Hieraan werd medegewerkt door de
plaatselijke muzickkorpsen 'Sursum
Corda' en 'Concordia'. Tijdens de in-
tocht werd onder meer het Burge-
meester Vunderinkhof aangedaan,
hetgeen bij de bewoners, een mix van
jong en oud, zeer op prijs werd ge-
steld. Getooid met fraaie boeketten
bloemen van familie en vrienden
kwam de stoet uiteindelijk bij de
dorpsschool waar de heer Eilander
alle deelnemers en medewerkers na-
mens 'Sparta' dank bracht.

Belangstelling voor
restauratieconcert
valt enigzins tegen
De belangstelling voor het benefiet-
concert dat afgelopen zaterdagavond
in de Christus Koningkcrk werd ge-
houden voor de restauratie van de
Dorpskcrk viel ietwat tegen. Er waren
slechts een kleine tweehonderd be-
zoekers die naar het concert van het
Vordcns Mannenkoor en de Icselka-
pel kwamen luisteren. De sfeer was er
echter niet minder om. De belangstel-
lenden genoten volop van het concert.
Het Vordens Mannenkoor en de Icscl-
kapel brachten een zeer gevarieerd
programma. In de pauze werd er kof-
fie en thee geschonken op het plein
voor de kerk. Ondanks het feit dat het
concert niet zoveel heeft opgebracht
was de gcldwcrvingscommissie
zaterdagavond bijzonder te spreken
over de samenwerking tussen de ge-
zamenlijke Vordcnse kerken.

'De positie van de predikant is heel labiel geworden'
Herman Speelman wordt zondag 2
juli aangesteld als nieuwe predi-
kant van de Gereformeerde Kerk
in Vorden. Eind vorige week streek
hij samen met zijn vrouw Manella
en hun vier kinderen in ons negen-
kastelendorp neer. Op het moment
dat de verslaggever van Weekblad
Contact langs komt voor een ken-
nismakingsgesprek staat het huis
van de familie Speelman nog vol
met niet uitgepakte verhuisdozen.
'Let niet op de rotzooi', veront-
schuldigt de 41-jarige predikant
zich nadat hij de deur van de domi-
neeswoning aan de Zutphenscweg
heeft open gedaan. 'We hebben nog
niet de tijd gehad om alles op te rui-
men'. Het interview heeft plaats in
de woonkamer waar verschillende
bloemboeketten staan van mensen
die het domineesgezin veel succes
wensen in hun nieuwe standplaats.
Tot voorkort was Herman Speel-
man predikant in Wilsum en Kam-
perveen. Dit zijn twee traditionele
gemeenten die in de kop van Over-
ijssel liggen. Wat dat betreft is Vor-
den veel minder conservatief. Maar
daar heeft hij ook bewust voor ge-
kozen. 'Ik vind deze baan in Vorden
een enorme uitdaging omdat het
een Samen Op Weg Gemeente is.
Dus een gemeente waar zowel pro-
testanten als katholieken wonen en
waar men elkaar probeert te zoe-
ken. En dat spreekt mij wel aan', al-
dus Speelman.

Wie is dominee Speelman?
'Ik ben geboren in Groningen maar op
2-jarige leeftijd zijn wc al naar Am-
sterdam verhuisd. Ik voel me dan ook
geen Groninger. Ik ben een Amster-
dammer. Want daar ben ik opgegroeid
en naar school geweest. Aan het eind
van m'n middelbare schooltijd kwam
gaandeweg het besef dat ik predikant
wilde worden en ben ik theologie
gaan studeren aan de universiteit van
Amsterdam. Waar dat besef vandaan
komt is altijd moeilijk te verklaren.
Mijn opa was bijvoorbeeld ook predi-
kant. Maar die overleed al vrij vroeg.
Ik was toen nog een kind. Dus dat
heeft in feite nooit echt een rol ge-
speeld. Meestal is het een combinatie
van allerlei factoren. Laten wc het
daar maar op houden.'

Het was dus geen roeping?
'Ik weet het niet. Ik zie mijn werk ook
veel als een baan. Als getrouwd predi-
kant ontkom je daar ook niet helemaal
aan. Want als echtgenoot en vader van
vier kinderen moet je ook je verant-
woordelijkheid kennen. Simpel ge-
zegd: Er moet brood op de plank ko-
men. Ik leef en denk nu ook heel an-
ders dan vijftien jaar geleden. Ik ben
de eerste tien jaar ongetrouwd predi-
kant geweest. Als vrijgezel kun je als
het ware geheel en al getrouwd zijn
met de gemeente waarin je werkt. Je
gaat daarin op. Zo at ik bijvoorbeeld
regelmatig bij de mensen thuis. Ik

hoefde ook geen rekening te houden
met vrouw en kinderen. Nu moet ik
mijn aandacht richten op zowel mijn
gezin als de gemeente. En dat is niet
altijd even makkelijk om daar een
juiste balans in te vinden. Vooral om-
dat het zo leuk is om vader te zijn. Het
is een balans tussen een roeping en
een baan. Maar je moet er natuurl i jk
wel voor zorgen dat je weet waarom
je predikant bent. Dat mag je niet uit
het oog verliezen.'

Waar bent u als predikant begonnen ?
'In Krabbcndijke. Dat ligt in Zeeland.
Vervolgens ben ik naar de polder ge-

gaan. Urk om precies te zijn. En de
laatste jaren heb ik als predikant ge-
werkt in Wilsum en Kamperveen.
Twee kleine gemeenten die tussen
Zwolle en Kampen liggen. Terugkij-
kend op deze plaatsen zijn het alle-
maal traditionele gemeenten geweest.
De effecten van de secularisatie zijn
daar ook veel minder te merken. Men-
sen in plaatsen als Wilsum een Kam-
perveen gaan ook nog massaal naar de
kerk toe. Wat dat betreft is het hier
minder traditioneel.'

Heeft u daar bewust voor gekozen ?
'Ja, in zoverre je natuurlijk kiest voor

een bepaalde gemeente. Want je
wordt gevraagd. Er wordt een beroep
op je gedaan. Maar ik had natuurlijk
ook 'nee' kunnen zcgggen. Maar daar
moetje dan wel een hele goede reden
voor hebben. Ik heb echter voor Vor-
den gekozen omdat ik van mening
ben dat het af en toe goed is om te ver-
kassen. En Vorden is vergeleken bij
Wilsum en kamperveen ook echt een
hele andere plaats. Daar heb ik wel
heel bewust voor gekozen. Ik vind
deze baan in Vorden een enorme uit-
daging omdat het een Samen Op Weg
Gemeente is. Dus een gemeente waar
zowel protestanten als katholieken

wonen en waar men elkaar probeert te
zoeken. En dat spreekt mij wel aan.
Daar wil ik me graag voor inzetten.'

Gelooft u in een oecumenische kerk?
'Ja, daar geloof ik in. Maar dat bete-
kent niet automatisch dat je alles op
een hoop moet harken. Het moet wel
mogelijk zijn dat je naast oecumeni-
sche diensten ook afzonderlijke kerk-
diensten houdt. Dat werkt veel beter.
Want anders ontstaat het gevaar dat
die gezamenlijke kerk van protestan-
ten en katholieken weer uit elkaar
barst. En dan ben je weer net zover.
Daarom ben ik er geen voorstander
van om alles op één hoop te gooien.'

De kerk wordt steeds minder frequent
bezocht. Hoe krijg je als predikant de
mensen weer terug in de kerk?
'Dat een moeilijke vraag. Ik denk dat
het belangrijkste is dat we terug gaan
naar de kern. Naar de eenvoud. Als
predikant kun je wel allerlei hocus po-
kus uit de kast halen, maar dat werkt
niet. Want het gaat erom dat de bood-
schap die je te vertellen hebt over-
komt bij de mensen. Hoe vaak hoor je
niet van mensen dat ze wel naar de
kerk zijn geweest, maar dat het ze
niets heeft gedaan. Je hebt dan een he-
leboel gehoord maar per saldo heeft
het je dan niet geraakt. En daar ligt
voor ons als predikanten een belang-
rijke taak. Maar een volle kerk is ook
geen garantie dat het goed gaat. Je
kunt soms met tien mensen meer gods-
dienst hebben dan met duizend. Dat
moetje ook niet uit 't oog verliezen.'

Maar dat neemt niet weg dat het er in
de jaren 90 niet gemakkelijker op ge-
worden is voor een predikant.
'Nee, de positie van de predikant is
ook heel labiel geworden. Vroeger
werd een predikant ook door iedereen
erkend. De dominee was iemand die
de Schriften kon uitleggen. En ieder-
een erkende de schrift als gezagheb-
bend en anders wel de uitleg daarvan.
Tegenwoordig staat de predikant bij
wijze van spreken met lege handen.
Hij heeft haast geen gezag meer en
toch moet hij functioneren. Het enige
dat hij kan doen om ingang te hebben
bij de mensen is door zich aan te pas-
sen. Maar dat vind ik ook heel gevaar-
lijk. Want je moet uitkijken dat je een
soort van broodprofect gaat worden.
Dat je mensen naar het gemoed gaat
praten en iedereen maar gelijk geeft.
Op die manier word je een soort een
profeet die alleen maar 'ja' knikt. En
dat kan niet de bedoeling zijn. Want
dan worden de rollen als het ware om-
gedraaid. Dan gaan de mensen zelf
bepalen wat goed is en wat slecht. En
dat is een kwalijke ontwikkeling. Op
die manier verkwansel je het gezag
van het evangelie. Want waarom zou-
den we nog naar de kerk gaan als wc
het zelf veel beter weten? Die gedach-
te zit daar achter. Terwijl het evange-
lie juist een correctie is op het gewe-
ten van de mensen. Begrijp je?'

Interchrist viert twintig
jarig bestaan met concert
Het Vordense koor 'Interchrist'
viert dit jaar haar 20-jarig bestaan.
Ter gelegenheid daarvan wordt za-
terdag l juli een jubileumconcert
gehouden in de Dorpskerk. Voor de
pauze wordt een medley ten geho-
ren gebracht van liederen uit het re-
pertoire van de afgelopen 20 jaar.
Na de pauze zal de Young Messiah
worden uitgevoerd. Aan dit jubi-
leumconcert werkt ook het kope-
rensemble van Sursum Corda mee.

