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Provincie keurt
fietspad goed
Sneller dan verwacht heeft de provincie Gelderland de bestemmingsplanwijziging voor een dubbelzijdig fietspad naar Ruurlo goedgekeurd. Deze
moet aan de zuidkant van de Ruurloseweg komen te liggen. Er waren in
totaal twee bezwaarschriften bij de
provincie ingediend. De gemeente
Vorden verwacht nog dit jaar te kunnen beginnen met de aanleg van het
fietspad.
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Gemeenten Vorden en Zutphen tekenen convenant brandweer

Opvolger van Te Velthuis staat klaar

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 juni 6e zondag van de 50-dagentijd
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

College kiest voor
nieuw welzijnsbeleid
Het moet allemaal anders. Onder dat
motto kiest het college van Vorden in
het concept Welzijnsplan 1995-1998
voor een nieuw welzijnsplan in de komende jaren. Dit is het gevolg van het
feit dat de gemeente steeds minder
geld te besteden heeft en dus prioriteiten moet stellen. 'In de huidige situatie van gelijkblijvende en misschien
wel afnemende financiële mogelijkheden is een heroverweging van de
verdeling van subsidies aan de verschillende instellingen wellicht noodzakelijk', aldus het college. Bij deze
herverdeling wordt volgens B. en W.
geen enkele subsidie ontzien. Volgende week donderdag wordt de 'notitie
uitgangspunten welzijnsplan' in een
commisievergadering behandeld.

Expositie Hackfort
Zaterdag 11 en zondag 12 juni woert
er in de Westerholtzaal van kasteel
hackfort een expositie gehouden van
houtbewerkingsprodukten, beelden,
muziekinstrumenten en speelgoed.

Opbrengst
Epileptiefonds
De collecte ten bate van het Epileptiefonds heeft in de kerkdorpen Wichmond en Vierakker een bedrag opgeleverd van f 1696,35.

Bustocht
bejaardensoos
Op woensdag 15 juni gaat de bejaardensoos Vierakker/Wichmond een
dagje uit. Men vertrekt 's morgens
vanaf het Ludgerusgebouw met een
bus van 54 personen naar Gemeenschapcentrum Scheultie in Schoonhcten. Bij aankomst koffie en krentewegge, daarna een optreden van een
klederdrachtgroep. Na dit optreden
vertrekt het gezelschap naar restaurant De Lerenlampe in Raalte voor
een koffietafel. Van hieruit wordt een
mooie rondrit gemaakt via de Holterberg richting Laren, waar bij café-restaurant Stegeman een diner plaats
heeft.

Vordens Kerkepad
Op zaterdag 11 juni wordt er een fietstocht gehouden langs de kerkgebouwen in de gemeente Vorden.
De start is 's morgens vroeg bij de
N.H. Dorpskerk. Vandaar gaat de
tocht naar de Gereformeerde Kerk,
R.K. Kerk, kapel Wildenborch en de
R.K. Kerk Kranenburg, kapellebult
Linde, N.H. Kerk Wichmond en tot
slot de R.K. Kerk Vierakker. Deelnemers worden verzocht een lunchpakket mee te nemen. Voor mensen uit
deze regio maar ook voor toeristen is
dit een prima gelegenheid om nader
kennis te maken met de kerkgebouwen in de gemeente Vorden. Voor
meer informatie kunt u bellen met R.
Blaauw. Tel. 05754-1744.

Spulletjes voor
rommelmarkt Jubal
De muziekvereniging Jubal uit Vierakker/Wichmond vraagt om kleine
spulletjes voor de rommelmarkt die
op 2 en 3 juli wordt gehouden. De leden van de vereniging komen het
graag bij u afhalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marja Hilge (05750-29610) of Wim
Lebbink (05754-1617).

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 juni 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem.
Viering H.A.; 19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.
Viering H.A.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 12 juni 10.00 uur Eucharistieviering, St.
Antoniusviering met Cantemus Domino.

Op ludieke wijze ondertekenden de burgemeesters Brouwer en Kamerling het convenant tussen de brandweerkorpsen
van Zutphen en Vorden. Ze worden bijgestaan door Peter van Zanten (geheel links) en de huidge commandant van de
Vordense brandweer Gerrit te Velthuis (rechts).
De brandweer in Vorden heeft er
een nieuwe gezicht bij. Maandagmiddag ondertekenden de burgemeesters Brouwer en Kamerling
van respectievelijk Zutphen en
Vorden een convenant waardoor de
Zuthense brandweercommandant
Peter van Zanten voor acht uur in
de week aan het Vordense korps
verbonden is. Per l januari 1996
volgt hij commandant Gerrit te
Velthuis op die datum vertrekt.
Volgens burgemeester Kamerling is
de huidige overeenkomst een gevolg
van de hoge eisen die er gesteld worden aan het commandantschap. 'Er is
op dit moment niemand binnen het
korps die de heer Te Velthuis kan opvolgen. Niemand heeft daar de papieren voor. Vandaar dat we naar een
creatieve invulling hebben gezocht
door samen te gaan werken met de gemeente Zutphen', aldus Kamerling.

Peter van Zanten treedt al per l juli in
dienst van het Vordense korps en zal
tot l januari 1996 werkzaam zijn als
algemeen coördinator. Dit omdat ondercommandant Boesveld onlangs
met functioneel leeftijdsontslag is gegaan. Kamerling: 'Op deze manier
kan hij ^di alvast inwerken in het
team en ^^j over anderhalfjaar helemaal gereed om het roer over te nemen van Te Velthuis.' Ondertussen
gaat één van de vrijwillige brandweerlieden van Vorden, de heer Hekkelman, je* noodzakelijke opleidingen volg^^oor het vervullen van de
functie van ondercommandant bij de
brandweer.
Mevrouw A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van Zutphen toonde zich na
afloop van de ondertekening zeer tevreden. Brouwer: 'Ik ben blij dat alles
in harmonie is verlopen en dat er geen
machtsstrijd is ontstaan tussen de bei-

de korpsen. In de toekomst sluit ik
niet uit dat er meer van dit soort samenwerkingsverbanden komen. De
eisen voor commandanten worden
telkens aangescherpt en vooral voor
kleinere korpsen is daar steeds moeilijker aan te voldoen.'
Wanneer er tegelijkertijd^^miteiten
uitbreken in zowel Zutpl^pals Vorden dan zal Van Zanten het korps in de
hanzestad leiden. Van Zanten: 'Er zijn
in Vorden altijd twee mensen die het
team kunnen leiden. Als ik er niet ben
dan is de heer Te Velthui^| In goed
overleg zullen daarom deineen geregeld worden. En als ik in 1996 het
commandantschap vervul is er weer
een ondercommandant die mijn functie kan waarnemen.'
Verder sluit Van Zanten niet uit dat er
in de toekomst ook meer gezamenlijk
met de beide korpsen geoefend zou
worden.

Festiviteiten J200 jaar Wichmond/Vierakker op 17 juni van start

'Het moet iets heel bijzonders worden'
Heel 1994 staat in feite in het teken
van het 1200-jarig bestaan van
Wichmond/Vierakker. Echter de
officiële aftrap moet op vrijdag 17
juni nog komen. Voor Jo Bouwmeister en Hans Hissink, respectievelijk voorzitter en secretaris van
de stichting Wichmond/Vierakker
1200 jaar worden het dan drukke
dagen. In de zomermaanden staan
er tal van activiteiten gepland die
bedoeld zijn voor zowel jong als
oud.
Jo Bouwmeistcr: 'Om een zo goed
mogelijk programma samen te stellen, hebben we vooraf een enquête
gehouden waarin de bevolking zich
uit kon spreken over de activiteiten.'
Daaruit bleek dat we meer moesten
doen voor de jeugd. Daarom we het
programma hier en daar aangepast en
we denken dat nu alle geledingen aan
bod komen.' Op vrijdagavond 17 juni
zal Jo Bouwmeister samen met burgemeester Eric Kamerling in de kasteeltuin van Suideras de festiviteiten voor
het 1200-jarig bestaan openen. Aansluitend is er die avond een openluchtspel te zien die zou worden opgevoerd door de toneelgroep Wichmond/Vierakker.

Open Luchtspel
Volgens Hans Hissink, secretaris van
de stichting gaat het Openluchtspel
iets heel bijzonders worden. 'Dat spel
is in 1949 geschreven door wijlen dominee Gerritsen. Centraal daarin
staan de grootgrondbezitter Withmund en de bisschop Sint Ludger.
Het spel speelt zich af in de jaren dat
Ludger een kerk stichtte in Wich-

mond en de plaatselijke bevolking bekeerde tot het christendom. En het
leuke is dus dat het op vrijdag 17 en
zaterdag 18 juni door eigen mensen
wordt gespeeld van de plaatselijke toneelgroep.'

1200 JAAR

VIERAKKER-WICHMOND
Op zaterdag 2 en zondag 3 juli staat de
jaarlijkse Ludgermarkt op het programma met optredens van de plaatselijke dansgroepen en muziekvereniging Jubal. Verder wordt de sterkste
man van Wichmond/Vierakker in dit
weekend gehouden en zal de Bargkapel uit Barchem haar opwachting maken.
Voorzitter Jo Bouwmeister: 'De Ludgermarkt krijgt zondoende een beetje
een Meimarkt-idee zoals deze in Zutphen gehouden wordt. Alle verenigingen dragen hun steentje bij en zul-

R K Kerk Vorden
Zaterdag 11 juni 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 juni Pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Huisarts 11-12 juni 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, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan 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 huisartsen 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 spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 11-12juni\NA. Houtman, Vorden, tel.
05752-2253. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 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.

len op één of andere manier op de
markt vertegenwoordigd zijn. Zo gaat
de verschillende vrouwengroepen poffertjes bakken.'

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

Oecumenische dienst

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

Eén van de hoogtepunten van het programma van het 1200-jarig bestaan is
de oecumenische dienst van zondag
10 juli die gehouden wordt in de pastorietuin van de Hervormde Kerk.
Voorgangers zijn dominee A. WalpotHagoort en frater Broekman. Evenals
muziekvereniging Jubal zullen beide
kerkkoren aan deze dienst hun medewerking verlenen.
Jo Bouwmeister: 'Aansluitend is er in
Dorpsstraat een broodmaaltijd. Speciaal voor die dag hebben we de
Dorpsstraat omgetoverd in een zandpad en de bewoners van de straat zullen die in klederdracht de gasten bedienen. Het moet eigenlijk één grote
reunie worden van huidige bewoners
en oud-inwoners.'
Hissink vult aan: 'Hoe meer mensen
des te leuker. Ik hoop dan ook dat er
nog verschillend oud-inwoners zijn
die zich alsnog bij één van de bestuursleden opgeven. Ik roep dan ook
huidige bewoners op om familieleden
die eventueel verhuisd zijn op tijd in
te seinen.'
De activiteiten worden in de jaarlijkse
feestweek van eind augustus afgesloten. Zo zal er op zaterdagavond 20
augustus een groots vuurwerk worden
gehouden.
Hans Hissink: 'Verder is er op de 27e
een optocht die geheel in het teken zal
staan van de viering van het 1200-jarig bestaan.'

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,
b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter, tel.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maandag 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 vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend 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.

VIKRAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag ^juniïQ.OQ uur ds. A. Walpot-Hagoort,
H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Dameskoor.
Zondag 12 juni 10.00 uur Gebedsviering. Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 juni Pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
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, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling 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 Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: 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.

Mooie routes avondvierdaagse

PROVIMI

ORANJEWORST

BIGGEVOEDERPROGRAMMA

De Vordense gymnastiekvereniging
Sparta houdt ook dit jaar weer een
avondvierdaagse, welke op maandagavond 13 juni vanaf de openbare basisschool aan de Dorpsstraat
van start gaat. Op donderdagavond
16 juni is de intocht. Er zijn vier
prachtige routes uitgezet, zodat de
wandelaars weer volop van de natuur rondom Vorden kunnen genieten. Het is ook mogelijk op één van
de avonden de route van die dag te
lopen. Op het startbureau kan men
zich inschrijven voor de dagspeld
van die dag.
Op de vierde avond zullen bij basisschool 't Hoge de medailles worden
uitgereikt. Daarna begint de intocht.
De muziekvereniging Jubal uit Wichmond verzorgt op het schoolplein de
muziek, waarna de muziekverenigingen Concordia en Sursum Corda present zijn bij de intocht. Voor deelname
aan deze Avondvierdaagse kan men
zich alvast opgeven bij mevrouw Linnenbank (Kerspel 21) of mevrouw
Brummelman (Hoetinkhof 191).
Ie dag GALGENGOOR
10 km: start openbare school-ri. Insulindelaan-1 Insulindelaan-1 Molenwcg-r Pr. Bernhardweg-1 Burg. Galleestraat-direct weer r Zuivelhof-weg
volgen-einde weg l Almenseweg;
spoor oversteken-na spoor pad r
spoorpad- einde weg l Industrieweg-2e weg r Ambachtsweg-einde
weg l Handelsweg-1 Kerkhoflaan-1
Oude Zutphenseweg-r Galgengoorweg-bij splitsing harde weg l aanhouden Larenseweg-op kruising l
Reeoordweg-r Heijendaalseweg-einde weg r Oude Borculoseweg-r
Wientjesvoortseweg-harde weg r
Galgengoorweg-weg volgen-bij viersprong recht oversteken het Lekkebekje-1 Zelstweg aanhouden-kruising
oversteken-einde weg r overweg-1 A1menscweg-spoor oversteken-kruising
schuin oversteken Insulindelaan-2e
weg r Kerkstraat-FINISH.
5 km: start openbare school-ri. Insulindelaan-1 Insulindelaan-1 Molenweg-r Pr. Bernhardweg-1 Burg. Galleestraat-direct weer r Zuivelhof-weg
volgen-einde weg l Almensewegspoor oversteken-na spoor pad r
spoorpad-einde pad l Industrieweg-2e
weg r Ambachtsweg-einde weg l
Handelsweg-1 Kerkhoflaan-1 Oude
Zutphenseweg-r Galgengoorweg-1
het Lekkebekje-1 Zelstweg aanhouden-kruising oversteken-einde weg r
Overweg-1 Almenseweg-spoor oversteken-kruising schuin oversteken Insulindelaan-2e weg r Kerkstraat-FINISH.
2e dag omgeving VORDEN
10 km: start openbare school-ri. Insulindelaan-1 Insulindelaan-2e weg r
Burg. Galleestraat-r Mulderskamp-1
Stationsweg-r de Eendracht-1 Juliana-

