
Subsidie muziekschool
blijft gehandhaafd
De gemeenteraad ging gisteravond
accoord met een subsidie in 1994 van
88.533 gulden voor de Zutphense mu-
ziekschool, waar sinds 1992 ook leer-
lingen van Sursum Corda zijn onder-
bracht. Daarmee blijft de hoogte van
de subsidie zoals die in 1993 werd uit-
gekeerd gehandhaafd. De raad streeft
wel naar een vermindering van de
subsidie in de periode 1995-1998.
De heer R.M. Nobel (D66) vroeg zich
af of het niet mogelijk is om de subsi-
dies bij de muziekschool inkomensaf-
hankelijk te maken. 'Het rare is dat ie-
dere leerling nu subsidie krijgt, onaf-
hankelijk van de draagkracht van de
ouders. Ook ben ik van mening dat
misschien veel te lang wordt doorge-
gaan met- gemeentelijke bijdragen.
Leerlingen hebben tien jaar lang recht
op subsidie. Misschien moeten we die
norm wel bijstellen.'
Wethouder Aartsen kon zich geheel
vinden in het betoog van Nobel. 'In
het overleg met andere gemeenten
heb ik daar destijds bij de muziek-
school ook op aangedrongen, maar
daar was bij de omliggende plaatsen
geen meerderheid voor. Zelf denk ik
dat een subsidie-bijdrage van zes jaar
een mooi streven is. De leerlingen
hebben dan een acceptabel niveau be-
reikt waarmee ze uit de voeten kun-
nen binnen een corps als Sursum Cor-
da.'
De heer W.M. Voortman (PvdA) wees
erop dat de aanvankelijk geplande be-
zuiniging op de muziekschool, het te-
rugbrengen van het bedrag naar
62.500 gulden, nu niet doorgaat. 'Ha-
len we zo wel de geplande bezuinigin-
gen', vroeg hij zich af. Wethouder
Aartsen deelde mee dat reeds 95 pro-
cent van de ombuigingen binnen de
taakstelling gehaald zijn.

JosAalbers opent
Automobielbedrijf
Nadat hij ruim twintig jaar bij ver-
schillende garages heeft gewerkt,
waarbij de laatste 11 jaar als chef-
werkplaats bij een Citroën-automo-
bielbedrijf, gaat de Vordense Jos Aal-
bers voor zichzelf beginnen. Aan-
staande vrijdag en zaterdag is het de
gehele dag open huis aan de Nijver-
heidsstraat 3b in Ruurlo waar u zou
worden voorzien van een drankje en
een hapje. Automobielbedrijf Aalbers
gaat zich naast reparatie ook bezig
houden met de verkoop van alle mer-
ken en type wagens. Jos Aalbers: 'In
eerste instantie ga ik het alleen doen
maar ik sluit niet uit dat er op den duur
ook personeel wordt aangenomen.
Eerst maar eens gaan kijken hoe het
gaat lopen.'
Het pand van Automobielbedrijf be-
vindt zich op het oude industrieterrein
en heeft een oppervlakte van 540 vier-
kante meter. Voor openingstijden
Open Huis zie advertentie.

Uit het
Tietspad bulletin'
Hoe staat het met het fietspad Ruurlo-
Vorden? Op 31 mei 1994 maakte de
Vordense burgemeester Kamerling
bekend dat de provincie Gelderland
een door de gemeente Vorden ontwik-
kelde wijziging van het bestemmings-
plan voor de aanleg van een fietspad
van Vorden tot de gemeentegrens
Ruurlo onverwacht snel heeft goed-
gekeurd. Omdat het bestemmings-
plan voor aanleg van een fietspad op
het grondgebied van de gemeente
Ruurlo al eerder was vastgesteld en
goedgekeurd, staat dus bijna niets
meer de provincie in de weg om met
de realisering te beginnen. Inmiddels
zijn de eerste besprekingen gehouden
over de verwerving van gronden. Alle
nodige gegevens zijn ingemeten, het
tracee is vastgesteld, de eigenaarkaar-
ten zijn binnen en nu zal in overleg
met de grondeigenaren onder andere
worden nagegaan of de gekozen rou-
te, bijvoorbeeld voor het bomenbc-
stand, wel de meest ideale is. Dit
overleg geschiedt vooral met de eige-
naren van landgoederen, omdat hier
eventueel nog kleine aanpassingen
van het tracee nodig zouden kunnen
zijn.
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Verhitte discussie over musea en vakantiehuisjes op landgoed Wientjesvoort

Commissies willen eerst onderzoek

Een recreatieproject rondom het
Vordense zwembad In de Dennen is
definitief van de baan. Tenminste
als het nieuwe plan van het college
van Burgemeester en Wethouders
doorgaat om op landgoed Wientjes-
voort twee musea en 140 vakantie-
huisjes te vestigen. Dat zei wethou-
der Dorien Mulderije gisteravond
tijdens een gezamenlijke openbare
vergadering van de commissies be-
stuur, ruimtelijke ordening, volks-
huisvesting, economische zaken en
gemeentewerken.

Tijdens deze op de valreep georgani-
seerde bijeenkomst, die plaats had na
de reguliere gemeenteraadsvergade-
ring werd gesproken over de invulling
van landgoed Wientjesvoort. Dit om-
dat de familie Von Mengden, eigenaar
van het terrein, het landgoed wil af-
stoten. Het college is van mening dat
de locatie een zeer geschikte plek is
voor de bestemming musea en/of zo-
merhuisjes. Een tweetal musea, waar-
onder de Stichting Nederlands Uit-
vaartcentrum heeft concrete belang-
stelling. De bestaande landgoedcam-
ping zal dan verdwijnen.

In de gezamenlijke commissieverga-
dering stelde het college voor om al-
lereerst te komen tot een principe-uit-
spraak over een haalbaarheidsonder-
zoek. Nadat de fracties aan het woord
waren geweest bleek dat alle woord-
voerders over dit punt een positief ad-
vies uitbrachten en ook vonden dat de
gemeente daar samen met de provin-
cie geld in moet gaan steken. De Partij
van de Arbeid benadrukte daarbij wel
dat het om een haalbaarheidsonder-
zoek moest gaan waarbij zowel de
musea als de vakantiehuisjes worden
meegenomen.
De heer W.M. Voortman daarover:
'Het gaat ons om die combinatie. Wij
zijn tegen een haalbaarheidsonder-
zoek als er alleen maar zomerhuisjes
op het terrein komen.'

Discussie
Over het haalbaarheidsonderzoek wa-
ren alle partijen het dus eens. Dit wil
niet zeggen dat er voor de rest geen
discussie was over het Plan Wientjes-
voort. Gelijk in het begin van de ver-
gadering werd deze aangezwengeld
door buurtbewoner Dick Norde. Hij
verweet het college ervan dat ze bij
het maken van de plannen geen reke-
ning heeft gehouden met de omlig-
gende boerenbedrijven. Dick Norde
is zelf agrariër en bang voor nog
scherpere milieu-eisen in de toekomst
als er vakantiehuisjes komen. 'Dan
raak ik misschien wel mijn vergun-

ning kw^. Ik ken gemeenten waar dat
in het (Meden gebeurd is. Ik vraag
me dan ook af wat belangrijker is: de
boerenbedrijven in Vorden met een
geldige hinderwetvergunning of het
plan Wientjesvoort? Hoever gaat het
algemeejibelang en wanneer moeten
wij wij|Mi', zei hij. 'En het bedrijf
nog scherper aanpassen maakt een
verdere bedrijfsvoering haast onmo-
gelijk', voegde Norde daaraan toe.
Verder was hij verontwaardigd over
de passage in het collegevoorstel
waarin stond dat bij eventuele uitbrei-
ding van de plannen onteigening van
percelen buiten het landgoed niet
moet worden uitsloten.

Burgemeester Kamerling zei gelijk
toe dat deze passage uit het voorstel
zal worden geschrapt. 'Dat is eigen-
lijk een zinsnede die teruggrijpt op
eerder plannen die wij hebben ont-
wikkeld rondom het zwembad. Ontei-
gening is dus voorlopig helemaal niet
aan de orde.' Over eventuele scherpe-
re milieu-eisen zei Kamerling dat de
gemeente een goede relatie met de
boerenstand heeft en dat ook zo wil
houden. 'Wij zullen u wat dat betreft
niet teleurstellen'.

Noodgreep
Teleurgesteld was wel de heer W.M.
Voortman (PvdA) die sprak over een
wonderlijke behandeling van een col-
legevoorstel. Voortman: Tk zie deze
ingelaste commissievergadering als
een noodgreep. Nadat eerst gepro-
beerd is deze bijeenkomst in alle be-
slotenheid plaats te laten vinden, zit-
ten we nu bij elkaar om te praten over
een voorstel waarvan we helemaal
niet weten hoe instanties als VVV,
standorganisaties en andere betrokke-
nen daar tegenaan kijken. Wat ik mis
is een intensieve inspraakprocedure.
Die is slechts mogelijk tot maandag 4
juli ' .
Op die datum heeft namelijk de ge-
meenteraadsvergadering plaats waar-
in een beslissing valt over het houden
van een haalbaarheidsonderzoek.
De heer A.H. Boers (CDA) was het
niet met Voortman eens. 'In het colle-
gevoorstel staat duidelijk dat na een
haalbaarheidsonderzoek er nog vol-
doende inspraak komt. Er moet name-
lijk ook een wijziging van het bestem-
mingsplan plaats hebben. En dan kun-
nen er dus uitgebreid bezwaren wor-
den ingediend. Wij maken ons als
fractie op dit moment dan ook hele-
maal geen zorgen over te weinig in-
spraak.'
De heer Nobel (D66) wilde aanvanke-
lijk nog een stap verder teruggaan dan
de Partij van de Arbeid.

'Misschien moet er wel eerst een
wenselijkheidsonderzoq^»men on-
der de Vordense bevolking Wat heb-
ben de mensen ervoor over? Twee
musea en vakantiehuisjes betekent
namelijk meer dan 100.000 autobe-
wegingen extra op jaarbaj^erbij.'

Subsidie
De heer Voortman (PvdA) zei verder
weinig enthousiasme bij het college te
ontdekken als het gaat om de daad-
werkelijke uitvoering van het plan.
Hij duidde hiermee op het feit dat bin-
nen het college de beide wethouders
van mening zijn dat de twee musea
die belangstelling tonen zichzelf zelf-
standig moeten kunnen bedruipen.
Uit oogpunt van bezuinigingen ach-
ten zij een gemeentelijke bijdrage als
exploitatie-subsidie niet verstandig.
Burgemeester Kamerling daarente-
gen is van mening dat Vorden een
unieke kans zou laten liggen en stelt
dus voor de extra opbrengsten van bij-
voorbeeld toeristenbelasting als ex-
ploitatie-subsidie voor de musea be-
schikbaar te stellen. Hij neemt wat dat
betreft dus een minderheidsstandpunt
in binnen het college.
Voortman daarover: 'Wat willen we
nou. Ik vind dat de gemeente veel dui-
delijker dit project moet gaan trekken.
Anders vrees ik een tweede fiascio',
daarmee doelend op het mislukte
golfbaancomplex rondom het zwem-
bad. Hij zei verder dat zijn partij
eventueel met geld over de brug te
willen komen voor een subsidie voor
de musea. De heren A.H. Boers
(CDA) en E. Brandenbarg (VVD)
vonden dit veel te ver gaan. 'Een mu-
seum moet zichzelf kunnen bedrui-
pen. Daar moeten zij in principe geen
hulp van de gemeente bij nodig heb-
ben.'
Het college stelt voor de verwezelij-
king van het Plan Wientjesvoort hele
duidelijke randvoorwaarden: herstel
van het landhuis, teruggave aan de na-
tuur van het meest noordelijke bosge-
bied, geen permanente bewoning van
de vakantiehuisjes en al bij de start
een duidelijke exploitatie-opzet waar-
uit haalbaarheid blijkt. Wethouder
Mulderije (recreatie): 'In eerste in-
stantie gaan we uit van twee musea en
140 zomerhuisjes. Aangezien we 200
nieuwe zomerhuisjes willen verweze-
lijken binnen de gemeente Vorden
zullen de overige zestig plaatsen wor-
den overgeheveld naar de bestaande
campings. De aanvragen daarvoor
liggen reeds bij de gemeente. Maar
mochten de museumplannen afketsen
dan is het de bedoeling dat ze alle 200
op het terrein van de Wientjesvoort
komen.'