Het koor 'Interchrist' is twintig jaar
geleden tot stand gekomen uit het
jeugdwerk van de Hervormde Kerk.
Henk Vaags, Hans Aartscn en Atze
Oskamp waren de oprichters van het
koor. De grootte van Interchrist is in
de loop van de jaren altijd hetzelfde
gebleven. Meestal zo rond de twintig
leden. Voorzitter Henk Knol: 'Maar
het repertoire is wel heel sterk veran-
derd. Zo zongen wc in het begin hele
eenvoudige gospels als 'Blowing in
the Wind', terwijl we nu stukken zin-

gen als de Young Messiah die veel
moeilijker zijn. En dan geen twees-
temmig meer, maar soms wel zcvcns-
tcmmig. De kwali tei t van het koor is
wat dat betreft sterk omhoog gegaan.
Mede door de inbreng van onze di r i -
gentc Lucian Venderink-Smccnk. De
repetities zijn ook een stuk pittiger ge-
worden.'
Penningmeester Evert Vcnderink is
echter van mening dat het wel leuk
moet blijven. 'Je moet niet ten koste
van alles gaan proberen het niveau
telkens te verbeteren. Want de leden
moeten op vrijdagavond wel plezier
naar de repetities blijven komen',
zegt hij. Voorzitter Henk Knol is het
daar helemaal mee eens. 'Ja, want als
ik op vrijdagavond naar het koor ga,
dan begint voor mij het weckend.
Heel veel leden van het koor zijn ook
oud-inwoners van Vorden die in de re-
gio zijn gaan wonen. Maar omdat het
zo gezellig is bij Interchrist, zijn ze
toch maar lid gebleven. Dat geeft wel
aan dat de sfeer goed is'.

Tijdens het jubileumconcert worden
er zaterdagavond geen toespraken ge-
houden. 'Daar hebben wij bewust
voor gekozen', aldus Evert Vende-
rink. 'De mensen kunnen wel na af-
loop een drankje komen drinken in de
Voorde. En daar kunnen ze natuurli jk
ook hun enveloppen met inhoud afge-
ven', spreekt de penningmeester.

Prettymarkt
De Vordense zwem- en poloclub
'Vorden' 64 houdt zaterdag 8 jul i de
jaarlijkse Prctty Markt. Uit de op-
brengsten van deze markt worden on-
der meer de vervoerskosten naar het
overdekte zwembad in Ecfde alsmede
een gedeelte van de traincrskostcn be-
taald. Zaterdag l ju l i staan leden van
de vereniging de gehele dag klaar om
bruikbare spullen bij de inwoners van
Vorden op te halen. Wanneer u spul-
len heeft voor de zwcnivercniging
dan kunt u bellen met (05752) 2400.
De organisatie hoopt op zaterdag 8
ju l i een f l ink aantal kopers te kunnen
begroeten want zonder de opbrengst
van deze Prctty Markt kan de club het
hoofd niet boven water houden.

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.

Vrouwenclub
Medler
De Vrouwenclub Medler hield op
dinsdagmiddag 20 juni haar jaarlijkse
fietstocht. Deze keer ging de tocht
richting Hackfort waar de heer Baars
de dames tijdens een wandeling een
rondleiding gaf over de landerijen
rondom het kasteel. Na twee uur wan-
delen werd het gezelschap koffie aan-
geboden in de koele benedenzaal van
kasteel Hackfort. Na nog een kleine
wandeling door het kasteel ging de
fiettocht naar 't Oldc Lettink vooreen
drankje en een hapje.

De heer W. Aartscn geeft op woens-
dagavond 5 juli een dialczing over
'Oud Vorden en de natuur rondom het
negenkastclendorp'. De lezing - die
gehouden wordt in het kader van de
actie 'Samen Sterk voor de Dorps-
kcrk' - heeft plaats in 'de Voorde'. Na
afloop wordt er een vrijwill ige bijdra-
ge gevraagd voor de restauratie van
de Dorpskcrk. Zie ook advertentie in
dit blad.



Bij ons haalt u de
keuken van uw smaak...

Keukens te kust en te keur:

bij BouwCenter HCI raakt u niet snel

uitgekeken. Trek er gerust een paar

uurtjes voor uit en vraag ons deskundig

advies. Want dat is BouwCenter HCI:

Kwaliteit voor 'n prijs waardoor u niet

van de kook raakt.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

BADKAMERS,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

BouwCenter
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.

•̂ *̂ »uuntc
mode voor
het héle gezin

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

fashion

Op woensdag 28 juni starten
wij met de

Véél zomerkleding is nu
zeer sterk afgeprijsd !

Bij ons kunt
u ook met
uw pincode
betalen

Kerkstraat 11
Keijenbore
TeL 05753-1293

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geert een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor ten goed advies.

-
HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.. Zelhemseweg 21
Tel. 05753 - 4000

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

Met een occasion van

RUESINK
bent u altijd op de goede weg

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

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

helpen, en waar wij gemiddeld meer dan
200 goedgekeurde occasions

van alle merken op voorraad hebben.

MOOIE JONGE OCCASIONS

IN RUURLO
Citroen XM Turbo D

Automaat
Citroen Xantia 1.8 SX
Citroen ZX Furio
Citroen ZX 1.4 Avantage
Citroen ZX 1.9 D Reflex
Citroen ZX 2.0 16 V
Citroen BX Deauville
Citroen BX19 GTI
Citroen BX Cannes
Citroen AX 11 TGE
Citroen AX First Impression
Citroen AX First D
Citroen AX 11 TGE
Citroen AX 11 E
Citroen! 9 T2 D
Renault 5 TR
Fiat Tcmpra
Fiat Uno Juste
Mitsubishi Galant 1.8
Peugeot 309 1.4
Peugeot 306
Nissan Micra
Peugeot 205 Accent 1.1
Ford Sierra 1.8 CL
Peugeot 405
Renault 19 TR

groen

grijs
rood
rood
rood
groen
wit
zwart
wit
blauw
groen
rood
wit
wit
rood
zwart
groen
blauw
rood
blauw
rood
rood
rood
wit

gr'js
rood

1992
1993
1994
1994
1993
1992
1992
1992
1991
1994
1994
1993
1992
1989
1992
1990
1993
1993
1990
1992
1994
1992
1990
1988
1993
1991

35.000,-
29.500,-
25.950,-
26.500,-
37.250,-
18.750,-
25.250,-
16.950,-
20.500,-
21.000,-
19.950,-
15.500,-
9.750,-

20.750,-
18.250,-
14.750,-
19.950,-
26.950,-
14.500,-
12.950,-
8.950,-

25.500,-
16.500,-

CITROËN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

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

DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. 08340-23500

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

V A N C I T R O E N

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

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

BIJZONDER CITROEN

THEO TERWEL I
• AUTOSCHADESPECIALIST •

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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Wij STEKEN AL ONZE
ENERGIE IN EEN
ENERGIE-ZUINIGE
INSTALLATIE
Energie wordt steeds schaarser en duurder.
Daarom is het belangrijk om er zuinig mee
om te springen. Een goede, energiezuinige
installatie is een kwestie van passen en
meten. Energiezuinig betekent ook dat er
geen energie verloren mag gaan. Vandaar dat
we proberen om uw installatie zo rendabel
mogelijk te maken. Bel gerust voor een vrij-
blijvend advies of offerte.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGENIZUTPHEN1ULFT



OPRUIMERS
GEZOCHT!!!

Wie helpt DE WONERIJ mee opruimen in

DE HELE MAAND JULI?

Als u ons helpt, geven wij u

10% KORTING
Een goed voorstel, toch?

De goede opruimers geven we zelfs
20 - 30 - 40 of wel 50% KORTING.

Niet twijfelen, gewoon komen!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

l juli 1995

en

2 jaar in Vorden
Feestaanbiedinqen: 29-30 juni en 1 juli

Jong, Jong Belegen of Belegen
kaas kilo 9,95

Frans Lekkernij 150 gram 2,00

sellerysalade * kruidenkaas

Vordense mix 250 gram 2,00

Schouderham 200 gram 2,00

Tomaat of Zomer salade
150 gram

VW.W77P:
Chateau Cazal-Viel

Elly Teeuwen.

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773.

CONTACT
Lokaliseert wat u
cdit interesseert

"Nederland belt
tot tien" kaarten
Op 10 oktober veranderen meer dan

2 miljoen telefoonnummers.

Wij hebben een unieke serie originele

wijzi|;mgskaarten. Stel uw relaties snel

op de hoogte van uw nieuwe telefoon-,

fax- en modemnummers.

Wij adviseren u ook over uw andere

handelsdrukwerk.

DRUKKERIJ

WEEVERS

NEDERLAND BELT TOT TIEN®

We hebben de beste merken voor u

slkkens

ZOFFANY HOLLAND

DESIGNERS GUILD

(fotó©

FINE WALLCOVERINGS

B & C Products bv

Bergossbv

SIGMA
COATINGS

—ffedbo-
PARADE TAPIJT

A WAT OF D i C O R A T I S G

H A R L E Q U I N
'""TTJ—*"~ *'"•»•'**t

FUXA

HOME

Voor kwaliteit en service
naar:

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:05753-4000

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 !
crossbroeken vanaf

/ 49,-

moderne werkplaats
goed opgeleide monteurs
aluminium lassen
FOCWA motorfietsschade-
herstelbedrijf -
motoren met BOVAG-garantie
verhuur
grote kledingshop
ruim gesorteerd magazijn
financiering
motorfietsverzekering

Hierbij nodigen wij u uit voor de

grandioze opruiming!

FANTASTISCHE KORTING

Op de gehele voorjaarscollectie '95

De opruiming start:

3 JULI VANAF 13.30 UUR!

Dus kom snel langs en profiteer

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

zal
doenopwaaien..

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

Hartelman Motoren - Molenenk 3 Hengelo G., Tel. 05753 1348
Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980 • Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

NU VOLOP

VERSE
AARDBEIEN

en

NIEUWE
AARDAPPELEN

Ook voor ANDERE
GROENTEN en FRUIT

naar

Tuinderij
Bannink

Hulshofweg 8, Ruurio

TE KOOP:

GROTE
PARASOUS

Spec/'o/e aanbiedingen in
ALUMINIUM PARASOL
0 400, po/yester waterdicht

doek, kleur wit,

Hoes gratis OP = OP

HOUTSTOK
PARASOLS

in verschillende afmetingen.

BIJPASSENDE VOETEN
verkrijgbaar.