laan-r Enkweg-einde weg l Paralelweg-r voorrangsweg oversteken
Schuttestraat-Asfaltweg
volgen
Schuttestraat-zandweg l Bekmansdijk-r Kostedeweg-kruising oversteken-weg volgen-harde weg r Lindenseweg-na huisnr. 7 r Waarlerweg-weg
volgen-na Schimmeldijk pad r Zichtlaan-1 Knopenlaantje-brug oversteken-rechts aanhouden achter pand
Jachtlust 2 langs-einde pad l Zichtlaan-harde weg oversteken-links
aanhouden pad langs pand nr. 7-pad
volgen-voor Vordense beek I-fietspad
r de Horsterkamp-op rotonde 3e weg r
Dorpsstraat-r Insulindelaan-1 Kerkstraat-FINISH.
5 km: start openbare school-ri Insulindelaan-1 Insulindelaan-2e weg r Burg.
Galleestraat-r Mulderskamp-1 Stationsweg-r de Eendracht-1 Julianalaan-r Enkweg-einde weg l Paralelweg-r-voorrangsweg
overstekenSchuttestraat-na beek r Vordense
Bosweg-1 Zichtlaan-brug overstekenpad r Knopenlaantje-brug oversteken-rechts aanhouden achter woning
Jachtlust 2 langs-einde pad l Zichtlaan-harde weg oversteken-links
aanhouden pad langs huisnr. 7-pad
volgen-voor Vordense beek l-fietspad
r de Horsterkamp-op rotonde 3e weg r
Dorpsstraat-r Insulindelaan-1 Kerkstraat-FINISH.
3edagHACKFORT
10 km: start openbare school-r Kerkstraat-1 Burg. Galleestraat-r Zutphenseweg-na stoplichten l dr. C. Lulofsweg-r Hoetinkhof-1 e weg r de Voornekamp-einde weg l Addinkhof-r het
Heijink-1 het Stroo-einde weg l Strod ijk-voorrangsweg oversteken-weg
volgen Strodijk-einde weg l Kruisdijk-kruising oversteken-Baakseweg
volgen-na Veengoot harde weg l Riethuisweg-einde weg l Hamminkwegeinde weg l Deldenseweg-in bocht na
Veengoot pad 1-pad volgen rechts
aanhouden-r de Eldersmaat-voorrangsweg oversteken (schuin)-bospad volgen-brug oversteken-na brug
1-pad volgen langs oude zuiveringsinstallatie-r het Hoge-na huisnr. 11 l
Burg. Vunderinkhof-einde weg l
Raadhuisstraat-r Dorpsstraat-bij stoplichten oversteken-FINISH.
5 km: start openbare school-r Kerkstraat-1 Burg. Galleestraat-r Zutphenseweg-na stoplichten l dr. C. Lulofsweg-r Hoetinkhof-1 e weg r de Voornekamp-einde weg l Addinkhof-r het
Heijink-1 het Stroo-einde weg l Strodijk-voorrangsweg oversteken-weg
volgen Strodijk-einde weg l Kruisdijk-op kruising l Baakseweg-rotonde
oversteken-het Hoge-weg volgen-na
huisnr. 11 Burg. Vunderinkhof-einde
weg l Raadhuisstraat-r Dorpsstraatbij stoplichten oversteken-FINISH.
4e dag omgeving DEN BRAMEL
10 km: start openbare school-markt-

plein oversteken-r Dorpsstraat ri. Zutphen-1 Raadhuisstraat-Raadhuisstraat
volgen-na beek r Nieuwstad-na bejaardencentrum r Deldenseweg-r de
Delle-r de Pastorieweg-Nieuwstad
oversteken Margrietlaan-2e weg r
Beatrixlaan-einde weg l Paralelweg
de Horsterkamp-einde weg l Willem
Alexanderlaan-r
Christinalaan-na
oude tennisbaan l, pad volgen, brug
oversteken-1 Komvonderlaan-r Raadhuisstraat-1 het Hoge-na Burg. Vunderinkhof, pad r pad langs gereformeerde kerk-voorrangsweg oversteken Decanijeweg volgen-1 het Jebbink-2e weg r de Bongerd links aanhouden-einde weg l de Haar-r de
Steege-1 het Wiemelink-1 het Kerspel1 de Stroet-r de Steege-r het Gulik-1
het Kerspel-r het Jebbink-r Mispelkampdijk-spoor
oversteken-voorrangsweg oversteken van Lennepweg-recht door (links aanhouden)voor het Enzerinck langs-ri. Almenseweg-1 Almenseweg-2e bospad
r-voor huize Den Bramel langs, bospad volgen-einde pad l Joostinkwegkruising
oversteken-einde
weg
r-spoor oversteken, harde weg volgen
Oude Zutphenseweg-einde weg l
fietspad volgen Zutphenseweg-1 Mispelkampdijk-r het Vaarwerk-1 de
Steege-r het Jebbink-1 de Hanekamp-r
de Haar-1 de Boonk-r het Wiemelink-r
Burg. Galleestraat-r het Jebbink-2e
weg l de Boonk-kruising overstekenFINISH BIJ SCHOOL HET HOGE.
5 km: start openbare school-Marktplein oversteken-r Dorpsstraat ri. Zutphen-1 Raadhuisstraat-Raadhuisstraat
volgen-na beek r Nieuwstad-na bejaardencentrum r Deldenseweg-r de
Delle-r Pastorieweg-Nieuwstad oversteken Margrietlaan-2e weg r Beatrixlaan-einde weg l Paralelweg de
Horsterkamp-einde weg l Willem
Alexanderlaan-r
Christinalaan-na
oude tennisbaan l, pad volgen-brug
oversteken-1 Komvonderlaan-r Raadhuisstraat-1 het Hoge-na Burg. Vunderinkhof-pad r pad langs gereformeerde kerk-voorrangsweg oversteken Decanijeweg volgen-1 het Jebbink-r het Molenblick-1 de Boonk-r
het Vogelbosje-r het Jebbink-2e weg r
de Bongerd (links aanhouden)-einde
weg M|Haar-r de Steege-1 het Wiemelin^r het Kerspel-1 de Stroet-r de
Steege-r het Gulik-1 het Kerspel-r het
Jebbink-1 Mispelkampdijk-1 het Vaarwerk-1 de Steege-r het Jebbink-1 de
Hanekamp-r de Haar-1 de Boonk-r het
Wien^fcik-r Burg. Galleestraat-r het
Jebbin^2e weg l de Boonk-kruising
oversteken-FINISH BIJ SCHOOL
HET HOGE.
Intocht is als volgt: start school het
Hoge-3e weg rechts Graaf van Limburg Stirumstraat-rechtsaf H.K. van
Gelreweg-linksaf dr. C. Lulofswegrechtsaf Zutphenseweg-DorpsstraatInsulindelaan-Kerkstraat-schoolplein
dorpsschool.

LEKKER OP DE BOTERHAM
OF ALS HAPJE
WOENSDAG

MAANDAG + DINSDAG

H.o.h. Gehakt
Fijne verse worst 1 KHO 7,95
3 pond voor 6611 11601)6
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Rundergehakti kilo 12,50
Vlindervinken per stuk 1,00
Magere Varkensiappen 500 gram 4,25

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR
Speciaalvoeders

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Wichmond

lunder Rookvleesworst

500gram Babi Pangafig

Tel. (05754} 1748

/

en 1000 gram

100 gram 2,75

N

Boterhamworst

Bami of Nasi
ïrgfj

SAMEN 10,-

Uw tennispartncr
x voor enkel- en

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!
100 gram

per stuk 3,95

H E M

2. Uxhcm. O

2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere
Hamlappen
ikiio 10,45

NOG </2 WEEK!!!
DENK AAN D.E

Kalkoen Tornedo
100 gram 1,85

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

AVONDVIERDAAGSE
TE KOOP:

100 gram 0,98

SPECIALITEITEN

Oranjeworst
C

GEHAKTDAG

Onze Ingrid gaat trouwen,

AARDBEIEN

Daarom is de showroom vrijdag a.s.
vanaf 19.30 uur gesloten.

dagelijks vers geplukt
F. van Amerongen
Schuttestraat 12 - Vorden
Tel. 057 52-6408

Zaterdag van 10.00-16.00 uur weer geopend.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
Kruisbergseweg 13 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-8181

DE

AVONDVIERDAAG^
START
MAANDAG 13 JUNI
AANVANG 18.30 UUR

EEKMARKE

TE KOOP voor de komende
WK-voetbal:

2 bos BLOEMEN naar keuze

ORANJEFOLIE

8.95

(voorradig)

2 Begonia's

ORANJE KLOMPEN

't Beeckland werkt mee aan Bosfeest

EXTRA GROOT

(of> bestelling)

8,95
3 Kaaps violen 5,-

BIJ:

24

Perkplanten

GOOSSENS

10.-

Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

Dagtrips in de Achterhoek
De Streek-VVV Achterhoek heeft
onlangs de brochure 'Dagtrips
Achterhoek' uitgebracht. Hierin
zijn aan de hand van zes verschillende thema's ideeën voor dagtrips
uitgewerkt.

Leerlingen van de scholengemeenschap '/ Beeckland zijn bezig met de heksenhoofden voor het Bosfeest
De stichting Cultureel Collectief
Kranenburg houdt zaterdag 25
juni voor de tweede maal het Bosfeest. De plek waar het feest in stijl
zal plaats vinden is het Jonkerbos
aan de Hamsveldseweg 6 op de
Kranenburg.
Het Jonkerbos wordt voor één avond
omgetoverd in een prachtig sprookjesland. Spoken, heksen, geheimzinnigheid en een oase van licht, die op
een passende wijze zal worden geïnstalleerd, vormen het decor van een
uniek schouwspel. Scholengemeenschap 't Beeckland uit Vorden werkt
dit jaar mee aan de voorbereiding van
het Bosfeest. Het bestuur van de
stichting CCK heeft contact gehad

met de heer Dijkstra, docent handvaardigheid aan de scholengemeenschap. 'Hij was behoorlijk enthousiast over het idee om de leerlingen
mee te laten werken aan een dergelijk
project', aldus Fons Rouwhorst, publiciteitsmedewerker van het Kranenburgse collectief. 'Wij hebben voor
het vak Handvardigheid en Expressie
een leuk idee bedacht voor de leerlingen van Scholengemeenschap 't
Beeckland. Bij het vak Expressie zijn
de leerlingen al geruime tijd bezig
met het maken van heksenhoofden',
zegt Rouwhorst.
Voor de leerlingen is het leuk om hun
gemaakte werkstukken straks terug te
zien op het Kranenbursee Bosfeest.
Een duidelijke vorm van praktijk in

werkelijkheid. De heksenkoppen
worden gebruik als decorstukken
voor de inrichting van het feest. Vorig
jaar was er ook een aantal spoken en
heksen geplaatst en dat was een groot
succes. Fons Rouwhorst: 'We besteden dit jaar nog meer aandacht aan het
decor en vormgeving. Daar gaat veel
tijd inzitten, vandaar dat we leerlingen hebben benaderd om mee te werken aan de toch wel zeer bijzondere
expositie.'
Naast de scholengemeenschap 't
Beeckland werkt dit jaar ook de Mallet Band uit Vorden mee. De Mallet
Band is een onderdeel van muziekvereniging Sursum Corda. De groep
speelt onder andere ritmische Zuidamerikaanse muziek.

De lezer hoeft zich niet te houden aan
de indeling van een trip: de dagtips
zijn puur bedoeld als suggesties, dus
geen vaststaande programma's. Zo
kan men aan de hand van de verschillende items een keuze maken, gebaseerd op de eigen voorkeur en beschikbare tijd. Natuurlijk zijn ook
verschillende tochten te combineren
tot bijvoorbeeld een afwisselend leerzaam en actief dagje uit. De StreekVVV stimuleert ook het gebruik van
het openbaar vervoer: bij iedere tip is
de bereikbaarheid per openbaar vervoer aangegeven. Bovendien is dankzij samenwerking met GVM en NS
bij alle VVV's in de Achterhoek en
bij tal van toeristische bedrijven in de
streek een voordelige dagkaart openbaar vervoer verkrijgbaar.

Thema's
In de folder worden aan de hand van
zes verschillende thema's tips gegeven voor uitstapjes in de Achterhoek:
een dagje uit met de kinderen, een
dagje op stap in de natuur, een dagje
in en om het water, een leerzaam dagje uit, een dag sportief op stap en een
dagje terug in de tijd. Bij elke tip worden suggesties gedaan voor een ochtend-, middag- en avondprogramma.
Vanzelfsprekend zijn ook toepasselijke adressen voor lunch of diner bij de
tips vermeld.
De brochure 'Dagtrips Achterhoek' is
gratis verkrijgbaar bij alle VVV's in
de Achterhoek en verder bij veel hotels, campings, bungalowparken en
restaurants in de regio.
Uiteraard is de brochure ook voor
Achterhoekers interessant. De Achterhoek heet niet voor niets: het onverwachte Nederland.

