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Tentoonstelling

*ARKEERPLAATSEN VOOR
INVALIDEN
CDA fraktievoorzitter A.H. Boers kreeg dinsdagavond in de commissie Algemeen Bestuur de toezegging van burg. Kamerling dat
onderzocht zal worden of er bij de sporthal 't Jebbink ook één of
meerdere parkeerplaatsen voor invaliden aangelegd kunnen worden. 'Nabij de sporthal komt een nieuwe inrichting voor parkeerplaatsen. Uw suggestie zullen we gaarne meenemen', aldus burgemeester Kamerling.
In de commissie algemeen bestuur en
financiën kwamen tevens de twee parkeerplaatsen ter sprake die op het
marktplein voor invaliden zullen worden aangelegd. De plek is volgens burgemeester Kamerling in overleg met
de SWOV (Stichting Welzijn Ouderen)
bepaald.
In de commissie financiën vertelde
wethouder Voortman (P.v.d.A.) dat bij
de situering ook de marktvereniging in
het overleg is betrokken, zodat ook tijdens de markt deze parkeerplaatsen
gebruikt kunnen worden.
Mevrouw Horsting (P.v.d.A.) sprak de
hoop uit dat er dusdanig toezicht
wordt gehouden dat deze parkeerplaatsen ook inderdaad alleen door invaliden gebruikt zullen worden.
Aan toezicht bij de derde parkeerplaats, precies voor het politiebureau
zal het ongetwijfeld niet ontbreken, zo
werd in beide commissies opgemerkt!!!
De heer Boers wees met het oog op de
lange sliert fietsers die dagelijks over de
Vierakkersestraat rijden op een onveilige situatie. Burg. Kamerling beloofde
een nader onderzoek te zullen laten
instellen.

Industriegrond
In de commissie Financiën deelde wethouder Voortman mede dat het college inmiddels heeft besloten om de prijs
voor industriegrond vast te stellen op
f50,- per m'-2.
'Vrij gunstig in vergelijking met omliggende gemeentes. We hebben grote
moeite gedaan om de prijs interessant
te houden', aldus de wethouder die de
commissie een notitie toezegde.

Milieuboxen
De heer Pelgrum (WD) had in de
commissie financiën moeite met het
collegevoorstel om f 69.075,- te voteren voorde aanschaf van milieuboxen.
Pelgrum vond de prijs van 21 gulden
aan de erg hoge kant.
Hij prefereerde de boxen van veertien
gulden.
Wethouder Voortman wees erop dat de
boxen van veertien gulden nog niet in
de handel zijn. 'Wij willen de milieu-

boxen zo snel mogelijk aanschaffen.
De boxen die wij willen kopen zijn
duurzaam en effektief, aldus VoortPelgrum zei met een langere levertijd
van de goedkopere boxen geen problemen te hebben.
Met uitzondering van de WD adviseerde de commissie uiteindelijk positief.

Meerjarenvervangingsschema
Wethouder Voortman stelde de commissie dinsdagavond 'een meerjaren
vervangingsschema' betreffende materieel gemeentewerken in het vooruitzicht. In de commissie werden een aantal vragen gesteld over de wel of niet
noodzakelijkheid van het aanschaffen
van diverse attributen.
Volgens de wethouder primair noodzakelijk en wenselijk aangezien de gemeente Vorden met veel achterstallig
materieel 'opgezadeld' zit. Zo wordt
b.v. 1100 gulden getrokken voor een
betonmolen. De oude molen werd er
in 1965 reeds aangeschaft!
Over het in eigen beheer uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of eventueel uitbesteden zal
voor een volgende commissievergadering een gespreksnotitie
aan de orde worden gesteld.

Bij terugkomst werd er een show gehouden waarbij de mooiste choppers
gekozen werden met tussenkomst van
een spitvarken wat ook zeer gewaardeerd werd.
Nadat de meeste binnenlandse en buitenlandse clubleden en gasten aanwezig waren kwamen ook de Luxemburgse clubleden zich mengen in het feestgenot.
De avond werd besloten met de daverende band 'Kabaal', die covers speelden van de meest bekende Rhythm and
Bluesbands.
Zondag werd de Run besloten met een
hartelijke handdruk en een gemeend
bedankje.

De RK School voor Techniek en Ambacht te Borculo houdt haar jaarlijkse
tentoonstelling. Men kan dan de door
de leerlingen gemaakte werkstukken,
w.o. examenwerk, komen bekijken.
Daarnaast presenteert men tevens wat
algemene informatie over de opleiding. De data voor dit jaar zijn vrijdag
29 juni 's avonds en zondag l juli
's middags.

Geslaagden
Aan de Muziekschool regio Zutphen
slaagden voor:
dwarsfluit: 10 kandidaten; hobo: 6 kandidaten; klarinet: 18 kandidaten; saxofoon: 8 kandidaten; trompet/kornet: 12
kandidaten; bugel: l kandidaat; corno/
althoorn: 3 kandidaten; bariton/'tuba: 2
kandidaten; trombone: 3 kandidaten;
slagwerk:?» kandidaten.
In totaal slaagden dus 66 kandidaten
voor hun diploma.

Regen spelbreker
bij start
Zwemvierdaagse
De Vordens zwem- en poloclub 'Vorden '64' had dinsdagavond bij de start
van de zwemvierdaagse weinig geluk
met de weersomstandigheden. Bij de
start legende het namelijk. Desondanks gingen in totaal 119 zwemmers (sters) te water. Beduidend minder dan vorig jaar toen er 158 personen deelnamen.
Door deze minder gunstige weersomstandigheden werd het 'randgebeuren'
deze avond afgelast. Alleen de lange
mat race in het bad zelf ging door.
Winnaar werd Sander Kuiper.
Voor woensdagavond staat er behalve
het zwemmen zelf, tafeltennis, voetbalspel en sjoelen op het programma.
Ook zal de lange mat weer in het water
liggen. Op de slotavond (vrijdag) zal
het gebeuren muzikaal omlijst worden.

Pretty Markt
In verband met de Pretty Markt, welke
de zwem- en poloclub 'Vorden '64' op
zaterdag 7 juli organiseert zal er aanstaande zaterdag 23 juni een grote ophaalaktie worden gehouden. Dan halen leden van 'Vorden '64' gaarne de
spullen bij de mensen thuis op.
Voor inlichtingen en opgave kan men
tot en met vrijdagavond bellen:
05752-2928 en op zaterdagmorgen 23
juni 05752-1787.

Onlangs verschenen bij het LSR:

Gids na een overlijden
ChopperClub
Afgelopen weekeind werd voor de 4e
maal de Run van de Chopper Club Nederland Regio Achterhoek gehouden
bij de Kampeerboerderij van de Fam.
Wagenvoort.
Nadat vrijdagmiddag de voorbereidingen waren getroffen om de ± 300 gasten feestelijk te ontvangen, zat er na
een paar uur de stemming al volledig
in.
Zaterdagmiddag werd er een rondrit
gemaakt die de gasten langs de mooie
Achterhoekse wegen voerden.

Handleiding voor zakelijke beslissingen en voor verwerking van
het verlies. De bedoeling van het LSR is dat uitvaartorganisaties
en -verzekeraars het boek aan nabestaanden uitdelen. Enkele grote organisaties/verzekeraars (waaronder NUVU en de AWL)
hebben al besloten om de gids bij een eerste contact aan de nabestaanden te overhandigen (gratis). Het LSR hoopt nu dat ook
de andere uitvaartorganisaties deze voorziening in hun dienstenpakket zullen opnemen.
Het LSR signaleerde bij nabestaanden
een behoefte aan informatie. Daarnaast is uit recent onderzoek van de
Rijksuniversiteit Leiden gebleken dat
circa 50% van de nabestaanden direct
na het overlijden behoefte heeft aan
informatie en praktische hulp. Het
LSR wilde hieraan tegemoet komen
door een zo volledig mogelijke gids
voor mensen die een verlies door overlijden hebben geleden, uit te geven.
Het is een handleiding bij alle zakelijke
beslissingen die genomen moeten worden en bij de verwerking van de emoties na het overlijden.
Een overlijden brengt veel gevolgen
met zich mee waar niemand geheel op
is voorbereid. Bovendien lopen zakelijke beslissingen dwars door alle gevoelens heen. De gids, geschreven door
drs. A.R.M. Polspoel en drs. M. Strootmann, brengt beide gebieden apart in
kaart, om enige orde te scheppen in
deze verwarrende periode.
Deel I geeft een overzicht van de te regelen zaken, voornamelijk op het administratieve en financiële vlak. Deel II
gaat over de beleving en de verwerking
van het verlies in de maanden of jaren

na het overlijden. Ingegaan wordt op
verlies na ziekbed, zelfdoding en dergelijke en op verlies van een kind,
ouder, partner, vriend enzovoort.
Tenslotte wordt er ook een scala van
praktische mogelijkheden genoemd
om 'de draad weer op te nemen'. Daarna volgt een uitgebreide literatuurlijst
en een overzicht van nuttige adressen
waar men voor verdere informatie en
hulp terecht kan.
LSR is de afkorting van Landelijk
Steunpunt Rouwbegeleiding. Het LSR
is een centraal punt waar men terecht
kan voor informatie over gespreksgroepen, individuele rouwbegeleiding
en literatuur. Deze informatie is beschikbaar voor iedereen: nabestaanden
en familieleden maar ook hulpverleners. Doel van het LSR is het ondersteunen en stimuleren van alle, activiteiten in het land — ongeacht levensbeschouwelijke overtuiging — die gericht zijn op een goede verliesverwerking.
Het boek is ook rechtstreeks bij het
LSR te bestellen t.n.v. LSR, Maliebaan
66, 3581
CT Utrecht. Telnr.
030-343868.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiéren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 24 juni 10.00 uur ds. K.H W. Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.

Kapel De Wildenborch
Zondag 24 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.
Geref. kerk Vorden
Zondag 24 juni 9.30 uur ds. C. Mak uit Zutphen; 19.00 uur drs. A.F. Osinga-Stienstra,
Bredevoort.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 24 juni 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 juni Past. W.
Grondhuis, Joppe. Tel. 05759-4221.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Hulsarts zaterdag 23 en zondag 24 juni dr.
Sterringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.

Tafeltje Dekje vanaf 5 juni mevr. Gille, tel.
2151 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 23 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 23-24 juni P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Adviescommissie woningtoewijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste maandag
van de maand van 19.00-20.00.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Taxidienst
1256.

k

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, Tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 juni 10.00 uur G. Griffioen em.
pred. Bathmen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 juni 10.00 uur Woord- en Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 juni Pastor
Lammers, tel. 05753-1275.
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 Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Geslaagd
Lijst met namen van geslaagde kandidaten aan de Agrarische School te Vorden.
Baak: Martijn Beuwer
Hengelo Gld.: Wilma Groot Jebbink,
Anita Groot Roessink, Albert Jan Haaring, Bernd Klein Gotink, Maarten
Piek.
Toldijk: Herbert Cortumme, Jan Willem Rewinkel.
Vorden: Bert Berenpas, Henri Eggink,
Bert Hissink, Raymond Sessink, André
Snellink, Marco Visser, André Wessclink, Arjan Wilgenhof.

spraakbureau 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

Warnsveld: Gerard Berenpas, Jurgen
Haan, Berrie Heijink, Maarten Klaaijsen, Jeroen Leuverman, Martijn van
Lindenberg, Bert Wassink.
Een aantal leerlingen heeft op D-niveau examen gedaan.
Onderstaande leerlingen hebben tevens het diploma machinaal melken
gehaald:
Johan Velthuis, Jan Willem Rewinkel,
Bert Berenpas, André Wesselink,
Bemd Klein Gotink, Martijn Beuwer,
Niels Snippe, Anita Groot Roessink,
Wilma Groot Jebbink, Henri Eggink,
Hendrikjan Wijers, Berrie Heijink.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezetteregels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante 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.

• Doe gezellig mee met de
KLOOTSCHIETMARATHON
van Vorden op 24 juni.
Deelname mogelijk voor iedereen. Zie advertentie elders.
• TE KOOP:
ca. 6 ton nieuw hooi, ook in
gedeelten te leveren vanaf het
land aan de Almenseweg nabij
'Den Bramel'.
Inl. telef. 05752-1776 tussen
18.00 en 20.00 uur.
• TE KOOP:
aardbeien, aardappelen er.
witlof.
Tuinderij Bannink, Hulshofweg
4, Ruurlo.

OPRUIMING

Het zangkoor

de Wehme

m
JACHT- en

voor slechts f 10,- per jaar
Wij hopen op succes.
Aanmeldingen:
tel. 3200 of 1062 (Vorden)
Het bestuur.

SPORTKLEDING

10-50%
WAPEN- en SPORTHANDEL

Martens
WEEKAANBIEDING

steeds

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• Volgende week vrijdag Toneeluitvoering Buurtver. 'Delden'. Ook voor U. 20.00 uur
Dorpscentrum.
• TE KOOP:
herenfiets Gazelle 165,-; damesfiets Gazelle 165,-; kinderf iets 6 tot 9 jaar 45,-.
Tel. 08340-42880.
• TE KOOP:
z.g.o.h. vouwcaravan (Erka).
Tel. 05752-2264.
• GEVRAAGD:
Zelfst. huish. hulp die ook
plezier heeft in koken. 4 a 5
middagen p. week in gezin en
praktijk.
Brieven naar B.A.M. Eijkelkamp, huisarts, Koldeweiweg
2, 7256AVKeijenborg.
• Rustdag WK voetbal?
Kom dan 29 juni naar de toneeluitvoering van Buurtver.
'Delden'. 20.00 uur Dorpscentrum.