Verder in voorraad:

PARTYTENTEN

vanaf W »=

bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

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:

2 + 2'/2- ZITS BANKSTEL
Bekleed met zeer sterke velours, in vele dessins leverbaar
(ook met bijpassende fauteui l
en3-zitsbank)
Opruimingsprijs
SALONTAFEL MET LADE
Opruimingsprijs
MASSIEF GRENEN MEIDENKAST
Met laden en deurtjes
Opruimingsprijs

ssms leveroaar

2095,-
875,-

1095,-

_5_S>» UJ'f
"J^AJPJj/VDDJiJD

ANTIVLEK KEUKENTAPIJT
200 breed van 69,95 nu OP=OP

PARADE VELOURS TAPIJT
400 breed in rose of zalm
van 159,- nu OP=OP

ook leverbaar op 500 breed in blauw
van 198,75 voor OP=OP

PROJECTTAPIJT
400 breed in rose of rood
van 239,- nu OP=OP

DESSO "NOVELDA"
zwaar woonkamertapijt 400 breed
van 225,- nu

:_«_•—kJ

39,-
9950
125;-
119,-
198,-

VITRAGES OP DIVERSE HOOGTES
Van de rol
NU UITZOEKEN PER METER 9 95

9

2- ZITSBANK
.Met romantische
dessinstof
Opruimingprijs

Als 2'/2- zits

1095,-
1250,-

'ie ook onz& etalaqesl

SLAAPKAMER
Grenen s laapkamer met hou t sn i jwe rk aan_het hoofdeinde
140x 200 cm.
Compleet met 2 nachtkasten nu

3-DEURSKAST

m net nootaeinae

1365,-
Met nostalgische ovale spiegel
en 3 laden nu

Zonder laden nu

2235,-
1995,-

ALLE7AP0TEN
WORDEN 6RATIS
6EMETE/VEN6ELE
met uitzondering van

ZOMERDEKBEDDEN
met soepele holvezelvulling

Eenpersoons Opruimingsprijs nu
Tweepersoons Opruimingsprijs nu
Lits jumeaux Opruimingsprijs nu

69,
89,-

109,
SLAAPZAKKEN DIVERSE DESSINS

NU UITZOEKEN VANAF

. j Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
meubelen Eib

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190



o jfl
vanaf vandaag vindt u bij ons véél
voordeel op alle afdelingen

Herenafdeling

Damesafdeling

10-60%
KORTING

modec

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

^JywJs ^s
°̂- guldelT

ontvangt u een
toegangsbewijs t,w .̂

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden, tel.: 05752-1567

Contactjes
• Brommer te koop: Yama-
ha DT, type VS (incl. helm),
kleur rood/wit, bouwjaar 1988.
Vraagprijs f 900,-. Te bevra-
gen bij: H. Barmentlo, de Haar
10, Vorden. Tel. 05752-1043.

• TE KOOP vanaf zaterdag 1
juli: nieuwe aardappelen, G.J.
Schetter, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden.

• TE KOOP: Dagelijks verse
aardbeien. Larenseweg 4, tel.
(05752) 3349.

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

• TE KOOP vanat zaterdag 1
juli: nieuwe aardappelen.
Steenblik, Nieuwenhuisweg 4
(zijweg Lankhorsterstr.), Vor-
den.

• Het hele jaar door te huur
kostuums, pruiken, hoeden.
Ook voor vrijgezellenavonden
te gekke kostuums, rock en
roll-kostuums, pettie-coats, enz.
enz. Tel. 05735-1385.

• TE HUUR: caravan. Zuidla-
ren, Drente. Tel. 05736-1427.

• TE KOOP: nieuwe aardap-
pelen, kool, sla, andijvie,
prei en komkommerplanten.
Verse aardbeien en diverse
soorten groenten. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden. Tel.
05752-6876.

• Oriënteringswandeling Med-
lertol op zaterdag 1 juli. Start: 't
Wapen v.h. Medler. 20.00 uur.

• TE KOOP GEVRAAGD: par-
fum-miniaturen (flesjes), ook
verzamelingen. Inl.tel. (05708)
4052.

PARADE Parlando
Leverbaar in
5 kleuren.
Ook verkrijgbaar
in 500 cm breed

400 cm breed,
per strekkende
meter

fft interieuradvlseur

m

Rijksstraatweg 39

7231ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

OE KLEUREN VAN PARADE MOET JE VOELEN

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Buitenzonwering
voor uw dakvenster

Dé ideale zonwering voor VELUX dakvensters.
Vangt elke zonnestraal op voordat deze de ruit
raakt, dus binnen bli j f t het aangenaam koel.
Ook uitstekend geschikt tegen 'inkijk', terwijl ü
wel uitzicht houdt. Eenvoudig te bedienen.

Weerbestendig doek.

Wij geven u graag meer informatie:

DE tfPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld- tel. 05753-1484
Btfchtmseweg 40 • Ruurlo - lel. 05735-3193

rolgordijnen - jaloezieën - plissé gordijnen - rolluiken
verduisteringsgordijnen - insectenhorren

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Spoorstraat 28. 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317 BOUWMATERIALEN BV

Ook Uw Specialist in
KEUKENS

Wij staan garant voor goede
service en garantie.

U bent dagelijks van harte welkom
in onze showroom.

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

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

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
VANDET.V.KKLAME:

10 ROOMBOTER
ISUPER KRENTEBOLLEN

VlO ROOMBOTER
GEVULDE KOEKEN

HARDE DUITSE l l ROOMBOTER
BROODJES l l BEESTJES

NU SAMEN
20 VOOR

10,00 5,00
NU 500 GRAM

5,00

Boterzachte, licht knisperende CROISSANTS NU 6 VOOR



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 29 juni 1995*

57e jaargang no. 14

WXtttt^^

JJKE
VERKEERS-

MAATREGEL
Op donderdag 6 juli 1995 vindt de 17e
wiclcrrondc van Vorden plaats. Van
17.30 tot 02.00 uur, of zoveel korter
of langer als nodig is, gelden de vol-
gende verkeersmaatregelen:

a f s l u i t i n g in beide richtingen voor be-
stuurders van voertuigen van:

de Horstcrkamp (parallelweg)
vanaf de Beatrixlaan tot aan de
Willcm Alexanderlaan;

- de Willcm Alexanderlaan;
- dcNicuwstadvanafdeWillem

Alexanderlaan tot aan de Dr.
W.C.H. Staringstraat;

- de P. van Vollenhovenlaan vanaf
de Dr. W.C.H. Staringstraat tot aan
de Beatrixlaan;

- de Beatrixlaan vanaf de P. van
Vollenhovenlaan tot aan de
Horsterkamp (parallelweg),

door plaatsing van borden model Cl
van bijlage I van het RVV 1990.

'JZIGING AFVAL-
STOFFENHEFFING

De gemeenten mogen, door een wijzi-
ging van de Afvalstoffenwet, geen be-
drijfsafval meer ophalen. Voor bedrij-
ven en instellingen die hun afval nu
nog via de gemeente afvoeren, komt
er een overgangsregeling. Bedrijven
en instellingen die al hun afval kwijt
kunnen in l grijze en l groene contai-
ner, kunnen hun afval tweewekelijks
blijven aanbieden.
Door deze wijziging dalen de inkom-
sten voor de reinigingsrechten met
ongeveer f 3000,—.

^GEMEENTELIJK
RIOLERINGSPLAN

Heidemij Advies heeft voor Vorden
een rioleringsplan opgesteld. Dit plan
geeft aan wat er moet gebeuren om de
gemeentelijke riolering aan de eisen
die in de wet Milieubeheer worden
genoemd, te laten voldoen.
Het rioleringsplan sluit aan bij de aan-
leg van riolering in het buitengebied.
Fase l daarvan wordt dit jaar afge-
rond. De minder rendabele gebieden
zijn opgenomen in de fasen 2 en 3.

Verbeterde gescheiden stelsels
bij een verbeterd gescheiden stelsel
wordt het eerste regenwater op de
normale wijze afgevoerd naar de
rioolwaterzuivering. Na een bepaalde
tijd wordt het regenwater afgevoerd
naar de overstortcn, omdat in de regel
het eerste regenwater, met name van
verharde oppervlakken als wegen en
erven, het nodige vuil bevat. In woon-
gebieden is dit vrij duur. Hiervoor be-
staat de mogelijkheid om de vuilcmis-
sic te verminderen door het maken
van bergingen in bergbezinkbassins.
Voor het industrieterrein is een verbe-
ter gescheiden rioolstelsel wel nood-
zakelijk.

Kosten
In het plan is een kostcndekkingsplan
opgenomen. Jaarlijks stort de ge-
meenteraad thans een bedrag van

• Telefoon gemeente; 05752-7474,
• Telefax gemeente: 05752-7444.
MHetgemeenteliui!: 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.

RurgenieesterKJ C, Kamerling:
'tip af spraak*

Wethouder M'.Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9 10 uur en
volgens af spraak.

Wethouder D. Mulderije-MeuUn-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens af spraak

Af spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

f 182.000,— in een voorziening. Dit
bedrag is niet toereikend. Het riool-
recht zal daardoor de komende jaren
stijgen.

^VERGUNNINGEN
Op 20 juni 1995 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer R.W.A. Hartman, voor het

geheel vernieuwen van een berg-
ruimte/garage op het perceel Wil-
dcnborchscwcg 4 te Vorden;

- de heer J.M. Wormgoor, voor het
verbouwen van een oogstopslag/
varkensstal tot bergruimte op het
perceel Lankhorsterstraat 24 te
Vorden;

- de heer J.H.W. Lubbcrs, voor het
vernieuwen en vergroten van een
bergruimte op het perceel Molcn-
weg 11 te Vorden;

- de heer B.C. Kruijt, voor het ver-
groten van een woning op het per-
ceel W. Alexanderlaan 22 te Vor-
den;

- de heer G.J. Grootbod, voor het
bouwen van en dakkapel op het
perceel Brinkerhof 88 te Vorden;

- Lammers mode v.o.f. voor het
bouwen van een winkel met maga-
zijn op het perceel Zutphcnsewcg
29 te Vorden;

- de heer J.B.M. Schroër voor het
plaatsen van een schutting op het
perceel Molcnweg 16a te Vorden,
tot uiterlijk l september 1997, mits
geplaatst aan de tuinzijdc van de
heg (gcdoogbcschikking);

- de heer J.C. Wcijscnfcld en me-
vrouw A.Q Cranendonk, voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Overweg 3 te Vorden;

- Vordens Tennis Park, voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Overweg 20 te Vorden;

- de heer W. Meurs, voor het vellen
van 3 populieren op het perceel de
Boonk 8 te Vorden;

- Stichting Oer-Al voor het vellen
van 3 eiken op het perceel Almen-
seweg 63 te Vorden.

- circus Germano, voor het geven
van enkele voorstellingen op het
spcclterrein aan het Wiemclink te
Vorden op 29 en 30 juni en l en 2
juli 1995.