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 3 juli 10.00 uur SOW-dienst op de weide
voor het gemeentehuis Kasteel Vorden, voor-
ganger: Ds. J. Zijlstra.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra bij Kas-
teel Vorden; 19.00 uur dhr. W.J. Schot.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 2 juli 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

R K Kerk Vorden
Zondag 3 juli 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. de Vordering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 juli Pastoor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 2-3 juli dr. Haas.
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 of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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 2-3 juli P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
05735-2513. 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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje juni mevr. Kamerling, tel. 1940.
Juli: mevr. Wolters, tel. 1262, b.g.g. 1940. Graag
bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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 - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. G. Gerbrandy, Zut-
phen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 3 juli 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 juli Pastoor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o,
Schotpoort Personenauto B.V.

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

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



Wij feliciteren

met de nieuwe
betaalautomaat

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.

Want de betaalautomaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.

Wanneer volgt U??

Rabobank Vorden

VAN 4 t/m 23 JULI

Vele overjarige en showroommodellen met

10 tot 50% KORTING
Vele couponnen tapijt met

KORTINGEN TOT WEL

Tevens diverse restanten GORDIJNEN en VITRAGES

vanaf Oj""" per meter.

Gedurende deze opruiming

10% KORTING
OP ALLE NIET-AFGEPRIJSDE MEUBELEN, TAPIJTEN,
GORDIJNEN, VITRAGES en KLEDEN

Zie etalages en aanbiedingen door de gehele winkel!

Graag tot ziens in

MEUBEL- en TAPIJTENHUIS

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.) (bij de kerk)
Tel. 05753-1484

OP VAKANTIE!?

I

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

NIEUW in ons grote
broodassortiment:

FRANS LANDBROOD

Pain de Campagne

en Franse Pluspuntjes
'n lekkere volkoren pistolet.

Voor gezonde en/erse brood- en
gebaksspecialiteiten

Burg.Galléestraat22
Vorden -Tel. 1877

Brochures

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3.5.4a Awb).

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu) ligt vanaf 1 juli 1994 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur (het Dorpscentrum is wegens va-
kantie gesloten van 17 juli t/m 14 aug. 1994. Na af-
spraak zijn de stukken op de secretarie in te zien.)
gedurende 4 weken ter inzage het besluit inzake de
aanvraag van:
1. de heer B.W.J. Taken, Lankhorsterstraat 6, 7234

SR Wichmond. Adres inrichting: Lankhorsterstraat
6 te Wichmond;

2. Maatschap E. Maalderink, Spiekerweg 4, 7251 RA
Vorden. Adres inrichting: Spiekerweg 4 te Vorden;

3. Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg 2, 7251 JJ Vor-
den. Adres inrichting: Reeoordweg 2 te Vorden;

4. Emaus bouw, Hekweg 7, 7274 DN Geesteren.
Adres inrichting: Ruurloseweg 120 te Vorden.

De nummers 1 en 2 betreffen nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunningen voor een agrarisch
bedrijf. Nummer 3 betreft het wijzigen van een land-
en tuinbouwbedrijf. Nummer 4 betreft het oprichten en
in werking hebben van een produktiebedrijf van hout-
skeletbouwwonigen.

De strekking van deze besluiten (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 directe 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 (m.u.v. die van Emaus bouw, nr. 3)
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-be-

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel voor 12 augustus 1994.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking dan wel 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: 28 juni 1994

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de burgemeester,
P. de Vries. E.J.C. Kamerling.

Urtica l*L> Q<? V/̂ pronc;
Reeoordweg 2
7251 JJ Vorden
Tel. 05752-3459

NATUURVOEDINGSWINKEL
in biologisch en biologisch-dynamische producten

JULI
KAASMAAND

Alle kaassoorten
voor 10.= per kilogram

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur

en van 14.00-15.30 uur
zaterdag van 9.30-12.30 uur.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Deze voorzet kan niet
gemist worden:

KIPFILETS
1 kiio 12,95

MAANDAG + DINSDAG

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor een tientje

Rundergehakti yo 12,50
Gelderse schijven per stuk 1,00

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
UNO

5,95

SPECIALITEITEN

Oranje Burger
(puur rundvlees)
per stuk 1,00

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram 0,98

Schouderham
100 gram 1,49

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,05

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Kipfilets
1 küo 12,95

Rundvlees salade
500 gram 3,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE: WIJ ZORGEN ER VOOR

EEKMAREQL
2 bos BLOEMEN NAAR KEUZE

Extra grote
Begonia 5,95
21/00^8,95

Veel zomer bloemen -
Volop tuinplanten!

Voor elke koper
'n ROOS GRATIS

POTEN 3,95 PER KILO

HAANTJES
5,25 PER KILO

Poelier HOFFMAN

NIEUW OP DE MARKT: EN-JE-EM
Dierenbenodigdheden

VARKENSOREN
6 stuks «o, 5.=

voor de hond

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

EHBO Vorden
In OKTOBER starten we weer een nieuwe

CURSUS
Inl. en opgave:

H. Jansen-Aubel, tel. 2653.

TERRE DES
HOMMES
HELPT
KINDEREN
VERDER

HIEP HIEP
HOERA!!!...

Onze G ER wordt 4
juli 45 jaar. Hij laat
zijn haan victorie

kraaien.

Het Kippenhok.

Denkt u aan de
Ludgermarkt

te Wichmond?
2 juli

van 18.00-22.00 uur

3 juli
van 13.00-19.00 uur

Kansloze
kinderen kunt u kansrijk

maken voor ccn ticnljc per

maand via liet 'Luit /.e

Lcren'-programmavanTer-

rc des Hommes. Met uw

hulp kunnen /e naar school

en ecu /.eU'standJ^c toe-

komst opbouwen.

Bel 070 - 363 79 40 voor

inlichtingen ol'stort uw eer-

ste tientje op K'ro 25 25 25

t.n.v. Tcrrc des l lommes te

Den Haan. under vermel-

ding van 'nieuwe donateur

I.xiat /e Leren', giro 252525

terre des hommes



Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, onze 40-
jarige trouwdag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Wim Schoemaker
en

Toos Schoemaker-
Schoneveld

Warnsveld, juni 1994.

Contactjes
• Te koop: Kawasaki EN500
nw.st. ca. 900 km. Prijs n.o.t.k.
Tel. 055-551604

• TE KOOP: Puch Maxi.
l.z.g.st., met steunwielen, tel.
(05752)1864. -

• TE KOOP AANGEBODEN:
niet-alledaagse eenjarige
perkplanten 24 st. f 10.-, 48
st. f 15,-, 72 st. f22,50. Lees-
tenseweg 32, Vierakker. Ver-
koop alleen op vrijdag en za-
terdag.

• A.s. zaterdag nieuwe aard-
appelen bij G.J. Steenblik,
Nieuwenhuisweg 4, Vorden.

• Geen WK-voetbal op vrij-
dag 8 juli, kom dan gerust naar
de toneelvereniging Buurtver.
Delden. 20.00 uur Dorpscen-
trum.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, 2 middagen.
Brieven onder nr. V13-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Buurtver. Delden org. 6e
Vordense klootschietmarat-
hon (10 km) voor families, be-
drijven, verenigingen etc. op
zondag 3 juli bij de 'Vordense
Pan' (voorheen 't Zwaantje),
Hengeloseweg 14 te Vorden.
Klasse: Heren 10.00 uur. Da-
mes en gemengd: 10.45 uur
(max. 2 heren) max. 1 bonds-
lid per team. Opgave en info
voor 2 juli: Dick Regelink, tel.
05752-1328.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Ook u kunt snel resultaat
bereiken met het gewicht: be-
heersingsprogramma Her-
balife. Info: Jeanet Gardien,
tel. 01742-93465. Geld verdie-
nen met dit produkt, wordt ook
distributeur.

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

• GEZOCHT: allerlei mate-
riaal uit de Tweede Wereldoor-
log, van knoop tot parachute
en pamflet en medaille tot mu-
nitiekist. Dit in verband met di-
verse exposities in 1995. Bel
geheel vrijblijvend: Achter-
hoeks Museum '40-'45, Jean
Kreunen, Maanstraat 1, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-3942.

• TE KOOP: 2-deurs linnen-
kast, wit, met spiegel, Vz hang,
1/2 leg, 2 meter breed. Slechts
1/2 jaar gebruikt: f 750,= en 1
eiken eethoek 120 x 80
f 350,=. TEI. (05735)3716.

• TE KOOP: Citroen Visa, 2
cil., bj. '83, beige; vr.pr.
f 1250,=. Tel. (05752)2458.

• TE KOOP: Labrador pups,
geb. 21-5-'94, ing. en ontw.,
zwart-blond, bruin. Tel. (05445)
1709.

• TE KOOP: Renault 5 TL,
bouwj. 1985, metallic grijs,
l.z.g.st. Prijs n.o.t.k. Tel.
(05752) 2320, b.g.g. 1833.

• Motorfans opgelet: Dag-
tocht Giethoorn. Voor de 5e
maal organiseren wij de Vor-
dense toertocht. 3 juli richting
Giethoorn. De dagindeling:
8.45 uur: ontvangst bij bodega
't Pantoffeltje in Vorden. 9.15
uur: vertrek naar Giethoorn.
15.30 uur: terugreis naar Vor-
den. De kosten zijn f 25,= per
persoon incl diner. Inl.: Willem
Peters (05752) 2196 of Wou-
ter Memelink (05752) 1846.

• Buurtver. Delden org. 6e
Vordense klootschietmarat-
hon (10 km) voor families, be-
drijven, verenigingen etc. op
zondag 3 juli bij de 'Vordense
Pan' (voorheen 't Zwaantje),
Hengeloseweg 14 te Vorden.
Klasse: Heren 10.00 uur. Da-
mes en gemengd: 10.45 uur
(max. 2 heren) max. 1 bonds-
lid per team. Opgave en info
voor 2 juli: Dick Regelink, tel.
05752-1328.

Donderdag 7 juli 1994 gaan wij

Jemen Tolkamp
en

Berd/e Lenselink

trouwen om 10.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Ons huwelijk zal daarna worden
ingezegend om 11.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 1 7.00 tot 18.30 uur
in Bodega 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Ons adres:
Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA Vorden

Op zaterdag 9 juli 1994
hopen onze ouders

Gerrit & Lucia ten Have-
Eykelkamp

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wilt u ze hiermee feliciteren,
dan bent u van harte welkom op de
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
,,'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114 te Vorden.

Karin
Sandra & Frank

Onsteinseweg 1, 7251 ML Vorden.