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

Rundergehakt 1 kilo 11,50
H.o.h. Gehakt 1 k,i0 7,95

Magere Varkenslapjes 1 kilo 8,95

Schouderkarbonades 1 kilo 8,95

MARKT AANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi

Gebr. Varkensrollade

1 kilo 6,75

1

°°gram ^ '^

k

Slavinken

Zure Zult

100 gram

per stuk 1,—

dofltreffendl

SPECIALITEITEN

Pampaschijven of
Cordon Bleu

Sportschoen
in grijs/blauw
maten 36 t/m 46

GEWONE

Biefstuk

5 halen 4 betalen

Gevraagd

Hamlapjes
1 kilo 1 1 .95

Schildersbedrijf

WULUNK Vorden

Shoarmavlees

5 halen 4 0613160

-i c nn
1kilo 16,90

Ruurloseweg 54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

voor de allerbeste schoen

groenten en fruit
kaas en noten

Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

GROEN'
Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

Knap geknipt?
f\^

Uw briefpapier
komt overal...

1 ome/

Schnitzels

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

A. PETERS
Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw
Glaswerk
Wandafwerking

ongewoon lekker 250 gram U, 7 5

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

schilder

AANBIEDINGEN:

geldig donderdag en zaterdag: 21 en 23 juni

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ

J1MHEERSINK
H

A

A

R

M

O

D

E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

NIEUW:

Broodje Roma
'n lekker pittig broodje

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

UIT DE NOTENBAR:

DIT WEEKEND:
CERTIFICAATHOUDER

WK Voetbalmix

1,50

200 gram

met gratis sticker

t winkeltie m vers brood en banket

Wat krijgen we nou?

b e t e r c o m p l e 11 r

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Video» en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

met
Televisie
reparaties
r direct
i- naar

maandag 25, dinsdag 26 juni
en woensdag 27juni:

DROGISTERIJ
TEN KATE

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

VIDEO

GRASKAAS (jonge kaas) per 500 gram

Onze toto leverde weer 2 winnaressen op, n/..
Mevr, Smit en Mevr, Spies
Doe ook mee, het is gratis!
Onze jongens in Italië moeten aanvallen,
dat doen wij ook met onze

AANBIEDING

Kunstgebittenreparatie

TELEVISIE

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90

Zutphenseweg 9 - Vorden

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

HIFI

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

met kortingen van

• Doe gezellig mee met de
KLOOTSCHIETMARATHON
van Vorden op 24 juni.
Deelname mogelijk voor iedereen. Zie advertentie elders.
• TE KOOP:
Daihatsu, type Cuore, bouwjaar 1986, APK gekeurd, kmstand 43.000. Benzineverbruik
1 op 22, kleur rood. Redelijke
prijs. Tel. 05752-6807.

arkensvlees
ers
oordelig
errassend lekker

Weekend Gebakstuk van 6,25 voor 5,75

Appeiflappen s haien 4 betalen
Spiraalkoeken van 3,75 voor 3,25
KrentebOllen Ghalen 5 betdlen

BREDEVELD

Krente- of Rozijnenmik 1 pak NU 3,—

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000
Zo vers is het alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

25 JUNI

Start de
Avondvierdaagse
Vorden
Volleybalvereniging

J WARME BAKKER
nwetendheid over epilepsie heeft zeer vervelende gevolgen. Stelt u zich eens voor, daar
ligt u dan. Overgeleverd aan het oordeel van
voorbijgangers.
Als 'vallende ziekte' is epilepsie nog het meest
bekend. Aanvallen leiden nogal eens tot onbehouwen opmerkingen.

Het lot van mensen met epilepsie gaat u aan.
Bijwerkingen van medicijnen.buitengesloten
worden, beledigende reacties bij een aanval.
Onzekerheid. Wanneer komt de volgende aanval? Wie is de volgende die met epilepsie te
maken krijgt? Epilepsie kiest haar slachtoffers
willekeurig, plotseling.

DASH
heeft weer plaats voor
NIEUWE LEDEN
Zowel bij de recreanten als bij
competitie spelende teams.
Info: H. Vlogman, tel. 2959

Epilepsiebestrijding:
stoot of va/t met uw steun!
Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine, tel. (030) 660144, giro 34781

ÖCSxi

(OPLAAT*^
^\

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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

Dankbaar ontvingen wij uit
Gods hand:

XJ&r&ï^^
*
Zaterdag 30 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Hendrika Gerdiena
Wij noemen haar

Frans Robbertsen
Gerda Robbertsenvan Renselaar
18 juni 1990
Hoetinkhof114
7251 WE Vorden

-x-x-x-

juni 1990
Het Eelmerink 2
7251VD Vorden

-X-

-#-

Bert Vlogman
Rita Vlogman- Verolme

Op donderdag 21 juni DV. zijn onze
ouders en grootouders

i

G.J. Onstenk
en

*

H.J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

René en Emmy EgginkBekman
Mosselseweg 14
7251 KT Vorden
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele
gelukwensen en attenties die
wij mochten ontvangen op
onze huwelijksdag.
Het was fantastisch.

Johnny en
Ans Jacobs-Wassink
Het Heyink 10, Vorden
ledereen die gereageerd
heeft op ons Open Huis
t.g.v. de nieuwe praktijk
welbedankt voor de aardige attenties!
Na een nieuw huis, een
kind en een nieuwe praktijk
gaan we nu voorlopig weer
gewoon verder leven...

De Heer en
Mevrouw Dagevos

Dinsdag:

Verse Worst

0,89

100 GRAM

t
*
-**

$

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 22
juni om 14.00 uur in aula l van het crematorium te
Dieren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

:>''
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Na een kortstondige ziekte nam de Heer tot zich onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

-X-

Johanna Geertruida Dropperste Kolstee

100 GRAM

0,98

M.E. Huitink-Woltering

Vorden :

Joan en Marietje
Bianca, Barbara

Hengelo (Gld.) :

Gerard en Miny
Nick, Ron

uitgebeende karbonade
gevuld met ontbijtspek
100 GRAM

5,98

Gehakt h.o.h.
500 GRAM

4,98

Rundergehakt
500GRAM

5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

G.A. Droppers
J.G. Droppers-v. Zeijts
Mark
Raoul
D.C. Droppers
G.H. Droppers-Winkel
Sandra-Henry
Raymond

Speciaal

Heyendaalseweg 3
7251 HW Vorden

Kinder

Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis in
stilte plaats gevonden.

T-SHIRT
met capuchon
stip en streep
wit/marine en wit/rood
normaal 29.95

MONUTA

alleen dit weekend

25.-

18 juni 1990
Ruurloseweg 58
7251 LS Kranenburg (gem. Vorden)
De Avondwake wordt gehouden op donderdag 21 juni
om 19.00 uur in de Parochiekerk Christus Koning, Het
Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er tot 20.15 uur gelegenheid tot condoleren
en afscheidnemen in het uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.
De gezongen uitvaartmis wordt gehouden op vrijdag
22 juni om 10.30 uur in de Parochiekerk St. Antonius
van Padua, Ruurloseweg 101 te Kranenburg (gem.
Vorden).
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het parochiële kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

1,85

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees
Hllk,

op de leeftijd van 70 jaar.
Vorden :

PAMPASCHIJF

rnK,

(* 30-1-1906-1 13-6-1990)

.500GRAM

Woensdag:

Dit weekend extra
voordelig:

WEDUWE VAN JAN WILLEM DROPPERS

*

'Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige man gedaan.
Niemand weet watje hebt geleden.
Niemand weet watje hebt doorstaan.'

Hendrikus Franciscus Josephus
Huitink

SPECIAL

100 GRAM 1,79

s*\ s*\ /,\ y , v **\ ^,\ y,* *,\

Na gesterkt te zijn door het H.Sacrament der Zieken is
heden van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Hamlappen

Cordon Bleu

-X-

-x-x-x-

juni 1990
'Bloemendaal'
HolskampwegS
7251 PJ Vorden

500GRAM 4,98

0,98

Rauwkostsalade

Geen bloemen

3,98

Zure Zult

ENIGE EN ALGEHELE KENNISGEVING

i

Speklappen

Tip voor de boterham:

Gebr. Gehakt

Vorden, 19 juni 1990
De Steege 24
Correspondentie-adres:
J.L. van Houte, H.K. van Gelreweg 39,
7251 XK Vorden

*
*

Hun dankbare kinderert en
kleinkinderen

Maandag:

500GRAM

100GRAM

Kerkstraat 15, Vorden
Wij zijn beiden heel dankbaar,
't Is een fijne dag geweest.
Wij zullen nooit vergeten
Ons mooie bruiloftsfeest.
Geschenken, bloemen en
wensen.
We kregen er heel veel.
Van al deze attenties
was ook van u een deel.
Heel, heel hartelijk dank.

Verse Worst/Saucijzen 4,98

Om gezondheidsredenen wordt dit heugelijke feit in huiselijke kring gevierd.

"t Makkink', Vierakker
Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele bloemen, cadeaus en attenties in welke
vorm dan ook die ons kostersjubileum en afscheid tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

--

55 jaar getrouwd.

Henk en Dine Boenink

500GRAM

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

*
-#-*-

M.G. Onstenk-Wassink

Gezina Geertruida van HouteWafelaar
op de leeftijd van 93 jaar.

' ^ii^ioic^ic^Ic^Ic^i'
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met deze heerlijk gekruide saucijsjes! Gemaakt naar eigen
Keurslagerrecept, dus lekker en apart.

Tot onze diepe droefheid delen wij u mede, dat geheel
onverwacht is overleden onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

WEDUWE VAN JACOBUS LAURENS VAN HOUTE

-*i
*
*

HiHTBiHHH-HiHiHiBïBiBi^^

Marit

Hartelijk dank aan iedereen
die in welke vorm dan ook ons
40-jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

"#"

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 uur
tot 23.00 uur in Hotel Bakker te Vorden.

-X-X-

We zijn heel erg blij met de geboorte van onze dochter

14 juni 1990
Brinkerhof 81
7251 WX Vorden

In plaats van kaarten

-#-#-#-

H. Vlogman
C.M. Vlogman-Stegenga

Gerdien

Hier scoort u altijd mee

--:'-

VEfgÖFO^

Ütfscl

zonder meer'n zorg minder

~~**HMBi^

rr

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40

FYSIOTHERAPIE
op haptonomische basis

Dag en nacht bereikbaar

en

VOETZOOLREFLEXMASSAGE
Voor afspraak:
E. Warlam.
Tel. 05752-2701.

Dr. DAGEVOS
met vakantie
van 23/6 t/m 15/7
Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kunnen
terecht bij Dr. Sterringa,

Wegens familieomstandigheden zijn wij

Enkele

vrijdag 22 juni
DE GEHELE DAG

GESLOTEN

Dr. Haas, tel. 1678.

Fam. J. Huitink

Denk aan de
Avondvierdaagse
Vorden

INTERIEURVERZORGERS

m/v
voor object in Vorden
4 avonden in de week en
de zaterdagmorgen
Tevens enkele vakantiehulpen gevraagd.

tel. 1255 en L t/m Z bij

Nog 1/2 week!!!

Burg. Galleestraat3-VORDEN

Er kan rekening gehouden worden met uw
vakantie-afspraak.

Schoonmaakbedrijf

„GLIMMO"
Vinkenstraat 12 - GORSSEL
Tel. 05759-2118 of 05752-2414

DEZE WEEK:
EEN HEERLIJK

SUIKERBROOD
NU van 2,15 voor

l j

Zuivelhof 5
7251 EH Vorden
Tetefoon blijft 05752-1375.
fam, J. van den Broek

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

V-

Vrijdag 22 juni a.s.
Spalstraat
vanaf 17.00 uur

Een vertrouwd adres voor uw laatste groei
Goeden netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

BIJ UW
Op 23 juni a.s. verhuizen wi)
van de Steege 39 naar

KINDER
MARKT

GEVRAAGD:

Aanmelden:

Kapsalon Lurvink
Ruurloseweg 16
Hengelo Gld

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkarman

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

Geen vuurgevaarlijke voorwerpen zoals barbeque etc.
- Voor iedere deelnemer is er een lekkere traktatie!

totale

e stijlvol
leer kan zijn

1

T

50.25.25.10.-

alle jacks

(zomer & winter)

DAMESAFDELING:

VENETIË
Geknipt voor het stijlvolle interieur. De Super-Rilastic binnenvering zorgt voor een bijzonder hoog zitkomfort. Met beuken romp en leverbaar in diverse soorten en kleuren leer.

staat voor goed zitten

r

"OPRUIMING
KINDERAFDELING

Fauteuil
2-zits
3-zits

T

1895,2495,3325,-

HERENAFDELING:

lubbers

alle broeken
alle sweatshirts
alle polo's
pakjes
japonnen
blasers
blouses
T-shirts
costuums
pullovers
overhemden

v.a.

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

98.98.75.49.25.-

250.v.a.
50.v.a.
25.v.a.

Modecentrum

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

Ruurlo

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de
kou zitten

GEVRAAGD:
een leerling kapper/ster
of iemand die een éénjarige
dagopleiding heeft gevolgd

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-18585.

De Avondvierdaagse
Vorden

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

df/W*
JIM//HEERSINK
H

A

A

R

M

O

D

E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

METAALWARENFABRIEK

Belangstellenden worden verzocht
hun schriftelijke sollicitaties met
vermelding van opleiding en
ervaring te richten aan:

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek
t.a.v. dhr. A. Teunissen
Postbus 8, 7255 ZG HENGELO
(Gld.) Tel.: 05753-2710.