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

16junil995:
fam. G. van de Craats, voor het bou-
wen van een woning op het perceel
Ludger l te Wichmond;
20 juni 1995:
de heer H. Janssen, voor het bouwen
van een tuinhuisje op het perceel
Christinalaan 3a te Vorden;
21 juni 1995:
de heer H.J. Bargeman, voor het aan-
bouwen van een woning en het bou-
wen van een kapschuur op het perceel
Strodijk4te Vorden;
de heer C.A. Bosch, voor het bouwen
van een garage op het perceel Het
Hoge 23 te Vorden;
De Vereniging Natuurmonumenten
voor het verbouwen van een woning
op het pccccl Hackfortselaan 4 te Vor-
den;
de heer F. Mcijerink, voor het vergro-
ten van een varkensstal op het perceel
hoge Slagdijk 2 te Vorden;
22 juni 1995:
de heer G.J. Dijkman, voor het plaat-
sen van een dakkapel op het perceel
Hoetinkhof 102 te Vorden;
23 juni 1995:
de heer W. van Til, voor het bouwen
van vlccsvarkensschuren op het per-
ceel Okhorstweg 6 te Wichmond;
de heer J.F. Geerken, voor het bouwen
van een carport op het perceel Bea-
trixlaan 8 te Vorden.
Deze bouwaanvragen kunt u inzien
bij de sektor Grondgebied (koets-
huis).

• > :

^GEMEENTERAAD VERGADERT OP 4 JULI 1995
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 juli om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- zesde wijziging Verordening Afvalstoffenheffing 1993;
- gcmeentclijkriolcringsplan;
- bestemmingsplan 'Buitengebied 1994'.

Spreekrecht.

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

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

cc^r

en vergadert op
et gemeentehuis.

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

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

De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vcmdcrt op dinsdag 4 juli 1995 om 19.30 uur in de burgemeesterskamer.

Oprrc agenda staat het volgende onderwerp:

- gemeentelijk riolcringsplan.

DlBnimissie voor milieu, welzijn, personeelszaken en
dinsdag 4 juli 1995 om 20.00 uur in de commissiekamer in
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- zesde wijziging Verordening afvalstoffenheffing;
- wijziging begroting 1995;
- notitie stimulering uitstroom.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op woensdag 5
juli 1995 om 20.30 uur in de burgemeesterskamer. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- bestemmingsplan'Buitengebied 1994';
- nieuwe tankautospuit, huisvesting brandweer.

'•• : J._:_

•>TER INZAGE LEGGING MILIEUVERGUNNINGEN IN
DE OPENBARE BIBLIOTHEEK

De Wet milieubeheer verplicht de gemeente, naast ter inzage legging tijdens
kantooruren, tevens tot ter inzage legging gedurende drie aaneengesloten uren
buiten kantooruren. Omdat tot voor kort de bibliotheek buiten kantooruren
hooguit 2 a 2,5 uur aaneengesloten geopend was, kon van die lokatie geen ge-
bruik worden gemaakt en lagen de milieuvergunningen ter inzage in het Dorps-
centrum.
Vanaf l september 1995 zullen de aanvragen vooreen milieuvergunning wel in
de leeszaal van de openbare bibliotheek ter inzage worden gelegd. De ter inzage
legging in de leeszaal van de bibliotheek heeft als voordeel dat de bibliotheek
een bredere toegankelijkheid heeft en er ook al andere stukken van de gemeente
daar ter inzage liggen. Tot l september 1995 zullen de milieuvergunningen nog
ter inzage liggen in het Dorpscentrum, op maandagen van 18.00 tot 21.00.

v BTW-CLAIMS BOUWGROND MAKEN STEEDS
MINDER KAN S

Meevaller
Na het Sint-Ocdenrode arrest in 1991 kregen veel mensen die de laatste jaren
grond hadden gekocht van de gemeente hoop op een onverwachte financiële
meevaller. In totaal kwamen er bij de gemeente Vorden ruim 50 btw-claims bin-
nen. Men claimde dat ze ten onrechte btw hadden betaald voorde bouwgrond.

Het Sint-Oedenrodc-arrest bracht verwarring over de vraag wanneer nu iets
bouwgrond was en wanneer niet. Dat hing samen met het feit of er btw betaald
moest worden. Het gevolg was dat velen 'voor de zekerheid' maar een claim
neer legden bij de gemeente. Op zich een logische reaktie.

Afwachten
Ook voor de gemeente was het arrest niet erg duidelijk. Wel heeft de gemeente
n.a.v. de claims op de gemeente meteen een claim bij het ministerie van Finan-
ciën neergelegd. Want als de burgers onterecht btw hadden betaald dan had de
gemeente ook onterecht afgedragen. Daarna heeft de gemeente de mensen be-
richt, om onnodig werk te voorkomen, eerst op meer duidelijkheid te wachten.
Diverse proefprocessen liepen immers nog of werden in gang gezet.

Stand van zaken
De kans op een terugbetaling van de btw is inmiddels flink gedaald. Zeker na de
laatste uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem. Het Gerechtshof bevestigde in
hoger beroep een uitspraak van de rechtbank in Zwolle. Deze hield in dat er op
het moment van de transaktic geen sprake was van een meningsverschil over de

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

btw en daarom zou er ook van terugbetaling geen sprake zijn. Er is een koop-
overeenkomst gesloten waarin duidelijk staat waar men aan toe is.
Het zal nog wel even duren voordat er volledige duidelijkheid over deze kwes-
tie ontstaat maar het is duidelijk zijn dat de kans op een financiële meevaller
flink is afgenomen.

ESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1994
(VIERAKKER-WICHMOND)

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestem-
mingsplan Buitengebied 1994 voor Vicrakker en Wichmond (met uitzondering
van de bebouwde kom van Wichmond) gewijzigd vast te stellen. Reden voor
het gewijzigd vaststellen zijn een aantal gegronde bezwaren. Een aantal bezwa-
ren achten burgemeester en wethouders ongegrond.

Gegronde bezwaren tegen het plan:

- De vereniging Natuurmonumenten tegen de bestemming 'verkeersdoelein-
den' vooreen tweetal landwegen;

- het waterschap van de Berkcl wil een positieve bestemming voorde bescher-
ming van de kaden van het Kanaal van Hackfort.

- het perceel Uselweg 5 krijgt op grond van ingediende bezwaren de bestem-
ming Ambachtsbcdrijf', omdat er het afgelopen jaar een ambachtsbedrijf is
gestart;

Ongegrond vinden burgemeester en wethouders onder andere het bezwaar van
de heer G.J. Rictman, voor het opnemen van een wijzigingsbcvoegdheid voor
het perceel Boshuisweg 8, zodat t.z.t. ingespeeld kan worden op het in het kader
van het Waardevol Cultuurlandschap 'De Graafschap'geformuleerd beleid.
Burgemeester en wethouders kunnen en willen zich niet uitspreken over de
landschappelijke aanvaardbaarheid van een camping op dit perceel. Op dit mo-
ment zijn de stankcirkcls van het tegenoverliggende agrarische bedrijf een be-
lemmerende factor voor het vestigen van een camping.

Eveneens ongegrond vinden burgemeester en wethouders een bezwaar om de
kern Wichmond aan de overzijde van de Baakseweg uit te breiden.

Mevrouw Van Nispcn tot Sevcnaer-Ruijs de Becrenbrouck maakt bezwaar te-
gen het vastleggen van wegen op het landgoed Suideras. Burgemeester en wet-
houders hebben er geen bezwaar tegen om dit niet te doen. Het bezwaar om de
vrijheid te krijgen voor omzetting van agrarisch gebied naar bos en omgekeerd
vinden burgemeester en wethouders niet steekhoudend. Agrarisch gebied mag
worden bebost, omdat in het bestemmingsplan bosbouw ook gezien wordt als
een vorm van agrarisch grondgebruik. Dit geldt niet voor karakteristieke open
essen die mede bepalend zijn geweest voor de toegekende (grote) landschappe-
lijke waarde. Op grond van de Natuurschoonwct zijn de wensen van reclamante
al aan aanzienlijke beperkingen onderhevig. Volgens die wet moet zij de waar-
den op het landgoed in stand houden.

ONRIJPMAKEN VANDIVERSE WEGEN IN DE
WIJKADDINKHOF/VRIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN' VORDEN WEST EN ZUID
1992'

Burgemeester en wethouders zijn van plan om de volgende wegen in de wijk
Addinkhof woonrijp te maken:
- Addinkhof (tussen de Voornekamp en de Laegte);

- de Docschot (tussen de Koppel en de Laegte);
- de Koppel;
- het Leemgoor;
- de Laegte.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
- het herstraten van wegen;

- het aanbrengen van de resterende trottoirs en groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van snelhcidsremmcnde verkeersmaatregelen:
- het inrichten van een speelterrcin.

Deze werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De eerste fase (na-
jaar 1995) bestaat uit het woonrijp maken van het Leemgoor en de aanleg van
een trottoir langs de Addinkhof. Zodra de woningbouw in de omgeving van de
Koppel en de Doeschot klaar is (eerste helft van 1996) zal de rest worden uitge-
voerd.
Voor deze aanpassingen is, behoudens die aan het Leemgoor, vrijstelling nood-
zakelijk van het bestemmingsplan 'Vorden westen zuid 1992' (toepassing arti-
kel 14, lid 6). Naast de al aangegeven wijzigingen, omvat deze vrijstelling te-
vens een actualisering van de inrichtingskaart van dat bestemmingsplan voor de
wijk Addinkhof.
Met ingang van maandag l O juli 1995 tot en met vrijdag 4 augustus 1995 liggen
de uitvoeringsplannen de wijzingen van de inrichtingskaart van het bestem-
mingsplan voor belanghebbenden ter gemcentesecretarie (koetshuis) ter inza-
ge. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze (schriftelijk) aan ons kenbaar
maken.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur
ligt van 30juni toten met 28 juli 1995 ter inzage:

een melding artikel 8.19, lid 3 van:

de heer C.G. Vliem, Zellcdijk 7,7251 MB Vorden,
voor het wijzigen van een mestkelder, het uitbreiden van een werktuigcnbcr-
ging en verder wat kleinere wijzigingen op het perceel Zelledijk 7 te Vorden.
Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.



218 Deelnemers
zwemvierdaagse
Met zo'n 218 deelnemers en dit
prachtige zomerweer is de zwemvier-
daagse al gauw geslaagd te noemen
Voeg daarbij de Vordense Brandweer
met een grote waterspuit voor de di-
verse spelletjes dan is het feest hele-
maal compleet. Dat is het beeld dit
jaar van de Vordense zwemvierdaag-
se. Viel dit evenement ook weieens in
het (regcn)watcr, daar is dit jaar abso-
luut geen sprake van. Het is gewoon
een gezellige boel in 'In de Dennen'.
Na het waterfestijn met de Vordense
Brandweer is er donderdagavond nog
een demonstratie kunstzwemmen met
de ploeg van Suzan Sonneveld ge-
volgd door een demonstratie snorke-
len. Martin Westerik zal vrijdagavond
onder begeleiding van discomuzick
de diverse medailles en prijzen uitrei-
ken. Tijdens de gehele zwemvier-
daagse wordt er ook nog gestreden
om het Vordens kampioenschap mid-
gctgolven, zowel individueel als voor
teams.