Zonder drukwerk
geen cheques.
Pare wereld, xonder drukwerk
do O I I U K W C N K I N n U S I R i r

Seizoen vvv
geopend

Het concert waarmee de VVV Vorden
volgens traditie het zomerseizoen
opende, kon vanwege de wisselvallige weersomstandigheden niet gehouden worden nabij kasteel Vorden. Er
moest uitgeweken worden naar de
grote zaal van Hotel Bakker, waar de
voorzitter van het VVV, de heer J. Honig de aanwezigen welkom heette.

Het concert werd geopend door de
drumband van Concordia die een paar
pittige marsen speelde. Daarna speelde het harmonieorkest van Concordia
een selectie uit de opera van Verdi getiteld Verdiana. Het eerste blok werd
afgesloten met een pasodoble getiteld
'Chumrumbelerias'. Hierna was het
de beurt aan het Vordens Mannenkoor. Zij vertolkten een aantal prachtige nummers zoals 'Mijn Nederland'
en 'He is the Lilly of the Vally'.
'Aartshertog Albrecht' was het volgende nummer van Concordia. Aangezien het buiten slecht weer was
werd 'binnen' de tropische sfeer opgezocht middels 'Big Fun in the Sun'
en 'Caribians Moods'. Het Vordens
Mannenkoor besloot haar optreden
met de 'Twaalf Rovers', Never Walk
Alone' en 'Ons Gelderland'. Gezamenlijk werd besloten met het 'Jager
Chor' uit 'DerFreischütz'.

Mag ik even storen?
Ik ben zojuist geboren.
Ik wil U laten weten,
dat ik

TE KOOP:

1954

Na 5 jaar samenwonen gaan wij

Zaterdag 11 juni a.s. zijn wij 40 jaar
getrouwd.

en

Agnes van 't Erve

zal gaan heten.

De Palmengrift 113
3901 NC Veenendaal
Tel. (08385) 25943

VIJVERPOMPEN

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
zaal 'Den Bremer', ZutphenEmmerikseweg 37 te Toldijk.

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Extra belegen Kaas

GOOSSEIMS

500 gram

Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

500 gram

Extra belegen Boerenkaaso

O.

Gorgonzola Italiaanse blauwaderkaas
100 gram

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Den Elterweg 107
7233 SM Vierakker

Biljartvereniging
K.O.T. Wichmond

Taxusstraat 10, 4849 AD Dorst
:
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:

:

••

:
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ï
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Mijn God zal in al uw noden voorzien
naar zijn rijkdom en heerlijkheid
in Christus Jezus.

:

HetJebbink48, Vorden

Tonnyj Wassink
en
il

Jeanet Maalderink

•-:••

gaan trouwen op zaterdag 11 juni
1994 om 10.15 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.
Kerkelijke bevestiging om 11.00 uur
in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

ss

Banninkstraat 24, 7255 KE Hengelo Gld.

• Nieuw hoedenatelier: hoeden op maat, ook voor bruiloften. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warnsveld. Tel. 05750-22275/0575042844.

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
"De Hoge Weide" te Lochem is heden op 81-jarige leeftijd rustig ingeslapen mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

2.49

Ananaskaas uit eigen keuken
100gram

Gelegenheid tot feliciteren van
17.00-18.30 uur in bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

• GEVRAAGD: huishoudelijke hulp voor 4 uur per week
tot 1/2 juli. Fam. Pater. Tel.
2701.

Geslaagd!! Een roos van chocola??
Tot ziens,
Elly Teeuwen.

ZEBRA AARDBEIEN
VLINDERS
organiseert

met Zwitserse room en vers fruit
Gewoon Geweldig Lekker

DONDERDAG 9 JUNI

DIT WEEKEND:

KLAVERJASSEN

3 juni 1994
Correspondentieadres:
De Doeschot 24, 7251 VJ Vorden

voor maar
*

en

• TE KOOP GEVRAAGD: in
goede staat verkerende dwarsfluiten voor leerlingen Harmonie Orkest. Tel. 05752-2920.

100 gram

NIEUW!

Vorden: J.A. de Gelder
A.J. de Gelder
J.P.B, de Gelder-de Bruin
Klein- en achterkleinkinderen

*

*

*

*

BOSVRUCHTENVLAAITJES

1,50

nu van 1,95 voor
*

*

*

l j \J \/

*

per stuk

* * * * *
'n Hartige variatie

*

*

niet met plastic, maar MET
BRONZEN WAAIERS;
met bijbehorense slangen en
hulpstukken.

SATÉH BROODJES

TRICOFLEX
SLANG

zie ook onze dagaanbiedingen

a 1,65

Ook TYLEENSLANG vanaf
0,85 p. mtr. BIJ:

Herwin Snelder

05752 - 27 49

Karin Jansen

Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

dag en nacht bereikbaar

gaan trouwen op vrijdag 17 juni 1994
om 10.00 uur in het gemeentehuis
'kasteel Vorden'.
De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Martinuskerk
te Baak.
Gelegenheid tot feliciteren in zaal
'De Engel', Dr. A. Ariënsstraat 1 te
Steenderen.

• TE KOOP: zeer goed onderhouden Suzuki Alto, bj.
'84, km-stand: 79.000, APK
t/m eind '94, nette auto! Tel.
05753-7253.

GOOSSEI\S

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

en

• TE HUUR: paardenstalling
met weidegang en gebruikmaking van buitenbak. Fam. Koning, Linde, tel. 05752-6419.

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

- 10PPERS
<^fc^
KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

Let op onze

THEMA-AANBIEDINGEN

DE

ECHTE
BAKKER

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. • zat. 9,10 en 11 juni

Ons adres wordt:
Weth. Campermanstraat 19
7227 DS Toldijk

HOLLANDSE
BLOEMKOOL

500 gram

RAGOUTBROODJES

per stuk

1,85

,
Op zaterdag 4 juni waren wij

GIRO L"
•

DE IUEIWEIIENIE lltPmiNISITIES

Wim en Toos
Schoemaker-Schoneveld

LEVERKAAS
100 gram

0,98

AARDBEIEN
SCHELPEN

40 jaar getrouwd.
KEURKOOPJE alleen op donderdag 9 juni:

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

Om dit te vieren met onze kinderen
en kleinkinderen, houden wij receptie
op vrijdag 17 juni a.s. van 15.30 tot
17.00 uur in café-restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

•

START DE

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

*

V!z duims 1,75 p. mtr.
3
/4 duims 2,90 p. mtr.
1 duims 4,95 p. mtr.

• TE KOOP GEVRAAGD: hoekwoning of 2 onder 1 kapwoning in Vorden, Wichmond of
Warnsveld tot f 220.000,-.
Brieven onder nr. 19-1. Buro
Contact, Posbus 22, 7250 AA
Vorden.

Drukkerij
WEEVERS

*

JOKEREN

BEREGENINGSPOMPEN

Het Stroo 16, 7251 VB Vorden

• AANGEBODEN:
administratieve hulp, halve dagen
(evt. huiswerk). Brieven onder
nr. V 11-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Huwelijkskaarten

*

per stuk

FRISSE FRUITIGE

TE KOOP:

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

*

1,45

EN

AANVANG: 20.00 UUR
Plaats: Clubgebouw „DE ARK"

MONUTA

gaan trouwen op donderdag 16 juni
1994 om 12.00 uur in het
gemeentehuis Kasteel Vorden.

4.95
1.49

l O Cocktailbroodjes
Huisbrie v/d mat

WEEKENDAANBIEDING:

Ab Velhorst

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 ochtend/
middag per week. Staringstraat 9, tel. 05752-2183.

Let op!! A.s. vrijdag 10 juni
LUCHTKUSSENBROODJESKRAAM:

::

Annie Harmsen

l .79

Tel. 05754-1285

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden op dinsdag 7 juni.

• TE KOOP GEVRAAGD:
(semi-)bungalow of vrijst.
huis, ruime woonk., ca. 40 m2;
3 si.k. en gar., rustig gelegen
en vrij uitzicht en i.g.st. Tel.
02207-17233.

AVONDVIERDAAGSE

o 1O
éL. IV

Schouderham 150 gram

Martha Catharina de Gelderden Oudsten

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.30 uur in de feesttent aan de
Banninkstraat 24 te Hengelo Gld.
Of 's avonds vanaf 20.00 uur in zaal
Nijhof, Dorpsstraat 13 te Halle.

.

Nieuwe leden kunnen
zich nog opgeven als lid
van onze vereniging
voor het biljartseizoen
'94-'95.
Opgave gaarne
vóór 30 juni'94.

PmuppENZEN4:19

:

Contactjes

13 JUNI A.S.

6.95

Vast laag!

Dine en Driekus
Kettelerieje

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; eikeregel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaatsing.

Ook andere maten
verkrijgbaar tegen meerprijs.

Samen met onze kinderen en
kleinkinderen hopen wij dit te vieren
op zaterdag 18 juni.

#

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Wat un mensen waarn de,r urn
ons te fliseteern, en wat un kado's, en un bult kaarten, 't Was
merakels, allemaole hadstikke
bedankt. Wat un fijne dag hew
ehad op onze vieftug jaorige
trouwdag.

p. m 2

vanaf 120,- BIJ:

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 12.00 uur in de
Nederlands Hervormde Kerk van
Vorden.

Trudy en Esther rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

0,5 mm-NU 4,45

Koos van Middelkoop
Janny van Middelkoop-Bruggink

trouwen op zaterdag 11 juni 1994 om
11.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

Bennie&
Trudy Lebbink-de Lange

VIJVERFOLIE
4 en 6 mtr. breed;

Marinus Kornegoor

Esther

1994

l

voor

TOMATEN

5,-

SPECIAL
juni 1994
Dennendijk 9
7231 RD Warnsveld

met verse aardbeien

4 TARTAARTJES

LEKKER
MAANDAG
13 JUNI:

BACON-

BURGER
een pittige burger van
puur rundvlees

100 gram

100 gram l , f O

2,25

DINSDAG
14 JUNI:

WOENSDAG
15 JUNI:

PANKLARE PANKLARE PANKLARE
Andijvie
Bamigroente Raapstelen
500 gram 1 1/ 0500 gram

AUTOSCHADESPECIALIST

NU voor

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

SUIKERBROODJE

£\)U 500 gram 1 \/0

THEO TERWEL I
III

per stuk

per kilo

VLEESWAREN
SPECIAL:

RUNDERBEEF

NU voor

(k

échte.
Fam.

J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

1,95

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

De winkel van
'Tent-, Zeil- en SchoenreparatieBerends'
op Nieuwstad 14 is gesloten !
Geen cent teveel voor:
APK - Accu's • Banden
Schokdempers
Trekhaken • Uitlaten

Maar... wij gaan
'in het klein' verder op:
Nieuwstad 10 - Vorden.

Unieke Aanbieding!

•0"ALI

De prijzen voor de schoenreparaties zullen
voortaan ook in het klein zijn, o.a.:
Heren

LI

IOV

KOOP

BANDEN 135x13
Incl. Montage
l nel. BTW

n

Dames

rubber zolen + hakken

was f 39-

lederen zolen + hakken

was f 44,40 nu f 37,50

was f 39-

hakken v.a.

was f 13,95 nu f 9,95

was f 11,- nu f 7,50

nu f 32,50

was f 33,40 nu f 27,50
nu f 32,50

Ons telefoonnummer blijft 1487.

c.

VERBOUWING*

ACCU 36 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

BIJ TEUNISSEN IN RUURLO
Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte
maken. De hele winkel en magazijnen worden leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

UITLAAT
COMPLEET
Opel Corsa
Incl. Montage
Incl. BTW

MET

Afspraak maken hoeft niet.
Klaar terwijl u wacht.
Alle merken en types
personenauto's
zijn welkom.

ïQerenbs

KORTINGEN
TOT WEL
KIES NU UIT AKTUELE
DAMES- EN HERENMODE ZOALS:
JAPONNEN, PAKJES, ROKKEN,

Nieuwstad l O - Vorden - Tel. 05752-1487

ASPERGETIJD!
'n lekker Elzas wijntje

BLOUSES, SHIRTS, BERMUDA'S, BLA-

en natuurlijk hierbij de

OF: JACKS, KOSTUUMS, KOLBERTS,

ELZASBOL

PANTALONS, SHIRTS, TRUIEN, ENZ.

'n echt smakelijke roggestoet

BOYENDIEN ALLE NACHTMODE

ZERS, PULLOVERS, LINGERIE, ENZ.

modccentrum

Tennissen

VOORtHEM
HEM EN HAAR

Burg. Galleestraat 22
7251 EB Vorden

mode voor
het héle gezin •
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fashion
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EEN UNIEK
VOETBAHfIDE

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

STADION

f „ie Herberg"

l+44
Wij laten de supporters zeker winnen
met deze superaanbiedingen!