ALMENS FEEST
in de tent aan de Wehmeweg m.m.v.

Harm oet Riessen en De Vulcano's
Organisatie:

Aanvang: 18.30 uur

C
GOM A B. V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming die zich beweegt
op h et gebied van de toelevering
van halffabrikaten en komplete
eindprodukten. Deze produkten
worden in hoofdzaak vervaardigd
uit plaat- of bandstaai.
De fabricage vindt plaats op
moderne grotendeels CNCgestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) waarbij in de
ontwerpfase reeds gebruik
gemaakt wordt van een C A D/C AM
computer.
Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
GOM A B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo
(Gld.).

Donderdagavond a.s. en vrijdag a.s. de gehele dag

Op onze tekenkamer is plaats voor een:

ERVAREN GEREEDSCHAPKONSTRUKTEUR M/V
De funktie zal bestaan uit het leiding geven aan een tekenaar en
het ontwerpen van stempels en speciaalmachines voor onze
eigen produktieafdeling. Het plannen van werkzaamheden in de
gereedschapmakerij in overleg met de produktieplanning en chef
gereedschapmakerij. Het begroten van gereedschapkosten.
Uitbesteden van stempeldelen of gehele stempels bij
kapaciteitsproblemen van eigen stempelmakerij.

Oranjevereniging
OnsVorstenhuis
en H.B.-C.

Gems is een sinds 1830 in Vorden gevestigd
bedrijf.
Het bedrijf is sedert 1989 gehuisvest in een
nieuw gebouwvan ca. 12.000 m2.

Er werken ca. 90 medewerkers waarvan ca.
60 in de produktie.
Kantoor- en fabrieksorganisatie zijn markten kwaliteitsgericht.

Het bedrijf ontwerpt en fabriceert voor
verschillende bedrijfstakken zoals:
petrochemie, chemie, voedingsmiddelen,
verwarming, landbouw, enz.

We werken met moderne machines op het
gebied van plaatbewerking, verspan ing en
lassen.
Indien u belangstelling heeft voor
onderstaanda vakature ontvangen we graag
een sollicitatiebrief gericht aan:

De produkten waar het om gaat zijn o.a.
tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars en boilers, met gewichten
tot 40.000 kg.

Gems Metaalwerken b.v.
Postbus 2,7250 AA Vorden

Door een groeiende vraag naar onze produkten hebben we meerdere vakatures voor de volgende
funkties:

LEERLING BANKWERKERS/LASSERS
LTS-B of C, deze gaan een betaalde lasopleiding volgen, leeftijd ca. 20 jaar.

VAKBEKWAME PLAATBEWERKERS/LASSERS
Lassen van konstrukties of produktlassen (vanaf 5 mm) aan de hand van tekeningen.

Indien we een reaktie ontvangen, nodigen we u uit voor een informatief gesprek en een
bed rijfsbezichtiging.

Wij vragen iemand die in staat is in teamverband te werken en
tevens zelfstandig problemen op kan lossen.
Opleidingsniveau: MTS/HTS w.t.b. of een gelijkwaardige
opleiding.
Ervaring: meerjarige gereedschapmakerij- en
tekenkamerervaring strekt tot aanbeveling.
In de toekomst zal van de kandidaat gevraagd worden zich op het
terrein van CAD/CAM te willen bekwamen. Opleiding hiervoor
kan zowel intern als extern worden verzorgd. Een psychologisch
en/of medisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

MAATWERK IN PLAATWERK

C.IEM9

tank- en apparatenbouw
vorden/holland

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 21 juni 1990
52e jaargang nr. 12

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Fysiotherapie en
voetreflexzonemassage
Sinds kort voert Els Walram in Vorden een praktijk waarbij zij
gebruik maakt van bovenstaande therapieën. Zij wil hierover
graag nog wat meer uitleg geven.
'Door de reakties op mijn advertenties in Contact heb ik gemerkt
dat er behoefte bestaat aan informatie over fysiotherapie op haptonomische basis'.
Haar diploma fysiotherapie behaalde
ze in Amsterdam. Na verscheidene jaren gewerkt te hebben is ze zich ook op
andere gebieden van de gezondheidszorg gaan oriënteren.
Ze heeft een vakcursus irisscopie en reflexologie gedaan, waarbij ze zich vooral aangetrokken voelde door de voetzoolreflexmassage.
De cursus haptonomie volgde ze van
'86-'88 in Doom. Door deze cursus
kreeg ze een andere kijk op het werken
als fysiotherapeute — het bleef niet bij
kijken — ook praktisch gezien werd de
manier van werken anders.
Wat is haptonomie? Haptonomie is de
leer van de tastzin en van het gevoel.
Wat is de tastzin? De tastzin is een zintuig, dat zich overal in de huid bevindt.
Je kunt er zelf mee voelen en je voelt
ook of je aangeraakt wordt.
Els Walram: 'Het 'aangeraakt worden'
kan ook zonder direkt contact gebeuren. Als men b.v. iemand ziet die pijn
heeft dan roept dat een gevoel bij je op.
Dit gevoel wordt sterker naarmate de
band met die persoon groter is.
Als b.v. je eigen kind pijn heeft is het of
je die pijn zelf voelt.
Met de tastzin kun je ook op afstand
voelen. Als voorbeeld noem ik:
iemand, die blind is heeft een hulpmiddel nodig om de grond en ruimte
om hem heen af te tasten — via zijn
stok voelt hij de grond — hij voelt als
het ware door de stok heen — de tastzin breidt zich uit van de hand — via
stok— naarde grond.
2e Voorbeeld: als je in een pan soep

roert voel je door de lepel heen of de
soep zich vastzet op de bodem'.
Hoe werkt het in de praktijk?
Iemand heeft last van een pijnlijke stijve nek. De spieren rond de nek en
schouder doen pijn — verharden zich
— het bewegen gaat minder soepel wat
weer het totale bewegen van het lichaam en het zich 'Welbevinden' beïnvloedt.
Doordat men zich minder soepel beweegt, zich als het ware afzet tegen die
pijnlijke plek, wordt de pijn alleen
maar erger — tot het zo erg wordt dat
je maar eens naar de dokter gaat.
Men kan zich ook afvragen, waar komt
de pijn vandaan? Hoe springt men met
zijn lichaam om? Luistert men ernaar?
Als dat vaak gebeurt geeft het spanning
in het lichaam en pijn op bepaalde
plaatsen. Bij de een in de nek — de
ander heeft het dan in de rug. En juist
als men weet wat de 'zwakke plekken' in
het lichaam zijn is het nog belangrijker
om de grenzen te kennen en ernaar te
handelen.
Een haptonomische behandeling nu
leert je opnieuw te voelen — leert voelen waar de grenzen liggen en maakt
hierbij gebruik van de tastzin.
Door men de tastzin meer leert gebruiken, leert men ook beter om te gaan
met de zwakkere plekken van je lichaam.
Voor verdere informatie kan men bellen: tel. 05752-2701.
De behandelingen vinden plaats in het
kruisgebouw op de woensdag- en vrijdagmorgen en donderdagavond.

rblitievaria
In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 juni werd er ingebroken bij fotozaak Temmink te Vorden. Hierbij
werden enkele camera's ontvreemd
evenals een geldbedrag.
Dezelfde nacht werd er nog getracht in
te breken op twee andere plaatsen in
Vorden. In beide gevallen bleef het bij
een poging tot inbraak.
Op woensdag 13 juni vond een aanrijding plaats op de kruising Ruurloseweg — Stationsweg te Vorden. Een bestuurder van een personenauto komende over de Dorpsstraat sloeg plotseling linksaf de Stationsweg in.
Hierbij verleende hij geen vrije doorgang aan een bestuurder van een personenauto die uit de richting Ruurlo
aan kwam rijden. Na een uitwijkmanoevre botsten de voertuigen op elkaar
waarna een van de voertuigen op een
voorgesorteerde personenauto botste.
Eveneens op woensdag 13 juni vond er
een aanrijding plaats op de kruising
Margrietlaan — Beatrixlaan te Vorden.
Een bestuurster van een personenauto
wilde vanaf de Margrietlaan rechtdoor
de Beatrixlaan oversteken. Hierbij verleende zij geen voorrang aan een van
rechts komende bestuurder van een
personenauto. Een passagiere van de
laatstgenoemde bestuurder moest met
een gebroken pink overgebracht worden naar het ziekenhuis.
Op donderdag 14 juni reden twee
amazones over de Galleestraat in de
richting van de Overweg te Vorden.
Een van de paarden schrok van een
passerende auto, waarna het paard op
hol sloeg. Nabij de Overweg struikelde
het paard en kwam het meisje onder
haar paard terecht. Zij is met onbekende verwondingen overgebracht naar
het ziekenhuis. Het paard raakte bij de
val ook gewond.
Op donderdag 14 juni omstreeks 16.45
uur vond een aanrijding plaats op de
Ruurloseweg te Vorden, voor café "t
Wapen van 't Medler'. Een daar langs
de voorrangsweg geparkeerde personenauto werd zwaar beschadigd door
een passerende vrachtwagen. Deze
haalde een voorgesorteerde wagen
rechts in, die op het punt stond linksaf
de Schoneveldsdijkop te rijden. De bestuurder van deze vrachtwagen, vermoedelijk een rood/witte koelwagen,
is na de aanrijding doorgereden zonder zich bekend te maken. Getuigen
van deze aanrijding worden verzocht
zich bij de politie Vorden te melden.
Op zondag 17 juni vond een aanrijding plaats op de Ruurloseweg in de

GROEP VORPEN

Kranenburg, waarbij een bestuurder
van een snorfiets zwaar gewond raakte.
Deze bestuurder van de snorfiets werd
op de rijbaan aangereden door een inhalende bestuurder van één personenauto, die uit de richting Vorden kwam.
Het slachtoffer is overgebracht naar
het Nieuwe Spittaal te Zutphen.
Op maandag 18 juni omstreeks 01.00
uur werd een bestuurder van een personenauto in Wichmond gecontroleerd. Hierbij bleek, dat de man te veel
gedronken had. Tegen de man werd
proces-verbaal opgemaakt.
In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juni is er door de politie Vorden
een controle gehouden in het kader
van Voorkoming Misdrijven, gericht
op het afsluiten van personenauto's.
Hierbij zijn 712 binnen de bebouwde
kom geparkeerde voertuigen gecontroleerd.
In totaal bleek, dat er 68 voertuigen
niet afgesloten waren. In deze voertuigen is door de collega's een folder achtergelaten om de eigenaar erop attent
te maken, dat zijn voertuig niet afgesloten was.
In deze voertuigen werden auto/radiocassetterecorders, kentekenbewijzen
en geld aangetroffen. De waardevolle
goederen zijn niet meegenomen.

Gevonden
Meneer Koren heeft een camera en
foto's van een hem geheel onbekende
dame. Je /ou het wellicht niet verwachten, maar meneer Koren zit daar toch
een beetje mee in zijn maag. Die camera heeft hij twee weken geleden gevonden in het bos bij de Wildenborch.
Hij heeft zijn vondst keurig bij de politie gemeld, maar daar was nog geen bericht van vermissing binnengekomen.
Vervolgens heeft hij het rolletje uit het
toestel laten ontwikkelen om te zien of
hij zo achter de identiteit van de eigenaar kon komen. Op het gevoelige papier verscheen echter alleen een onbekende dame geleund tegen een aanrecht. 'Een dus hoop ik via Contact
achter haar identiteit te komen', aldus
meneer Koren die telefoonnummer
2466 heeft. Hoe de camera en de dame
er uitzien wil hij niet vertellen. 'Dat
mag de beller zelf vertellen zodat ik
tenminste zeker weet of ik met de juiste
persoon heb te maken', aldus meneer
Koren, die mij met die opmerking heel
nieuwsgierig
naar
de
bewuste
foto's maakte.

Veel nieuws over de
bibliotheek

stelling doet en kan doen. Want een
goede voorziening op het gebied van
boeken, tijdschriften en muziek is dringend nodig. Zeker in een tijd waarin de
televisie zo'n dominerende plaats heeft
verkregen in veel gezinnen.

Regelmatig wordt in Contact een lijst
opgenomen van 'Nieuwe Aanwinsten'
van de bibliotheek in ons dorp. Daardoor zou men de indruk kunnen krijgen dat er over onze biblioteek en leeszaal niet veel anders nieuws te melden
is. Niets is minder waar. Ook rond de
lektuurvoorziening zoals deze door de
openbare biblotheek in Vorden wordt In de week van 21 t/m 27 mei werd ook
verzorgd, is er van alles in beweging. in Vorden de AVO-collecte gehouden.
De bibliotheek staat niet alleen midden Een inzameling ten behoeve van de inin het dorp, maar ook in de samenle- tegratie van gehandicapten in de saving. En er worden door de leiding van menleving.
De
opbrengst was
deze nuttige instelling dan ook allerlei f4.454,95. Dankzij uw hulp kan AVO
besluiten genomen die doorgegeven de hulpverlening weer voortzetten.
moeten worden aan de leden van de
bibliotheek.

Wie geeft
denkt aan een ander

'SuCoVo' stertocht
Beveiliging nodig
Een reeks inbraken in bibliotheken in
omliggende plaatsen maakte het noodzakelijk bij de specialisten van de politie advies te vragen over de beveiliging
van onze bibliotheek. Het blijkt namelijk dat de voorraad compact discs een
verhoogd inbraak-risico vormt. In
overleg met de deskundigen werd besloten een goede inbraakbeveiliging
aan te leggen. Deze is inmiddels aangebracht.