'God bless you... '

Hierbij delen wij u mede dat, na een liefdevolle
verzorging in verpleeghuis Casa Bonita, is over-
leden onze dierbare

Christina Maria Catharina
(Christien) Koldenhoven-

Schurink
(OMA)

WEDUWE VAN GERRIT KOLDENHOVEN

in de leeftijd van 83 jaar.

Frits en Jannie
René en Yvonne
Harry

Apeldoorn, 20 juni 1994
Anklaarseweg 91
Corresportdentieadres: Hogeweg 2, 7315 CG Apeldoorn

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis
in familiekring plaatsgehad.

t
Met verslagenheid geven wij u kennis van het plotse-
ling overlijden van onze broer, zwager en oom

Antonius Augustinus Franciscus
Steenbreker

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden: H. Steenbreker
T. Steenbreker-Beening

Warnsveld: J. de Wild
M. Lefers

Boekelo: G. Steenbreker
A. Steenbreker-van Dijk

Vorden: B. Steenbreker
M. Steenbreker-Giesen

Zutphen: J. Veldscholten-Steenbreker
J. Veldscholten

Warnsveld: H. Steenbreker
T. Steen breker-Otten

Baak: H. Schooltink-Steenbreker
H. Schooltink

Vorden: J. Steenbreker
J. Steenbreker-Wissink
Neven en nichten

7251 LB Vorden, 23 juni 1994
Ruurloseweg 67
Correspondentie-adres: B. Steenbreker
Molenweg 26, 7251 EE Vorden

De teraardebestelling heeft dinsdag 28 juni plaatsge-
vonden op de R.K. Begraafplaats te Kranenburg.

Door een noodlottig ongeval is uit onze vereniging weg-
genomen

Antoon Steenbreker
mede-oprichter, bestuurslid en erelid van deTouwtrek-
vereniging Vorden.

Zijn inzet voor zijn vereniging was geweldig groot.
Wij zullen hem missen

Namens bestuur en leden van de
TTV Vorden

Vorden, 23 juni 1994

Marcel Bleumink
en

Diana Pijpers

gaan trouwen op donderdag 7 juli
om 11.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden'.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met
ingang van 1 juli 1994, gedurende 14 dagen ter ge-
meentesecretarie, sektor Grondgebied (koetshuis),
voor eenieder ter inzage ligt, het verzoek om vergun-
ning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet
1988 van de heer P.J.M. Hummelink tot wijziging en
restauratie van het pand Mosselseweg 7.

Gedurende genoemde termijn kan eenieder zijn
zienswijze naar voren brengen bij het college van bur-
gemeester en wethouders.

Vorden, 30 juni 1994.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Bruin zijn voordat u
met vakantie gaat...

KOM DAN NAAR:

* Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG43-7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-16.00 uur

Verkoop Biodermal,
Delight en Sun-Aflersun

zonneprodukten.
Exclusieve Margalé B.

Badmode.

Banketbakkerij

WIEK ART
Burg. Galleestraat 6

Tel. 1750

Wij zijn met
VAKANTIE

vanaf maandag 4 juli
tot en met

woensdag 20 juli

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

V.50

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong belegen kaas
i k,io 9.98
Brandnetel of mosterd kaa
500 gram

Crottin f ra iS versgeitekaasje
per stuk 3. T O
Chateau mix
kruidenkaas x sellerysalade
100 gram

Bermuda mix
250 gram
Runder filet
gerookt, 100 gram

1.98

2.75

3.75
NIEUW! Verse pasta 's + sauzen!

Elly Teeuwen

ZONDAG 3 JULI
10.00 uur

OPENLUCHTDIENST
bij Kasteel Vorden.

Wordt door de V.LO.
uitgezonden op
FM 107.4 MHz;

via de kabel 87.5 MHz.

SALON

"MARIANNE"
Haar- en Huidverzorging

SPECIALE AANBIEDING:
Zure Permanent ƒ 119,50

FLES SHAMPOO

GRATIS
(zolang de voorraad strekt)

Dorpsstraat 30, Vorden
Kapsalon tel. 1423 / Schoonheidssalon tel. 2033

ZOMER-
OPRUIMING

BIJ

Demi-Bijou
Mode

10-50% korting

Mode oorbellen:
2 halen, 1 betalen!

Diverse centuurs,
kettingen, broches
HALVE PRIJS

Zutphenseweg 8
Vorden, tel. 3785

WEEKENDAANBIEDING:

Zomerse
Vruchten-room-vlaaitjes

met vers fruit en Zwitserse room

Donderdag t/m zaterdag:

l jvoor maar

* * * * * * * * * *

Heeft U ze al geproefd?

NIEUW!

Noorse Chocobroodjes
DITWEEKENDè 1 ,50

* * * * * * * * * *

En... om in de stemming te
blijven:

American Cookies
NU 5 voor 3,75

zie ook onze dagaanbiedingen

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

* ^
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

ZOMERSE TEMPERATUREN
NU: ZOMERSE PRIJZEN!

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 30 juni, 1 en 2 juli

MOOIt MALSE

100 gram

Tip voorde boterham:

GEBRADEN ROSBIEF

2 4QJ ^
KEURKOOPJE voor donderdag 30 juni:

GEKRUIDE
GEHAKTBALLEN

4 STUKS 5,00
SPECIAL

W.K.-FILET
(varkensfiletlapje met

vruchten)

VLEESWAREN
SPECIAL:

100 gram 2.25
Florida salade
100 gram 1 ,65

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Santa Rosa
PRUIMEN
per kilo Ojï/O

RAUWKOST
KOMKOMMER-DILLE

250 gram

JONGE BOSPEEN
PER BOS 1,50

MAANDAG
4 JULI:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 %7Ö

DINSDAG
5 JULI:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram t üU

WOENSDAG
6 JULI:

PANKLARE
Geschrapte
worteltjes

500 gram 1 "ö

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

Nieuw in ons broodassortiment:
Korenmoutbrood

Deze week introduceren wij ons nieuwste
hruinhrood niet een verrassend lekkere smaak:

Korenmoutbrood. Moet u proberen!

NU PER STUK

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



Auto's & Tweewielers Landbouwmechanisatie bed rijf

Wim Zeevalkink H. Arends

Hierbij delen wij u mede dat vanaf heden alle
bedrijfsaktiviteiten van garagebedrijf
Wim Zeevalkink zijn overgenomen door
LM B H. Arends te Wichmond.

Het bedrijf zal voortgezet worden onder de
naam:

Garagebedrijf

H. Arends
Tel. 05754-2042

Wij zijn geopend:
maandag 1/rn vrijdag: van 8.30 tot 18.00 uur
zaterdag: van 9.00 tot 16.00 uur

De familie Zeevalkink wil dan ook alle cliënten
bedanken voor het door u in hen gestelde
vertrouwen in de afgelopen jaren.

Wij wensen de firma Arends veel succes toe
voor de toekomst en zien u graag bij hen
terug.

****
Raam biljetten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

1 en 2 juli "KERMIS HALLE"

GROOT FEEST MET

BOH FOI TOCH

MOEZELVAKANTIE
TE HUUR IN DUITSLAND:

MOOI E CARAVANS
Volledig huishoudelijk ingericht,

met grote voortent, op
Camping Pornmem/Mosel, in
het prachtige Moezeldal (8 km

van Cochem).

Zeer gunstige All-In prijzen.
Voor- en naseizoen hoge

kortingen.

Fam. Lovink, Thorbeckestraat
22.7021 AXZelhem,

tel. 08342-1548.

DE ABSOLUTE EST0AND" Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

Oe goedkoopste van Nederland In alle merken en moten
Af K keuren Moor, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14-VOORST
Tel. 05758-1334

W R

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05762-1010 - TELEFAX 05752-1085

OPRUIMING
VAN DE HELE ZOMERKOLLEKTIE 1994

NU MET ENORME KORTINGEN!

SWEATERS o.a. Levi's, Scoth, Soda

JACKS

VANAF

VANAF

COLORED DENIM o.a. Gapstar, Levi's 159.= 149.95

SHIRTS -- VANAF
T-SHIRTS
ENZ., ENZ., ENZ.

Dus héél véél halen
héél weinig betalen!

Tot ziens bij:

Zutphenseweg 8, VORD»I, tel. 2426
Markt 21, ZELHEM, tel. 3ÏÏ)6

VANAF

the

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 11 t/m 22 juli

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18 - 7251 AB Vorden 4

Keukenprinses ?
Of toch liever niet.

U laat het ook liever over aan de vakman.
Een vakman die met verse produktcn werkt en alleen genoegen neemt met de

beste kwaliteit.
Een vakman die dagliiks verse maaltijden verzorgd.

Maar ook luxe borrclgarnituur, saladcschotcls, een Bourgondisch buffet, een
koud/warm buffet of een compleet verzorgd diner met bijpassend

wijnarrangcmcnt.

Gelukkig bestaat er nog zo'n
vakman!

Vriendelijke groeten: Uw Traiteur

Wijnhuis Traiterie Vorden
Burgemeester Galléestraat 12,7251 EB Vorden, Tel. (05752) 1391

OPRUIMING!
vanaf l juli a.s.

l Juli a.s. starten wij met een grandioze opruiming!
De gehele zomercollectie '94 zal tegen een

prijs aangeboden worden!
Dus kom snel langs
en profiteer van dit
aanbod, want....

D A M E S M O D E
.

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 • Winterswijk Misters traat 76, Tel. 05430-13981) • Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14. Tel. 08340-60416

MEN IE DIE ZAAI

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Diepvries Nieuws

Vrieshuis van den Berg
Door omstandigheden, die vooraf niet te
voorzien waren, gaat de verkoop van ons
vriesbedrijf NI ET door.
Wij hebben nu besloten om ons bedrijf
weer zelf voort te zetten, met medewerking
van Mevr. R. GREUPINK-Wolsink,
wonende Hessenweg 4
(recht tegenover de diepvries) te Ruurlo,
telefoon 05735-2477.
Zij zal een gedeelte van de week ons werk
overnemen.
Deze wijziging gaat in op 1 juli 1994.

Met vr. groeten, Hoogachtend,

*±* Vrieshuis van den Berg ***
Groenloseweg 20 - RUURLO

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Goma B.V. Metaalwarenfabriek is een
door Lloyd's gecertificeerde
onderneming die zich beweegt op het
gebied van de toelevering van
halffabrikaten en komplete eind-
produkten. Deze produkten worden in
hoofdzaak vervaardigd uit plaat- of
bandstaai. De fabrikage vindt plaats op
moderne grotendeels CNC-gestuurde
machines (kleine tot middelgrote series)
waarbij in de ontwerpfase gebruik
gemaakt wordt van een CAD/CAM
komputer. Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of speciaal -
machines.
Goma B.V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo in
Gelderland.

Door groei en goede vooruitzichten is Goma B.V. op zoek naar kandidaten voor de funkties van:

STELLE R/KANTE R
De werkzaamheden zullen bestaan uit het afstellen van NC-gestuurde kantbanken en het produceren
van plaatwerkprodukten. Wij denken voor deze funktie aan personen met een ruime ervaring op
plaatwerkgebied en het kantproces in het bijzonder.

LASSER
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het lassen, samenstellen en nauwkeurig afwerken
van plaatwerkdelen.

Gevraagd wordt voor beide funkties:
- opleiding minimaal LTS-C of gelijkwaardig

(voor de funktie lasser tevens aangevuld met diverse laskursussen);
- een flexibele houding;
- bereidheid tot het werken in ploegendienst;
- leeftijd 25-40 jaar.