Jaarvergadering
OWMVorden
Tijdens de jaarvergadering van de
Onderlinge Waarborgmaatschappij
Vorden hebben de leden het plan van

het bestuur, om 20% van de betaalde
premie te restitueren, goedgekeurd.
Dit werd mogelijk gemaakt doordat
de schadelasten ten opzichte van 1993
fors lager waren. Volgens voorzitter
Abbink is deze restitutie hoger dan
die van de omringende Onderlingen.
Tijdens de bestuursverkiezing werd
de heer H.J. Pardijs herkozen. In ver-
band met het bereiken van de statuair
vastgelegde leeftijdsgrens werd af-
scheid genomen van de heer H. Pel-
grum. De voorzitter huldigde de
scheidende secretaris die 13 jaar ak-
tief deel heeft uitgemaakt van het be-
stuur. De heer Pelgrum bedankte de
vergadering, het bestuur en Sterpolis
voor de medewerking van de afgelo-
pen jaren en besloot met de wens dat
dat de OWM Vorden tot in lengte van
jaren mag groeien en bloeien. De heer
P. Hoekstra werd in zijn plaats geko-
zen.

Dialectbundel
De dialectkring Achterhoek en Lic-
mers en de Vereniging Vrienden van
de Strecktaal veur Lochem en Umge-
ving hebben het plan om met het Sta-
ring Instituut 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

Bij ons
in d'n Achterhook
Ut is eigenluk helemaols gin weer umme un verhaaltjen veur de krante te
schrieven. At 'n thermometer daags oplöp tot zo'n kleine dattu graden
wod ut t'r in de boevenkamer neet helderder op. Dan kö'j maor better
wat lich wark opzuuk'n wao'j neet tcvölle bi'j nao hoef te denken. Alt-
hans, zo geet ut mien. Ut stuksken plat zal daorumme vandage ok wel
neet volle wodn.
Trouwens, de moderne tied mag ons dan wel volle gemakken hebben
egcven, verhaaltjes schrieven kan de grootste computer nog neet a'j um
niks veurzegt. Mcschien is dat maor goed ok anders wodn d'r nog meer
luu eur broodwinning kwiet. En d'r komp t'r al zat op straote te staon
deur de veuruutgang van de techniek.
Op un andere mcnicre kont die moderne dinge ok nog wel 's eur be-
zwaorn hemmen. Zoas bi'j Willcm Veldcrman. Willem is vertegenwoor-
dugger bi'j een of andere zaak waor ze mesjienes maakt. En willem mot
proebeern die an de man te brengen. Dat geet um tameluk hendug af en
daor verdient de dan ok goed de kos met. Maor daor was e dan ok de hele
wekke aadug druk met, van maondagmaarn tot vri'jdagaovund. Van 's
maans vrog tot 's aovunds late. Zodanug dat zien vrouw wel 's zei: 'Wil-
lem, i'j maak ut te gek, daor bunt ok nog andere dingen op dizzen aard-
bodem, zo lig i'j un keerr veur ut grondholt.'
Maor daor trok Willem zich niks van an. Kwakeri'je, veur um teln allene
maor uzctcijfers, anders neet. Un maond of wat trugge hef e zich ok nog
zo'n moderne tillefoon aneschaft. Dan konnen ze um oaveral beln. At e
's noodgedwongen met zien vrouw op vesite mos of wanneerr e 's un
keer samen gingen fietsen, altied mos dat ding met. Dat hern bi'j ut mo-
derne zakendoen, menen e. Zien klanten had e dan ok duudeluk laotn
wetten dat c altied beriekbaor was.
Tot e veur un wekke of wat de eerste mankementen kreeg, soms de mage
van streek, dan un paar dage koppiene, dan weer pien in de nekke. Wat
dage was e 's maans al muu at e uut bedde kwam. Van 'n dokter kwam e
bi'j de specialist en hee wodn van onder tot boaven nao-ekekken en deu-
relöcht. 'n Uutslag kon e nao un wekke bi'j de huusdokter haaln.
Den hef um an-eraon um den modernen tillefoon maor oaver de hegge te
gooien en op zien ticd ut wark maor ut wark te laotn. En dat hef Willcm
Edaon. En nao un paar wekke wandelen en fietsen vuuln Willcm zich al
un heel ander mense. En at t'r now s' aovunds of in ut weekend ebeld
wod pakt zien vrouw de tillefoon an. De luu an de andere kante van de
liene kriegt dan altied te hcurn: 'Belt margenvrog of maondagmaarn
maor weer, wi'j gaor ecrs hen fietsen umme te zien hoe mooi of ut is, bi'j
ons in d'n Achterhook'.

H. Leestman

Een fiscaal erkende man/vrouw-firma
biedt nogal wat voordelen. Met name
is dat (ook) het geval bij vrije beroe-
pers. Het kan daardoor een aantrekke-
lijk alternatief zijn voor de B V-vorm.
Zo wordt het I.B.-tarief gedrukt door-
dat de winst over 2 personen wordt
verdeeld. Er wordt dan immers dub-
bel geprofiteerd van de lagere tarief-
schijven. Bovendien kunnen beide
partners gebruik maken van de onder-
nemersfaciliteiten. Daarbij moet u
denken aan de zelfstandigenaftrek, de
startersaftrek, vermogensaftrek, in-
vesteringsaftrek, fiscale oudedagsre-
serve en de stakingsvrijstelling. Zo'n
man/vrouw-firma heeft echter alleen
kans van slagen als beide partners on-
dernemersrisico lopen. De vrouw
moet dan ook beleidsbeslissingen ne-
men.
Voor het aangaan van een man/vrouw
firma is niet persé noodzakelijk dat de
vrouw dezelfde kwaliteitseisen heeft
als de man. Zo bleek een man/vrouw-
firma mogelijk tussen een huisarts en
zijn vrouw die verpleegkundige was.
De vrouw had 17 jaar praktijkerva-
ring en hielp mee in de praktijk van
haar man. Het feit dat de man alleen
zelf bevoegd is de praktijk uit te oefe-

nen, staat hieraan niet in de weg. Voor
een groot deel van de aktiviteiten ten
behoeve van het goed funktioneren
van een huisartsenpraktijk is volgens
het Hof Den Haag, geen medicijnen-
studie vereist.
Een man/vrouw-firma van een archi-
tect en zijn vrouw, trof echter fiscaal
geen doel.
Reden was dat de bepalingen over
winstverdeling in de firma-overeen-
komst te vrijblijvend waren. Deze
kwamen er opneer dat de vrouw jaar-
lijks een redelijke beloning voor de
door haar verrichte werkzaamheden
kreeg. Onder die omstandigheden
werd de onderneming niet mede voor
haar rekening gedreven. Handig is om
afhankelijk van de situatie eerst een
bepaald rente-percentage over de ka-
pitalen (de aandelen in het onderne-
mingsvermogen) te berekenen, ver-
volgens een bepaalde vastgestelde
reële arbeidsbeloning voor de door ie-
der verrichte werkzaamheden toe te
delen (in overeenstemming met ie-
ders bijdrage in de onderneming/
praktijk) en pas dan de overwinst ge-
lijkelijk te verdelen.

MrdrsB.HJ.deRegtFB

in de strcektaal. 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-
ringinstituut, Grutstraat 31, 7001 BW
Doctinchem. 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.

Anjeraktie
De anjeraktie van het Prins Bcrnard-
fonds die werd gehouden in de week
van 18 tot en met 24 juni heeft in Vor-
den een bedrag opgeleverd van
f 3.731,05. De collecte was in handen
van de folkloristische dansvercniging
'de Knupduukskes'.

RTV
Het afgelopen weekend stond in het
teken van de Nederlandse Kampioen-
schappen voor profs en topamatcurs
in Meerssen maar voor de 'gewone'
amateurs waren er weer genoeg crite-
riums. Op woensdag 21 juni behaalde
Erwin Maalderink weer een knappe
derde plek in elspcet. Na de strijd om
de klassementsprijs reden vijf man
weg, die zo hard gingen dat het pelo-
ton werd verdubbeld. Winaar werd
Ronald Kok uit Eerbeek.
Zaterdag 24 juni werd in Putten een
criterium verreden. Hier stonden
slechts 35 A-amateurs aan de start,
die er een rustige koers van maakten.
Winnaar werd Wietse Vecnstra uit
Putten. Wim Bosman uit Warnsveld
legde beslag op de veertiende stek.
Op zaterdag 24 juni had ook de ronde
van Hattem plaats. Bij de amateurs-
B/veteranen bleef het veld lang bij el-
kaar. Tot op een paar ronden voor het
eind drie man wegsprongen. Maar
aleen winaar Carlo Haas kon het aans-
tormende peloton voorblijven. Rudi
Peters uit Wichmond won de sprint
van het peloton en werd zodoende
knap tweede. J^
Bij de amateurs^Fwas de strijd leven-
diger. Hier gingen zes man met onder
andere Jaap Schepers (Brummcn) en
Erik van de HoÉfen (Giethoorn) aan
de haal. Zij wcWn teruggepakt, maar
even later Erik van de Heijden weer
aan de haal. Ditmaal vergezeld van
Dick Hoeve. Zij dubbelden het pelo-
ton. Maar daarvoor reed een groep
met onder andere Martin Wcijers
(Hengelo), die uit de greep van beide
koplopers bleef. Winnaar werd Erik
van de Heiden. Martin Weijkers werd
verdienstelijk achtste. Ralf vos (Zut-
phen) eindigde als 17e en Peter Mak-
king (Hengelo) als 19e.
In Grocsbeek was afgelopen zaterdag
en zondag een twcedaagsewedstrijd
ATB. De Vordenaar Jan Weevers deed
weer van zich spreken. Nadat hij za-
terdag in de crosscountry beslag legde
op een twede plaats en in de tijdrit -
later op de dag - vijfde werd, wijst hij
zich 's morgens bij de gewone ATB-
wedstrijd met twee anderen - Mare
van Orsouw en Gerben de Knegt - los
te maken. Gerben de Knegt bleek op
het laatst de sterkste, terwijl Jan Wee-
vers de derde plek bereikte. In het to-
taalklassemcnt werd Mare van Or-
souw winnaar en eindigde Jan Wecc-
vers als derde.
Donderdag 6 juni i is er weer de ronde
van Vorden op de Horstcrkamp-Zuid.
Allereerst gaan de amatcurs-B/vetc-
ranen van start. Een groot (107 man)
en sterk declnemersveld. Aan de start
verschijnen onder andere Jan van
Kessel, Joop Ribbers, Frans van Ba-
vel, Rob Ziemerink, Adrie Frijters en
wan RTV-zijde Rudi Peters, Wilco en
Marcel Helmink, Jeroen Dimmcndaal
en Ralf en Lars Vos. Bij de amateurs-
A staan onder andere aan de start
Henk Boeve, Erik Cent, Jos Kaal,
Herman Rcesink, Joost Legtenberg en
van de RTV-ers Peter Makkink, An-
dre Bargeman, Jan Weevers, Wim
Bosman Edwin Maalderink en Martin
Weijers.