Wijziging openingstijden
Een enquête onder de leden over de
openingstijden maakte duidelijk dat
een aantal leden erg graag ook op zaterdagmorgen naar de bibliotheek zou
willen komen. Directie en medewerksters waren bereid daar het rooster op
aan te passen en zo zal, met ingang van
het nieuwe seizoen in september, de bibliotheek ook op zaterdagmorgen enkele uren open zijn. Dat zal dan wel
gaan ten koste van enkele andere uren
die tijdig bekendgemaakt zullen worden. Voorlopig wordt deze wijziging
voor eenjaar ingevoerd en zal dan worden bekeken of de regeling een permanent karakter zal krijgen.
Meer

voorlichting

Dank zij de aanschaf van een personal
computer zal het mogelijk zijn in de
toekomst meer informatie te geven
over nieuwe aanwinsten in de vorm van
een maandelijks te verschijnen bulletin. Dat zal ook aanvullende informatie
gaan geven over wat de bibliotheek
voor de inwoners van Vorden en Wichmond kan doen. Dit plan moet nog nader worden uitgewerkt en zal dit najaar
al of in januari 1991 kunnen starten.

Kopieer-service wordt
gewaardeerd
Sinds in het begin van dit jaar een
nieuwe kopieermachine is aangeschaft
die ook kan verkleinen en vergroten
wordt deze service steeds meer gebruikt. De bezoekers stellen deze
dienstverlening, waarvooreen bescheiden vergoeding wordt gevraagd, op
prijs. Dat is ook te danken aan het feit
dat men in de bibliotheek in alle rust
kopieën kan maken en dat men eventueel voor de bediening van het apparaat advies kan vragen aan een van de
medewerksters van de bibliotheek

Samenwerking met Wichmond
Na de wijziging van de gemeentegrens
behoort de uitleenpost Wichmond,
voorheen vallend onder de regeling
van de gemeente Wamsveld, tot de gemeente Vorden. In het begin was deze
samenwerking niet optimaal. In overleg met de beheerder van de uitleenpost, de heer Olthof, is nu een betere
regeling tot stand gekomen voor wat
betreft de registratie van de leden van
Wichmond en de mogelijkheden voor
inwoners van Wichmond ook boeken
e.d. te lenen uit de Vordense bibliotheek.

De jubilerende muziekvereniging 'Sursum Corda' heeft voor dinsdagavond
26 juni a.s. voor de afwisseling van de
reeds dit jaar plaats gehad hebbende
happenings een 'muzikale stertocht'
georganiseerd.
Wat houdt een stertocht eigenlijk in?
Welnu: zes muziekkorpsen met drumband en majorettes zullen vanuit vier
'hoeken' van Vorden al spelend en
drummend naar een centraal punt in
Vorden marcheren en wel naar het
plein vóór 'de Rotonde'.
Hier zullen de muziekverenigingen, afgewisseld door de drumbands een
klein gezamenlijk concert verzorgen.
Het concert wordt dan besloten met
het gezamenlijk spelen van het Wilhelmus, waarna de korpsen weer musicerend zullen afmarcheren naar de startpunten.
Zo'n 400 muzikanten zullen aan deze
'stertochthappening' luister bijzetten.
De deelnemende korpsen zijn: muziekvereniging 'Concordia'
- Vorden;
'Concordia' — Eefde; 'Crescendo' Hengelo G.; 'Soli Deo Gloria' — Harfsen; 'Jubal' - - Wichmond; 'Sursum
Corda' — Vorden.
En nu maar hopen, dat de weergoden
de korpsen en luisteraars gunstig gezind zullen zijn. Na afloop kan er nog
gezellig nagepraat worden in het
Dorpscentrum.

Op het zaterdag gehouden muziekexamen te Zevenaar slaagden 2 leden van
de Chr. Muziekvereniging 'Sursum
Corda'. Liesbeth Brinkhorst slaagde
met 43 punten voor het C-diplorna op
klarinet en Joanne Wichers slaagde
met 50'/2 punten voor het C-diploma
eveneens op klarinet. Beide kandidaten waren reeds in het bezit van het A
en B diploma.
Het examen stond onder auspiciën van
de K.N.F. De kandidaten werden opgeleid door Leo van Zantvoort.

Playbackshow
Op zaterdagmiddag 14 juli is er weer
de traditionele playbackshow. Deelnemers voor deze playbackshow kunnen
zich aanmelden bij: R. Tijssen, Vierakkersestraat 41, 7233 SH Vierakker, tel.
05754 — 743.

Collecte
Epilepsiebestrijding
Epilepsiebestrijding... ook uw zaak.
Epilepsie (vallende ziekte) treft l op de
150 Nederlanders. Aanvallen, die het
gevolg zijn van deze hersenaandoening, worden met medicijnen bestreden. De oorzaak van epilepsie is in vele
gevallen (nog) niet te achterhalen.
Daarom is wetenschappelijk speurwerk
een voortdurende noodzaak.
Om dit onderzoek financieel mogelijk
te maken wordt door het Nationaal
Epilepsie fonds 'De macht van het kleine' jaarlijks een openbare collecte gehouden van 25 juni tot l juli.
Ook in Vierakker-Wichmond komen
de collectanten bij u langs, hopelijk
niet tevergeefs. Epilepsie treft mensen
in alle geledingen van de samenleving.
En daarom is epilepsie bestrijding ook
uw zaak.

Zaterdag 7 juli a.s
Aqua-festijn

Openluchtspel
Al voor de zesde keer organiseert BTV
de Meene weer een openluchtspel. Dat
het voor zes jaren terug een goede keus
was, blijkt wel uit het feit dat het bezoekersaantal elk jaar hoger wordt. Werden er eerst twee uitvoeringen voor het
voetlicht gebracht, in 1989 werd besloten om er drie van te maken. En met
groot succes. Ook dit jaar kan men
weer kiezen uit 3 avonden: 5, 7 en 9 juli
a.s. Op deze avonden voeren de eigen
leden het blijspel in drie bedrijven: Het
Vrolijke Tankstation door Frans Drost
op.
Vanaf de tribune (500 zitplaatsen) kan
men genieten van de perikelen rond
een garagehouder. Natuurlijk hoeft
men niets te missen want licht en geluid zijn als vanouds weer prima geregeld.

Korte inhoud
Dit verrukkelijke blijspel is het verhaal
van een pittig meisje, dat al haar zinnen heeft gezet op de motorsport en
dat, om haar ideaal te bereiken, een
zeer geraffineerd spelletje speelt met
iedereen,
Nog meer vertellen zou jammer zijn.
Komt u zejf kijken op donderdag 5, zaterdag 7 en/of maandag 9 juli bij de
Boerderij, Meeneweg 4 te Zelhem.
Kom op tijd, want vol is vol!

Ingezonden mededeling

In zwembad 'In de Dennen' te Vorden. Hoofdattractie: Julya
Lo'ko Band! Een stukje geschiedenis en informatie over Julya
Lo'ko
Julya Lo'ko is van origine Molukse van
het eiland Nila. In 1974 is zijn een van
de oprichters van de popgroep
Cheyenne en komponeerde en arrangeerde voor een groot deel het repertoire hiervoor. Zij hadden 3 singles:
1977 'Seperated Love', 1979 'Get joggin' en in 1981 'Still the kind is a man'.
In 1982 kwam de LP 'Money' uit. Naast
Cheyenne werkte ze mee aan een single met Tony Sherman 1981; 'Too big
for words' (top 40 no. 27) en de single
metSuaraMaluku Band 1982; 'Ambon

Vordens Eik
Jij eeuwenoude eik
metjouw magisch verleden,
gebloeid, gegroeid, geleden
afhankelijk van Gods Natuur,
willoos, genadeloos, zopuur.

Aanschaf dia-projector
Er bestond al vele jaren behoefte aan
een dia-projector. Zo'n apparaat geeft
de mogelijkheid een betere voorlichting te geven op scholen en kan bijv.
ook gebruikt worden voor het verzorgen van kinderprogramma's in de bibliotheek door middel van gesproken
prenteboeken (op band ingesproken
teksten met daarbij de tekeningen in
de vorm van dia's). Dank zij o.a. een
subsidie van het Anjerfonds in de provincie Gelderland en een dotatie van de
Dorpsschool kan de benodigde apparatuur worden aangeschaft. Ook dit
stelt de bibliotheek in staat nieuwe activiteiten te ontplooien. En zo meer te
doen aan voorlichting over wat deze in-

'Sursum Corda'

Jij eeuwenoude eik
laat mij rusten in jouw schaduw
laat mijn lichaam golven als de zee gelijk,
jouw takken in de wind.
Maar bewaar mijn oude dromen
uit een tijd zo lang gelee,
toen ik nog niet was geboren
nog niets had verloren,
nog schoonheid was, in het stof
en de warmte van Moeder Aarde
waarin jij jouw wortels
en ik mijn herinnering bewaarde.
Riet de Krasse- Keune
Arnhem
Wij ontvingen dit gedicht van een oudinwoonster.

Backing en Solo vanaf 1982
— Aktief lid van de Rainbow Train
('82-'84) o.l.v. Hans Vermeulen,
met als hoogtepunt backinvocals
met Dionne Warwick.
— Backinvocals op de meest uiteenlopende platen van nationale en internationale artiesten w.o. Anita
Meyer, Golden Earring, Billy Preston, TC Matic, Will Tura.
— Duet met Lee Lowers 'Endless Love'
Gala of the year 1984.
— Winnares van het Knokke Festival
1985, tezamen met Astrid Seriese
en Mathilde Santing.
— Duet met Billy Preston 'With you I',
born again' Los Vast Kuip Spektakel
— Nominatie Zilveren Harp van de
stichting Conamus.
— Meegewerkt aan de Labyrinth LP,
een project van Cesar zuiderwijk en
Jaspervan 't Hof.

— Single 'Help me out' Tipparade en
6 weken in de Amerikaanse Top
100.
- TV-opname met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest o.l.v. Rogier
van Otterloo.
— In 1986 vier maanden als leading
lady getoerd met Jan Akkerman en
Adje van de Berg.
— Eind 1986 schrijven van nieuw materiaal.
— In 1987 talloze konserten met het
Labyrinth en de eerste repetities en
opnames met eigen band.
— In 1988 met de Julya Lo'ko band
'on the road'.
De band bestaat uit: Ton Dijkman —
drums, vocals (Borgers; Akkerman), Mike Peet — bass (TC Matic;
Akkerman), Erwin van Ligte — gitaar (Borgers; J P den Tex) = achtergrondkoor bestaande uit Julya's zusjes Mary en Regina Lekransy (Swinging Soul Machine; Labyrinth).

— In 1989 toerde de band van februari
tot juli met, i.p.v. de /.usjes Lekransy, Marijke Verboon als 2e zangeres
en Nico Brandsen op toetsen. Vanaf
oktober in de studio van George
Kooymans 12 songs opgenomen.
— In 1990 de derde toer van februari
tot mei. 1990: CD 'Lo'ko Shebang'.
Het repertoire bestaat voor de helft
uit eigen materiaal, zowel up-tempo
als hallads, funk en rock, met de beste
zangeres van Nederland en een klasse
band: een formatie die garant staat
voor een uitstekend konsertü

loondienst is en de aanwijzingen uit de
folder opvolgt.
De folder 'Vakantie en sociale verzekering' kan men aanvragen bij: Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering,
Rhijnspoorplein l, 1091 GC Amsterdam, tel. 020-5600955.