Geboden wordt:
- een verantwoordelijke baan in een kerngezond groeiend bedrijf;
- de mogelijkheid te werken met moderne machines;
- goede salariëring en sekundaire arbeidsvoorwaarden.

Bent u één van deze vakmensen? Schrijf dan een brief met C.V. aan:

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. dhr. A. Abbink, personeelszaken
Postbus 8 - 7255 ZG HENGELO (GLD) - 05753 - 8211
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TMILIEUBEHEER
OPENBARE KENNISGEVING MELDING

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor grondgebied, bureau milieu
ligt van l juli 1994 tot en met 29 juli 1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur (het Dorpscentrum is we-
gens vakantie gesloten van 17 juli t/m 14aug. 1994. Na afspraak zijn de stukken
op de secretarie in te zien.) ter inzage meldingen

artikel 8.19, lid 3 van:

St. Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg 37, 7233 SH Vierakker voor het
aanbrengen van lichtreclame aan het pand St. Ludgerusgebouw, Vierakkerse-
straatweg 37 te Vierakker.

Deze lichtreclame heeft geen gevolgen voor de aard en omvang dan wel uitslui-
tend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het mi-
lieu.

Algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:

1. Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, Sleutelbloemstraat 55, 7300 DX
Apeldoorn voor het van toepassing worden van het Besluit woon- en kan-
toorgebouwen Wet milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting ten be-
hoeve van een woon- of kantoorgebouw incl. het aanbrengen van licht- recla-
me aan het pand op het perceel Raadhuisstraat 5 te Vorden;

2. Chr. basisschool 'De Klimop', Dorpsstraat 19,7234 SM Wichmond voor het
van toepassing worden van het Besluit scholen of opleidingsinstituten Wet
milieubeheer op een reeds opgerichte school of opleidingsinstituut op het
perceel Dorpsstraat 19 te Wichmond;

3. de heer A. Maalderink, Polweg 4,7234 ST Vorden voor het wijzigen van een
melkrundveehouderij (Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer) op
het perceel Polweg 4 te Vorden.

4. Maatschap Klein Geltink, Wiersserbroekweg 18, 7251 LG Vorden voor het
uitbreiden van een mestbassin door middel van afdekking op een reeds opge-
richt bassin voor het bewaren van dunne mest (Besluit mestbassins Wet mi-
lieubeheer) op het perceel Wiersserbroekweg 18 te Vorden.

JE HARD RIJDEN
KOST JE VEEL

ROVG/VVN
BINNEN DE KOM

Weekendrecept
Vlogman
Gevulde kipfilets met mosterdsaus
Bereidingstijd: 35 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 4 dikke kipfilets van 125 gram per
stuk, 80 gram margarine of boter, 4 eetlepels fijngesnipperde ui, 150
gram geraspte pittige Goudse kaas, 2 eetlepels gehakte peterselie en sel-
derij, 2 eetlepels kleingeknipt bieslook, l mespunt dragonpoeder, 2-3
eetlepels Franse mosterd, peper, zout, 3 eetlepels bloem, 3 deciliter kip-
pebouillon, 2 eetlepels maizena, 2 eetlepels witte wijn, l decilieter
crème fraiche, worcestersaus.

Benodigd keukengerei: snijplan, scherp vlecsmes, kleine koekepan,
kom, spatel, 4-8 cocktailprikkers, koekepan, vleesvork, steelpan, kleine
kom, garde serveerschaal.

Bereidingswijze: Leg de kipfilets plat op de snijplank. Houd het vlees
met de vlakke hand op de plank. Snijd de zijkant diep in, zodat een ruime
holte ontstaat. Smelt 20 gram margarine in de pan en fruit hierin de ui
glazig. Doe de geraspte kaas in een kom en roer l eetlepel peterselie en
selderij, het bieslook, de dragon en l theelepel mosterd erdoor. Meng de
bekoelde uisnippers erdoor. Proef het mensel en voeg naar smaak peper
en zout toe. Vul de kipfilets royaal met het mengsel en sluit het vlees. Zet
de kipfilets met de prikkers vast, zodat de vulopening goed is afgesloten.
Wrijf de filets aan weerszijden in met wat peper en zout. Bestuif het
vlees met bloem. Zorg ervoor dat de filets aan alle zijden met de bloem in
aanmerking zijn geweest. Klop de overtollige bloem eraf. Verhit de rest
van de margarine in de koekepan. Leg het vlees in de pan als het schuim
van de margarine begint weg te trekken en deze begint te kleuren. Bak de
filets in l O-15 minuten gaar en aan beide zijden mooi van kleur. Breng in
de steelpan 4 deciliter kippeboullion aan de kook. Roer 5 eetlepels koud
water door de maizena. Schenk dit papje onder voortdurend roeren bij de
bouillion. Temper de warmtebron als de saus begint te binden. Roer de
wijn door de saus. Neem het pannetje van het fornuis en klop de crème
fraïche door de saus. Voeg de rest van de peterselie met selderij toe.
Maak het geheel op smaakt af met mosterd, peper, zout en worcester-
saus. Klop de saus op de warmtebron even op, maar laat de saus niet
koken. Controleer of de filets gaar zijn en het kaasmengsel goed warm is.
Leg de kipfilets op een voorverwarmde ondiepe seerveerschaal. Klop de
saus nog even op en schenk de mosterdsaus rondom de gevulde filets in
de schaal. Dien het gerecht daarna zo vlug mogelijk op. Zodat het nog
goed warm is.

•

^VRIJSTELLING
BESTEMMINGSPLAN

VORDEN WEST EN
ZUID 1992

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens met toepassing van arti-
kel 8, lid 7, sub a van het bestem-
mingsplan 'Vorden West en Zuid
1992' vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in artikel 8, lid 2. l voor het,
op de bestemmingsplankaart, aanwij-
zen respectievelijk wijzigen van
hoofdgebouwen. De vrijstelling heeft
betrekking op de percelen Christina-
laan 3b, 3c en 3d respectievelijk Ad-
dinkhof 6 en de Voornekamp l.

De op de voorgenomen vrijstelling
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf vrijdag l juli 1994, gedurende
twee weken, voor belanghebbenden
ter inzage ter gemeente-secretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis).

Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk
aan burgemeester en wethouders wor-
den kenbaar gemaakt.

ERGUNNINGEN

In de week van 20 tot en met 24 juni
1994 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

- Barendsen Vorden B. V. voor het
verbouwen van een winkelruimte
op het perceel Zutphenseweg 3a te

Decanije voor het bou-
wen van een appartementenge-
bouw op het perceel voormalig be-
kend als het Wiemelink 1 3a te Vor-
den;
M.TJ^fcrtman, voor het bouwen
van ee^^erging op het perceel het
Stroo 1 2 te Vorden;
J. Rem, voor het bouwen van een
berging op het perceel het Stroo 1 2
te Vorden;
de heer J.A.J. Besselink, voor het
slopen van een schuurtje op het
perceel Het Hoge 63 te Vorden;
de heer A. van Eijk, voor het slo-
pen van een garage/schuur op het
perceel Overweg l te Vorden;

Orienterings-
wandeling
De Oranjecommissie Medlertol orga-
niseerde het afgelopen weekend een
orientatiewandeling waaraan door 50
personen werd deelgenomen. Onder-
weg moesten de deelnemers tal van
opdrachten uitvoeren. De wandeling
werd gehouden in de omgeving van
kasteel het Onstein. De groep Bosch,
Hoeksma, Hulstijn werd met 150
punten winnaar. Tweede en derde
werden respectievelijk de groep
Groot Nueland en de groep Vliem met
147 en 140 punten. De poedelprijs
werd gewonnen door de groep Brum-
melman met 53 punten.

Openluchtdienstbij
kasteel Vorden
Op zondagmorgen 3 juli wordt er bij
kasteel Vorden een gezamenlijke Her-
vormd-Gereformeerde dienst gehou-
den door de.Interkerkelijke Evangeli-
satiecommissie. In deze dienst die als
thema 'Hartveroverend' heeft, hoopt
Ds. Jaap Zijlstra uit Amsterdam voor
te gaan. Verder wordt er meegewerkt
door organist Maarten de Groot uit
Lochem en de Vordense trompettisten
Dick Boerstoel en Gijsbert Eggink. Er
is kinderoppas in het Achterhuus,
achter de Gereformeerde Kerk.
De dienst wordt rechtstreeks uitge-
zonden door de Vordense Lokale
Omroep en zal bij slecht weer plaats
hebben in de N.H. Dorpskerk. In ver-
band met deze bijzondere dienst ko-
men de morgendiensten in de Her-
vormde en Gereformeerde kerk te
vervallen. Zie ook advertentie.

P.V. Vorden blij met
opbrengst
rommelmarkt
Voor de leden van de postduivenvere-
niging Vorden was het zaterdagmor-
gen vroeg dag. Om zes uur werd reeds
begonnen met het opzetten van de
kramen en om deze kramen met aller-
lei attributen te bevoorraden. De afge-
lopen maanden waren de leden al be-
gonnen met het inzamelen van aller-
hands artikelen voor deze rommel-
markt. De bezoekers, waaronder vele
vakantiegangers kwamen flink aan
hun trekken want er was van alles te
koop. Veel nostalgische dingen. Zelfs
orgels, grasmachines. Je kon zo gek
niet bedenken of er was wel wat voor
ieders gading bij. In het begin vonden
de oliebollen ook gretig aftrek. Maar
naarmate het echter warmer werd,
stokte de verkoop.
Toen de balans aan het eind van de
dag werd opgemaakt, toonde de P.V.
Vorden zich bijzonder verheugd over
de totale opbrengst van deze rommel-
markt.
De postduivenvereniging heeft jaar-
lijks een aantal akties op stapel staan
om de financiële huishouding rond te
krijgen. Zo wordt in oktober meege-
daan aan de grote clubaktie, terwijl er
aan het eind van het jaar een tentoon-
stelling wordt georganiseerd.

Goede resultaten
voor Sursum Corda
Drie leden van Sursum Corda deden
onlangs op zeer overtuigende wijze
mee aan de HaFa muziekexamens.
Dit waren Ingrid Loman (dwarsfluit),
Marieke van Bolderen (klarinet) en
Suzan Nijenhuis (waldhoorn). De eer-
ste twee slaagden voor het A-examen
terwijl Suzan met een gemiddelde van
een zeven een ruime voldoende haal-
de voor het C-examen.

Achtkastelen-
fietstocht
Eén van de grootste trefc^psters in
het zomerprogramma van^e Vorden-
se VVV is al jarenlang de fietstocht
langs de acht kastelen. Woensdag-
middag 29 juni vond onder deskundi-
ge leiding de eerste rit plaats. De
Achtkastelenfietstocht wordt vanaf
die datum elke woensdagmiddag tot
en met 31 augustus gehouden en ver-
trekt vanaf het Marktplein.

Ruim 350 bezoekers
opKranenburgs
Bosfeest
De organisatie was na afloop dik te-
vreden. Mooi weer en ruim 350 be-
zoekers. In het Kranenburgse Jonker-
bos was het afgelopen zaterdagavond
dan ook goed toeven. Het Cultureel
Collectief Kranenburg had met het
aantrekken van de Jan Ottink Band en
de Malletband van de muziekvereni-
ging Sursum Corda er alles aan ge-
daan om het tweede bosfeest tot een
succes te laten worden. Fons Rouw-
horst, één van de organisatoren: 'We
wilden het feest graag kleinschalig
houden. Het aantal bezoekers van af-
gelopen zaterdag was dan ook een
mooi aantal. Het Jonkerbos leent zich
ook niet voor een grote party. En eer-
lijk gezegd is dat ook niet onze opzet.
Zo houd je het exclusief. En daar ko-
men de mensen voor.'