TIENER SOKKEN
Een prachtige 100% katoenen sok in de
kleuren beige en ecru.
Onze normale prijs is 2 paar 6,95 _J|

BOXERSHORTS

Speciale
WK-PRIJS
2 paar slechts

In een mooie tricot kwaliteit @n bedrukt met
allemaal bierflesjes.
Normale Tuunteprijs is 7,95r

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
/-\X^/"\x'->^/"N

BIJ AANKOOP VAN:
SUMATRA RAIN
AFTERSHAVE /
EAU DE TOILETTE
GRATIS
Ten KATE

WK-PRIJS

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-2219

DAMESBIG SHIRTS

SANITAIR

met leuke prints bedrukt en in een katoenen
kwaliteit.Normale Tuunteprijsvanaf 19$5

VERWARMING

Speciale
WK-PRIJS

DAMES
BODYSTOCKINGS

v,a.

INSTALLATIEBEDRIJF

* * *

Speciale

Wij hebben een ruime sortering 1 en 2delige pakjes in de maten 56 t/m 86.
Onze normale Tuunteprijs is V*a. 12,50

JEE m l C A
B^fc *J "
^

Speciale
WK-PRIJS

v.a.

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

wedstrijden van Nederland
alle drankjes HALVE PRIJS.

Uw meubels
versleten ? <p

WEDSTRIJD Bassi en Adriaan:
Duco Veen - Sjoerdje Smedinga - llse
Limpers - Jasper Fernhout - Dewi
Garritsen - Pauline Teunissen - Annelies
Limpers - Cato Veen - Sanne Poorterman
- Twan ten Have

Wij stofferen snel en voordelig.
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

De prijzen zijn af te halen bij

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Tijdens de eerste helft van alle

DAKBEDEKKING

De uitslag van de KLEUR-

BABY SPEELPAKJES

^f

ELEKTRA

| Deze aanbieding geldt niet voor filialen <
Terborg, Didam en 's-Heerenberg

Ze zijn er in meerdere modellen en kleuren.
Normale Tuunteprijs is 17,50

^^^^^^^^H^^^^^l^^^^^^^^^^^^r^^ ^^^

WK menu
***
Oranjeschnitzel COMPLEET
***
f 19,94
Alle wedstrijden op groot beeldscherm.

Een mooi glad gebreid 100% katoenen
sokje. Normale Tuunteprtjs 2,95
Speciale
WK-PRIJS
2 paar slechts

WK-PRIJS

Tijdens de WK Voetbal

drogisterij-parfumerie

Speciale

WITTE DAMES- EN
MEISJES SOKKEN

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

Keurslagerij
Vlogman
tfd
Arco
KfcURSLAGEK

interieuradviseur

7251 DK Vorden
Te|.

-Zutphenseweg16
Q5752-1321

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR

P. V. Vorden
De leden van P. V. Vorden hebben het
afgelopen weekend deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Ruffec over een
afstand van 830 kilometer. De uitslagen waren als volgt: D. de Beus en Zn
(l), G.J. Oldenhave (2, 3, 5,6, l O, 14,
20, 22), H. Eykelkamp en Zn (4, 7, 8,
9, 12, 17, 18), A.A. Winkels (11),
A.A. Jurriens (13, 15), C. Goedhart
(16,21)enF.Hummelink(19).

Voetbalvereniging Vorden op bres voor Ronald McDonald Kinderfonds:

RTVVierakker/
Wichmond

Tennis Socii

Op zaterdag 4 juni behaalde Inge Regelink met haar pony Lady de derde
prijs bij het L-springen. Op het concours in Groenlo voor paarden werden de volgende prijzen behaald: Lilian Cuppers met Horinocoflow eerste prijs M l-dressuur 135 punten en
tweede prijs B-springen. Simone
Baauw met ile de Soleil derde prijs
met 128 punten en vierde prijs met
124 punten in de B-dressuur. Heleen
Klein Breteler met Hitch-Hiker
tweede prijs in de B-dressuur met 132
punten. Jorien Heuvelink met Elfriede vijfde prijs bij het B-springen.

Achtkastelenrit
Graafschaprijders
Zondagmiddag 12 juni houdt de
VAMC De Graafschaprijders een
orientatie/puzzelrit, waaraan een ieder kan meedoen. De puzzelklasse
rijdt namelijk volgens een eenvoudig
reglement van de KNMV. Het is een
leuke rit die de deelnemers geheel
door de omgeving van Vorden voert.
De deelnemers aan de orientatierit in
'A' en 'B' klasse, starten net als de
'puzzelaars' 's middags bij het Crazy
Steakhouse aan de Ruurloseweg op
de Kranenburg.
De rit is uitgezet door Erik en Marco
Klein Reesink met medewerking van
Louis de Boer. Na afloop wordt er in
afwachting van de uitslagen een paar
rondjes bingo gespeeld.

Een KNF concert houdt in dat het
concours wordt gehouden overeenkomstig de voorschriften en de reglementen van de Koninklijke Federatie
van Muziekverenigingen. De deelnemende orkesten zijn verplicht twee te
beoordelen werken uit te voeren. In
de Derde Afdelingsectie harmonie
nemen deel De muziekvereniging
Oosterwolde en harmonie De Vriendschap uit Doetinchem. In de Tweede
Afdelingsectie Fanfare speelt de
christelijke muziekvereniging Excelsior uit Dalfsen. Aanvankelijk zouin
deze afdeling ook Crescendo uit

de tribunes die we voor 27 juli geregeld hebben, plaats voor zo'n vierduizend man. En we rekenen er eigenlijk
wel op dat we aan dat aantal komen',
aldus Rouwenhorst.

Ronald McDonald
Naast het Sorbo-toernooi voor de
c-jeugd, houdt Vorden ook ieder jaar
een D-pupillen toernooi. Onder de
naam het Kuijper Toernooi kwamen
al drie jaar eerder jonge talenten van
eredivisieclubs naar Vorden. Het toernooi is vernoemd naar erelid van de
vereniging Wim Kuijper. Dit jaar
heeft de vereniging besloten het toernooi op te hangen aan een goed doel.
Van het geld dat de vereniging via
sponsors kan binnen halen, wordt een
klein deel gebruikt voor het bekostigen van het toernooi. Het merendeel
zal ten goede komen aan de Stichting
Ronald McDonald Kinderfonds. Die
stichting draagt er zorg voor dat ouders van kankerpatiëntjes dicht bij
hun kinderen kunnen zijn. Ze bieden
de ouders onderdak in het Ronald
McDonald-huis, die op verschillende
plaatsen in Nederland bij academische ziekenhuizen staat.

Gevecht
Voorzitter van de toernooicommissie
Jan Borgonjen legt uit dat voor dit
doel gekozen is omdat de deelnemers
aan het toernooi dezelfde leeftijd heb-

Veelbezoekers tijdens30-jarig bestaan Vorden'64

ben als hun lotgenoten. 'Alleen zij
voeren een gevecht van leven op
dood. We vinden het daarom goed dat
de kinderen in dezelfde leeftijd zich
sportief inzetten om geld bij elkaar te
voetballen om hun lotgenoten een
beetje te kunnen helpen.'
Het toernooi wordt gehouden op 20
en 21 augustus. Spelers van onder andere Ajax, PSV, Willem II en Feyenoord voetballen dan voor de Kuijper
Wisseltrofee, maar ook het Kinderfonds zal bekers beschikbaar stellen.
Voor de aftrap komt John Metgod
naar Vorden, terwijl voor het uitreiken
van de prijzen nog een prominente
voetballer gepland staat.
De voetbalvereniging is vorige week
begonnen met het werven van sponsors voor het Kuijper toernooi. Mensen die op welke manier dan ook via
de vereniging een bijdrage willen leveren aan het goede doel, kunnen
contact opnemen met Jan Borgonjen
(3049) of Jan Rouwenhorst (2444).
De toernooicommissie heeft ten bate
van het Ronald McDonaldfonds een
drietal rekeningen geopend en wel bij
de SNS bank (91.01.37.366), Rabobank (36.64.54.552) en ABN/AMRO
(42.63.45.371). Op 9 augustus wordt
er in Vorden een speciale persconferentie gehouden waarbij de directie
van het Ronald McDonald Fonds uit
de doeken zal doen wat het fonds inhoudt en wat haar werkwijze is.

Tijdens de finalegroepswedstrijd Regio Oost-Gelderland te Lichtenvoorde werden op 28 mei de meisjes van Sparta in de categorie tot en met 12 jaar F-lijn
kampioen. Met veel inzet en enthousiasme deden de vier meisjes hun oefeningen op de mat, brug, balk en het paard. Verdiend werden ze eerste en lieten de
negen andere teams achter zich. Op de foto van links naar rechts: Renate Wolsink, Eefje Pater, Marjolein Meddens, Lies Brouwer.

Sportiviteitstoernooi op 10 juni

Fred Fransen is al tal van jaren organisator van wat hij zelf noemt
'sportiviteitstoernooien'. De hoofdmoot van dit toernooi is het voetbalspel, maar ook sjoelen, darts en
penalty schieten vormen onderdelen van het toernooi. 'Eigenlijk te
veel om op te noemen wat we in drie
dagen moeten presteren', zo zegt de
van de middag werd gehouden, ver- organisator.
telde voorzitter Arjan Mengerink
waarom vijfjaar geleden het 25-jarig Het driedaagse evenement begint
bestaan niet gevierd was. M£ngerink: vrijdag 10 juni met de ontvangst van
'We zaten toen heel slcch^p kas en het team van Buxtehude uit Duitshet was daarom niet mogelijk het zil- land. Zij worden ondergebracht in het
verenjubileum te vieren. De financië- Recreatiepark Ruighenrode in Lole situatie is gelukkig helemaal veran- chem. Het team onder de naam Moderd. We zijn nu weer een gezonde kum gaat naar de logeerboerderij van
vereniging'. Hij vertelde verder dat de familie Wagenvoort. Verdere deelde zwem- en polovereniging Vor- nemers aan dit recreatieve toernooi
den'64 voor de jubileumdag bewust zijn Castle, De Herberg, Soesjes (uit
voor zwembad In de Dennen gekozen Soestdijk), Stopwijk, Socii, Hercules,
had. 'We hadden ook kunnen uitwijken naar het dorp, maar we zijn van
mening dat Vorden'64 hier thuis
hoort. Vandaar ook dat we hier op het
gras een tent hebben laten neerzetten.'
De tent was 's middags goed gevuld.
Diverse genodigden kwamen de jubi- In samenwerking met Het Groot
lerende vereniging feliciteren waar- Graffel gaan 18 bewoners van Villa
onder burgemeester Eric Kamerling. Nuova, Klein Nuova, Klein EnzeIn een korte toespraak richtte hij zich rinck en 't Hoekske in Vorden aantot de aanwezigen. 'Ten eerste natuur- staande zondag mee met een zesdaaglijk mijn gelukwensen. Ik hoop dat we se vakantiebootrcis door Nederland.
over vijfjaar hier allemaal weer zul- Dit jaar wordt er weer gevaren met de
len zijn en dat de tent dan twee keer zo Prins Willem Alexander, die is ingegroot is en net zo goed gevuld', aldus richt voor gehandicapten, dus met lift
Kamerling. Aansluitend werd er 's en zonder drempels. Er gaan in totaal
avonds een feestavond gehouden ruim zestig bewoners mee, waaronder
voor leden, oud-leden en donateurs.
dus de groep van het Enzerinck in
Vorden. De reis wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van 30 personeelsleden en vrijwilligers. Wat de
route betreft kunnen de vakantiegan-

gers dit jaar genieten van de mooie
wateren in en naar Zeeland. Op zondag 12 juni gaat het gezelschap aan
boord en s'avond worden de familieleden op de koffie uitgenodigd in Zutphen, om zo iets van de vakantiesfeer
te kunnen proeven. Maandag wordt er
gevaren naar Tiel. De volgende dag
vaart men naar Zierikzee, waar in de
avond aan boord een folkloregroep
komt dansen. Vervolgens gaat het
zelfschap naar Willemstad en Rhenen. Op deze laatste avond komt het
Icssel Kwartet zorgen voor tiroler
muziek. Op vrijdag 17 juni gaan men
voor anker in Zutphen.

Tijdens de ledenvergadering die het
zwem- en recreatiebad In de Dennen
gisteravond in de kantine van het
zwembad hield, werd onder meer gesproken over het 60-jarig bestaan dat
het zwembad in 1995 hoopt te vieren.
Tijdens deze vergadering toonden de
dames Hilbollink, Arkeveld, Oldenhave, Jeulink-Weeningh en RitterReilingh zich bereid plaats te nemen
in een comité dat zal trachten de leden
voor het jubileum te activeren, waarna een feestcommissie benoemd zal
worden. Secretaris M. Gabriel liet in
zijn jaarverslag alle activiteiten de revue passeren met daarbij uiteraard het
accent op de renovatie van het bad,
dat het afgelopen winter en voorjaar
heeft plaats gehad. Penningmeester
H. Mombarg belichtte het financiële
aspect van deze renovatie en gaf daarbij een toelichting op de begroting
zoals die er voor de komende jaren zal
uitzien. De aftredende bestuursleden Alle mini-teams van volleybalverenimevrouw Westervoorde-Niezink en ging Dash/Sorbo hebben van keurslade heer H. Vriend werden herkozen. ger Jan Rodenburg nieuwe shirts geNa afloop van de vergadering liet de kregen. Het afgelopen seizoen hebheer Hoogenkamp een videofilm zien ben zij ook al in shirts gespeeld van

Rodenburg. En met succes, want vier
van de zes teams zijn kampioen.
Op de foto coach Marian Limpcrs,
Nel en Jan Rodenburg en een groep
mini's.