H0ken in Toldiek

Avondvierdaagse
Gymnastiekvereniging 'Sparta' te Vorden organiseert dit jaar weer de jaarlijkse avondvierdaagse. De avondvierdaagse start op 25 juni a.s. vanaf de
Openbare school aan de Dorpsstraat te
Vorden. Er zijn vier prachtige routes
uitgezet, zodat de wandelaars volop
kunnen genieten van de natuur rondom Vorden. De organisatie van de
avondvierdaagse is verheugd over de
deelname van 25 deelnemers uit het
bejaardentehuis 'de Wehme' te Vorden. Deze deelnemers zullen alle vier
avonden de 5 km. route afleggen met
hun begeleiders.
Tevens is het mogelijk om op een van
de avonden de route van die dag te lopen. Op het startburo kan hiervoor
worden ingeschreven voorde dagspeld
van die dag. De routebeschrijvingen
zijn te verkrijgen op het startburo voor
aanvang van elke route. Op de vierde
avond komt de route uit bij de basisschool 'het Hoge'. Muziekvereniging
Jubal uit Wichmond zal op het
Voor de 14e keer achtereen barst het feestgedruis wederom los in Toldijk op vrijdag 29 juni.
schoolplein de muziek verzorgen,
Toen 14 jaar geleden enkele Toldijkse trots op hun Normaal. De organisatie van de avond zijn hoogtepunt bereiken daarna zal de intocht starten met mevrienden op het idee kwamen Normaal staat zijn mannetje. De mensen komen door middel van een eenmalig optre- dewerking van muziekvereniging Conte kontrakteren, had niemand er op ge- enkel en alleen om een gezellige avond den van de wederom in de amuse- cordia en muziekvereniging Sursum
rekend dat de Achterhoekse Rockers te hebben. De onder hoede van 'de mentswereld teruggekeerde duo; Gert Corda.
14 jaar later een happening /ouden grijze eminentie' Martin Spekkink val- en Hermien.
lende Flophouse-jeugd, werkten als
veroorzaken, die zijn weerga niet kent.
De route van de intocht zal zijn: het
Dit beroemde echtpaar zal door het Hoge, RA. Raadhuisstraat, R.A.
Het eerste jaar was er alleen bier te Gelderse paarden om het iedereen
zingen van enkele van hun Gouden Nieuwstad, Voor Landbouwschool
koop in flessen. Om tien uur moesten naarde zin te maken.
de medewerkers op hun fietsen, auto's, Het Zutphense Duo 'Hanska' zal met Classics, begeleid door Normaal en L.A. (Staringstraat), links aanhouden
traktoren de buurt in om de kelders wereldberoemde covers doorspekt met een koor van ± 4000 mensen, een Staringstraat, R.A. Margrietlaan, L.A.
leeg te plunderen om de biervoorraad eigen teksten de zaal reeds vroeg op de eenmalige sentatie opleveren.
Beatrixlaan, R.D. Raadhuisstraat, RA.
kop zetten. De uit de Hengelose klei
aan te vullen.
Dorpsstraat, L.A. Julianalaan, L.A.
Vele uitspraken deden er natuurlijk de getrokken rockers van de band HurriKerkstraat.
ronde omtrent deze happening: Nor- canes zal er een goud van oud feest van
Zondag l juli koffieconcert
maken.
maal zou slechts een ééndagsvlieg zijn.
U kunt zich opgeven bij Wilma Koers,
Deze
band
bestaande
uit
o.a.
wethouWie
zaterdag de kleren weer droog H. van Bramerenstraat 17 en bij Mieke
Jaar in jaar uit kwamen er steeds meer
bezoekers naar deze jaarlijkse happe- der van Petersen en kroegbaas Willem heeft kunnen krijgen zal als men snel is Linnenbank, het Kerspel 21.
ning. Jaarlijks werd het drukker; steeds Boerman samen met een gediplo- met een kaartje kopen, zondags wedegroter de tent, meer feest. Wat de orga- meerd houthakker achter de drums en rom op een uniek spektakel getraknisatie Flophouse goed door had was, een sublieme slaggitarist.
teerd worden. Geert Sprinck en z'n
zorg dat de gezelligheid gewaarborgd Daarna zal het feest losbarsten. De gor- Glanerbrugger Muzikanten zullen een
blijft. De fantastische organisatie zorg- dijnen zullen worden geopend, bege- gevarieerd Egelander-repertoire ten
WEEKEND»
de er jaarlijks voor dat een feestende leid door oerkreten van het eerste gehore brengen.
l RECEPTEN
massa toch in goede banen geleid kan nummer Vulgaris Magistralis. Een giworden. Ruim 80 (gratis werkende) gantisch decor en Rockband in de Dit orkest heeft al jarenlang groot sucPOELIERS
vrijwilligers hebben elk jaar door hun hoogste versnelling zal de dan al kol- ces bij jong en oud en de gezamenlijk
inzet en inzicht er voor gezorgd dat kende massa geselen met oud en nieuw top 40 hit met Normaal was een prachtig hoogtepunt. De Glanerbrugger
steeds meer feestgangers de kas- werk.
Muzikanten zullen ± 10 Normaal- Kalkoenbovenbout
sa's passeerden.
songs spelen waarbij de 4 rockers hun op Lyonese wijze
Wat maakt Toldiek zo speciaal? Het is
vokaal zullen begeleiden. Pierre voor 2 a 3 personen
teveel om op te noemen want vele be- Gert en Hermien
Knoops, Limburgs top-buutreedner verse kalkoenbout (ca. 500 g); l grote ui;
langrijke aspecten zijn daarvoor verantwoordelijk. De Achterhoekers zijn Deze gigantische show zal in de loop zal ook weer van de partij zijn.
250 g tomaten; 150 g jonge groene erwten;
een beetje azijn, beter en olie; l dl vleesnat
(bouillon); peterselie, peper, zout

Vakantie en sociale
verzekering
De vakantietijd breekt weer aan. Als de
vakantieplannen eenmaal gemaakt
zijn, wordt het tijd een aantal zaken op
een rijtje te zetten die geregeld moeten
worden om van een onbezorgde vakantie te kunnen genieten.
Daarom geeft het Voorlichtingscen-

trum Sociale Verzekering jaarlijks de
folder 'Vakantie en sociale verzekering'
uit. De folder vertelt precies wat men
moet doen als men een uitkering ontvangt en op vakantie wil. Dit kan zijn
een uitkering van de socialie dienst,
maar ook een Ziektewet-, WAO- of
AAW-uitkering of een werkeloosheidsuitkering.
In sommige gevallen is het voldoende
de uitkerende instantie in te lichten,

Weekend

Sausijsje in mosterdsaus
Verse worst wordt doorgaans gemaakt van varkensvlees en specerijen.
Ze wordt onder verschillende benamingen verkocht. Kleine worstjes die
van eenzelfde vulling zijn voorzien noemen we sausijzen. In ons land
vormen gebakken sausijsjes met bloemkool een traditioneel gerecht.
Dat het ook anders kan tonen wij u vandaag met plezier.
Reken voor 4 personen op 8 tot 12 sausijsjes (samen ca. 500 gram).
Leg de sausijsjes 5 minuten in water dat tegen de kook aan wordt gehouden. Hierdoor zullen ze tijdens het bakken niet open springen.
Laat de sausijsjes na het koken in een vergiet uitlekken, opdrogen en afkoelen. Haal ze daarna door wat melk en paneer ze met brood-, beschuitkruim of paneermeel.
Verhit 50 gram boter in een koekepan en bak de sausijsjes er onder
voortdurend keren gedurende 15 minuten heel zachtjes in. Neem de gebakken sausijsjes uit de pan. Roer 2 eetlepels gezeefde bloem door de
braadboter en voeg er onder voortdurend roeren langzaam 4 deciliter
bouillon (event. van tablet, korrels of poeder) aan toe. Blijf zolang roeren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjes pruttelen.
Schenk de saus daarna door een zeer fijne zeefin een ander pannetje.
Breng de saus opnieuw aan de kook. Voeg er 2 theelepels azijn, l theelepel suiker en wat zout en peper aan toe. Klop er vlak voor het opdienen 2
eetlepels fijne Franse mosterd en ca. 35 gram boter door.
Tip: geef gebakken sausijsjes in mosterdsaus bij prei, bleekselderij, witlof en peulvruchten.
Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: ca. 2295 kj (550 kcal)

dat men met vakantie gaat. In andere
gevallen moet men uitdrukkelijk om
toesteming vragen en soms is er een
beperking in de vakantieduur.
Ook geeft de folder aan, hoe men kan
voorkomen dat men zelf voor de ziektekosten opdraait als men in het buitenland onverhoopt in 'medische handen'
valt. Wordt men toch ziek, dat heeft
men recht op ziekengeld als men in

Bereiding: De gekruide verse kalkoenbovenbout in boter en olie bruin braden. Als het vlees ongeveer half gebraden is, de in fijne schijven gesneden en
gebraden ui toevoegen. Opkloppen
met 2 eetlepels azijn en laten indikken.
De vleessaus bijvoegen. Alles samen,
met de in 4 delen gesneden tomaat en
de jonge erwten laten gaarkoken. Met
peterselie bestrooien en opdienen met
rijst. Eet smakelijk.

IK GING ALTIJD ALLEEN MAAR MET
VAN DIE HELE KLEINE
GLAASJESOM.
KAN JE NOU OOK EENS
GROTE JONGENS
LEREN KENNEN IN
DE GLASBAK.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Streek-WV Achterhoek
brengt fietsgids uit met route
langs tientallen kastelen
Sedert eind mei 1990 is het boekje Kastelenfietsroute Oost-Gelderland van de Streek-WV Achterhoek verkrijgbaar. Dit boekje
bevat routekaarten plus de beschrijving van een fietstocht, waarvan de hoofdroute een lengte heeft van 355 kilometer. In het
boekje worden ook 8 fietsdagtochten van elk plm. 40 km beschreven. Deze komen alle weer terug op het punt van vertrek. Het
bijzondere van de Kastelenfietsroute Oost-Gelderland is, dat de
route onderweg is aangegeven met zeshoekige routebordjes. Tevens zijn er bij de meeste kastelen borden met informatie over het
huis geplaatst.
Voorts worden alle meer dan 60 kastelen en buitenplaatsen in Oost-Gelderland, waar de route langs voert, uitgebreid in het drukwerk beschreven. Van
de kastelen, die te bezichtigen zijn, zijn
ook de openingstijden vermeld.
Een route van 355 kilometer is voor velen te lang om in één dag te fietsen.
Een meerdaags verblijf is dan ook aan
te bevelen. Hiervoor worden in de kastelengids vele suggesties gedaan. Want

mogelijkheden zijn er in de Achterhoek volop. Of men nu alleen, met z'n
tweeën of met een hele groep is, voor
iedereen is wel overnachtingsaccomodatie te vinden in Oost-Gelderland.
Bovendien is de route zodanig uitgezet, dat men onderweg lagns veel hotels, campings en bungalowparken
fietst. Ook aan café's en restaurants
langs de route is gedacht.
En vindt men het lastig de eigen fiets

mee te nemen? Het boekje geeft ook het Munsterland. Recreatieschap
adressen, waar in Oost-Gelderland een Oost-Gelderland, Recreatieschap de
fiets kan worden gehuurd. Wanneer Graafschap, Sociaal Economisch Overmen is aangekomen in een plaatsje, leg Oost-Gelderland, en Streek-WV
waar men graag een museum zou wil- Achterhoek hebben naar aanleiding
len bezoeken of wilt weten, of er leuke hiervan deze fietsroute langs de Oostevenementen zijn, loop dan even de gelderse kastelen uitgezet. De route
WV binnen. De adressen staan in het sluit overigens ook aan op de hierboboekje vermeld. Kortom, het kastelen- .ven genoemde 100-Schlösserroute en
boekje is een gemakkelijke wegwijzer op de in 1991 uit te brangen kastelenvoor diegene, die een fietsvakantie route Twente-Graafschap Behtheim.
langs de Oost-Gelderse kastelen wil
Het boekje met een dikte van 88 pagimaken.
na's is vanaf eind mei verkrijgbaar bij
Het idee voor deze route werd geboren alle VW's, de boekhandel, het toerisnaar aanleiding van de in 1987 in het tisch bedrijfsleven in de Achterhoek en
Duitse West-Munsterland uitgebrachte bij Streek-WV Achterhoek, Postbus
100-Schlösserroute. Deze fietsroute 230, 7200 AE Zutphen, tel.
voert langs meer dan 100 kastelen in 05750-19355.

Gelderse gemeenten
ontvangen 6,5 ton aan
resultaatpremies
Elf Gelderse gemeenten ontvangen in totaal 6,5 ton aan resultaatpremies voor de reductie van verkeersslachtoffers. De premies
werden uitgereikt door ir. W.H. Barentsen, Hoofingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat en de gedeputeerde T.R. Doesburg,
voorzitter ROVG, op 13 juni jl. in het Huis der Provincie te Arnhem.
Dit jaar werden resultaatpremies uitgekeerd aan gemeenten die over 1989
een reduktie van het aantal verkeersslachtoffers van 15% hebben bereikt
ten opzichte van het peilgemiddelde
(l984 t/m 1986).
Reeds ontvangen resultaatpremie in de
jaren 1987 en 1988 wordt hierbij in
mindering gebracht van de te ontvangen premie over 1989. In Gelderland
betrof het de volgende gemeenten:
- Arnhem: -18,4% in 1989, voor de
eerste maal premie, f460.000,—.
— Samenwerkingsverband
Aalten/
Lichtenvoorde: ook al in 1987 en
1988 in totaal f75.000,— premie,
over 1989 een reductie van 16,7%,
geeft f 15.000,— premie.
— Samenwerkingsverband Elst/Heteren: ook al in 1987 en 1988 in totaal
f 100.000,— premie, over 1989 een
reduktie van -25%, geen premie.
- Putten: ook al in 1987 f45.000,—
premie, over 1989 een reduktie van
-25%, geeft f60.000,— premie.
- Culemborg: -20% in 1989, voor de
eerste maal premie, f 45.000,—.
— Samenwerkingsverband HummeloKeppel/Angerlo/Doesburg/Wehl:
-15,4% in 1989, voorde eerste maal
premie f60.000,—.
De in 1987 gestartte stimuleringsaktie
Aktie -25% verkeerslachtoffers in het
jaar 2000 bestaat uit 3 pijlers:
— De resultaatpremie: Elke gemeente
die de taakstelling -25% verkeersslachtoffers onderschrijft, krijgt
f l,— per inwoner als startgeld. In
Gelderland hebben alle 86 gemeenten zich voor de aktie aangemeld.
— De aanmoedigingsprijzen: Om

mensen of organisaties die zich op
een bijzondere wijze voor de verkeersveiligheid inspannen eens in
het zonnetje te zetten, wordt jaarlijks voor f 50.000,— aan aanmoedingsprijzen uitgekeerd.
— De resultaatpremies: Indien een gemeente er in slaagt een reduktie van
5% verkeersslachtoffers per jaar te
behalen ten opzichte van het peilgemiddelde (1984-1986), wordt
f 5.000,— per reduceerd slachtoffer
uitgekeerd.
De stimuleringsaktie Aktie -25% is in
1987 gestart als een experiment voor
driejaar. Gezien de grote stimulerende
werking van deze regeling, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten de aktie voort te zetten, zeker tot en
met 1994, waarschijnlijk tot 2000. Voor
wat betreft de wijze waarop over '90 e.v.
jaren de resultaten berekend gaan worden zullen enkele wijzigingen aangebracht worden, m.n. voor wat betreft
het verrekenen van het effect van door
gemeenten niet beïnvloedbare factoren als het zijn van een groeigemeente
e.d. Details staan nog niet vast.
Wel staat vast, dat een vierde pijler vanaf dit jaar wordt toegevoegd. De financiën voor wel geraamde, maar niet uitgekeerde •,resultaatpremies zullen per
jaar beschikbaar komen voor een regionale 'Ondersteuningsregeling aktie
-25%'. Deze door Rijkswaterstaat beheerde subsidieregeling geeft de mogelijkheid om gemeentelijke verkeersveiligheidsp*rojecten v.w.b. de uitvoering voor 50% te subsidiëren. Voor
1990 is voor Gelderland f 500.000 —
beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Gelderland in Proza, Poëzie en Prenten:

Cherry Duyns, Armando,
herenleed en Ruurlo
In de maand juni verschijnt in de serie Gelderland in Proza, Poëzie en Prenten de uitgave over Ruurlo. In dit buitengewone boekwerkje vertelt Cherry Duyns over enkele vrienden uit voorbije
dagen die hij nog steeds begroet. Armando vertelt zijn eigen verhaal door middel van een prent. Daarmee is een nieuwe en bijzondere stap gezet op weg naar een in totaal 90-voudige 'liefdesverklaring' aan de hele provincie Gelderland.
Cherry Duyns (1944) maakte documentaire films voor de VPRO-televisie
en schrijft. Hij maakte onder meer 'Levensberichten', een drieluik over de
kankerafdeling van het VU-ziekenhuis
in Amsterdam, waarvoor hij in 1987
werd onderscheiden met de Nipkowschijf. Voor de film 'De Wording', het
officiële geschenk voor de 50-jarige koningin Beatrix, ontving hij 'Het Gouden Kalf. In 1988 verscheen van zijn
hand de roman 'de Zondagsjongen' en
in 1989 de verhalenbundel 'De Bovenman'.
Armando werd in 1929 in Amsterdam ,
geboren als H.D. van Dodeweerd. Hij
is beeldend kunstenaar, dichter-schrijver, publicist en acteur. Hij was onder
meer betrokken bij de 'Nederlandse
Informele Groep', de 'Nul-groep',
'Gard-Savik' en 'De Nieuwe Stijl'. Sinds
1979 woont en werkt hij in Berlijn, wat
hem de gelegenheid biedt zijn gevoelens over de tweede wereldoorlog ter
plekke verder te onderzoeken. De resulaten daarvan zijn terug te vinden in
schilderijen en tekeningen en in verslagen voor het NRC-Handelsblad. Recent verschenen de roman 'De straat
en het struikgewas', de dichtbundel
'De Veldtocht' en de monumentale
kunstcatalogus 'Die Berlinerjahre'.
Beide kunstenaars werkten eerder samen aan 'Herenleed' voor de VPROtelevisie, een programma van weemoed en verlangen. Sinds drie jaar
wordt Herenleed ook op het toneel opgevoerd.

Cherry Duyns en Armando nemen
deel aan de serie Gelderland in Proza,
Poëzie en Prenten, die wordt uitgebracht ter gelegenheid van het 15-jarig
jubileum van de Stichting Beeldende
Kunst Gelderland. Voor elke gemeente
en streek in deze provincie wordt gezocht naar een beeldend kunstenaar
en een schrijver of dichter die er een
speciale binding mee hebben. In totaal
90 maal wordt hun creativiteit ingezet
om die speciale band onderwerp van
nieuw werk te maken. Daarna worden
hun bijdragen telkens verwerkt tot een
bibliofiele uitgave die in een oplage
van 100 verkrijgbaar is. Zo wordt in een
periode van drie jaar een unieke serie
hedendaagse beeldende en literaire
kunst gecreëerd.
Ook deze maand juni verschijnen er
drie nummers. Naast dat over Ruurlo
komen er delen uit over Groenlo en
Millingen aan de Rijn. Harrie Blanken
(tekst) en Willem te Molder (prent) leverden hun bijdrage voor de uitgave
over Groenlo. Millengen aan de Rijn
komt aan de orde in het werk van de
kunstenares Pauline Lutters en schrijver Nol Heil.
Reserveringen en nadere informatie:
Stichting Beeldende Kunst Gelderland, 'Het Presickhaeffs Huys', Kerkstraat 19, 6811 DL Arnhem, tel.
085-427837 of 085-426603. Oplage
120 genummerde exemplaren per uitgave, waarvan 100 bestemd voor de verkoop.

Badpak gekrompen ? ?
Kom naar

Weight Watchers
VORDEN
Elke woensdag 18.30 uur Dorpscentrum.
Ingang parkeerplaats.
Inlichtingen: mevr. Brouwer, tel. 05735-3188.

9,95

3 bOS SNIJBLOEMEN naar keuze

Vordense
Klootschietmarathon
. {ca. 10km)
voor straten, families, buurten enz.
op 24 juni bij

Café 't Zwaantje Vorden
Aanvang Heren: 10.30 uur
Aanvang Gemengd en Dames: 11.00 uur
Max. 1 pers. per team. Lid NKB - AKF - NKF.

6 Anjers
voor de tuin

2 mooie Begonia's

9,00

3 Geraniums

7,50

3 Fuchsia's

7,50

L 3 Kaap Viooltjes

9,75H
3,95

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

Opgaves liefst vóór 23 juni bij:
D. Regelink 05752-1328 of 05752-1661
Organisatie Buurtvereniging 'Delden'

BOVAG

RIJSCHOOL
HORSTMAN
RIJSCHOLEN

DE VALEWEIDE-bloemen

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Bij ons zorgen

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kostbare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

KS1ML *

Vers van de Warme Bakker:

scoort altijd!
Dit weekend:

VAKANTIEWERKER

TE KOOP:

verenigingsclubhuis
(geheel hout)

GEZOCHT
PERIODE: juli + augustus 1990

Oppervlakte: 21x10 mtr.
kantinegedeelte met voorbouw 5 x 3 mtr. en
achteruitbouw 3 x 1 2 mtr. met kap.
Het is mogelijk om het geheel te bezichtigen en
wel op vrijdag 22 juni van 19.00 - 21.00 uur en
op zaterdag 23 juni van 10.00 -12.00 uur.
(voetbalveld Oude Zutphenseweg te Vorden)
Briefjes inleveren:

Deense
Koffievlinders

sekr. V.V. Vorden
G.E. Stokkink-Vlogman
deBongerd 17
7251 CC Vorden '
Tel.nr. 05752-2575

goed gevuld met vers fruit

fons Jansen

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

installatiebedrijf
^

Installatie en
——
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud
van gastoestellen en elektriciteitswerken

GEWOON GEWELDIG LEKKER

'klein onderhoud /
schilderwerk /
terrein - werkzaamheden enz...

4 halen en de 56 QfötJS
't winkeltje in vers brood en banket

Contact opnemen met: Johan Mensink.

Kaptein

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten
Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Motorbrandstoffen en smeermiddelen
Nijverheidsweg 2 - Postbus 7 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1736

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634 *

OPRUIMING

DE EERSTE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN STAAN VOOR U KLAAR
SLAAPKAMER 140/200
0/200
van:_B65r-

389,slaapkamer in wit
essen struktuur

nu:

698-

St_.

KOOPJES IN
WOIMIIMGTEXTIEL
SPREIEN IN ALLE MATEN MET
KORTINGEN VAN 25% TOT 75%
COUPONNEN
GORDIJNEN EN VITRAGES

DEKBEDOVERTREKKEN

OOK IN: 160x200

VOOR STUNTPRIJZEN
DEKBEDDEN SYNTH.
4-SEIZOENEN UITVOERING

fff

(2lagen)

«Bi

135x200 149,200x200 199,—
240x200 239,—
Bij aankoop van 1 p«/»r trouwringen
krijgt U non brttjant ww»
O.QZ «n. (n Uw trouwring g»zot,

GRATIS

TOOGKAST 1.20 mtr. breed
in blank of donker eiken
van: ±&5QTvoor:

Op Anjer
garantie op materiaal «n
fabrikagefouten.

1398-

06
3 + 2-ZITS
JZ29&-

1898,-

ROYALE EIGENTIJDSE ZITGROEP
bekleed met een decoratieve stof
De hoge rugleuning biedt een zeer komfortabele zit.
Nu tijdelijk als 3-2 kombinatie.
-i QQQ
van: 2298,voor: l ö%/ö5

TAPIJTVorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
E/bergen - J. W. Hagemanstraat3 - Tel. 05454-74190

aanbiedingen
VAN DE ROL EN
VELE COUPONNEN

juwelier

siemerink

oo opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Geslaagden
Muziekvereniging
'Concordia'
Een tiental leerlingen van de plaatselijke muziekvereniging 'Concordia' hebben met succes een muziekexamen afgelegd. Deze examens werden gehouden onder supervisie van de
muziekschool Zutphen, welke tevens
voor de opleiding van de kandidaten
zorg draagt.
De diploma's zijn officieel erkend door
het ministerie van WVC en hebben
daardoor tevens een maatschappelijke
waarde. De geslaagden zijn: Karolien
Heutink en Sandra Brunnekreeft voor
trompet; Dirk van Dijk en Karen Wullink voor klarinet A en Heidi Willems
voor altsax A.
Voor het B-diploma slaagden Debbie
Barink en Rianne Nijhuis op hobo;
Mark Heuvelink bariton en Bernadet
Grootbod op klarinet. Robert Walgemoet slaagde op slagwerk voor het
C-diploma!
Deze resultaten zijn het bewijs dat de
ingeslagen weg van Concordia nl. het
opleiden via de muziekschool met zitting in Vorden, duidelijk zijn vruchten
afwerpt. Het harmonieorkest krijgt
daardoor tevens weer versterking van
jonge gediplomeerde aankomende
muzikanten, hetgeen voor Vordens
oudste culturele vereniging zeker toekomstperspektief biedt.
Voor het komende leerjaar zijn door
deze resultaten nog enkele instrumenten beschikbaar, zij het in beperkte
mate gezien de konstante stroom aanmeldingen.

JUNI:
19-20-21-22 ZwemvierdaagseVorden.
21 PCOB gaat uit vesperen.
22 Open Tafel, SWOV.
23 Kinderfeestmiddag, Sursum Corda
in Dorpscentrum.
23 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
25 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,
Vorden.
26 Stertocht, Muziekverenigingen in
het Dorp (Sucovo).
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Prettymarkt Vorden,
Zwemver.
JULI:
l HSV 'de Snoekbaars',
seniorenwedstrijd.

2 ANBO, jeu-de-boule en
klootschieten op camping 'De
Goldberg'.
3 Soos Kranenburg.
3 Open Tafel SWOV.
6 Open Tafel SWOV.
7 Pretttymarkt Vorden '64.
8 Fietstocht Kranenburg.
9 ANBO, klootschieten 'De
Goldberg'.
10 Open Tafel SWOV.
13 Open Tafel SWOV.
14-15 LudgermarktWichmond.
15 HSV'de Snoekbaars',
seniorenwedstrijd.
16 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
17 Soos Kranenburg, eindmiddag.
17 Open Tafel SWOV.
19 ANBO, braderie.
20 Tony Turner, disco-show, Goud van
Oud, De Herberg.
20 Open Tafel SWOV.
22 Zomertocht VRTC, start De
Herberg Vorden en Ras Ruurlo.
23 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
24 Open Tafel SWOV.
27 Open Tafel SWOV.
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap FC Twente.
30 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
31 Open Tafel SWOV.

SPORT- nieuws
V.R.T.C.
Achtkastelenrijders
Tijdens de laatste avonden van de fietsvierdaagse welke de V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' dit jaar voor de elfde
keer organiseerde hebben zich toch
nog een dertigtal fietsers aangemeld.
In totaal hebben zo'n 230 personen de
tocht uitgefietst. Zij die drie avonden
van de partij waren kregen een herinnering aangeboden.
Zondag 22 juli organiseert de V.R.T.C.
'De Achtkastelenrijders' een zomertocht voor het gehele gezin.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Point St. Max. Eerst binnenkomende duif om 13.43.10. Laatstbinnenkomende duif 14.14.6.
De prijzen werden gewonnen door: G.
en H. Boesveld 1,2,6,7,9,10; A. Lutteken 3,4;J. Eulink 5; M. Olieslager 8.
Een week eerder namen leden van de
P.V. Vorden deel aan een wedvlucht
vanaf Dourban. Prijswinnaars: A.A.
Winkels 1; J. Eulink 2,5; MJ. Bruggeman 3,7; H.A. Eykelkamp 4,9; H.W. Oldenhave 6; G. en H. Boesveld 8; F.
Hummelink 10.

Braakhekke en
Arendsen winnaar
twee-uurs cross
Stephan Braakhekke uit Vorden en
Waker Arendsen uit Hengelo zijn er
zaterdagmiddag in geslaagd om de
'Twee-uurs' cross in Vorden op hun
naam te schrijven.
Deze wedstrijd werd gehouden op het
'Delden-circuit' en werd georganiseerd
door de VAMC 'De Graafschaprijders'
uit Vorden. De bedoeling hierbij was
om te trachten in deze twee uren zoveel
mogelijk rondes af te leggen. Elk team
bestond uit twee rijders.
Braakhekke en Arendsen brachten het
tot 109 ronden; 2. Frank Arendsen,
Hengelo en Peter Lenselink, Eefde 106
ronden; 3. Marcel Bulten, Vorden en
DikWuestenenk, Hengelo 105 ronden.