Guus Kuit exposeert
in bibliotheek
Vanaf zijn eerste kennismaking met
de grafische technieken, op de kunst-
academie, is Guus Kuit enorm geïnte-
resseerd in de vele mogelijkheden die
de ets- en andere druktechnieken te
bieden hebben. Vanaf 1983 woont
Guus Kuit op het platteland in de om-
geving van het Veluwse dorpje Hars-
kamp. De dagelijkse ontmoetingen
met schapen, koeien, kippen en lande-
lijke omgeving hebben zijn etswerk in
de loop van de jaren beïnvloed. Door
de landschappen, dieren en mensen
op een vereenvoudigde wijze in de
plaat aan te brengen, krijgen de kleur-
etsen een aangename directheid, waar
je als beschouwer lang naar kunt kij-
ken. De expositie van Guus Kuit
duurt van 5 toten met 30 juli.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
lederene hef op zien tied wel 's 'n keer 'n pesbujje zoat ze dat nuumt. A'j
zoiets hebt mot ze ow maor neet te volle an de kop zittn te nöln want dan
wöd 't nog slimmer ok. Zo'n dag had Toon van de Spitsmoes veurrugge
wekke dinsdag, 'k Zal ow uutleggen hoo dat kwam.
's Maondag 's aovunds haddn Toon en Riek vesite. 'n Neave van Toon
uut Braomt, iets achter Durkum, was met zien vrouw onvewachs op
kommen dagen. In gin veertug joar haddn zee de goeie man ezeen, maor
angezeen den pas met de vut was en zich now rot vevealn, ging e de
femilie maor 's opzuukn. Of e daor welkom was kon um neet zovölle
schealn, hee wol de tied kepot hemmen.
De kearl had een gebrek in de ogen van Toon, hee was gek van voetballn
en dan veural van Oranje, dat mog i'j neet missen, al was 't ok midden in
'n nacht, en dat was 't dizze keer: Holland tegen de sjeiks. Veural naodat
e 'n paar jonge klaore ophadde wodd'n dat zo'n geweldug iets, dat mog
i'j abseluut neet missen. Oranje zol dat jao wel met zo'n nul of drie, viere'
winnen, die goals mos i'j ezeen hemmen!
't Ende van 't geval was dat, too zee um goed elf uur weggingen, Toon ok
maor beslot umme op te blieven, dan kon e d'r 'n anderen margen ok
oaver metpraotn. Riek zal maor nao bedde gaon. Hee nösteln zich wel in
'n makkelukken stoel.
Toon had zo umsgeveer 'n half uur in de kamer ezettn too um zo now en
dan de ogen toozakkn. Hee prakkezeern zich dat 't nog 'n paar uur duurn
veur 't spittakel zoal beginnen. Hee kan eigenluk ok nog wel effen op de
banke gaon liggen, at e de wekker naost zich o p'n taöfeltjen zat, woddn
e toch wel op tied wakker. Zo installern Toon zich en vief menuten later
was e vetrokken, dreumend van neaven en van voetbal. Meschien was de
jonge klaore ok wel 'n betjen schuld an, wie zal 't zeggen,
't Zol zo tegen vief uur wean dat Riek wakker wodd'n umme iets te doen
wat alle spöllers van ons Oranje op zien tied ok wel 's mot al zölt zee 't
onder 't voetballn wel uttzweiten. Guns, Toon was nog neet in bedde. De
wedstried was jao um half viere al zo ongeveer af-eloopn. Zee schot
gauw de petoffels an en dan nao de kamer. En doar lei Toon op de banke,
slaopend als 'n osse. Riek makkn um maor wakker. 'Allo Toon, in bedde
ligi 'jmakkelukker'.
'Begin 't voetballn nog neet?'
't Voetballn is allangeveubi'j'.
Riek bekek de wekker 's. Toon had 'm wel opedraaid maor vergetten 't
goeie uur in de stclln. Vandaor dat Toon 'n volgenden dag de pest in had-
de. Maor nao Holland-Belgie haddn d'r dat wel meer, bi'j ons in d'n
Achterhook.

/ƒ. Leestman

Allerhand
in 't Saksenland
'Wie op een tocht door 't Saksenland de rijnbrug bij Emmerik,
richting Kleef, passeert ziet al gauw de contouren van deze laatste
stad voor zich met als hoogste punt de Schwanenturm.
Deze toren is vernoemd naar de zwaanriddersage, een van de
graalsagen. Lohengrin, zoon van Parcival, moet op bevel van ko-
ning Arthur hulp bieden aan de moeder van hertogin Esa van Bra-
bant. Deze wordt door haar zwager, Reinier van Saksen ervan be-
schuldigd haar man te hebben vergiftigd. Op grond van de Saksi-
sche wetgeving wil deze zich het graafschap toe-eigenen. In een
tweestrijd met Lohengrin delft Reinier het onderspit. Lohengrin
trouwt daarna met Elsa.
Nu bepaalde een wet bij de graalridders dat niemand naar hun
afkomst mocht vragen, werd dit wel gedaan dan moesten ze on-
middelijk naar hun tempel terugkeren. Najaren getrouwd te zijn
geweest vraagt Elsa, daartoe aangezet doorheen vriendin, naar
zijn afkomst. Daarop moest Lohengrin vertrekken.
De volgende morgen lag er een sneeuwwitte zwaan op de rivier
die aan een gouden ketting een bootje voorttrok. Daar stapte Lo-
hengrin in en vertrok naar de tempel van de graalridders. Zo wil
het verhaal en dat is ook ongeveer de inhoud van de opera Lohen-
grin van Wagner.
Naast de zwaan op de spits van de toren staat er ook nog een op de
binnenplaats van de burcht. In het winkelcentrum van Kleef vindt
u trouwens ook nog een mooi beeldhouwwerk met een weergave
van een wedstrijd tussen zwaan en mens. In de burcht is het geo-
logisch museum gevestigd, u moet er wel even een paar trappen
voor op maar het is de moeite waard.
En voor wie oog heeft voor mooie schilderijen, het niet zo veraf
gelegen museum Haus Koekkoek heeft op dat gebied veel te bie-
den. Barend Cornelis Koekkoek, geboren te Middelburg in 1803
en te Kleef overleden in 1862, was een Nederlander die in Kleef
woonde. Naast schilderijen toont het museum ook nog tal van an-
dere vormen van oude en nieuwe kunst.
Als de zon het eens een dag laat afweten, ga dan hier gerust eens
kijken, spijt zult u er niet van hebben.

H.G. Wullink.

Plattelandsvrouwen
De plattelandsvrouwen hebben on-
langs een uitstapje gemaakt naar het
'witte' plaatsje Thorn in Limburg. In
Arcen werd de kasteeltuin bezichtigd,
waar tevens een wandeling werd ge-
maakt. Ter afsluiting was er in Nieuw-
dijk een diner. In totaal maakten zo'n
40 dames de trip mee.

Feestavond
Dorpsschool
De Dorpsschool houdt woensdag 7
juli de jaarlijkse feestavond. Deze
heeft plaats in het Dorpscentrum aan
Raadhuisstraat.

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



Gorsselwint
Vordense
viswedstrijden
De Vordense hengelaarsverenging De
Snoekbaars was zondag al in alle
vroegte organisator van een viswed-
strijd tussen de leden van de visvere-
nigingen uit Gorssel, Ruurlo, Henge-
lo en Vorden. Het was aan de Berkel
bijzonder aangenaam toeven voor de
hengelsporters. In totaal kwamen 46
personen aan de wedstrijden deel. Zij
vingen 40 vissen met een totale lengte
van 17,86 meter.
Het team van Gorssel kwam als eerste
uit de bus. Als tweede, derde en vier-
de eindigden respectievelijk de teams
uit Ruurlo, Hengelo en Vorden. Indi-
vidueel waren de uitslagen: l. C. Hil-
berink, Gorssel. Hij ving 9 vissen met
een totale lengte van 3,96 meter. 2. S.
Hamerveld, Gorssel, 6 vissen (1,67
meter), 3. D. Hamer, Ruurlo, 4 vissen
(l,84 meter).
Verder hield de Snoekbaars op zater-
dag een onderlinge jeugdwedstrijd.
Hier waren de uitslagen: l. E. Jansen
(35 stuks, 4,29 meter), 2. P. Bartelds
(32 stuks, 4,17 meter), 3. C. Lichten-
barg (25 stuks, 3,26 meter). Op
woensdagavond 29 juni staat de vol-
gende wedstrijd van De Snoekbaars
op het programma.

R.T.V.
Vierakker/
Wichmond
Jan Pieterse wist zich in Amersfoort
naar een goede twaalfde plaats te rij-
den. Rudie Peters schreef de ronde
van Vaassen op zijn ere-lijst bij door
de sprint te winnen van het complete
peleton. Dit was al zijn zesde over-
winning dit seizoen. Eerder in de
week werd hij zesde in Hardenberg en
twaalfde in Bemmel.
Donderdag 7 juli wordt de Ronde van
Vorden verreden. Aan het begin van
de avond klinkt het startschot voor
meer dan 100 amateurs B/veteranen
waaronder Frans Havenaar, Gre
Draaier en RTV'er Rudie Peters. Na
deze wedstrijd zullen de amateurs A
van start gaan voor een wielerkoers
over 80 kilometer. Erik Cent, Henri
Brokers en ATB'er en Vordenaar Jan
Weevers behoren tot de favorieten.
Datzelfde geldt voor Peter Makkink,
die samen met Mano Lubbers voor de
organisatie van ronde tekent.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Op het concours hippique, dat zondag
28 juni in Lichtenvoorde werd gehou-
den, werden de volgende prijzen ge-
haald: bij het springen, categorie B,
behaalde Lilian Cuppers met Horino-
co Flow de eerste prijs. In de B-dres-
suur werd Elsbeth Bannink met Ilika
tweede en vierde met 130 en 128 pun-
ten. Monique Groot Roessink behaal-
de met Felow een derde prijs met 121
punten, Heleen Klein Breteler behaal-
de met Hitchhiker een tweede en een
derde prijs met tweemaal 123 punten.
José Brinkerhof behaalde in de Ll-
dressuur met Mr. Itty een tweede prijs
met 126 punten. Susan Groot Jebbink
behaalde met Efanie in de M2-dres-
suur een zesde prijs met 122 punten.

Geslaagde
zwemvierdaagse
De zwemvierdaagse die de Vordense
zwem- en poloclub Vorden'64 de af-
gelopen dagen in samenwerking met
het badpersoneel van het zwembad In
de Dennen heeft georganiseerd, is een
succes geworden. Over het algemeen
goede weersomstandigheden met bo-
vendien veel aktiviteiten rondom het
zwemmen. De deelnemers konden
kiezen uit twee afstanden per avond;
500 en 250 meter. De jongste deelne-
mers waren Wouter Wassink (5) en
Jorien Steenblik (5). Mevr. Schimmel
was met haar 64 jaar de oudste van het
zwemmersgezelschap. Dit in tegen-
stelling tot eerdere berichtgevingen in
andere andere regionale kranten
waarin stond dat mevrouw Bosch de
oudste deelneemster was. Dit was een
foutje van de organisator.