Geslaagde feestdag Zwem- en Poloclub
Ondanks het slechte weer kwamen
er afgelopen zaterdag toch nog zeer
veel leden en oudleden naar zwembad In de Dennen toe in verband
met het 30-jarig bestaan van de
zwem- en polovereniging. Voorzitter Arjan Mengerink van Vorden'64 sprak dan ook over een geslaagde dag waar zowel jong als
oud rijk vertegenwoordigd waren.
Nadat Mengerink 's middags de jubileumdag had geopend stonden er
spelletjes voor de schooljeugd op het
programma. De achterliggende gedachte was om zo de plaatselijke
jeugd meer te betrekken bij de zwemen polovereniging. Vorden'64 kampt
namelijk met een enorm tekort aan
jeugdleden en deze spelmiddag was
een mooie gelegenheid om hen kennis
te laten maken met de vereniging. Onder het motto 'Spelen met water' werden er allerlei spelletjes gedaan in en
rond het water. Echter na het derde
spelonderdeel ging het zo hard regenen dat het bestuur van de vereniging
het niet meer verantwoord vond om
de kinderen telkens in en uit het water
te laten gaan. Arjan Mengerink: 'We
zijn daarom uitgeweken naar het grasveld waar we gedeeltelijk in de regen

Concertwedstrijden
muziekvereniging Concordia
Muziekvereniging Concordia organiseert aanstaande zaterdag in het
kader van het jubileumjaar de nationale KNF concertwedstrijden.
Diverse orkesten zullen die dag in
sporthal 't Jebbink hun opwachting maken.

Meisjes Sparta kampioen

Op de groene mat voor goede doel

Het negende Internationale Sorbo
Jeugdtoernooi is nog maar net achter de rug of het bestuur van Voetbal Vereniging Vorden is al weer
druk met het organiseren van twee
andere grote evenementen op de
Vordense graszoden. Om het 65-jarige jubileum van de vereniging zo
feestelijk en vooral sportief mogeRTV-er Rudie Peters reed zich tijdens lijk te vieren staan een wedstrijd teeen wielerronde in Leusden naar ccn gen Feyenoord en een nationaal
derde plaats, in Arnhem werd hij in Jeugdtoernooi voor het goede doel
een wedstrijd met meer dan 130 ren- op het programma.
ners aan de start vierde. Andre Bargeman deed het in de klassieker omloop Op 27 juli komt de Feyenoord-selecvan de Maasvallei goed door zestien- tie naar Vorden. Het team van Van Hade te worden. Hier kreeg hij ook te ho- negem en Meijer moet het dan opneren dat hij zondag kan starten op de men tegen een groep spelers, samenN.K. voor junioren in Vaals nabij het gesteld uit jongens van verschillende
drielandenpunt. Aanstaande zaterdag teams uit de regio. Zo zullen onder
heeft de Ronde van Steenderen plaats, meer spelers van Pax, Socci, Ratti en
waar veel renners van RTV aan mee Vorden zelf in het veld staan. Volgens
zullen doen.
voorzitter van de vereniging Jan Rouwenhorst heeft Vorden door middel
van het Sorbo Toernooi goede contacten opgebouwd met Feyenoord. 'De
Rotterdamse club spreekt dan ook
Uitslagen: jeugd mix t/m 12 jaar Lo- goed aan in de Achterhoek. Ze hebchem l-Socii 3-2, jeugd mix t/m 17 ben bijvoorbeeld trainingskampen in
jaar Socii 1-Beckson l 3-2, senioren Winterswijk, waar altijd veel bekijks
mix De Wildbaan 3-Socii l 3-2, mix is.'
Socii 2-Vordcn l 2-3, heren Altec Rouwenhorst legt uit dat het idee is
l-Socii l 3-3, veteranen Socii l-De afgekeken van de Witkampers uit LaIJsselweide l 2-4.
ren, dat vorig jaar met een regioteam
tegen Feyenoord speelde. 'Toen kwamen er veel bezoekers. We hebben op

L.R. en P.C.
De Graafschap
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Gramsbergen meedoen. Dit korps
heeft echter de organisatie laten weten niet te kunnen komen. Volgens de
heer B. Oonk, secretaris van Concordia zal deze 'lege plek' niet opgevuld
worden. Organisatorisch betekent het
alleen dat het programma wat korter
zal duren. Muziek- harmonie- en tamboerskorps K.N.A. uit Hardenberg
komt uit in de tweede afdeling sectieharmonie.
Verder zullen aan deze concertwedstrijden de volgende verenigingen
meedoen: Brassband 'Apollo' uit
Grouw, Sursum Corda uit Vorden,
Eendracht uit Renkum, Harmonie
helmonds Muziekcorps, en de Harmonie uit Gaanderen. Voor de muziekvereniging die deze dag met het
hoogste aantal punten uit de bus
komt, stelt de gemeente Vorden een
speciale prijs beschikbaar.

w

de resterende spelletjes hebben afgemaakt. Ons thema 'spelen met water'
kreeg zo wel een hele dubbele betekenis', lachtArjan Mengerink.
Aansluit^^ stonden de waterpolowedstrijden tussen oudleden en de
huidige teams van dames l en heren l
op het programma. Daar bleek dat de
'oudjes' nog uitstekend mee konden
komen. In de wedstrijd bij de heren
kwamen de oud-leden zelfs op een
0-2 voorsprong door onder andere een
doelpunt van Jaap Stertefeld. Daarna
walste het huidige team van Vorden l
over hen heen en werd de eindstand
toch nog 6-2. Daarbij moet echter wel
vermeld worden dat de huidige leden
op het eind van de wedstrijd met veel
meer spelers in het water lag dan regelementair is toegestaan. De pret was
er niet minder om. Bij de dameswedstrijd liet een heel ander beeld zien: de
oud-leden waren hier ver in de meerderheid en wisten dit om te zetten in
een 3-1 voorsprong. Doelvrouw Rini
Teunissen zorgde er mede voor dat in
de laatste minuten de huidige leden
niet langszij kwamen. 3-1 werd dan
ook de einduitslag.

Receptie
Tijdens de receptie die aan het eind

Avondvierdaagse
op motor
Dinsdagavond 14 juni is er bij het
clubgebouw van de Vordense motorclub De Graafschaprijders de start
van de avondvierdaagse met de motor. Dit ronkend gebeuren wordt georganiseerd door De Graafschaprijders
uit Vorden, BAMC uit Borculo, HAMAC uit Harfsen en Motorclub
Neede. De eerste avond wordt vanaf
Vorden via tal van weggetjes naar
Harfsen gereden, waar woensdagavond 15 juni de start plaats heeft
richting Borculo. Donderdagavond
16 juni wordt naar Neede vertrokken,
terwijl op de slotavond vrijdag 17 juni
weer koers richting Vorden wordt gezet. De lengte bedraagt dagelijks 80
kilometer. De motoravondvierdaagse
is niet alleen voor leden van bovengenoemde vier motorclubs. Ook is het
niet noodzakelijk alle avonden' te
starten.

CONTACT

een goed en graag gelezen blad

Vianen en Ratti. Vrijdagavond worden de spieren in beweging gebracht
middels het bollero-spel waarbij in
het bruine kroegje 't Kleine Kerkje
het gerstenat niet zal ontbreken.
Zaterdagmorgen 11 juni wordt op de
velden van Socii in Wichmond begonnen met het spelen van de poulewedstrijden. Zaterdagavond begint
onder leiding van het showorkest
'Simpel' een groots muzikaal spectakel in De Herberg. Johan Stapper
zorgt daarbij voor onvergetelijke Italiaanse zang, terwijl Kas Bendjen er
veel Vordens repertoir tegenaan gooit.
Het winnende team zal zo rond het
middernachtelijk uur de Super Bokaal
in ontvangst mogen nemen. Voor zondagmorgen 12 juni staat er 'Vroegsjoppen' op het programma, waarna
de moegestreden 'sporters' in de loop
van de middag weer zullen afreizen.

Bewoners Enzerinck gaan
varen

60 jaar zwembad

Rodenburg schenkt nieuwe
shirts

over de renovatiewerkzaamheden.

Fotoboek 'Vorden toen en nu' verschenen.

Eerste exemplaar voor
Kamerling

Samensteller Peter Besselink met op de achtergrond de muziektent, een stukje
Vorden dat als het aan de gemeente ligt plaat s moet maken voor nieuwbouw.
Tijdens een goed bezochte middag •
presenteerde Peter Besselink afgelopen vrijdag in Hotel Bakker het
fotoboek 'Vorden toen en nu'. Het
eerste exemplaar van het 96 pagina's tellende boek werd overhandigd aan burgemeester Eric Kamerling. 'Ik heb zeer veel medewerking gehad van de gemeente en het
leek me dan ook niet meer dan logisch dat u het eerste exemplaar
zou krijgen', sprak Peter Besselink,
die in het dagelijks leven werkzaam
is bij Weekblad Contact.
Het officiële gedeelte van de middag
werd geopend door Johan Norde.
Deze was door Besselink gevraagd
om als ceremoniemeester te fungeren.
Norde was jarenlang de buurman van
de schrijver en hield een korte introductie. Vervolgens vertelde Peter
Besselink hoe hij op het idee was gekomen om een fotoboek over Vorden
te maken. Besselink: 'Ruim een jaar
geleden vroeg uitgever Michiel Van

Geyt aan mij om een boek over Vorden samen" te stellen. Als rasechte
Vordenaar hoefde ik daar niet lang
over na te denken. Vervolgens heb ik
een oproep in Contact laten plaatsen
en daar kreeg ik heel veel telefoontjes
op. Zo is het balletje gaan rollen.'
Naast particulieren kreeg Besselink
ook veel medewerking van het gemeente-archief en de vereniging Oud
Vorden. 'Vooral de heer gemeente-archivaris Jan Eefting en Jaap van de
Broek van Oud Vorden ben ik veel
dank verschuldigd. Maar ik ben ook
bij verschillende oudere Vordenaren
op bezoek geweest om alle feiten en
namen te controleren. Zo zat ik op de
bewuste avond dat het Nederlands
Elftal zich kwalificeerde samen met
Driekus Kettelerij alle foto's door te
kijken en vergaten wij helemaal dat er
voetbal op het scherm was.'
Vele intekenaars kwamen afgelopen
vrijdag het boek afhalen bij hotel
Bakker. Verder ligt het boek bij boekhandel Loga in de winkel.

Jubileum Reinier Klein Brinke
bij Rabobank
Tijdens een druk bezochte receptie
woensdag l juni bij Hotel Bakker,
bezochten veel cliënten en relaties
van de Rabobank en andere belangstellenden een receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum
van Reinier Klein Brinke.
25 jaar geleden trad Klein Brinke in
dienst van de toenmalige Boerenleenbank Kranenburg, waar hij door de
heer Hartman werd ingewijd in de geheimen van het bankwezen.
In zijn toespraak memoreerde de heer
J. Krooi, directeur van de Rabobank,
hoe sedert de indiensttreding de carrière van de heer Klein Brinke is verlopen. Hij verklapte dat het aanvangssalaris bij de Boerenleenbank bruto
250 gulden per maand bedroeg.
In 1976 stapte hij over de Rabobank
in Vorden, waarmee overigens de
Boerenleenbank in 1985 gefuseerd is.
In Vorden werd hij de 'rechterhand'
van de heer Wesselink, hoofd van de
afdeling Particulieren. Met in 1986
een ingrijpende verbouwing van de
bank in het vooruitzicht, nam hij in
1985 de functie van de heer Wesselink over.
De invoering van de automatisering
aan de balie's vond daarna plaats onder verantwoordelijkheid van Klein
Brinke. De heer Krooi kenschetste de
jubilaris als een goed manager van het
personeel dat aan hem toevertrouwd

Cijfers over de OB
Een openbare bibliotheek is een kostelijk bezit. En ook wel een kostbaar
bezit. Kostelijk, omdat jong en oud er
veel plezier aan beleven, aan de boeken, tijdschriften en CD's, die je er
voor een bescheiden bedrag per jaar
kunt uitkiezen. De jongeren tot en met
17 jaar kunnen zelfs gratis gebruik
maken van de diensten van de OB. Inderdaad, een mooi bezit.
Gelukkig wordt dit door velen ingezien, want in 1993 was 38.5% van de

Onlangs ontvingen we een vergelijkend overzicht van een negental bibliotheken in Gelderland in plaatsen
die ongeveer even groot zijn als Vorden. Daaruit blijkt o.a. dat
Vorden met 24 uur per week het
langste open is van alle negen bibliotheken en
- met 450 m 2 vloeroppervlak ruimtelijk bijna de kleinste is en daarbij
ook nog plaats biedt aan een galerie,
- de totale kosten per inwoner met
een bedrag van f 42.02 (samen met
de gemeente Maasdriel) het laagste zijn van deze negen gemeenten,
- elk boek in Vorden gemiddeld bijna 4 maal per jaar wordt uitgeleend
(ruim 100.000 uitleningen op een
collectie van ongeveer 25.000 eenheden).
Deze en andere cijfers laten zien dat
onze plaatselijke bibliotheek in de rij
van vergelijkbare OB's in onze provincie een goede plaats inneemt voor
wat betreft de verhouding van de kosten, het aantal leden en het gebruik
van de media. Zodat we, in alle bescheidenheid, mogen opmerken dat
onze bibliotheek uitstekend functioneert en, samen met de uitleenpost in
Wichmond, voorziet in de behoefte
aan boeken, tijdschriften, CD's en andere media.
Als we goed zijn geïnformeerd wordt
er op het gemeentehuis op dit moment
gewerkt aan een Welzijnsplan dat kan
dienen als uitgangspunt voor het beleid in de komende jaren. Bestuur en
medewerk(st)ers van de bibliotheek
hopen, met vele leden, dat in dit plan
de openbare bibliotheek ook voor de
komende jaren zal worden beoordeeld als een basisvoorziening en dat
dit uiteraard ook door de gemeenteraad zal worden bevestigd.