A.s. zondagmiddag 24 juni word de 7e
ronde van Steenderen verreden, deze
zal beginnen met de categorie recreanten hiervoor is inschrijving mogelijk
tot een half uur voor de wedstrijd.
Daarna starten de liefhebbers/veteranen voor hun 50 km, hier zullen meer
dan 100 renners aan de start verschijnen met als regionale favorieten Ben
en Rudi Peters, Frans H avenaar en
Mark Holtslag.
Hierna begint de koers voor amateurs
dat de ronde van Steenderen in trek is
blijkt uit het aantal inschrijvingen over
de 100 renners. Dit komt door hel zeer
aantrekkelijke parcours voor de renners (selectief).
Favorieten bij de amateurs zijn Mano
Lubbers, Peter Makkink en Wim Bos-

behaalde hij een 4e plaats, z'n broer
Ben werd 13e.
Mano Lubbers reeds tijdens het Studenten Kampioenschap in Maastricht
naar een 6e plaats /ijn 'Giant' ploegmakker Edo Elfrink werd hier 2e.

P.V. de Blauwkras
Dourdan: 510km.
Gelost: maandag 11-6-1990 om 10.00
uur.
Volgorde van aankomst:
l en 6. Mevr. Becks; 2, 3 en 5. Comb. v.
Gijssel; 4. G. Nekkers; 7. G. Arendsen;
8. C. Goedhart; 9. H. ter Beek en 10. G.
Wenneker.

L. R. en
P.C. de Graafschap

(Zevenaar) 6-1/6-1; 2e Erwin Butselaar (Westervoort).
M.E. cat. 11 en 12 jr.: Ie Bauke Rouwhorst (Beltrum) 7-5/6-1; 2e H. Ballast
(Beltrum).
J.E. cat. 11 en 12 jr.: Ie Edwin v.d. V.
(Lichtenvoorde) 6-2/5-7/6-2; 2e MarEr waren diverse wedstrijden die kwali- tijn Foks (Zevenaar).
tatief op een hoog niveau stonden. M.E. 13-14 jr.: Ie J. Rouwhorst (BelMede door de fraaie weersomstandig- trum) 6-0/6-2; 2e Karjanne Wjeringa
heden waren er geen problemen met (Ruurlo).
J.E. 13-14 jr.: Ie Feike Heerze (Barhet afwerken van de wedstrijden.
chem) 6-1/6-1; 2e Pim Peeters (ZelHet gehele sportevenement werd ge- hem).
sponsord door de plaatselijke Rabo- M.E. 15-16 jr.: Ie Judith Lenderink
bank alsmede door Sportzaak Harbach (Didam) 6-2/6-4; 2e Chantal Bouwte Zutphen. Deze stelden ook de fraaie meister (Aal ten).
prijzen beschikbaar. Mart-Jan Baten- J.E. 15-16jr.: Ie Alwin Zwaan (Doetinburg zorgde voor het natje en droogje chem) 6-1/6-1; 2e Bram Klomps
van de bezoekers hetgeen gezien-het (Dinxperlo).
mooie weer nog best een drukke be- J.D. 11-12 jr.: Ie Mannes Smelt (Lodoeningwas.
chem)/Edwin v.d. Voort (Lichtenvoorde) 6-1/6-3; 2e Bram Buch (Zutphen)/Edwin Overbeek (Warnsveld).
J.D. 13-14 jr.: Ie Coppe Feenstra/Jan
J.E. cat. t/m 10 jr.: Ie Martijn Foks Smelt (Lochem).
vallen, toch bleven er nog 135 partijen
over die gespeeld moesten worden. De
sfeer was als vanouds ontspannen en
gezellig terwijl veel ouders zich de
moeite hadden getroost om de wedstrijden bij te wonen.

uitslagen

Bij het concours dat het afgelopen
weekeinde in Winterswijk werd gehouden behaalde Heidi Vruggink met haar
pony Danny in de klasse B-dressuur
een 4e prijs met 127 punten.

Open
Jeugdtoernooi
Tennis
De jeugdcommissie van het Vordens
Tennispark heeft over de periode 11
juni t/m 17 juni weer het jaarlijks terugkerende Openjeugdtoernooi georganiseerd. Er werden maar liefst 146
inschrijvingen ontvangen. Het maximale aantal toegestane partijen is 120.
De inschrijvingen kwamen uit het gehele land, maar ook veel Vordense
jeugdleden deden mee.
Om organisatorische redenen moesten
enkele partijen daarom komen te ver-

R.T.V. nieuws
De R.T.V. Vierakker-Wichmond heeft
weer een goede week achter de rug gezien de diverse resultaten. Rudi Peters
behaalde in Olst een verdienstelijke 5e
plaats bij de categorie liefhebbers.
Zaterdag 16 juni behaalde deze zelfde
renner een 3e plaats in het Betuwse
Zetten hij reed 3 ronden voor het eind
weg uit het peleton en kwam op de
meet enkele meters te kort om de koplopers Ap ten Have uit Elburg en
Adriaan v. Soest uitTiel te kloppen.
Zondag 17 juni behaalde Rembrand
Damen uit Hengelo, ook lid van de
R.T.V., een verdienstelijke 8e plaats in
zijn nieuwelingenwedstrijd in Elden
achter Arnhem. Jammer genoeg werd
hij door de jury niet geklasseerd. Peter
Makkink uit Vorden werd hier in zijn
cours over 80 km 12e.
Rudi Peters reed deze dag in Nijmegen
in een zware klimcours (Berg en Dal)

WEEKAANBIEDING

Vlotte sportschoen
maten 24 t/m 35
veter- of klittebandsluiting ^M
NU van 23,95 voor
Poster van Oranje-elf gratis.

voor de allerbeste schoen

ROBEERTSEN

VOOR
POELIERSKWALITEIT

Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

GRANDIOZE HEROPENING

Burg.
Galleestraat 67

op donderdag 21 juni
Profiteer 3 dagen lang van onze
aanbiedingen

(donderdag - vrijdag - zaterdag)

22,5 jaar VERS - 22,5 jaar KWALITEIT - 22,5 jaar BEKENDHEID

KALKOENDIJEN

Bij aankoop
van een bedrag
van 22,50
l kilo

VLEESWAREN:

KIPFILET
KIPFILET

met tuinkruiden en
met peterselie

KUIKENBOUTEN

100 gram

7251 EA Vorden
Tel. 05752-3433

ïndoor sport vorden
DE IDEALE VOORBEREIDING VOOR DE VAKANTIE!
Een reeds gebruinde huid biedt een goede bescherming tegen
zonnebrand en daarna blijft u langer 'VAKANTIEBRUIN'.
Maak kennis met onze nieuwe SNELBRUINER met maar liefst
DRIE GEZICHTSBRUINERS. *** NERGENS GOEDKOPER ***
Tot en met 31 juli 1990 hebben wij een grandioze aanbieding voor u:

10 x zonnen van f 95.- voor f 89.00
5x zonnen van f 55.- voor f 52.50

Fndoor sport vorden

gratis

Conditie- en bruiningscentrum

Laarstraat 82 Zutphen Tel. 05750-17707

VERANTWOORD, GEZELLIG
EN VOORDELIG TRAINEN

OPEL SERVICE

K€ w.j. c KOOI

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

W.J. v/d Kooi

OpeVIsuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

CONTACT

DERDE BLAD
Donderdag 21 juni 1990
52e jaargang nr. 12

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

voor de aanpassing en uitbreiding van
de ANWB-bewegwijzering. De ANWB
heeft hiervoor inmiddels een plan opgesteld. In de loop van dit jaar krijgt de
gemeenteraad een voorstel van burgemeesteren wethouders hierover.

UTelefoon gemeente: 05752-2323.
UHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Nieuw hekwerk om sportcomplex aan de
Zutphenseweg
In de begroting stellen burgemeester
en wethouders de gemeenteraad voor
om een bedrag van f38.600,— uit een
algemene reserve, waarvoor nog bestemmingen gevonden kunnen worden, te besteden voor een nieuwe afrastering voor de voetbalvelden. De oude
afrastering verkeert in zodanig slechte
staat dat het herstellen ervan niet meer
loont.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen- den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.
Brug in de Broekweg opknapbeurt in 1991.

I» GEMEENTERAAD
BUIGT ZICH OVER
DE BEGROTING 1990
Veel later dan normaal, zal de gemeenteraad de begroting voor het jaar 1990
vaststellen. Dit komt omdat door de financiële Afwikkeling van de gemeentelijke herindeling op een eerder tijdstip
nog geer^ juist beeld gegeven kon worden van de financiële positie van de gemeente.
Onder andere door de gemeentelijke
herindeling sluit de begroting met een
nadelig saldo van f 248.000,—. Burgemeester en wethouders doen de gemeenteraad dan ook voorstellen om tot
een sluitende begroting te komen.
Eveneens zal de raad beslissingen nemen over door burgemeester en wethouders voorgestelde investeringen.
Hiervoor zal een bedrag van ruim een
miljoen aan reserves gebruikt worden.
Onderstaand treft u een aantal punten
aan die in het investeringgschema zijn
opgenomen.
Opknapbeurt voor enkele werkruimten in
het gemeentehuis
Kasteel Vorden is nu 13 jaar in gebruik
als gemeentehuis. Enkele werkruimten
zijn reeds opgeknapt. In het bijzonder
wordt ook aandacht besteed aan de verlichting. Door het toenemend gebruik
van beeldschermen dienen hieraan hogere eisen gesteld te worden. Uit een
onderzoek van de Districtsge/.ondheidsdienst is gebleken dat de verlichtingssituatie op verschillende werkplekken ver beneden het aanvaardbare
niveau ligt. In totaal is met het opknappen van de diverse werkruimten
een bedrag gemoeid van f57.300,—.
Beveiliging diverse gemeentelijke gebouwen
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de gemeentelijke gebouwen beter te beveiligen.
Doordat de gemeenten nu zelfstandig
paspoorten en rijbewijzen uitgeven is
een van de consequenties dat de beveiliging van de gemeentelijke gebouwen
geoptimaliseerd dient te worden. Er zal
een electronische inbraakalarm-ringinstallatie aan geschaft worden.
Hierdoor is het mogelijk om de gebouwen te beschermen tegen inbraak/
diefstal, bescherming te bieden tegen
vernieling van inrichting en meubilair
of anderszins in het gebouw aanwezige
zaken en kunnen persoonsgegevens
worden beschermd.
De totale kosten hiervoor bedragen
f41.000,—.

ten en 5 brandkranen. Er dienen echter nog meer putten geboord te worden.
Burgemeester en wethouders vragen
hiervoor aan de gemeenteraad een bedrag van f30.000,—.
Brug in de Broekweg krijgt opknapbeurt in
1991
In het voorjaar van 1991 zal de brug in
de Broekweg, die in zeer slechte staat
verkeert, een opknapbeurt krijgen. Uit
een van een adviesbureau ontvangen
inspectierapport blijkt dat de totale
kosten f 175.000,— zullen bedragen.
Aangezien de opknapbeurt in 1991
oplaatsvindt, is deze investering niet
geheel in het investeringsschema
meegenomen. Burgemeester en wethouders stellen voor om een bedrag
van f 25.000,— beschikbaar te stellen
ten behoeve van de voorbereidingskosten voor het herstel van deze brug.
Enzerinckweg verhard
Van aanwonenden van de En/.erinckweg zijn klachten ontvangen over de
stofoverlast die veroorzaakt wordt door
het verkeer van en naar de camping de
Reehorst. Burgemeester en wethouders waren van plan om deze weg te
verharden zodra de Hamelandweg tussen de Ruurloseweg en de Enzerinckweg verbeterd zou worden. Aangezien
deze weg in 1990 verbeterd zal worden
kan nu ook de Enzerinckweg verhard
worden.
De
kosten
hiervoor
bedragen
f 120.000,—. Aangezien de aangelanden te kennen hebben gegeven bereid
te zijn bij te dragen in de kosten, stellen
burgemeester en wethouders voor om
een bedrag van f 110.000,— op het investeringsschema te plaatsen.
Omleiding doorgaand vrachtverkeer
In de aanbiedingsbrief bij de begroting
1990 geven burgemester en wethouders, naast de toelichting op tal van investeringen, ook een overzicht van de
stand van zaken over de omleiding van
het doorgaande vrachtverkeer.
Tegen de beslissing van de provincie
om het bestemmingsplan voor de Rotonde niet goed te keuren, heeft de gemeenteraad beroep bij de Kroon ingesteld. De procedure hiervoor kan
maximaal anderhalfjaar duren. Bin-

nenkort komt er een voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om te besluiten tot onteigening van de gronden die voor de
aanleg van de rotonde nodig zijn.
Zodra de mini-rotonde is aangelegd en
het kruispunt Zutphenseweg en Rondweg is aangepast, kan het verkeersbesluit tot omleiding van het doorgaande
vrachtverkeer worden genomen. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan. Als de herinrichting een feit is kan begonnen worden
met het herinrichten van het dorpscentrum. Ook de Zutphenseweg kan dan
verder worden aangepast.
Burgemeester en wethouders streven
ernaar om een gedeelte van het herinrichtingsplan al voor de omleiding
van het doorgaande verkeer uit te voeren. Technisch gezien is dit mogelijk
voor die gedeelten die buiten de
Dorpsstraat en de Zutphenseweg zijn
gelegen, namelijk het Marktplein, de
Raadhuisstraat en een gedeelte van de
Burgemeester Galleestraat.
Naar verwachting zal de Vordense ondernemersvereniging op korte termijn
met plannen komen over de bevoorradingsweg. Zodra deze plannen de
goedkeuring van burgemeester en wethouders krijgen, zullen de procedures
in gang gezet worden om tot realisering van de bevoorradingsweg te komen.
Akoestische onderzoeken naar de effecten vinden plaats in de kom van het
dorp en hebben reeds plaatsgevonden
voor een twintigtal woningen langs de
Horsterkamp en het kruispunt Klumper. Aan de hand van die onderzoeken
kan nagegaan worden of er geluidsisolerende voorzieningen aan die betrokken woningen moeten worden getroffen. Voor drie woningen bij het kruispunt Klumper staat dit vrijwel vast.
De financiële middelen zijn voorlopig
toereikend (er is een reserve gevormd)
voor de realisering van de totale verkeersomleiding exclusief de herinrichtingvan het centrum. De kosten exclusief herinrichting van de kom van het
dorp bedragen f916.000,—.
Aanpassing ANWB bewegwijzering
Al eerder heeft de gemeenteraad een
bedrag van f 25.000,— gereserveerd