Op de eerste avond werden er lange
mat-races gehouden. Bij de jongens
werd Johan Lomen in een tijd van 6,8
seconde winnaar. Iris Jansen won bij
de meisjes in 6,9 meter. Er werden
ook basketbal wedstrijden in het water
gespeeld. In totaal waren er zes ploe-
gen bestaande uit vier spelers. Het
team van Davy Scheers, Robert Zie-
verink, Marco Scheers en Rob Sta-
pelbroek werd kampioen. Het 'hoog-
tepunt' van het randgebeuren was on-
getwijfeld het optreden van de Vor-
dense vrijwillige brandweer. Zij had
voor de jeugd een leuk spelletje in
petto. De jongens en meisjes moesten
in het water op een mat gaan staan,
waarna de brandweer probeerde hen
om ver te spuiten.

Bij de jongens bleek Jan Rodenburg
over een ijzersterke conditie te be-
schikken. Hij hield twee minuten
stand, goed voor de eerste prijs. Hem
viel een beker ten deel welke namens
het badpersoneel werd aangeboden
door Martin Westerink. Bij de meisjes
ging de eerste prijs naar Jacobine Ro-
denburg. Zij hield zich 31 seconden
staande.
Mej. Hilbollink van de kantine zorgde
er tijdens de zwemvierdaagse voor
dat de kinderen zich ook op een groot
luchtkussen konden vermaken. Be-
stuursleden van Vorden'64 reikten de
medailles uit.

Touwtrekken voor
Nederlands
Kampioenschap
De Nederlandse Kampioenschappen
touwtrekken worden gehouden over
vier wedstrijddagen. Afgelopen zon-
dag vonden de eerste wedstrijden in
het Brabantse Zundert plaats. Ko-
mende zondag 3 juli is de touwtrekve-
reniging Vorden organisator van de
tweede kampioenswedstrijd, welke
op het terrein aan de Ruurloseweg
wordt gehouden. In de klasse 640 ki-
logram komen onder andere Eibcr-
gen, Beltrum, Borculo en Vorden aan
start. Ook in de 720 kilogram komen
ploegen uit het oosten in aktie. Uit
alle delen van het land komen ploegen
naar Vorden. Ook zullen er dames- en
jeugdteams in aktie komen. Zaterdag
2 juli worden in Vorden de open Ne-
derlandse Kampioenschappen touw-
trekken gehouden. Het deelnemers-
veld bestaat hier voornamelijk uit
ploegen die op zondag niet aan sport
doen. Zaterdag 16 juli wordt in Daler-
veen de tweede kampioenschapswed-
strijd in de open klasse gehouden.

ENDA
BakfietserAntoon Steenbreker verongelukt op Ruurloseweg

Touwtrekkers rouwen om ere-lid

Opnieuw premierestitutie
voor leden O.W.M. Vorden
Tijdens de jaarvergadering van de
Onderlinge Waarborgmaatschap-
pij Vorden hebben de leden inge-
stemd met het best u u rs voorstel om
vijftien procent van de betaalde
premies te restitueren. De O.W.M,
heeft wederom een goed jaar achter
de rug met een resultaat dat nage-
noeg gelijk is aan 1992.

Met name de gerealiseerde kostenre-
ductie van 18 procnet was positief.
Daar tegenover stond een stijging van
de waterlast en een lagere opbrengst
op de beleggingen. Het verzekerd ka-
pitaal steeg licht tot ruim 480 miljoen
gulden.
Voorzitter Abbink memoreerde de in
1993 uitgebrachte nieuwsbrief waarin
de leden bijgepraat werden over enke-
le belangrijke aangelegenheden. On-
der andere werd daarin een premie-
verlaging aangekondigd voor particu-
liere woonhuizen, glasverzekering en
voorde verzekering van varkens.

Momenteel worden voorbereidingen
getroffen voor een blusmiddelencon-
trole in het najaar van 1994. In samen-
werking met andere Onderlingen
wordt onderzocht of het mogelijk is
door het treffen van preventieve
maatregelen de schade ten gevolge
van inductie te beperken.
De vergadering ging accoord met wij-
ziging van reglementen en voorwaar-
den. Deze bestaan nu uit een alge-
meen reglement en de voorwaarden
waarin de dekking is beschreven. In
deze dekking zijn tevens enkele uit-
breidingen aangebracht. In tegenstel-
ling tot de regelmatige berichten over
slechte resultaten in de verzekerings-
wereld sprak voorzitter Abbink zijn
vertrouwen uit in de toekomst van de
O.W.M. Vorden. De sterke financiële
positie geeft hier ook alle aanleiding
toe.
Bij de bestuursverkiezing werden de
heren B. Abbink en H.J. Hukker her-
kozen.

JUNI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
29 Proefzwemmen, alle diploma's
29 HS V de Snoekbaars, onderlinge

seniorwedstrijden
30 VVVSpookritperfiets
30 VVVBroodbakkenbijWesselink

JULI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

l Jeugdhonk, v v Vorden
1 -2 Medlertol Medlerfeest
2 Diplomazwemmen, alle diploma's
2-3 TTVNK Touwtrekken bij

clubhuis Medler
2-3 Ludgermarkt Wichmond
3 V W, optreden Klezzical band in

het theater Onder de molen in
Linde

3 KlootschietmarathonBuurtver.
Delden

4 W V Rondleiding Kasteel Vorden
4 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
4-7 Jong Gelre, Fietsvierdaagse
5 VVVSpookritperfiets
5 VVVHuifkartocht
5-7 Historisch Festival Wichmond-

Vierakker
6 Welfare Handwerken, Wehme
6 TTVBedrijfstoernooi

touwtrekken
7 HS V de Snoekbaars, onderlinge

jeugdwedstrijden
7 VVVSpookritperfiets
7 VVV Rondleiding Kasteel
7 RTVWielerronde van Vorden
8 Toneelavond Buurtver. Delden
9 Pretty markt Zwem- en Polo

vereniging
10 HS V de Snoekbaars,

Koppelwedstrijd
10 De Wiersse, Openstelling tuinen
10 Brandweerdag
11 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
11 W V Rondleiding Kasteel
12 Soos Kranenburg, Eindmiddag
18 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
20 Proefzwemmen, alle diploma's
20 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kom^fcie, senioren
21 -23 Zo^rerfeest, braderie en kermis
23 Diplomazwemmen, alle diploma's
25 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg

AUGUSTUS:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

l ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

3 Welfare, handwerken Wehme
8 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
l O Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmen, alle diploma's
13 Zwembad In de Dennen, diploma-

zwemmen, alle diploma's
15 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
21 HS V de Snoekbaars, Senior-

wedstrijden
22 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
25 HS V de Snoekbaars, Jeugd-

wedstrijden
29 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
31 Welfare, handwerken Wehme,

begin
31 Zwembad In de Dennen, proef-

zwemmcn

26 jaar lang bepaalde hij mede het
gezicht van Vorden. De 72-jarige
Antoon Steenbreker was met zijn
bakflets niet meer weg te denken uit
het dorp. Echter een ongeval op de
Ruurloseweg maakte vorige week
donderdag een einde aan zijn leven.
Afgelopen dinsdag werd tijdens een
herdenkingsdienst afscheid van
hem genomen.

Antoon Steenbreker reed donderdag-
morgen om kwart voor tien met zijn
bakfiets op de Ruurloseweg richting
Ruurlo toen hij van de achterkant
werd aangereden door een vrachtwa-
gen. De 24-jarige chauffeur uit Nij-
megen had Steenbreker niet gezien.

Volgens de politie werd hij mogelijk
verblind door de zon. De bakfietsrij-
der overleed later op de dag nadat hij
met ernstige verwondingen was opge-
nomen in ziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal.
In de eerste plaats natuurlijk een groot
verlies voor zijn familie. Maar daar-
naast ook voor de plaatselijke touw-
trekvereniging die met de dood van
Antoon Steenbreker een enorme klap
te verwerken krijgt. De 72-jarige Vor-
denaar was namlijk één van de drij-
vende krachten achter de vereniging.
Toen eind jaren zestig gesproken
werd over een eigen clubgebouw
klom Antoon op de bakfiets om oud-
papier op te gaan halen.

Dit als financiering van het nieuw te
bouwen verenigingsgebouw. Anno
1994 staat er een fantastisch pand op
't Medler met kantine, bestuurska-
mer, kleed- en douchegelegenheid,
schietlokaal en een overdekte trai-
ningshal. Verder is mét de opbrengst
van het oude papier eveneens een par-
keerplaats aangelegd. Dit allemaal
dankzij de jarenlange inzet van An-
toon die in totaal meer dan 6 miljoen
kilo oud-papier ophaalde.

Elke dag maar weer stapte hij op zijn
fiets.
Door weer en wind. Deze trouwe in-
zet is hem uiteindelijk vorige week
donderdag fataal geworden.

Avondfiets-
vierdaagse
Jong Gelre organiseert in c^veek van
4 juli tot en met donderdag 7 juli een
avondfietsvierdaagse. Het vertrek is
elke avond bij het Dorpscentrum. De
deelnemers kunnen kiezj^uit twee
afstanden, elke avond 2(1^^35 kilo-
meter. De route voert de deelnemers
maandagavond richting Barchem en
omgeving. Dinsdag 5 juli richting
Hengelo/Keyenborg, woensdag even-
eens via het buurtschap Delden rich-
ting Hengelo, terwijl op de slotavond
in de omgeving van Leesten/Warken
zal worden gefietst.

P.V. Vorden

Gaat uw nieuwe
keuken ƒ25009- of

(De keuze is aan u hij HCl)

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),
tel. 05753-8181.

Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht van-
af Cambrai over een afstand van 306
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: C. Bruinsma (l, 3, 8, 22), G.
Oldenhave (2, 10), G. en H. Boesveld
(4,5,6, 7,9, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21), H. Stokkink (11,10, 23), A. Jur-
riens (12, 24), A. en A. Winkels (17),
H. Eykelkamp en Zn. (25).

Verbetering waterhuishouding landgoed De Wildenborch

Landbouwers bang
dat het geld gaat kosten

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Volop feest in Vierakker/Wichmond
In het kader van het 1200-jarig be-
staan van Vierakker/Wichmond
staan er in juli volop activiteiten op
het programma voor jong en oud.
In Contact van vorige week stonden
we al uitgebreid stil bij de Ludger-
markt die aanstaande zaterdag en
zondag wordt gehouden. Tijdens
deze zaterdag zal onder andere het
eerste exemplaar van het boek
Wichmond 1200 jaar uitreiken aan
een inwoonster van Vierakker/
Wichmond. Dit zal 's middags
plaats hebben in café D'n Olden
Kriet aan de Dorpsstraat.

Op maandagavond 4 juli is er een
fietstocht door Vierakker en Wich-
mond met een verrassende onderbre-
king op de historische plek bij de Us-
sel. De start is in de Dorpsstraat en de
deelname is gratis. Verder heeft er in
de week van 4 tot en met 8 juli een ex-
positie plaats in het gebouw With-
mundi, waar oude foto's en oude
huishoudelijke en landbouwgereed-
schappen te zien zijn. Deze tentoon-
stelling is geopend in de avonduren.

Op zaterdag 9 juli is de expositie ook
overdag te bezichtigen. Verder kunt u
op 5, 6 en 8 juli een kijkje nemen in
het museum bij de familie Hiddink
aan de Waterslagweg.
Op 7 juli is er een culturele avond in
de N.H. Kerk met optredens van de
beide koren en muziekvereniging Ju-
bal. Tevens is voor de jeugd van 5 tot
en met 12 jaar een toneelstuk in het
Ludgerusgebouw. Op zondag 10 juli
heeft er een Oecumenische dienst in
de pastorietuin. Voorgangers zijn Ds.
A. Walpot-Hagoort en frater Broek-
man, met medewerking van beide
kerkkoren. Het belooft een bijzondere
viering te worden met aansluitend een
broodmaaltijd in oude stijl aan de
Dorpsstraat die gratis wordt aangebo-
den. Voor opgave moet u zich aanmel-
den bij één van de bestuursleden van
de stichting 1200 jaar Vierakker/
Wichmond.