Buurtfeest Delden

René Verhey Auto materialen heet m.i.v. 6 juni 1994

M.i.v. donderdag 9 juni a.s. zijn wij
's morgens vanaf 9.00 uur
GEOPEND.

Van 12 tot en met 18 juni wordt de
is. 'Ondanks het feit datje er niet voor Anjeraktie van het Prins Bernhardterugdeinst om als het nodig is impo- fonds en de 15 regionaal Anjerfondpulaire maatregelen te nemen, heb je sen gehouden. Samen vormen deze
bij dat alles ruim oog voor de mens in fondsen het Cultuurfonds voor Neen achter het personeel', aldus de heer derland dat in 1993 projecten steunde
Krooi. Ook prees hij de jubilaris die voor onder andere muziek, toneel, en
zich behalve voor de eigen afdeling culturele vorming.
ook verantwoordelijk voelt voor de Het Anjerfonds Gelderland besteedde
ruim f l. 102.000,- aan 449 projecten,
gehele bank en dat in privé uitdraagt.
Klein Brinke werd onderscheiden met waarvan 45 procent voor de sector
de zilveren Rabobankspeld die aan amateuristische muziekbeoefening.
personeelsleden, die 25 jaar in dienst Het benodigde geld daarvoor wordt
zijn, wordt uitgereikt. Daarna werd de ondermeer tijdens de Anjeraktie bijheer Klein Brinke toegesproken door eengebracht. De fondsen hebben als
de heer Vrielink, vice-voorzitter van thema 'Geven om cultuur die je lief
de personeelsvereniging. Spreker is'. De leden van de Folklorische
bracht onder de aandacht dat Klein dansgroep De Knupduukskes zijn beBrinke zelf voorzitter is en dat hij, reid gevonden om dit jaar deze collecvanwege het feit dat hij vandaag zo- te te verzorgen.
veel bijzonderheden aan het hoofd
heeft, de vrijheid heeft genomen de
toespraak van Klein Brinke over te
nemen. Bijzondere waardering toonde Vrielink voor de activiteiten die
Klein Brinke, als voorzitter van de Heel even dacht de organisatie aan afpersoneelsvereniging, ontwikkelde. gelasten, want uitgerekend op de derKlein Brinke is als computerfanaat tiende Ham-Party kwam de regen met
gek van computers. In zijn vrije tijd bakken uit de hemel vallen. Organisastaat hij dan ook graag klaar om colle- tor André Schröer: 'Het begon 's midga's die op dat gebied wat minder dags al tijdens het opbouwen. Op dat
handig zijn, met raad en daad bij te moment zag ik de bui al hangen. Ik
staan. Daarmee karakteriseerde Vrie- heb me serieus even afgevraagd of we
link één van de eigenschappen van de de Ham-Party door moesten laten
jubilaris: behulpzaamheid maar ook gaan.'
gezelligheid. Namens de personeels- Deze aarzeling duurde maar even.
leden bood hij een tuinbank met ver- Andre Schröer: 'Over twee jaar bestaan we vijftien jaar en dat willen we
lichtingaan.
groot aanpakken. Het zou dan ook
wel erg jammer zijn als we dit jaar
inwoners van onze gemeente lid van moesten laten afweten. We hebben de
de bibliotheek. Per gezin op de rond Ham-Party, ondanks het feit dat het
2.500 huishoudens die onze gemeente voor een groot gedeelte buiten afspeelde, gewoon door laten gaan.'
telt, heeft de bibliotheek l .2 leden.
Maareen bibliotheek is ook een kost- In totaal kwamen er toch nog 250 bebare voorziening. Per inwoner draagt zoekers op het evenement af. Bij goed
de overheid per jaar rond f 30.- bij in weer komen er gemiddeld zo'n 500
de kosten van de bibliotheek, bijna mensen. 'We zijn de mensen die toch
evenveel als de leden zelf die per jaar zijn gekomen ongelooflijk dankbaar.
f 32.50 aan contributie betalen. Die Er waren overigens opvallend veel
contributies brengen, samen met nog jongeren afgekomen op de Achterwat inkomsten, een bedrag op van cir- house-Party die we op de deel hielca f 100.000.- per jaar. De gemeente- den', aldus André Schröer. De bands
lijke bijdrage voor 1993 was ruim Op Drift en Simply Fat zorgden voor
de verdere muzikale omlijsting.
270.000.-.

Ham-Party in
stromende regen

Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. 4082

BARENDSEN

Bert en Rita Vlogman
Deze week
2 flessen auto-shampoo
met spons voor

G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Tel. 1742

ƒ3,95

Oranjefeest
Wildenborch

Auto Materialen Vorden
Handelsweg 4
7251 JG VORDEN
Tel. 05752-3228

zaterdag 18 juni

VERWEN JE OGEN
MET BOSTON!
Nu tijdelijk*
GRATIS sportieve reisetui
bij aankoop van een
BOSTON Cleaner &
Conditioner,

26,50

De Deldense buurtvereniging houdt
op zaterdag 11 juni haar jaarlijkse
buurtfeest. Deze heeft plaats bij De
Vordense Pan aan de Hengeloseweg,
voorheen café Het Zwaantje. De kinderen gaan 's middags naar een speeltuin en zullen na afloop pannekoeken
gaan eten bij het eerder genoemde
Deldense café-restaurant. 's Avonds
staat het vogelschieten op het programma. Joke Broekgaarden, de koningin van vorig jaar zal het eerste
schot^ksen. Na het vogelschieten
kan er^R in de kleine uurtjes gedanst
worden op de muziek van Stef Siemes.
Door omstandigheden is de toneelavond^erzet naar vrijdag 8 juli. Opgevod^Pwordt dan de toneelavond
'Zeg kan ik je man even lenen' geschreven door Hans van Wijngaarden.

Anjercollecte

BARENDSEN

Vanaf 6 juni staan we voor u klaar met ons zeer
complete assortiment auto-onderdelen, accessoires,
onderhoudsartikelen en gereedschappen.

Boston
A O VA N C£
Coridiiionirtg

12.45 uur:

Ballonoptocht vanaf Nijlandweg.

13.00 uur:

Opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.
Groot springkussen voor de
kinderen.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni speelt
TAO in de kapel 'de Postorderfobie1.
Aanvang 20.00 uur.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 1994
heeft vastgesteld de 'Verordening tot de 1 e en 2e wijziging van de Bouwverordening 1993.
Deze verordening, welke per 17 juni 1994 en voor wat
betreft de bepalingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit per 18 juni 1994 in werking treedt, ligt
vanaf heden voor een ieder ter inzage en kan tegen
betaling van de kosten beschikbaar worden gesteld.
Vorden, 9 juni 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling

BOSTON, het toonaangevende
produkt voor de verzorging
van zuurstofdoorlatende,
harde contactlenzen.

06 juwelier

siemerjnk

oo opticien
Zutphenseweg 7 - VORDEN
Telefoon 1505

Wij zijn maandagmorgen
13 juni tot half twee

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 5 van de Woningwet, medewerking te willen verlenen aan het bouwplan van Timmerfabriek J. Besseling, Koekoekstraat 5 voor de bouw van een opslagloods, een garage/berging en de uitbreiding van een
machinewerkplaats.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen van vrijdag 10 t/m donderdag 23 juni 1994, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage, met de mogelijkheid bedenkingen hiertegen gedurende die periode schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
Vorden, 9 juni 1994,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

GESLOTEN
i.v.m. familiefeest.

Tonny Jurriërtsi
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

Keurslagerij
Vlogman
KEURSLAGER

7251 DK Vorden - Zutphenseweg 16
Tel. 05752-1321

THUISVERZORGERS
- Gun ze een eigen plek -

Om te voorkomen dat Thuisverzorgers vastlopen in hun taal*
is in ean aantal plaatsan het initiatief genomen tot de opzet
van een laagdrempelige voorziening, die
praktische en emotionele steun kan bieden. Wij vinden dit
initiatief zó belangrijk dat Wilde Ganzen besloot
tot een speciale inzamelingsaktie. Steun,ons.

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

LEEFLANG ARCHITECTUUR

Leeflang Architectuur B.V. - Raadhuisstraat la - 7251 AA Vorden - Tel. OS752-2737

zoekt met spoed een tijdelijk

Bouwkundig
Bestek Tekenaar
om het bouwkundig team van de
grote werkdruk te ontlasten.

WILDE GANZEN
Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, Hilversum onder
vermelding van Thuisverzorgers.

Sollicitaties mondeling/schriftelijk
aan bovenstaand adres.
Vragen naar/t.a.v. A.H. Leeflang.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

Wij feliciteren

schildersbedrijf
V4N

«Mi

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

DKft
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208
Keuze uit talloze

Bruin zijn voordat u
met vakantie gaat...
KOM DAN NAAR:

BARENDSEN

PANNEKOEKEN vanaf 6,75
SPECIALE
KINDERPANNEKOEKEN

met de nieuwe
betaalautomaat

vanaf 4,^O

* Zonnestudio
COLETA

IEDERE MAAND:
3-gangen

KEUZE-MENU vanaf 22,50
Eigen parkeerterrein.
Geopend van 11.00-20.00 uur.

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??

'S MAANDAGS GESLOTEN.
Groepen vroegtijdig reserveren.
Gauw tot ziens, de medewerkers.

MOLENWEG 43 - 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-Aftersun
zonneprodukten.
Exclusieve Margalé B.
Badmode.

PETIT-RESTAURANT
—^—^^••••U

De Vordense Pan
Hengeloseweg 14
7251 PE VORDEN
Tel. 05752-4195

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland In of/e merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wpcfct

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Rabobank
Jij bent iemand
voor Birkenstock. De subtiele combinatie van
stijl en comfort, die lekker loopt en goed staat.
Ken stevig voetbed voor de juiste balans,
met alle bewegingsvrijheid voor je voeten. Kn
er is altijd een kleur die
bij jouw past. Ontdek
Birkenstock.

Vorden

Maak van uw feest een
bijzondere dag...

GEVRAAGD:

ENTHOUSIASTE
JONGEDAME

Enkele

TUINSTOELEN

16-18 jaar,

verstelbaar, kleur grijs.

STA OP HET ORIGINEEL

die ons team wil komen
versterken.

4 STOELEN +
TAFEL 0100
MET4 DIKKE
KUSSENS
N u 499.-

Wij bieden je een volledige baan
aan.
Uitsluitend schriftelijke sollicitatie met
pasfoto richten aan:

OP = OP!

lEjEl,

Drogisterij
Nog veel meer aanbiedingen
in kuipstoelen, kussens,
parasols, enz. bij:

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378
DORPSSTRAAT 4

< ) ö WEHL-VORDEN

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo
Tel. 05753-2139

Parfumerie
Dorpsstraat 26-7261 AX RUURLO

Bus bestellen?
Harren bellen!
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. 05758-1334

175 JAAR
SNS bank

125 JAAR
Concordia

MUZIEKCONCOURS

AANBIEDINGEN
Visvoer 3ooomi
Waterlelie _
Vijverfolie per-m*
Vogeldrinkschaal

12,95
12,50

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

4,50

vanaf

CONCORDIA
OP 11 JUNI

Geranium
hang afstaand

Diverse perkplanten
24 stuks

Uw keuken uit Ruurlo

IN SPORTHAL

V. hoort er steeds meer van ...!

ORDEN

T JEBBINK TE VORDEN

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel. 05752-3671

SQUASH

BOUWMATERIALEN BV

Bij inlevering van deze bon:

mede mogelijk gemaakt door

SNS» bank Gelderland
SERVICE EN NOG 'NS SERVICE

Een half uur gratis squash
voor 2 personen
Geldig gedurende de maand juni 1994
iedere dag tussen 15.00 en 18.30 uur.

entrum

v. o R o r N

Overweg 18
7251JS Vorden
Tel. 05752-1844

VAKVERF
VOOR DE DOE
HETZELVER.

ORANJEFEEST

DE WONERIJ

Leesten-Warken
in en achter
café-restaurant 'De Boggelaar'

yStectafat ut : TAPIJT

GORDIJNEN

Vrijdagavond 10 juni:
aanvang 19.30 uur

ZONWERING

Zaterdagmiddag 11 juni:

(binnen en buiten)

aanvang 12.30 uur

MEUBELEN

Zaterdagavond 11 juni:
aanvang 20.30 uur

Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Sigma Schakelverf. Grondverf en aflak in één. Gemakkelijk verstrijkbaar,
goede vloei, hoge dekkracht. Weervast en vochtregulerend. ^^fcwiNcs
MET SIGMA VAKVERF ZIT HET ER WEER OP VOOR JAREN.

- deco
HOME

HARMSEN

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

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglnsservicc
Lcenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 m K
WARNSVELD
TT 05750-22816

BOVAG

Alleen het beste is goed genoeg
4- MEINDL schoenen
4- breed assortiment
•f voor jacht en vrije tijd

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

Nu ook MEINDL en
GOROTEX

BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

EBO

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

EXPOSITIE
CACTUSSEN & VETPLANTEN

4 dus werkelijk 100% waterdicht
4 sta op MEINDL

tteeJt Joeltreffendl
Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

N

"•* tS

^Hï£É

****

OPEN HUIS

VAKMAN

üf

OP ZONDAG 12 JUNI
van 10.00-17.00 uur
Elly en Henk Viscaal
De Zonnenberg 8 - 7261 CR Ruurlo - Tel. 05735-2005

DE BE'ERE BOUWMARKT VOOR DE DOE-HET-ZiVER
1

'ilflf il U li

EN IROZENSCHERM

KEN IE DIE ZAAI

\n

O

alier
Trellis Rosalier
vanaf

37.95

.A-LA-FAYI

O

IZ:/VT. i s JUNI
OTOBIANCA & ASSORTI
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

voo*

vrijdag 1 juli tijdens de kermis in Halle
Aanvang 20.00 uur. De voorverkoop \s gestart!