R o l s k i en

De afgelopen 2 weekends waren er
rolski-cupwedstrijden op de Vlasak-
kers en in Bergschenhoek. Aan beide
wedstrijden werd ook deelgenomen
door de rolski-jeugd van Rolski- en
Langlaufgroep 'de IJsselstreek' uit
Vorden. De Vlasakkers, een militair
oefenterrein bij het Vliegveld Soes-
terberg, waren op zondag 18 juni het
decor voor de l e cupwedstrijd van het
seizoen. De Vordense pupillen kwa-
men goed voor de dag met tweede
plaatsen voor Tommie en Femkc Bec-
ker en een eerste plaats voor Eefje Pa-

ter. Ook de andere 4 deelnemers le-
verden goede prestaties. Bij de wed-
strijden van afgelopen zaterdag op het
nationaal Rolski-parcours in Berg-
schenhoek (onder de rook van Rotter-
dam) was de jeugd ook weer voorin te
vinden. Ook hier weer 3 tweede plaat-
sen bij de pupillen l en 2. Bij de debu-
tanten ging Bert Jan Kolkman als eer-
ste over de streep, op korte afstand ge-
volgd voor Marleen van Zeeburg. Uit
deze resultaten blijkt dat er duidelijk
sprake is van een opgaande lijn, die de
jeugd moet zien vast te houden omdat
de volgende wedstrijd op 10 septem-
ber in Vorden wordt gehouden. Dit is
dan de 3e wedstrijd uit een serie van
5, die meetellen voor het algemeen
klassement. Bij deze wedstrijd in Vor-
den zal ook een groot deel van de Ne-
derlandse junioren- en seniorcnselec-
tie aanwezig zijn, die dan op weg is
naar een World Cup-wcdstrijd in
Zweden en een aantal dagen in Vor-
den een trainingskamp heeft belegd.
Zondag 2 juli organiseert de Rolski-
en Langlaufgroep 'IJsselstreek' weer
een toertocht voor rolskiërs. De start
is 's middags bij café "t Olde Let-
tink'. Er is voor iedereen een afstand
(7 t/m 30 km), die te doen is naar ge-
lang zijn of haar kunnen. Deze tocht
wordt afgesloten met een barbecue.

Paardesport

LR&PC
De Graafschap
Op woensdag 21 juni werd in Henge-
lo een viertallenwedstrijd voor ponies
gehouden. De twee deelnemende
viertallen van de ponieclub De Graaf-
schap waren daar succesvol. In de
klasse L behaalden zij een 2e prijs met
129 punten en een 6e prijs met 117
punten. Op zondag 25 juni werd in
Eerbeek het concours voor paarden
gehouden. Anita Wolsink werd met
haar paard Valentina Bella 2e in de
L-dressuur met 163 punten. Lilian
Cuppcrs werd met Horinocoflow Ie
in de Z l-dressuur met 190,5 punten
en 5e in het L-springen. Ook in Lich-
tenvoorde werd op zondag 25 juni een
concours voor paarden gehouden.
Bernold Halfman werd met Exposure
6c in het klassieke parcours, klasse L.
Wim Lenselink behaalde met Ike bij
het L-springen een 2e prijs in hebj^s-
sieke parcours en een l c in hd^Po-
gressief springen. Dankzij deze resul-
taten werd Wim de beste combinatie
van de klassen B en L. Hiervooj^it-
ving hij de'Dr. Bekkers-prijs', mjf

Veertiende editie
Ham-Party op
zaterdag l juli
Op zaterdag l juli viert de stichting
Ham-Party haar jaarlijkse tuinfeest.
In 1981 begonnen als een verjaars-

dagfeestje voor zo'n 80 genodigden,
is dit feest in de loop van de jaren uit-
gegroeid tot een tuinfeest 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 'Underplugged'
die drie jaar geleden werd opgericht
en een uitgebreid covcrrepcrtoirc ten
gehore brengt. Zo zullen er nummers
te horen zijn van de Rolling Stoncs,
Clapton, Fleedwood Mac, Bon Jovi
en REM. De band bestaat uit Martin
ter Haar (zang), Jan Doppen (bas),
Rob Heuvel ink (gitaar), Leon Vcndcr-
bosch (gitaar) en Han Mali (percus-
sie). Het tuinfeest heeft plaats bij
kampeerboerderij Wagenvoort aan de
Dennendijk 12 in Vorden.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Kaasspeciaalzaak
'LeChateau'
bestaat twee jaar
Kaasspeciaalzaak 'Le Chatcau' aan
de Zutphenseweg la in Vorden be-
staat l juli precies twee jaar. In die pe-
riode heeft eigenaresse Elly Tccuwen
een grote klantenkring opgebouwd
doordat ze op het gebied van kaas een
zeer uitgebreid assortiment in huis
heeft. 'Naast onze vaste merken, pro-
beer ik de mensen ook telkens weer
nieuwe kaassoorten aan te bieden.
Daarom houd ik regelmatig actiewe-
ken met als thema's 'Spanje', 'Zwit-
serland' of 'Frankrijk'. Op die manier
leren mensen ook minder bekendere
merken kennen', aldus Elly Tecuwcn.
Op het gebied van lekker eten is 'Le
Chateau' een paradijs op aarde. Naast
diverse kaarssoorten verkoopt Elly
Teeuwen broodjes, wijnen en zelf ge-
brande noten. In verband met het 2-ja-
rig bestaan zijn er diverse extra aan-
biedingen. Zie advertentie elders in
dit blad.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van vrijdag 30
juni 1995, gedurende zes weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door gedeputeerde staten van Gelderland (onherroe-
pelijk) goedgekeurde bestemmingsplan:
- 'Buitengebied Waarlerweg 1994' (goedkeuringsbe-
sluit GS: 13 juni 1995-nr. RG95.24693).
Dit plan geeft een bestemming 'Landgoed' (bestem-
mingsvlak IV) aan het perceel Waarlerweg 1 waar-
door het voor de Stichting 'het Geldersch Landschap'
mogelijk wordt een werkschuur op te richten.

Vorden, 29 juni 1995.

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

•MW
GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-

NE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied,
buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur
liggen vanaf 30 juni 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge de besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer W.C. Zweverink
straat en huisnummer: Deldensebroekweg 13
postkode/gemeente: 7251 PW Vorden
adres van de inrichting: Deldensebroekweg 13 te Vor-
den om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een mestvarkenshouderij.

2. naam aanvragende heer J.W. Berenpas
straat en huisnummer: Ruurloseweg 71
postkode/gemeente:7251 LB Vorden
adres van de inrichting:Ruurloseweg 71 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met rundvee.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.
BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit
hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-
kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-
gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 11 augustus 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 27 juni 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

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

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

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

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



Bloemist Elbrink
begint tweede
zaak in Warnsveld
De Vordcnsc bloemist Jan Willcm
Elbrink start op l november met een
tweede winkel. Naast zijn zaak aan de
burgemeester Gallcestraat in Vordcn,
is hij nu in Warnsveld aan het bouwen
op de Dreiummc. 'Ik was toe aan een
nieuwe uitdaging', aldus Jan Willcm
Elbrink (31). Tien jaar geleden startte
hij in Vordcn met een blocmcnzaak.
Gcrbcrt Halfman, die op dit moment
in Vordcn werkt, gaat het nieuwe be-
drijf in Warnsveld runnen. Hij wordt
daarbij geassisteerd door Anita Gal
die ook al jarenlang voor de Vordcnsc
bloemist gewerkt. Blocmsicrkunst
Elbrink gaat op de Dreiummc samen
bouwen met Wiclcrbedrijf Baars en
de gezamenlijke apotheken Zutphcn-
Warnsvcld.

Goede resultaten
voor Sursum Corda
Drie leden van de christelijke muziek-
vereniging Sursum Corda zijn afgelo-
pen zaterdag geslaagd voor het B-di-
ploma Dwarsfluit van het HaFa-mu-
ziekexamen. Dit zijn Sharon Ditzcl,
Inge Lottcrman en Evelien Nordc. De
leerlingen zijn opgeleid door de Mu-
ziekschool Regio Zutphen.

85 deelnemers aan
fietstocht van
Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang had afgelopen
zondag niet te klagen over de belang-
stelling voor de fietstocht die zij had
uitgezet. In totaal deden er 85 mensen
mee. Vanaf Kranenburg ging de tocht
richting de mooie omging van Ruurlo
en de Vcldhock. Bij ectcafé 'de Veld-
hoek' werd er gepauzeerd. De terug-
weg ging via 't Zelle weer naar Kra-
nenburg waar de fietstocht werd afge-
sloten met ccn gezellig samenzijn bij
het trefpunt van de Graafschaprijders.

JUNI:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
26-30 Zwcmvierdaagse 'Inde

Dennen'
28 BejaardensoosVicrakkcr
28 HSV de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie senioren
28 VVV Achtkastelen fietstocht
28 Welfare handwerken, Wehme
28 ANBO,Klootschietenbij'tOlde

Lettink
29 VVVSpookritperfiets

JULI:
Iedere dag S WO V Open Tafel inde
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagelijks geopend, infobijde
receptie.

l Hamparty, Tuinfeest
l Medlcr-tol Avondwandeling
3 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
3-6 Jong Gelrc, Fictsv icrdaagse
4 VVVBczichtingingPcnctum
4VVVHuifkartocht
4 Soos Kranenburg
5 VVV Avondwandeling de Bramcl
5 VVV Rondleiding Kasteel Vordcn
5 Lindese Molen, bezichtiging,

voordrachten etc.
5 ANBO Klootschieten bij ' t Oldc

Lettink
6 VVV Rondleiding Kasteel Vorden
6 VVVSpookritperfiets
6 Wielcrronde van Vordcn
6 HS V de Snoekbaars,

Jcugdwcdstrijd
7 Limondaconccrt Sursum Corda in

Dorpsccntrum
7-8 Medlcrtol, Oranjcfcest
8 Prctty Markt, Zwem- en Polovcr.
9HSVdeSnockaars,

Koppclwedstrijd
I O VVV Rondleiding Kasteel
I I W V Bezichtiging Pinctum
11 VVV Bezichtiging de Vijfsprong
11 VVVHuifkartocht
12 ANBO Klootschieten bij ' tOldc

Lettink
13 HS V de Snoekbaars,

Jeugdwedstrijd
15 Openluchtconccrt Sursum Corda

bij Kasteel Vordcn
18 Eindmiddag Soos Kranenburg
18 ANBO Klootschieten bij ' t Oldc

Lettink
19 HS V de Snoekbaars,

Seniorwcdstrijd
23 ZomertochtVRTCde

Achtkastelenrijders
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 Welfare, handwerken Wehme

Deense delegatie bezoekt Rabobank
Op zondag 25 juni werd de Rabo-
bank te Vorden bezocht door een
groep Deense studenten van de
Hammerun Landbrugsskole uit
Herning in Jutland. Deze school is
te vergelijken met de Hogere Agra-
rische School in ons land. De stu-
denten verbleven 3 dagen in ons
land.