Na de broodmaaltijd is er gelegenheid
voor een gezellige reünie, waarbij het
dweilorkest De Duitenkluiters voor
muzikale omlijsting zal zorgen.

Het Waterschap van de Berkel is
van plan stuwen te plaatsen in wa-
tergangen rond het landgoed De
Wildenborch. Hierdoor zullen vol-
gens het waterschap betere voor-
waarden worden geschapen voor
de natuurontwikkeling van dit
Staats Natuurmonument.

Dinsdagavond kwamen zo'n 40 land-
bouwers bijeen om te luisteren naar
de toelichting die het hoofd afdeling
beleidsvoorbereiding en planvoorzie-
ning de heer A.H.C te Pas namens het
waterschap van De Berkel gaf. De bij-
eenkomst die werd gehouden buiten
in de omgeving van de Kapel met het
landgoed de Wildenborch op de ach-
tergrond, stond onder voorzitterschap
van de watergraaf de heer W. ter Meu-
len. De landbouwers lieten zich terde-
ge horen en vrezen dat de plannen van
het waterschap hun geld kan gaan
kosten. Momenteel is het zo dat de
landbouwers voor l februari het land
niet op mogen.
De maatregelen die het waterschap
voor de verbetering van de waterhuis-
houding op het landgoed wil nemen,
houdt onder meer in dat de landbouw-
ers in feite niet voor l april op hun
grond kunnen werken. 'Dat heeft con-
sequenties voor de produktie van de
percelen en dat kost ons geld', zo ar-
gumenteerden de betrokken land-
bouwers.
Het Waterschap stelde bij monde van
de heer Te Pas nadrukkelijk dat het

plan voldoende rekening houdt met
de rond het landgoed liggende lage
landbouwpercelen. Om te voorkomen
dat op de aangrenzende landbouwper-
celen schade ontstaat door te hoge
grondwaterstanden wordt door het
waterschap een aantal maatregelen
voorgesteld zoals een regelbare stuw
in de waterleiding in Barchem bij
Stuwdijk. Verhogen van de bestaande
vaste overlaat in de afwaterring van
Groenouwe en een regelbare stuw in
de afwatering van Groenouwe bij de
Nijlandweg en een vaste overlaat in
de afwatering van het Kranegoor bij
de Wildenborchseweg.

De aanwezige landbouwers vonden
die maatregelen allemaal prachtig
maar bleven op het standpunt staan
dat zij straks financieel gedupeerd
worden. Er bestaat voor hen de moge-
lijkheid om de bezwaren schriftelijk
bij het Waterschap kenbaar te maken.
Dit kan tot 18 juli. In september aan-
staande komt het gecombineerde col-
lege van het waterschap bijeen om te
bekijken of de klachten gegrond zijn.

'De mogelijkheid bestaat dat de plan-
nen bijgesteld worden. Worden er
echter geen nieuwe elementen aange-
dragen dan worden de plannen zoals
ze nu liggen gehandhaafd. Voor de be-
trokken landbouwers is er dan altijd
nog de mogelijkhied om bij de pro-
vincie in beroep te gaan', zo verdui-
delijkte de heer A.H.C, te Pas.



INDE__WOO; WINKEL
Maak nu uw huis

'EXTRA'
voordelig gezellig-

AANBIEDINGEN a
AUPING Aurore 1000 c0mpieet 20 % KORTING

Diverse BEDDEN 20% KORTING

Diverse SenioreiÉuteuils met grote KORTINGEN

LAMMERS
WOON

Slechts 5 centimeter tussen het
maken en bekijken van de foto

Burg. Galleestraat 26 Vorden - Tel. 05752-1421

Dit brood is een
waardevolle toevoeging

aan het dagelijks
voedingspatroon

voor iedereen!
* In licentie gebakken ook voor de
regio Steenderen. Vorden. Ruurlo

enZelhcm.

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO Gld.

Tel. 05753-1474
De zaak voor brood met smaak.

GITAARLES
IN VORDEN

Vanaf september
elke maandag van

15.00 tot 20.00 uur in
het Dorpscentrum door

gedipl. docent
Eduard Peelen.

Bel: 05750-16240.

GIRO
ArtMH londor Or.nion, M.ml.o, M.n..n In Nood, NodoH.nd.o (odo Kruis

Novlb, Stichting O.comonlicho Hulp, Stichting Vlucht.lln,, T..rf„„W,

T.rr. d.. Homm.., Unie.l N.d.rl.nd

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Auto Materialen Vorden

Het adres voor een zeer compleet assortiment
auto-onderdelen, accessoires,

onderhoudsartikelen en gereedschappen.

••••••l DEZE WEEK: •••§••

VAKANTIE
PAKKET

- Wisserblad
- V-snaar

- Lampenset

20% KORTING

AUTO MATERIALEN VORDEN
HANDELSWEG 4 - 7251 JG VORDEN

TELEFOON 05752-3228

Polaroid vfsfon

direkt-klaar camera
modern en compact
foto-opbergruimte met kijkvenster
spiegelreflex
autofocus
ingebouwde flitser

299,-
Nieuw

Polaroid.
vfsfon

Dorpsstraat 20-7251 BB VORDEN
Tel. (05752)2812

's maandags gesloten

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

VANAF
VRIJDAG

1JULI

KOSTUUMS - KOLBERTS - BLAZERS - PANTALONS - JEANS - KATOENEN BROEKEN - JACKS
TRUIEN - SWEATSHIRTS - T-SHIRTS - OVERHEMDEN - PYJAMA'S - ONDERGOED - etc. etc.

I DIVERSE ARTIKELEN

KORTINGEN MANNENMODE

TOT
SPALSTRAAT 7-9 • HENGELO - TEL. 05753-1333



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

ALLE
SOORTEN

BROOD

U 4VOOR

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT 6 OOl 8.00

N"'O VOOR v

6,00/3,50
BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTSNU VAN 6,00 VOOR 5,00

NIEUW IN RUURLO:

MOBIELBEDRIJF

ALBERS
NIJVERHEIDSSTRAAT SB
7261 AK RUURLO
TEL. (05735) 3639

Vrijdag 1 juli
Zaterdag 2 juli

10.00-21.00 UUR

10.00-17.00 UUR

Een echte

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vordert - Tel. 2783

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Nu ook op
maandagmiddag

geopend!

Zutphenseweg 2, Lochem
Tel.(05730)54189

Tonny Jurriërfs
|N< AUTOSCHADE

^HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Hftds doeltreffrnJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

VERBOUWING*
TOTALE LEEGVERKOOP

«

Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen wor- [_

den leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

MET
KORTINGEN

TOT WEL
KIES NU UIT AKTUELE

DAMES- EN HERENMODE ZOALS:

DAMES
BLAZERS
ROKKEN.

HEREN
PANTALONS
COSTUUMS _

.50.-

.25.-

.49.-
198.-

modecentrum

DE GEHELE MAAND JULI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m. u. v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met
De grootste sortering:

GEBRADEN
VLEES IN BLIK
Voor de vakantie en
voor het gemak in

huis. Voor 2, 4, en 6.
personen.

Zonder toevoeging en
conserveringsmiddelen.

Slagerij Klein Lebbink
Dorpsstraat 10, Almen

Tel. 05751-1219

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wees er snel bij voor
de beste keus!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - l 438

Installatiebedrijf Oldenhave
is een full-service installatiebe-
drijf met vestigingen in Wich-
mond, Zutphen, Eibergen en
Ulft.

Een jonge, vooruitstrevende
onderneming waar ca. 70 goed
opgeleide vakmensen garant
staan voor hoogwaardige instal-
latietechniek, onderhoud aan
fabrieksmachines en installa-
ties.

Het uitgebreide diensten-
pakket omvat o.a. CV-installa-
ties en gaskachels; ventilatie-
en verwarmingstechniek; elek-
trische installaties; waterleiding;
het plaatsen van sanitair; zink-
en dakbedekkingswerk; onder-
houd aan fabrieksinstallaties en
machines; verkoop, plaatsing
en reparatie van radio's, TV's,
video, wasmachines, koelkas-
ten, wasdrogers en klein huis-
houdelijke apparatuur.

Erkend gas-, water-, elek-
tra- en loodgietersbedrijf.
Konstrukties. Engineering.

Gespecialiseerd in het ver-
werken van roestvrij staal.

Teneinde de aanhoudende groei van onze werkzaamheden het hoofd te
kunnen bieden is uitbreiding van ons personeelsbestand noodzakelijk.

Voor onze vestigingen in Wichmond, Eibergen en Ulft zijn wij op zoek
naar ervaren, volwaardig

LOODGIETERS/
CV MONTEURS
Voor werkzaamheden in renovatie- en nieuwbouwprojecten alsmede
onderhoudswerkzaamheden. Wij verwachten een positieve en flexibele
instelling en een grote mate van zelfstandigheid.

Wat wij bieden.
- Een interessante en zelfstandige baan in een prettige werksfeer.
- Een bij de functie passend salaris.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. premiespaarrege-

ling, spaarloonregeling en bedrijfsauto.

Bent u geïnteresseerd in een baan met goede vooruitzichten, neem dan
onmiddellijk contact op met dhr. G.J. Oldenhave of mw. J.H. Lubbers
Baakseweg 11, 7234 SJ Wichmond, Telefoon (05754) 1755.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
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Vorden ongerust over toekomst Sorbo
In contact van vorige week plaatsen wij een artikel over de toekomstplannen van de Nedac Sorbo
Groep. Nu de Raad van State een verzoek tot versnelde uitbreiding aan de Nieuwstad heeft afge-
keurd, overweegt Sorbo een eventueel vertrek uit Vorden. Dit heeft de afgelopen week een stort-
vloed van reacties veroorzaakt, met name bij verenigingen, particulieren en ondernemers. Zij
klommen massaal in de pen en schreven open brieven die wij op deze pagina afdrukken zodat u
kunt lezen wat hun bezwaren zijn tegen een eventueel vertrek van het familiebedrijf uit het dorp.

Open brief

Als je met vier man bij elkaar zit, bedenk je al gauw allerlei oplossingen voor de
problemen van de wereldeconomie. Als het gaat om de plaatselijke economie, blijkt
het ineens een stuk moeilijker.

Wat ons los van elkaar bezig hield, waren de berichten in de krant over een
eventueel vertrek van de Sorbo uit Vorden. Wetend dat dit niet van vandaag op
morgen is gebeurd, en uit de krant begrijpend dat dit bericht niet van de directie
afkomstig was, is er wat ons betreft alle reden om daar toch heel serieus mee om te
gaan.

Wanneer een nog steeds groeiend concern als de Sorbo zo ernstig met ruimte te
kampen heeft, zal toch naar een oplossing gezocht moeten worden. Zeker als die
oplossing genoeg ruimte voor de toekomst biedt. En zeker ook als zo' n oplossing
heel mooi in het landschap kan worden ingekapseld. Natuurlijk is het een groot
bedrij f geworden, maar als straks een perfect groenplan is uitgevoerd en wetend
dat de verkeersmaatregelen rondom het plan zeer goed doordacht zijn en dat het
plan voldoet aan alle randvoorwaarden die maar te bedenken zijn qua milieu - want
laten we niet vergeten dat Sorbo een schoon bedrij f is - dan moet Sorbo voor ons
allen blijven.