WANDELVIERDAAGSE

AANBIEDING
9 - 1 0 - 1 1 JUNI

CONTACT

een goed en graag gelezen blad

CP TOOG'

Ronde palen, palissaden, g
speeltoestellen, Arkade- o
en floria-systemen
9D

VJ&.

S

Nog voor de zomer op
een stijlvolle manier
uw tuin aankleden.
levering van maatwerk
en eventueel plaatsing.

JTOOGSCHERM
en Glenfield

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

^ x i a o c m J25 =

!e herberg"

BALKON EN DAKTERRAS 11PS

Kom vrijblijvend kijken.

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN-

/^XX"\-/^"\x^\,/ X
presenteert
op vrijdag 17 juni

UNDERCOVER

IE5H

SCHOEIMIVIODE

•VORDEN

VOORPROGRAMMA

SOLID DIAPER
VOORVERKOOP 10,P.S. met spoed weekend-hulpen gevraagd.

VLONDERS . . r=
180 cm

UW TUINHOUT-DEALER IN:
•J ^

•Ultra

WOOD
TOPKLASSE TUINHOUT

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10,
Zutphen
Tel. 05750-21796

CONTACT

DERDE BLAD
Donderdag 9 juni 1994
56e jaargang no. 11

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/ KRANENBURG

ETINyORDEN
ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen 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 dit 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 agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie voor Volkshuisvesting, Economische Zaken en Gemeentewerken vergadert op dinsdag Hjuni 1994 om 19.30 uur in het gemmeentehuis. Op
de agenda staat:

-

Peutcrspeelzaalwerk en kinderopvang rekenen burgemeeser en wethouders tot
de instandhoudingsaktiviteiten; de overige zaken tot de waarderingsactiviteiten
KUNSTZINNIGE VORMING EN
KUNSTBEOEFENING.

- benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken;
- aanvull ing meerjarenprogramma 2000 restuaratie rijksmonumenten;
- voorlopig ontwerp gemeenschappelijke regeling Stedendriehoek;
- partiële herziening struktuurschema verkeer en vervoer II.
De commissie voor milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op donderdag 16 juni aanstaande om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
-

hernieuwde vaststelling Destructieverordening;
vaststelling verslag Bijdragcbesluit openbare lichamen Wet milieubeheer;
beleidsnotitie Veehouderijen Wet milieubeheer gewest Midden IJsscl;
subsidiëring muziekschool;
bespreking vraag D'66-fractie inzake notitie bijzondere bijstand;
notitie uitgangspunten welzijnsplan;
wijziging begroting 1994;
voorlopige vaststelling van dé jaarrekening 1993;
overige raadsvoorstellen t.a.v. de financiële paragraaf.

$ UITGANGSPUNTEN VOOR WELZIJNSPLAN
1995-1998
Burgemeester en wethouders bespreken in de commissie milieu, welzijn, personeel en financiën de uitgangspunten voor het welzijnsbeleid voor de jaren
1995-1998.
Een nieuw plan voor deze jaren is onder andere nodig omdat de budgetperiode
voor subsidie voor diverse welzijnsaktiviteiten is geëindigd. De ervaringen die
in deze periode zijn opgedaan kunnen gevolgen hebben voor het welzijnsbeleid.
De gelijkblijvende en misschien wel afnemende financiële mogelijkheden
noodzaken een heroverweging van de verdeling van de subsidies, waarbij de
uitgangspunten die van toepassing waren in de afgelopen budgetperiode aan de
huidige visie op de rol van de gemeente binnen het lokale welzijnsbeleid moeten worden getoetst.
Als algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk welzijnsbeleid zien burgemeester en wethouders:
1. de gezamenlijke verantwoordelijkheid die burgers, instellingen en de gemeente hebben voor het lokale welzijnsbeleid;
2. de samenwerking tussen de organisaties op het zelfde werkveld moet worden
gestimuleerd waardoor in veel gevallen doelmatiger en efficiënter kan worden
gewerkt;
3. het vaststellen van prestatie-eisen voor organisaties die subsidie ontvangen
en
4. het terugdringen van de bureaucratie.
Burgemeester en wethouders willen de activiteiten van de organisaties in Vorden indelen in categoriën. In volgorde van belangrijkheid zijn de volgende categoriën aangegeven:
1. basisactiviteiten;
2. instandhoudingsactiviteiten;
3. waarderingsactiviteiten ;
4. stimuleringsactiviteiten.
De activiteiten die in Vorden plaatsvinden verdelen burgemeester en wethouders in:
-

peuter jeugd en jongerenwerk;
kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening;
ouderenwerk;
sociaal cultureel werk;
sport;
accommodaties;

PEUTER, JEUGD EN JONGERENWERK
Tot deze groep rekenen burgemeester en wethouders de volgende activiteiten:
- Hervormd Gereformeerde jeugdraad;
- Scouting Hengelo-Vorden;
- Stichting Kinderopvang;

AMATEURISTISCHE

Tot deze groep behoren de volgende activiteiten:
-

- nota gemeente! ijk aanbestedingsbeleid.
De commissie voor Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 14
juni 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

Peuterspeelzaal Ot en Sien;
Peuterspeelzaal Peuterpret;
Peuterspeelzaal het Kraankuikentje;
Jong Gelreafd. Vorden;
Meisjesclub Vierakker-Wichmond;
Specl-o-theek regio Zutphen;
Kindervakantie-activiteiten.

Chr, gem. zangver. Excelsior;
Chr. tamboer en majorettekorps Sursum Corda;
Muziekvereniging Concordia;
Muziekvereniging Jubal;
NH kerkkoor Wichmond;
Nutsblokfluit-enkeyboardclub;
St. muziekschool regio Zutphen;
St. volksuniversiteit Zutphen;
Volksdansgroep Fandango;
Vordens dameskoor;
Vordens mannenkoor.

De muzikale basisopleiding die kinderen kunnen volgen aan de muziekschool
rekenen burgemeester en wethouders tot de categorie basisactiviteiten, evenals
de opleiding aan de muziekschool van leerlingen van muziekverenigingen tot
een bepaald niveau. De 3 muziekverenigingen rekenen burgemeester en wethouders tot de instandhoudingsaktiviteiten, de overige zaken zijn waarderingsaktiviteitcn.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ERG ADERING

GEMEENTERAAD

Op dinsdag 28 juni aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het eind
van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om in het
openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over een
van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering het
woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
- hernieuwde vaststelling Destructieverordening;
- benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van
huwelijken;
- aanvulling meerjarenprogramma 2000 restauratie rijksmonumenten;
- voorlopig ontwerp gemeenschappelijke regeling stedendriehoek;
voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1994;
- vaststelling verslag Bijdragenbesluit openbare lichamen Wet milieubeheer;
- partiële herziening struktuurschema verkeer en vervoer II;
- subsidiëring muziekschool.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

OUDEREN
Tot deze categorie behoren:
- st. Welzijn Ouderen;
- projecten reikwijdteverbreding vanuit de Wehme.
Deze activiteiten behoren tot de instandhoudingsactiviteiten.
SOCIAAL CULTUREEL WERK
Tot deze groep behoren:
-

Zo^koep Oost Gelderland af. maatschappelijk werk;
EHWVorden
EHBO Baak/Vierakker
Herv. vrouwengroep Vorden;
St. vrouwenraad Vorden emancipatie;
St. vrouwenraad Vorden SCW
K.P.O. afd Vierakker;
Vrouwengroep Medler;
Herv. vrouwengroep Wichmond;
K.P.O. afd. Kranenburg;
Ned. chr. Vrouwenbond afd. Vorden;
St. openb. bibliotheek en leeszaal Vorden;
Herv. vrouwengroep Linde.

Intensivering van de samenwerking tussen de verschillende vrouwengroepen
achten burgemeester en wethouders van groot belang. Zorggroep Oost Gelderland afd. maatschappelijk werk rekenen burgemeester en wethouders tot de basisactiviteiten. De bibliotheek behoort eveneens tot de basisactiviteiten. De
vrouwenverenigingen en de EHBO groepen delen burgemeester en wethouders
in bij de categorie waarderingsactiviteiten.
SPORT
Alle sportverenigingen delen burgemeester en wethouders in bij de categorie
waarderingsactiviteiten.
ACCOMMODATIES
Tot deze groep behoren:
- Stichting Dorpscentrum Vorden;
- Stichting Ludgerusgebouw;
- Sporthal het Jebbink;
Vereniging Vordense Bad- en Zweminrichting 'In de Dennen';
- Sporthal Lankhorst.
Het Dorpscentrum, het zwembad en de sporthal behoren tot de basisactiviteiten.
Het Ludgerusgebouw tot de instandhoudingsactiviteiten. Met sporthal Lankhorst heeft de gemeente thans geen financiële banden.
SUBSIDIERING
De subsidiëring koppelen burgemeester en wethouders aan de indeling in categoriën. De systematiek van de budgetfinanciering willen burgemeester en wethouders alleen toepassen op de basis- en instandhoudingsaktiviteiten. De hoogte van een budget is onlosmakelik verbonden met de exploitatie van een instelling.
Bij de vaststelling van de budgetsubsidies nemen burgemeesteren wethouders
de jaarrekening 1993 van de instellingen als uitgangspunt. Het budget wordt
opgebouwd uit de volgende componenten:
- personeelskosten;
- huisvestingskosten;
- afkoopsom apparaats- en aktiviteiten kosten.
Een zekere mate van indexering achten burgemeester en wethouders gewenst.
Dit geldt met name voor de personeelskosten.
Voor de overige subsidies zullen per werksoort of groep objectieve criteria worden opgesteld. Evenals voor budgetsubsidies zal het subsidiebedrag voor 4 jaar
gelden.

In de week van 30 mei tot en met 3
juni 1994 zijn de volgende bouwaanvragen ingekomen:
- de heer F.B.M. Hilge, voor het vernieuwen en vergroten van een woning op het perceel Broekweg 3 te
Vorden;
- S NS Bank Nederland, voor het
verbouwen van een bank op het
perceel Decanijeweg 3 te Vorden;
- de heer L. Gotink, voor het bouwen van een berging op het perceel
Strodijk 2 te Vorden;
- de heer J.J. Bussink, voor het bouwen van een carport op het perceel
de Doeschot 8 te Vorden;
- mevrouw H.W.M, van DisseldorpStoops, voor het bouwen van een
garage op het peceel Zutphenseweg 54 te Vorden;
- de heer H. Brinkman, voor het vernieuwen en vergroten van een
schuur op het perceel Molenweg
14 te Vorden.

ERGUNNINGEN

^HERNIEUWDE
VASTSTELLING
DESTRUCTIEVERORDENING
De veterinaire inspectie heeft geconstateerd dat enkele bepalingen in deze
verordening niet overeenkomen met
de laatste stand van zaken over de verdeling van de verantwoordelijkheden.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor dit aan te passen.

EKENINGJ993
SLUITMET
VOORDELIG SALDO
De jaarrekening 1993 van de gemeente sluit met een voordelig saldo van
f346.000,—. Dit komt door lagere salaris- en bijstandskosten, lagere kapitaallasten en de gunstige stand van de
post onvoorzien.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor dit bedrag toe
te voegen aan de reserve eenmalige
bestedingen.

In de week van 30 mei tot en met 3
juni 1994 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
- de heer M.A. Dekkers, voor het
veranderen en uitbreiden van een
garage/berging op het perceel
Hoetinkhof 108 te Vorden;
- de heer H.J.G.M. Bos, voor het
veranderen en uitbreiden van twee
woningen op de percelen Kerkweide 2 en 4 te Vorden;
- de heer H. A. Prinsen, voor het vellen van 14 dennen op een perceel
aan de Wilmerinkweg te Vorden;
- deheerJ.J. Weenk, voor het vellen
van l berk op het perceel P. van
Vollenhovenlan 4 te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

ï'VlERDE AMBTENAAR
VAN DE BURGERLIJKE
STAND VOOR HET
VOLTREKKEN VAN
HUWELIJKEN
Het aantal huwelijken dat in Vorden
wordt voltrokken blijft stijgen. Het is
daarom noodzakelijk een extra ambtenaar aan te stellen voor het sluiten
van huwelijken.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om mevrouw
J.M. Hermans-Jansen op de Haar
hiervoor te benoemen.

AANBESTEDING
VOOR UITVOERING
VAN WERKEN VAN
MEER DAN E 750.000De gemeente gaat voor werken die
meer kosten dan f 750.000,— een
openbare aanbestedingsprocedure volgen. Voor werken die minder dan dit
bedrag kosten vinden burgemeester
en wethouders dit niet nodig. Voor
een openbare aanbesteding is het maken van een uitvoerig bestek noodzakelijk.
Voor werken die meer kosten dan 5
miljoen Ecu (f 10,8 miljoen) gelden
de Europese aanbestedingsnormen.
MTelefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Hetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13 Jö tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op af spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder D, Mulderije-Meulenbroek: donderdagmorgen 10.00IL00 uur en volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ORDEN

^GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
'VERREKENINGSREGELING VOOR VOORMALIGE
HENGELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG'
Bovengenoemde regeling ligt ter inzage ter gemeentesecretarie. De regeling is
goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 16 mei 1994 onder nr.
WE.29573-WEV003.