Zaterdag werden zij bij de grens op-
gewacht door de heer ing. G.J. Pcl-
grum van het Makelaarskantoor o.g.
Pelgrum B.V. die de studenten door
ons land leidde om hen ccn inzicht te
geven in de verschillende grondsoor-
tcn in ons land. Voor de Denen was
het een enorme ervaring te constate-
ren dat men in de polder onder zccni-
vcau normaal kon boeren. Op zon-
dagmorgen vertrok het gezelschap
naar Vorden. Hier werd eerst het be-
drijf van de tam. de Greeff aan de
Koekockstraat bezocht. Dit bedrijf
was uitkozen om het gezelschap een

goede indruk te geven van een typisch
(familie) gemengd bedrijf met de tak-
ken rundvee- en zeugcnhoudcrij.
Vervolgens vertrok men naar de Ra-
bobank te Vorden waar de lunch ge-
noten werd. Vervolgens werd het ge-
zelschap uitvoerig geinformeerd door
de onderdirecteur, de heer A.J. Har-
telman, over de ontstaanswijze als-
mede de werkwijze van de Raboban-
korganisatie waarbij de verschillen
tussen de financiering van het agrari-
sche bedrijf in Denemarken en Neder-
land nog eens extra werden belicht
door de heer ing. G.J. Pelgrum, die uit
hoofde van zijn werkzaamheden als
gespecialiseerd makelaar gericht op
Denemarken, zeer veel expertise in
huis bleek te hebben.
De studenten werden door de Rabo-
bank voorzien van uitgebreide en-
gelstalige documentatie wat door ie-
dereen zeer op prijs werd gesteld. Uit
de vele reacties en de levendige dis-
cussie van de aanwezigen viel onmid-

dellijk op te maken dat de hele finan-
cieringsstructuur en met name de be-
geleiding van de kant van de bank in
Nederland veel beter is geregeld dan
in Denemarken. Ook viel het de stu-
denten op dat het kennisniveau van de
landbouw bij de Rabobank-organisa-
tie veel hoger is dan in hun land, waai-
de geldgever zich (meer als commis-
sionair) uitsluitend bezighoudt met
het verstrekken van leningen en het
administratief innen van de rente en
aflossing. Ook werden er ccn tweetal
videobanden vertoond over de agrari-
sche sector in het algemeen en de
glastuinbouw in het bijzonder, waar-
bij het de studenten met name opviel
dat Nederlanders zo veel groenten
aten. Dit bezoek is voor de Deense de-
legatie aanleiding hn financierings-
systeem kritisch onder de loupe te ne-
men en ter discussie te stellen en zo
mogelijk, met begeleiding van de Ra-
bobank organisatie, tot verbetering
van het Deense stelsel te komen.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Zomerseizoen gestart
Gelukkig blijft de bibliotheek ook in
de vakantictijd open, al is het dan be-
perkt. Twee jaar geleden is die be-
perkte openstelling in de vakantiewc-
ken als proef gestart. Hij werd zo op

prijs gesteld dat de regeling gehand-
haafd blijft ook al is er in die hete zo-
mer van 1994 door de medewerksters
veel geleden door de hitte. De uren
dat de bibliotheek beperkt open zal
zijn (vanaf 25 juli tot 12 augustus)
worden gepubliceerd in 'Contact' en
in LS, de nieuwsbrief die u gratis ont-
vangt als u boeken ruilt.

Ook de traditionele verkoop van afge-
schreven boeken zal deze zomer weer
worden gehouden. Elk jaar wordt na-
gegaan welke boeken in aanmerking
komen voor vervanging omdat ze niet
meer actueel zijn of om een andere re-

Korting
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be leukste zomemode nu met fantastisch Voordeel!

KEUS (ill Of LEUKSTE DAMESMODF. VAN • ARA • FRANKENWALDER • StDA • ROBERÏO SARJO •
WEBER • BIANCA • CHOICE • SANDY DRESS • SCARLATTI • PUNTO VERDE • PUBLIC • SANDWICH
• DUTCH • ANOTHER WOMAN • ROSNER • SAMOON • TAIFUN • TENDERGRASS • HERENMODE
• MELKA • BUSH • V.I.P. • GROSS • ROBERTO SARTO • SIATE OF ART • PASSION • LEDÜB •
PIERRE MONEE • COTTONFIELD • 4 You • CIOPPA • LOVE • KINDERMODE • BARBARA FARBER •
POINTER • CAKEWALK • LA PAGAYO • LEE • LOCKER • SALTY DOG • JEANS MODE • BIG JOHN •
LEE • DITO DITO • LA PAGAYO • SALTY DOG • STREET ONE • MET FANTASTISCH VOORDEEL!
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den niet meer uitgeleend kunnen wor-
den. Die boeken worden, als ze er nog
gaaf uitzien, tegen zeer aantrekkelijke
prijzen te koop aangeboden in een
kraam op de Vordcnse braderic vlak
voor de bibliotheek. Dit jaar wordt
deze braderic gehouden op donderdag
20 juli. Er komt dan ook een beperkt
aan tal CD's beschikbaar.
U ziet: uw bibliotheek bezorgt u ook
in de zomermaanden veel leesplezier.
Stap er eens binnen en ontdek wat er
in boeken- (en kranten- en tijdschrif-
ten-)land te beleven is en wat u alle-
maal op kunt steken in de openbare
bibliotheek.

Boekanier

Zwemfeest
Het 'Zwemfeest a la 1935' is afgelo-
pen. Hierbij nog de laatste berichten
over dit feest. De winnaars van de
prijzen voor het zaklopen zijn be-
kend. Het zijn voor de leeftijdsgroep
toten met 6 jaar Marlocs Wullink (Ie
prijs) en Rob Knoef (2e priifl^Voor de
leeftijd van 7 tot en met l^R-en wa-
ren dat resp. Tim Elbrink en Lonnckc
Wcntink en voor de groep van 1 1 jaar
en ouder Wouter Guddc o^|uzannc
Eykelkamp. Ze hebben hulWy'aarde-
bonncn, beschikbaar gesteld door de
firma Suetcrs, inmiddels ontvangen.
De winnaars van de ballonnenwcd-
strijd kunnen nog niet worden opge-
geven; de uitslag van deze wedstrijd
zal pas over enkele weken gepubli-
ceerd worden.
Verder een kleine correctie op het
aantal bezoekers dat vorige week in
Contact werd vermeld: er werden bij
de ingang in totaal ruim 330 Prctkaar-
ten uitgereikt aan de kinderen. Omdat
in de meeste gevallen ook een of meer
van de ouders mee waren gekomen,
ligt het aantal bezoekers van het feest
dus aanmerkelijk hoger. In totaal zijn
er meer dan 500 bezoekers geweest.
Tenslotte nog ccn melding van ccn
gift: de firma Barendsen verzorgde
gratis de levering van de paal voor de
grote klok en de verdere montage,
waarvoor de Werkgroep 'Plons!' de
heer Barendsen zeer erkentelijk is.

Fietsvierdaagse
De afdeling Vorden van Jong Gelrc
houdt ook dit jaar weer een Avond-
fietsv icrdaagse. Deze begint op
maandagavond 3 jul i vanaf het
Dorpscentrum. De slotavond is don-
derdag 6 juli . Om voor een medaille

IKV bezoekt Meubelfabriek Bijenhof
Bezielend vakmanschap. Dat was
de conclusie van de voorzitter van
de Industriële Kring Vorden, Mr
drs B.H.J. de Regt, na de ontvangst
van de leden en hun dames door
Meubelfabriek Bijenhof te Vorden.
Tijdens het jaarlijkse bedrijfsbe-
zoek van de Industriële Kring, ga-
ven de heren Herman en Gerrit Bij-
enhof en hun medewerker de heer
Pim van Dijk een uitvoerige schets
van hun bedrijf, de wijze waarop
geproduceerd wordt en met name
wat geproduceerd wordt.

Natuurlijk verwachtte iedereen de tra-
ditioneel bekende kerkbanken van de
Firma Bijenhof. Des te verrassender
was datgene wat er nog meer achter
de gevel schuil gaat. Hoewel nog een
zeer belangrijk onderdeel van het be-
drijf, bestaat een groot deel van de
toegevoegde waarde al lang niet meer

alleen uit de kerkbanken, maar bij-
voorbeeld ook uit de Ligusta Project-
meubelen. Deze worden met name
voor de zorgsector door Bijenhof op
de markt gebracht.
Solide, veilig, ergonomisch en huis-
houdelijk meubilair in de vorm van
zitmeubelen, bedden, kasten en tafels
worden met veel aandacht door Bijen-
hof ontworpen en geproduceerd op
een ambachtelijke wijze. Met specia-
le wensen wordt rekening gehouden.
Dit onder het motto 'zorg is het werk
van mensen uit het goede hout gesne-
den'. Dat de medewerkers van Meu-
belfabriek Bijenhof uit het goede hout
gesneden zijn, werd wel duidelijk. De
toegevoegde waarde aan vertrouwd
vakmanschap bewerkstelligt het vol-
gens de tradities van het ambachtelijk
meubelmaken, vervaardigen van pro-
jcctmcubelcn, hoewel dat in onze tijd
van jachtige efficiency welhaast een

contradictie lijkt. Maar Meubelfa-
briek Bijenhof laat zien dat het wel
kan.
Niet alleen de hand, maar ook de ins-
piratie van de meester-meubelmaker
-die alleen genoegen neemt met de
beste materialen en die tot in het
kleinste detail zijn vakmanschap
toont- vindt zijn weerslag zowel in de
traditioneel bekende kerkbanken als
in de Ligusta Projectmeubelen. De
flexibiliteit om voor elk geval een
juiste oplossing te vinden, is niet al-
leen bij Ligusta volop aanwezig, maar
was ook terug te vinden in de waarop
de Kring-leden werden onthaald.