Natuurlij k is het zo dat niet alle ruim 600 werknemers van Sorbo in Vorden werken
en van de 150 mensen die in de vestiging in Vorden werkzaam zijn, zal ook maar een
deel uit Vorden zelf afkomstig zijn. Maar, voor Vorden is die werkgelegenheid
natuurlijk van zeer groot belang. Zeker in deze tijd moet j e daar zorgvuldig mee
omgaan. En juist bij Vorden past zo' n mooi schoon bedrij f, waar je ook als inwoner
van Vorden trots op bent, gelet op de landelijke bekendheid. Als je eens ergens
anders bent en men praat over Sorbo, wordt dat altijd aan Vorden gekoppeld.

Sorbo, zo is ons de afgelopen dagen wel gebleken, is niet meer uit Vorden weg te
denken. Niet zo zeer waar het alleen om die werkgelegenheid a*|t, maar zeker ook
waar het gaat om de uitstraling naar het gemeenschapsleven.̂ :̂ ' wij gevoel' van
de Sorbo-medewerker s, is uitgestraald in de gemeenschap van Vorden. Of je nu
muziek maakt, toneel speelt, voetbalt of volleybalt, op de één of andere wij ze ben
je direct of indirect Sorbo wel tegengekomen of heeft het bestuur van de
vereniging al eens goede ervaringen met Sorbo opgedaan.

Een gezellig en leefbaar dorp is immers wat Vorden is. Veel mensen in de omgeving
zijn wat dat betreft gezond jaloers op Vorden omdat er altijd wat te beleven is,
het druk is, het gezellig is, en dat willen we met zijn allen - denken wij - graag zo
houden.
Daar hoort de Sorbo zeker bij. Groot geworden in Vorden, willen wij eigenlijk niet
dat daar straks een buurgemeente goede sier mee gaat maken.

Zonder aan de belangen, van mensen die serieuze bezwaren hebben voorbij te willen
gaan, willen wij toch landelijk kenbaar maken, dat er ook mensen in Vorden zijn,
die Sorbo en Vorden als een twee-eenheid beschouwen en daarom zullen wij in de
komende dagen een aantal mensen benaderen die ons devies willen steunen: ' Sorbo
en Vorden da's één' .

Natuurlijk zijn wij blij, dat bij voorbeeld de winkeliersvereniging,
de Industriële Kring Vorden en plaatselijke bestuurders van sport- en culturele
vereniging ons initiatief steunen. Maar, wij streven er naar een zo breed
mogelijk draagvlak te vinden en onze ' club' uit te breiden met mensen van allelei
groeperingen uit de samenleving. Niet omdat ze op de één of andere manier een
economische binding met de Sorbo zouden hebben, maar die net als wij de
uitstraling van Sorbo voor de Vordense gemeenschap van groot belang achten.

Suggesties en ideeën zijn van harte welkom.

Nico van Goethem
Wim Polman
Bert de Regt
Leo Westerhof

ordense Ondernemers Vereniging

Betreft: Nedac-Sorbo Groep

Geacht college,

Open brief
aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Vorden

Vorden, 27 juni 1994

Uit de pers hebben wij vernomen dat het de Nedac -Sorbo niet voor de wind gaat met
betrekking tot het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor uitbreiding
van de bestaande bedrij f sgebouwen. Een procedure die notabene al vanaf 1986
loopt. Van uw kant is er positieve medewerking geweest; daarvoor onze lof. Wij
willen u in uw beleid graag steunen door middel van een adhesie betuiging.

Tot onze schrik hebben wij ook kunnen lezen dat indien de plannen van de Nedac -
Sorbo niet uitgevoerd worden en een derde lokatie noodzakelijk is, de directie
overweegt een nieuwe centrale vestiging te stichten, waarna de huidige lokaties
in Vorden op termijn afgebouwd zullen worden.

De Vordense Ondernemers Vereniging, waarin een 70-tal ondernemers verenigd is,
vindt Nedac- Sorbo voor Vorden en de Vordense gemeenschap zeer belangrijk. In de
loop van de afgelopen jaren is de Nedac-Sorbo Groep steeds belangrijker geworden
voor de economische bedrijvigheid en het welvaartsniveau van onze fraaie
gemeente. Het heeft voor veel werkgelegenheid gezorgd. Niet alleen in de zin van
volledige banen, maar de aard van de werkzaamheden biedt ook veel ruimte aan
part- timers. Daarnaast wordt er ook door thuiswerkers het nodige gedaan. Indien
het bedrij f uit Vorden verdwijnt, zal naar wij vrezen in snel tempo
werkgelegenheid in Vorden verdwi j nen. Het is namelijk minder logisch om in geval
van optredende vacatures, deze vanuit Vorden te vervullen als het bedrij f elders
is

Werkgelegenheid levert inkomens op. Inkomen verhoogt de koopkracht van de
plaatselijke bevolking en dit komt uiteindelijk voor een deel ten goede aan
andere plaatselijke ondernemers, omdat het inkomen voor een deel daar besteed
wordt. |fly.en het welvaartsniveau van de bevolking af neemt, zullende
bestedr̂ n̂ teruglopen en dit zal onherroepelijk gevolgen hebben voor het
winkelniveau. Het is algemeen bekend dat het winkelniveau in Vorden uitstijgt
boven het niveau dat gebruikelijk is in een plaats van onze omvang. Het is ook u
bekend dat dat een zeer kwetsbare situatie is en er zal dan ook alles aan gedaan
moeten worden om afkalven van het winkelbestand tegen te gaan. Tenslotte is de
gehele Vordense bevolking er bij gebaat dat ze voor veel inkopen in Vorden
terecht kunnen en daarvoor niet naar de stad hoeven. Ook uit milieutechnisch
oogpunt heeft dat voordelen.

Het is duidelijk dat de belangen van de Nedac-Sorbo Groep met betrekking tot de
uitbreiding verder gaan dan die van het bedrij f zelve. Als het bedrij f al weg zou
gaan: de grote hallen staan er nog. En je vraagt je af wat daar dan mee zal
gebeuren. Elke gemeente zou graag een bedrij f als de Nedac-Sorbo met schone
bedrijvigheid in zijn gemeente zien. Bovendien, ' Nedac -Sorbo/Vorden' doet aan
gratis naamsbekendheid voor onze gemeente door middel van de bedrij f sauto ' s,
maar ook op verpakkingen van de produkten.

Resumerend roepen wij, College, op niet te versagen in uw pogingen de Nedac-Sorbo
Groep de benodigde uitbreiding van de bedrij f sruimte te bezorgen. Niet alleen in
het belang van de Nedac-Sorbo Groep, maar ook in het belang van grote delen van de
Vordense gemeenschap.

Namens het bestuur van de Vordense Ondernemers Vereniging,

H. Sueters-Sessink, voorzitter
J. Krooi, secretaris
H. Franken, penningmeester

Open brief aan de
inwoners van Vorden

Vorden, 28 juni 1994

Geachte medebewoners,

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er in de toekomst mogelijk problemen gaan
ontstaan met betrekking tot de vestiging van Nedac-Sorbo in Vorden.

Daardoor zou de directe werkgelegenheid in de naaste toekomst op de tocht kunnen
komen te staan. En niet alleen dat, ook de van Nedac-Sorbo afgeleide
aktiviteiten, waarbij te denken valt aan toeleveranciers, zouden in de toekomst
ernstig in hun bestaan kunnen worden aangetast.

De voorzitter van de Industriële Kring Vorden heeft eerder dit jaar al eens in een
open brief aandacht mogen vragen voor het feit, dat milieu en ecologie zonder
economie niet goed denkbaar zijn, terwijl anderzijds bestrijding van
werkloosheid evenmin zonder economie en ondernemerschap, ondernemers en
ondernemingen denkbaar is.

Dat wil niet zeggen dat ter wille van het behoud van werkgelegenheid alle
belangen zo maar aan de kant gezet moeten worden, maar wel dat de regeltjes zoveel
mogelijk moeten worden uitgevoerd met een zorgvuldige afweging van alle
belangen. Het belang van degenen, die de huidige situatie hebben bewerkstelligd,
zal best duidelijk zijn. Maar, daar staat tegenover het belang van de Vordense
gemeenschap om de Nedac-Sorbo voor Vorden te behouden.

Vorden en Nedac-Sorbo zijn immers in de loop der jaren nauw met elkaar verweven
geraakt. Het afscheid nemen van een dergelijk bedrij f zou een dermate grote
leegte nalaten dat vanuit economisch oogpunt bezien, voor vele jaren een
gigantisch gat in de gemeenschap zou worden geslagen. Daarom willen wij door deze
open brief, als leden van de Industriële Kring Vorden, onze grote bezorgdheid
rond de thans ontstane situatie uitspreken.
De IKV verwacht dan ook dat het gemeentebestuur zich geen 100% maar minstens 200%
zal inzetten voor het behouden van Sorbo in Vorden.

Industriële Kring Vorden
Postbus 41
Vorden



Onze zomerschoenen staan te trappelen van ongeduld!
Ze willen wandelen en dansen. Of met u mee naar het
werk natuurlijk. Eigenlijk willen ze er gewoon eens uit.

U pakt ze mee voor weggeefprijzen!

DIVERSE TOPMERKEN DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
VA 50,-

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

VORDEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

KORTINGEN TOT 50%

DE OPRUIMING START DONDERDAG 30 JUNI.

Voor al uw

electm-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9.00-17 30 uur; vrij van 9.00-20 30 uur;
zat van 9 00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

JL JL

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Op alle kunststof tuinmeubelen
(o.a. Hartmann)

en alle tuinstoelkussens en kleedjes

DEZE WEEK

20%
KORTING

meubelen
VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K MAAKT HIT MOOIER BIJ U THUIS

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

pas verschenen!!

GELDERLAND^EVRIJD
een uniek groot lees- en vooral kijkboek. Het
enige boek waarin de bevrijding van heel
Gelderland aan bod komt. ^^
De auteur Christ Peters is eer^Ptoriteit op het
gebied van de regionale historie en de Tweede
Wereldoorlog.

BIJ ONS TE KOOP VOOR MAAR 49.90

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZAT ERDAG !> JUL

FASTEN YOUR
SEATBELTS
ZAT ERDAG 9 JUL

KALIBER
& TIME

ZATERDAG 16 JULI

POWER SHOWER

ZATERDAG 23 JULI

SOCIAL HEAT
ZAT ERDAG 3O JUL

YOLJ AND ME

ZONDAG 3 JUL

THE SPITFIRES
VOORRONDES OOSTEULTKE

KARAOKE KAMPIOENSCHAPPEN
VAN "DE RADSTAKE- & "CTTY-LIDO"

ZONDAG 1OJUL

MONTE VIDEO
ZONDAG 17 JUL

FASTEN YOUR
SEATBELTS
ZONDAG 24 JULI

BART PEETERS
THE RADIOS!

ZONDAG 31 JUL

VIA VIA
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN?

LOGA BELLEN!
Tel. 05752-3100

Wij feliciteren

met de nieuwe
betaalautomaat

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.

Want de betaalautomaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.

Wanneer volgt U??

Rabobank Vorden

mode voor
het héle gezin

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

' .AXF*

Op woensdag 29 juni
starten wij om 9.30 uur

met een

op veel zomerkleding
geven wij nu

kortingen van

Loop nu even binnen, want
het loont zeker de moeite
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