OORLOPIG
ONTWERP GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING REGIO
STEDENDRIEHOEK
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om in te stemmen met een voorlopig ontwerp voor
een gemeenschappelijke regeling voor
de regio Stedendriehoek.
Deze nieuwe regio Stedendriehoek
ontstaat doordat het Gewest Midden
IJssel, waarvan Vorden nu deel uitmaakt, gaat fuseren met het Samenwerkingsverband Oost Veluwe. De
nieuwe regio die hierdoor ontstaat (de
regio Stedendriehoek) moet een regeling hebben om te kunnen functioneren.
Belangrijke onderdelen zijn thans het
aantal Vordense vertegenwoordigers
in het algemeen bestuur (te vergelijken met de gemeenteraad van Vorden) en het dagelijks bestuur (te vergelijken met burgemeester en wethouders van een gemeente).
Burgemeester en wethouders zijn
voorstander van een algemeen bestuur met één regioraadslid per
10.000 inwoners met een minimum
van twee vertegenwoordigers per gemeente en een zo klein mogelijk dagelijks bestuur van enkele leden.
In de opbouwfase van de regio vinden
burgemeester en wethouders het echter ook aanvaardbaar dat elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd
is in het dagelijks bestuur. Deze fase
zou dan voor maximaal drie jaar moeten gelden.

De regeling is opgenomen in het register voor gemeenschappelijke regelingen,
conform artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

ERKEERSSITUATIE CENTRUM
(herhaalde publikatie)
In de gemeentelijke voorlichtingsrubriek 'GEMEENTEBULLETIN' in 'Contact' van 19 mei 1994 hebben burgemeester en wethouders van Vorden de volgende plannen bekend gemaakt:
1. parkeerverboden in te stellen in de:
a. Dorpsstraat, beide zijden;
b. Zutphenseweg (gedeelte Dorpsstraat tot de Steege), beide zijden;
c. Burgemeester Galleestraat (gedeelte Zutphenseweg tot het Jebbink), beide zijden;
d. Kerkstraat aan de noordzijde voor de woningen l t/m 3 en 13 t/m 23 (oneven) en aan de oostzijde voor de hoofdingang van de N.H.-kerk, door middel van antiparkeerpalen. De palen voor de Kerkstraat 13 t/m 23 worden
demontabel gemaakt;
2. de doorgang voor het autoverkeer vanaf het marktplein langs het W V-kantoor naar de Kerkstraat te belemmeren door het plaatsen van een demontabele antiparkeerpaal ter hoogte van het W V-kantoor;
3. eenrichtingsverkeer in te stellen in de Kerkstraat vanaf de Dorpsstraat richting Burgemeester Galleestraat, met uitzondering van fietsers en/of bromfietsers;
4. om een vrije doorgang te creëren naar het kerkplein door de parkeerplaats op
het Kerkplein ter hoogte van het verkeerslicht te laten vervallen en een naastgelegen open ruimte voor een kastanje inrichten als parkeerplaats. In de vervallen parkeerplaats worden vier antiparkeerpalen geplaatst, waarvan twee
in een demontabele uitvoering.
Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan om de parkeerstrook voor
Zutphenseweg l als laad- en losplaats te bestemmen.
Voordat zij definitief beslissen, kunt u nog tot 16 juni 1994 uw mening schriftelijk kenbaar maken.
Met betrekking tot deze plannen liggen tot die datum op de afdeling gemeentewerken (koetshuis) twee tekeningen ter inzage

NZAMELING

De inzameling van landbouwplastik vindt dit jaar plaats op één of meer dagen in
week28 (l l t/m 16juli 1994).
Het landbouwplastik moet net als voorgaande jarejinaar een nog nader aan te
geven inzamelpunt worden gebracht.
^B
Op het inzamelpunt zal de aangeboden hoeveelhererworden geschat en zal, na
de akkoordverklaring van beide partijen, een bedrag van f 45,— per m 3 in rekening worden gebracht. De bijdrage is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt
Om een budget van het Ministerie van in het periodieke landbouwoverleg en met het inzarnelbedrijf, GOR uit Twello.
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Het bedrag per m 3 is gebaseerd op de thans gelden^krieven.
toegewezen te krijgen voor het restaureren van rijksmonumenten, moet de Wanneer u van plan bent landbouwplastik aan te bieden dan verzoeken wij u
gemeenteraad elk jaar een aanvulling om, voor een vlotte afwikkeling bij het inzamelpunt, onderstaande antwoordgeven op het meerjarenprogramma strook voor 16 juni a.s. toe te zenden of in te leveren bij de sektor grondgebied,
restauratie rijksmonumenten.
buro milieu, de Horsterkamp 8 te Vorden.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om alle aangemelde panden op te nemen in de aanvulling op het meerjarenprogramma.
In totaal is er een subsidiebehoeftc
van f 6.000.000,—. De gemeente
krijgt van het ministerie jaarlijks een
bedrag van ongeveer f 100.000,—.
De subsidie voor de jaren 1994 - 1998
hebben burgemeester en wethouders
gereserveerd voor de restauratie van
de R.K. Kerk in Kranenburg. Het budget voor 1999 en 2000 gaat naar de
restauratie van het orgel van de kerk
in Vierakker. Daarna komt de restauratie van de N.H. kerk in Vorden aan
de beurt. In verband met op stapel
staande restauraties aan andere projecten zullen niet de volledige jaarbudgetten aan de Nederlands Hervomde Gemeente worden toegewezen.

Vanaf 1995 zal inzameling plaatsvinden door het landbouwschap.
Mocht u omtrent deze aktie nog vragen hebben dan kunt u kontakt opnemen met
het buro milieu, telefoon 05752-7485.

ANTWOORDSTROOK
Inzameling landbouwplastik
Ondergetekende

(naam)
.(adres)
(postkode en woonplaats)

is voornemens in week 28 een geschatte hoeveelheid van
m 3 landbouwplastik aan te bieden en is bekend met het feit dat hem/haar hiervoor een
bedrag van f 45,— per m 3 in rekening zal worden gebracht dat door hem/haar
binnen 14 dagen na ontvangst van de faktuur zal worden voldaan.
Er wordt notitie gemaakt van de werkelijke hoeveelheid. Deze notitie wordt ondertekend door de aanbieder.
Vorden,.

1994.
(datum)

(handtekening)

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 plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon

Zoals bekend is begin 1994 de woningbouwvereniging Thuis Best
omgezet in de Woningstichting
Thuis Best. Daarmee kwam een afronding aan het proces van bestuurlijke vernieuwing. Inmiddels
is ook het logo van Thuis Best vernieuwd. Daarbij is als motto gekozen: 'Thuis Best, woonservice op
z'n best'. Dat laatste heeft u inmiddels op de bedrijfsauto's kunnen
aantreffen. Maar de woningcorporatie is ook nog beter bij de tijd. Enkele dagen geleden is op het hoofdkantoor aan de Spalstraat in Hengelo het nieuwe logo aangebracht,
voorzien van tijd en temperatuur.
Overigens ziet Thuis Best uit naar een
andere locatie. Door een andere wijze
van bedrijfsvoering zullen enkele
functies vanuit Vorden naar de hoofdlocatie worden overgebracht. Het
kantoor in Hengelo wordt daardoor te
klein. Bovendien streeft ook Thuis
Best naar samenwerking met andere
corporaties en gemeentelijke woningbedrijven, waardoor concentraties
niet mogen worden uitgesloten. Overigens behoeven de klanten van Thuis
Best niet bang te zijn dat de afstand

LANDBOUWPLASTIK

NVULLING
MEERJARENPROGRAMMA
RESTAURATIE
RIJKSMONUMENTEN

Aan de eigenaren van rijksmonumenten is gevraagd of zij plannen hebben
om in het jaar 2000 hun monument te
restaureren.

Thuis Best streeft naar
schaalvergroting

Naam:
Adres:.
Postcode Woonplaats:

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

JUNI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
1 Welfare Handwerken, de Wehme
2 Bejaardenkring, D
3 Jeugdhonk w Vorden
5 VVV Concert
5 HSV de Snoekbaars,
ledenwedstrijd
6 ANBO Klootschieten Ijtóe
Goldberg
W
7 VVVSpookritperfiets
8 HSV de Snoekbaars, onderlinge
seniorwedstrijden
9 VVVSpookritperfiets
9 HSV de Snoekbaars,
jeugdwedstrijden
11 Concordia, concours in de sporthal
12 Klootschiettoernooi 't Proathoes
13 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
13 t/m lóAvondvierdaagseSparta.
14 VVVSpookritperfiets
14 Soos Kranenburg
14 Plattelandsvrouwen reisje
15 Uitstapjebejaardensoos
Vierakker-Wichmond
15 Proefzwemmen, alle diploma's
16 VVVSpookritperfiets
16 VVVBroodbakkenbijWesselink
17 DeldenseBuurtver.
Toneeluitvoering
17-18 OranjefeestWildenborch
18 Openluchtspel Wichmond
18 Diplomazwemmen, alle diploma's
20 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
20 t/m 24 20e Vordense
Zwem vierdaagse
23 PCOB Uitstapje
23 HSV de Snoekbaars,
jeugdwedstrijden
25 Bosfeest Kranenburg
25 Rommelmarkt PV Vorden
26 HSV de Snoekbaars, wedstrijd
Vorden/Hengelo/Gorssel
27 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
28 Soos Kranenburg
29 Proefzwemmen, alle diploma's
29 HSV de Snoekbaars, onderlinge
seniorwedstrijden
JULI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
1 Jeugdhonk, w Vorden
2 Diplomazwemmen, alle diploma's
2-3 Ludgermarkt Wichmond
4 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
6 Welfare Handwerken, Wehme
7 HSV de Snoekbaars, onderlinge
jeugdwedstrijden
I O HSV de Snoekbaars,
Koppelwedstrijd
I I ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
12 Soos Kranenburg, Eindmiddag
18 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
20 Proefzwemmen, alle diploma's

naar de woningstichting daardoor
groter zal worden. Er zal tenminste in
iedere deelnemende gemeente een
ruimte worden gecreëerd, waar op gezette tijden spreekuren voor zowel
technische als ook administratieve en
woningzoekende aangelegenheden
kunnen worden besproken.

Regio's
Door de voortgaande bestuurlijke
vernieuwing willen steeds meer woningcorporaties hun werkgebied uitbreiden c.q. op regionaal niveau
werkzaam zijn. Zo ook woningstichting Thuis Best. Voor een wijziging/
uitbreiding van het werkgebied is
toestemming nodig van het ministerie
van VROM. Staatssecretaris Heerma
heeft in een circulaire medegedeeld,
dat de criteria die daarvoor gelden,
zullen worden aangepast aan die ontwikkelingen.
De redenen waarom Thuis Best naar
werkgebied wil uitbreiden is onder
andere te streven naar schaalvergroting om kosten te drukken en financiële risico's te spreiden, maar ook
om actief te zijn op een integraal deel
van het woningmarktgebied.

Jubilea Concordia
enSNS
Muziekvereniging Concordia in Vorden viert zijn 125-jarig bestaan onder
andere met een groot muziekconcours
op 11 juni in sporthal Het Jebbink.
Niet minder dan 10 corpsen, onder
wie gastheer Concordia, zullen acte
de présence geven. Elk corps krijgt de
gelegenheid zich te presenteren op dit
grootse festival. De SNS bank in Vorden heeft dit jaar eveneens een jubileum, namelijk het 175-jarig bestaan.
De SNS bank onderscheidt zich vooral door de sterke betrokkenheid bij de
omgeving, de lokale samenleving en
de mensen die daarin wonen en werken. Deze betrokkenheid komt tot uiting in de manier van zakendoen en de
kwaliteit van de plaatselijke contacten, maar steeds vaker ook in de ondersteuning van initiatieven op het
gebied van sport, cultuur en recreatie.
Als blijk van genoemde betrokkenheid geldt de sponsoring van het jubileum-concours van muziekvereniging Concordia, een initiatief dat volledig past voor en door een groot deel
van de Vordense bevolking.

Natuurwandeling
Het comité Noord-Oost Gelderland
van het Wereld Natuurfonds houdt op
zondagmiddag 12 juni weer een natuurwandeling. Ditmaal bezoekt men
het landgoed Dorth, dat te vinden is
tussen Gorssel en Bathmen.
Dorth is gelegen langs de Dortherbeek en kent daardoor een vochtige en
voedsclrijkc bodem.
Ten behoeve van het natuurbehoud
zal aan de deelnemers een bescheiden
bedrag worden gevraagd. Vertrek is 's
middags bij de parkeerplaats langs de
kasteelweg. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met
Job Teeuwen, Breegraven 53. Tel.
05750-23174.

ie bezorgt Contact?
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)
Deldcnseweg
Rond weg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DcDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnscbosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
DcDoeschot
HetStroo
HetEelmcrink
Strodijklt/ml5en2
De Laegtc

Voornckamp
Addinkhof
HctHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, EnkweglSA, tel. 1030
S, v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanCelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. vanHackfortweg
Van Hccckcrenstraat
Dr. C, Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. A lof s, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B. Galleestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan

Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molcnweg
Insulindclaan
Wilhelminalaan
Emmaplcin
Mulderskamp
Almensewcg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloscweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397
HetJebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DcStccge
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogel bosje
DeBongerd
De Hanekamp
DcStroct
HetKerspel
Mispelkampdijk