Mede geïnspireerd door de grote op-
komst duurde de gastvrijheid van
Herman en Gerrit Bijenhof zodanig
langer dan gepland, dat eerst tegen
middernacht afscheid werd genomen
van dit indrukwekkende bedrijf.

in aanmerking te komen dient men
tenminste drie avonden te fietsen.
Overigens kunnen de deelnemers uit
twee afstanden per avond te kiezen
namelijk 20 of 35 kilometer. Voor de
grootste groep deelnemers stelt De
Rcgt/Wieger inck/B locmcndaal een
beker beschikbaar. De organisatie
heeft routes uitgezet richting Bar-
chem, Almcn, Hengelo en Wich-
mond.

Touwtrekvereniging
houdt Vordense
kampioenschappen
De Vordcnse touwtrckvcrcniging
heeft veelvuldig het kampioenschap
van Vordcn georganiseerd. Een toer-
nooi waaraan bedrijven, verenigingen
en buurten mee konden doen. Een
paar jaar geleden kwam de 'klad' erin
en bleek het niet meer mogelijk vol-
doende teams op de been te brengen
en werd besloten het kampioenschap
van Vorden niet meer te organiseren.
Intussen is het bestuur van TT. Vor-
dcn op haar besluit teruggekomen en
wil zij trachten het kampioenschap
nieuw leven in te blazen.
De keuze is gevallen op zaterdagmid-
dag 9 september. Voorheen werd het
toernooi altijd op een woensdag ge-
houden. 'Nu we voor het weekend
hebben gekozen hopen we vurig dat
er zich voldoende teams zullen in-
schrijven. Wc rekenen minimaal op
zes', aldus organisator G. Vliem. Tot
l september kunnen geïnteresseerden
zich opgeven bij: G. Vliem, Lagcweg
2, Zelhem, tel. 08342-4436. Overi-
gens wordt een dag later, zondag 10
september, in Vordcn het slottoernooi
gehouden om het kampioenschap van

Gewest Oost. In de A-Klasse tot 640
kg bezet het team van Vordcn mo-
menteel de 7c plaats en heeft het be-
halve op 10 september nog de moge-
lijkheid om op 20 augustus en 3 sep-
tember voldoende punten te vergaren
om degradatie te ontlopen.

Feest Medlertol
op 7 en 8 juli
Voordat volgende weck het Oranje-
feest in Mcder losbarst, wordt er
zaterdagavond l j u l i ccn oricntcrings-
wandcling gehouden. De start is bij 't
Wapen van 't Mcdlcr. Het Oranjcfcest
Medlcrtol begint vrijdagavond 7 ju l i
met het blijspel Trouwen of betalen'.
Deze wordt in de hal van de Mcdo op-
gevoerd door toneelvereniging AEV
Excl. Op zaterdagmiddag 8 ju l i vin-
den de jaarlijkse volksspclcn plaats.
Het feest wordt 's avonds afgesloten
met een groot bal met medewerking
van de formatie 'the Flamingo's ' .

Klootschiettoernooi
De buurtvereniging 'Dcldcn' houdt
zondag 2 juli ccn klootschictmara-
thon met ccn lengte van tien kilome-
ter. Hieraan kan worden deelgenomen
door bedrijven, verenigingen, fami-
lies en buurten. Er zijn drie catcgoricn
te weten heren, dames en gemengd.
Elk team mag maximaal een bondslid
in de ploeg hebben. De teams dienen
uit vier personen te bestaan. Bij het
gemengde team mogen maximaal 2
heren van de partij zijn. De start is
zondagmorgen vanaf de 'Vordcnse
Pan' aan de Hengcloscwcg. Men kan
zich voor dit toernooi tot l ju l i opge-
ven bij Dick Rcgelink, tel. (05752)
1328.

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
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W.Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr, 35)
Deldenseweg
Rondwee

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrictlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
DeDoeschot
HetStróo
HetEelmerink
Strödijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
HetHejjink
Hoctinkhof
Voornekamp
Leemgoor.

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030

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

B. van Hackfört\veg
Van Heeckerenstraat
Dr.C.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^Galléestraat
Sraidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardwcg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

DeHofsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat

• Het Wieme. link'
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Dccanijewcg
Zutphenseweg
Grocnewcg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 3012

HeÜebbink
DcBoonk
HelElshof
De Haar
DeSteege
HeiGuIik
HetWiemclink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk



OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

Tot 50% Korting!!!
Bijvoorbeeld:

Bankstel geheel gestoffeerd
met blauw-groene bloemstof 3-2 zits van 3.320,-

Bankstel 3-2 zits in rood leder
met interieur van 6.925,-

Bankstel 3-2 zits gestoffeerd
met modern dessin van 1.990,-

Bankstel 21/2-2 zits in zwart leder
moderne lijn van 3.550,-

Royale zwart lederen fauteuil van 1.926,- voor

Bankstel 2Vz-2 zits blank eiken
met luxe bloemstof van 4.198,-voor

voor 2.295,'

voor 4.495,"

voor 1.395,'

voor 2.595,-
995,-

Bankstel 3-2 zits in leder
met interieur kleur aubergine van 7.685,-

Bankstel 21/2-2 zits in leder
met interieur oxblood rood van 6.416,-

2.695,-

voor 4.995,'

voor 4.295,"

Bankstel 21/2-2 zits volledig gestoffeerd
met romantische rode stof van 2.660,- voor 1.995,-
Bankstel 3-2 zits blank eiken
gestoffeerd in moderne uitvoering van 3.395,

Bijpassende blank eiken salontafel van 910,-

Bijpassende blank eiken eethoek van 2.890,-

Fraaie vitrinekast in zwart laqué van 1.431,-

Buffetkast blank eiken patiné van 2.190,

Wandmeubel blank eiken patiné
volledig massief van 4.495,

Toogkast in eiken E50 van 2.695,

Eethoek in blank eiken van 1.956,

Toiletmeubel in antiek eiken van 980,-

-voor 2.395,'

voor 595,'

voor 1.895,'

voor 895,'

-voor 1.595,'

voor 3.495,'

-voor 1.795,'

voor 1.495,'

voor 695,-

ALTIJD10% KORTING op meubelen.
Tijdens de opruiming ook 10% korting op vloerbedekkingen, gordijnen en vitrages
(uitgezonderd afgeprijsde artikelen).

Onze opruiming loopt t/m 31 juli 1995.

Aanbiedingen door de gehele showroom. Zie ook etalage!
Profiteer snel van dit enorme prijsvoordeel.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

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

Ouders en belangstellenden worden uitgenodigd
voor de jaarlijkse

UITVOERING
van de

MUTS Blokfluit- en
keyboardclub

De uitvoering wordt gehouden op
ZATERDAG 1 JULI

in de Grote zaal van het Dorpscentrum te Vorden.

Aanvang 19.30 uur Einde ca. 22.15 uur

DE TOEGANG IS GRATIS!

Het bestuur.

The Young Messiah
door Interchrist
zaterdag 1 juli a.s.
20.00 uur Dorpskerk

BADKAMER VERBOUWEN ? ***

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

NBBS Reizen

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM

LANDINRICHTINGSWET

Kennisgeving ingevolge artikel 151, vierde lid

SLUITING DER PACHTREGISTRATIE

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem maakt bekend
dat het tijdstip, waarop uiterlijk bij haar pachtovereenkomsten ter registratie kunnen wor-
den ingezonden, is vastgesteld op 1 september 1995.

Toelichting
Ingevolge artikel 150, eerste lid heeft iedere pachter, die onroerende goederen in gebruik
heeft binnen het blok, aanspraak op het in pacht verkrijgen van een waarde in kavels naar
dezelfde maatstaven, waarmee de toedeling van de kavels aan eigenaren plaatsvindt.
Daartoe is het noodzakelijk de pachtovereenkomst te registreren.
Indien de pachtovereenkomst niet geregistreerd is, zullen de pachtrechten weliswaar
niet vervallen, maar houdt de Landinrichtingscommissie bij het opmaken van het plan
van toedeling geen rekening met deze niet-geregistreerde pachtovereenkomsten.

Na het hierboven in deze kennisgeving aangegeven tijdstip kunnen derhalve geen pacht-
overeenkomsten meer ter registratie worden aangeboden.

De Landinrichtingscommissie voornoemd,

voorzitter, B.W. Zemmelink
secretaris, Ir. M.H. de Jong

VOORVERKOOP
Wij zijn begonnen met het afprijzen van onze

schoenen. Kom mi vast kijken voor de
altereert

KORTENGEN VAN
tot 7O%

BEATRIXPLEIN 6
7031AJWEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4_

<^£> WEHL-VORDEN
's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

i SUPER DE LUXE

VICO DE LUXE

PERFECTE KWALITEIT
FIETSEN MET ALLEEN

DE BESTE ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES

Luxer kan het niet!
De fiets heeft alles! O.a. lederen brooks zadel, nabestel-
bare pedalen, axa-slot, Vredenstein perfecte banden (met
anti-leklaag) enz. enz.
U kunt het het zo gek nog niet bedenken of deze fiets heeft
het! Kortom.... Ga zo snel mogelijk naar uw VICO-dealerI

Het adres in Vorden e.o.

1 BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP • VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 DDVorden Tel.05752-1303

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Dan mag u eerst wel even langs bij de bank.
Zin in een vakantie die net even anders is?

Kom dan bij ons langs voor een vakantie van

NBBS Reizen. Een reisorganisatie die ervan uit-

gaat dat een gewone vakantie altijd nog kan.

O, u kent NBBS Reizen nog niet? Reden

te meer om eens de brochures in te duiken

met lui-lekker- én actieve zonvakanties.

Of met afwisselende rondreizen door de

hele wereld en met een eindeloos aanbod USA

& Canada-reizen. Minder ver kan ook. Kijk maar

in de gidsen met korte vakanties en stedentrips.

Iedereen kan zo'n NBBS-reis bij ons boeken.

Of alleen een vliegticket. Tot ziens bij de

Rabobank! Rabobank

De brochures van NBBS Reizen liggen klaar bij de Rabobank.

Zondag 2 juli
dansavond m m v

FESTIVAL
Entree f 10,-
incl. kopje koffie.

Aanvang 20.00 uur

•ttymto

mm Jansen & gal jj
ff autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD nninn
v 05750-22816 BDVAG

DE ZONNEBLOEM
BL/JF7GROEIEN...
Onze ruimT30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen

jaarlijks o.a. voor 70.000 dagjes uit en 940.000
bezoeken bij zieken en gehandicapten.

STEUN ONS WERK - GIRO 145

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Bretia - Telefoon (076) 60 20 60

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulcnbroek.

Voor het snel en deskundig
verwijderen van

WESPENNESTEN
bel (05752) 3283, b.g.g. 1356
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