Automatisering
Door de steeds groter wordende mogelijkheden om zaken te automatiseren,
zoals bijvoorbeeld het kadaster en be-.
heerspakketten ten behoeve van de afdeling gemeentewerken en de salarisadministratie, stellen burgemeester en
wethouders voor om een bedrag van
f 17.800,— uit te geven voor aanschaf
van soft- en hardware.
Uitbreiding brandkranen en brandputten
Veiligheid van de burger staat hoog in
het vaandel van de gemeente. In de
raadsvergadering
van
september
jongstleden is een bedrag van
f 27.000,— beschikbaar gesteld voor
het maken van 5 geboorde brandput-

Enzerinckweg verharden L v. m. stofoverlast aanwonenden. l

Voorzieningen en structurele verhoging
subsidie voor zwembad
Om het zwembad voor bezoekers aantrekkelijk te houden wil het bestuur
van het bad nog dit jaar een nieuwe
(betonnen) tafeltennistafel, zitjes met
parasols rondom het lage bad, 4 warmwaterdouches en 2 electrische haardrogers aanbrengen. Kosten: f17.000,—.
Het bestuur van het zwembad is bezig
met het opstellen van een beleidsnotitie over de toekomst van het zwembad.
Deze notitie zal in de loop van dit jaar
aan de gemeenteraad worden aangeboden.

!• GEMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
26JUNI
Tijdens deze vergadering, die om 15.00 uur begint en gehouden wordt in
het gemeentehuis, staan de volgende punten op de agenda:
— vaststelling begroting en investeringsschema 1990;
— invalidenparkeerplaatsen;
— verzoek om bestuurscompensatie voor huisvernummeringen Insulindelaan;
— aanschaf milieuboxen; wijziging verordening Reinigingsheffingen 1990;
— geïntegreerde dienstverlening Bank voor Nederlandse Gemeenten;
— vaststelling plan voor nieuwe basisscholen 1991-1994;
- verlenging VUT 59,5 tot l januari 1990;
— wijziging Algemeen Ambtenaren Reglement in verband met verlenging
zwangerschaps- en bevallingsverlof;
- Ie wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaar—
en beroepschriften gemeente Vorden;
— grondruil met de Stichting 'Het Geldersch Landschap' en pachtontbinding;
— verwerving perceel grond om-niet van Woningbouwvereniging 'ThuisBest';
— garantiesubsidie folkloristisch festival;
— vaststelling tariefverordening Sporthal 'tjebbink;
— wijziging Algemene plaatselijke verordening;
— vervangingen uitbreiding materieel gemeentewerken;
— beschikbaarstellen krediet voor het bouwrijpmaken van gronden in het
complex Industrieterrein III.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor dit bedrag uit de
reserve voor basisvoorzieningen te halen.
1989 kan met zijn schitterende zomer
een bijzonder goed jaar voor het zwembad worden genoemd. Uit de jaarrekening van het zwembad blijkt echter dat
er een tekort is van f 71.000,—. In de
begroting gaat de gemeente er echter
van uit dat de gemiddelde jaarlijkse bijdrage bijna f 60.000,— bedraagt. Gelet
op het tekort van het zwembad over
1989, een topjaar, is dit bedrag achterhaald.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad dan ook voor om in
de begroting rekening te houden met
een structurele verhoging van het subsidie van f22.000,— per jaar.
Aanleg speelterrein in Hoetinkhof
Indien de gemeenteraad akkoord gaat
met het voorstel van burgemeester en
wethouders zal in het noordwesten van
Hoetinkhof het laatste speelterrein in
die wijk worden aangelegd. Hiervoor is
een
bedrag
beschikbaar
van
f 10.000,—.
12 Plaatsen in Vorden voor
kinderdagopvang
Met ingang van 1990 is er een rijksregeling kinderopvang in werking getreden. Het is de bedoeling om in Vorden
12 plaatsen voor kinderdagopvang te
realiseren. De kosten per plaats zijn
f 14.000,—. Burgemeester en wethouders proberen een aantal plaatsen tegen kostprijs aan bedrijven te verhuren. Hierdoor daalt de bijdrage van de
gemeente als subsidieverstrekker. Voor
het eigen personeel zal de gemeente
mogelijk zelf enkele plaatsen kunnen
huren.
Van het rijk krijgt de gemeente een bijdrage van maximaal f 50.000,— voor
10 gerealiseerde plaatsen. Na aftrek
van alle subsidie, te verhuren plaatsen
aan bedrijven en ouderbijdragen blijft
een bedrag ten last van de gemeente
van f62.000,—.
Mogelijk al in 1990 invoering
mini-containersysteem voor ophalen
huisvuil
Burgemeester -en wethouders hopen
nog dit jaar het mini-containersysteem
voor het ophalen van huisvuil in te
kunnen voeren. Dit loopt vooruit op
een door het Gewest Midden IJssel in te
voeren dubbel-systeem. Hierin kunnen
groente-, fruit- en tuinafval en het overige huisvuil apart in gedaan worden.
Groente-, fruit- en tuinafval wordt dan
apart afgevoerd om er compost van te
maken. Dit levert weer een belangrijke
bijdrage voor de verbetering van het
milieu. Het overige huisvuil, de zogenaamde 'restfractie' zal gestort blijven
worden op Armhoede.

Zwembad structurele verhoging van subsidie.

Onvermijdelijk bij invoering van dit
systeem is een verhoging van de reinigingsrechten. Doordat echter de stortkosten omlaag gaan zal deze verhoging
waarschijnlijk beperkt kunnen blijven.
Verscherpen controle op overtredingen
milieuwetgeving
Ter verbetering van de controle op de
milieuwetgeving stellen burgemeester
en wethouders de gemeenteraad voor
om in de begroting 1990 rekening te
houden
met een
bedrag van
f27.750,—. Voor 1991 moet rekening
gehouden worden met een formatieplaats extra. De kosten hiervoor bedragen f60.000,—.
Indien de gemeenten in 1994 een voldoende handhavingsniveau hebben
bereikt, stelt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu een subsidie beschikbaar. Binnen het samenwerkingsverband Midden IJssel vindt hierover thans intensief overleg plaats over de vraag hoe of
dit het best gezamenlijk aangepakt kan
worden.
Bodemsanering
Dit jaar starten de bodemsaneringsprojekten Ten Have en Empo. De kosten die de gemeente daarbij moet maken worden geschat op f45.000,—.
Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor dit bedrag uit de algemene reserve te putten en toe te voegen
aan de middelen voor de bodemsanering.
Bestemmingsplannen voor het dorp
Vorden op de helling
Voor het dorp gelden nu ongeveer 20
verschillende bestemmingsplannen.
Door
de
verschillen
in
die
bestemmingsplannen ontstaat een zekere mate van rechtsongelijkheid. Ook
zijn veel van de bestemmingsplannen
niet actueel meer.
Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor om in vier fasen de herziening en de deregulering (minder en

eenvoudiger regels) aan te pakken. De
totale kosten hiervoor bedragen
f582.000,—.
Bestemmingsplan buitengebied van 'Oud
Warnsveld' herzien
Het bestemmingsplan voor het van de
gemeente Warnsveld naar Vorden
overgekomen gebied dateert van 1971.
Aan veel bepalingen hebben de provincie en de Kroon goedkeuring onthouden. Gelet op het voor Vorden van
kracht zijnde bestemmingsplan Buitengebied, dat van 1982 dateert, is het
bestemmingsplan voor Warnsveld niet
actueel meer.
Bij bouwplannen hebben burgemeester en wethoduers dan ook al diverse
malen zogenaamde partiële herzieningen van het bestemmingsplan moeten
toepassen. Dit is een voor aanvragers
om een bouwvergunning een tijdrovende en kostbare procedure.
Burgemeester en wethouders vragen
de gemeenteraad dan ook om in de begroting rekening te houden met een
bedrag van f. 180.000,— voor het herzien van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1971' van de gemeente Warnsveld.
Belastingen
Reinigingsheffingen
Het tarief voor de reinigingsheffingen
is voor 1990 vastgesteld op f 100,—.
Indien de kosten tussentijds voor de
gemeente omhoog gaan, dan kan het
tarief van deze belasting eveneens gewijzigd worden. Tussentijdse verhoging van de reinigingsrechten is derhalve mogelijk.

Vervolg
zie ommezijde
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Gemeentenieuzvs
Hondenbelasting
De tarieven voor de hondenbelasting
zullen in 1990 niet gewijzigd worden.
In een periode van driejaar is het tarief
met bijna 100 procent gestegen. Het
aantal honden in Vorden is gelijk gebleven, ongeveer 1100.
Onroerend goedbelastingen
Het tarief voor de OGB voor 1990 is
met 10 procent verhoogd en vastgesteld op f 2,75 voor eigenaren en f2,25
voor gebruikers per f 3000,— economische waarde. Voor 1990 is een verdere verhoging van deze belasting uitgesloten omdat terugwerkende kracht bij
belastingverhoging niet is toegestaan.
Rioolrechten
Naar de invoering van rioolrechten
vindt een onderzoek plaats. Een notitie
hierover willen burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk aan de
gemeenteraad aanbieden.
Toeristenbelasting
Een toeristenbelasting kan de gemeentelijke inkomsten verhogen. De gemeente Warnsveld onderzoekt de mogelijkheden voor invoering ervan voor
enkele van de in het gebied De Graafschap gelegen gemeenten, om zo tot

een gelijke vorm van toeristenbelasting
in deze gemeenten te komen.
De eventuele opbrengsten van deze belasting gaan naar de algemene middelen, dat wil zeggen dat ze niet per se aan
het toerisme besteed hoeven te worden.
Vergroting opslagmogelijkheid voor klein
chemisch afval
De op de gemeentewerf geplaatste
container waar al het chemisch afval
dat u brengt bewaard wordt, is voor het
grote aanbod te klein. Dit is een verheugende ontwikkeling.
Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor om in de begroting rekening te houden met het geschikt maken van een deel van de zoutloods voor
het opslaan van chemisch afval. Aangezien de opslag aan strenge eisen moet
voldoen bedragen de kosten voor het
geschikt maken van de open zoutloods
f65.000,—.
Uitstel vervanging materialen en treffen
van bouwkundige voorzieningen aan
sporthal 'tjebbink
Op grond van de slechte financiële positie van de gemeente willen burgemeester en wethouders wachten met
het vervangen van reeds afgeschreven
gymnastièkmaterialen voor de sporthal. De totale kosten van vervanging
zouden f85.000,— bedragen. Ook enkele te treffen bouwkundige voorzieningen, die samenhangen met het vervangen van de gymnastièkmaterialen,
hoeven niet direkt getroffen te worden.

JLEG INVALIDENPARKEERPLAATSEN OP HET
MARKTTERREIN EN DE RAADHUISSTRAAT
De Werkgroep Toegankelijkheid van de Stichting Welzijn Ouderen Vorden heeft
verzocht om enkele invalidenpareerplaatsen in het dorp aan te leggen. Burgemeester en wethouders kunnen met de aanleg hiervan instemmen. Op het marktterrein komen 2 invalidenparkeerplaatsen, in de Raadhuisstraat op de parkeerplaats bij het politiebureau komt een invalidenparkeerplaats. Aangezien deze
plaatsen breder moeten zijn om de gelegenheid te geven in— en uit een rolstoel
te komen nemen de twee parkeerplaatsen op het marktterrein de ruimte van drie
gewone parkeervakken in beslag.
Degenen die van een invalidenparkeerplaats gebruik wil maken dient in het bezit
te zijn van een landelijke invalidenparkeerkaart of een plaatselijk geldende ontheffing. Deze kunt u aanvragen op het gemeentehuis.
De vakken zullen aangegeven worden door geschilderde markeringen op de verharding en door het plaatsen van borden volgens het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens.
Indien de gemeenteraad met het voorstel van burgemeester en wethouders instemt, zullleri de parkeerplaatsen zo spoedig mogelijk aangelegd worden.
Geen schadevergoeding voor huisvernummeringen Insulindelaan
Doordat er aan het begin van de Insulindelaan appartementen bijkomen,
krijgt een groot deel van de Insulindelaan nieuwe huisnummers. Dat de bewoners van die huizen daardoor kosten
maken is duidelijk. Een groot deel van
die bewoners heeft de gemeenteraad
verzocht om die kosten te vergoeden.
Tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis hebben de bewoners hun verzoek nader toegelicht.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad echter voor om de
kosten niet te vergoeden. Zij vinden dat
deze behoren tot het algemeen maatschappelijk risico. Ook gaat het om betrekkelijk geringe kosten. Uit eerdere
uitspraken die door de rechter gedaan
zijn is ook gebleken dat gemeenten
deze kosten voor huisvernummeringen niet behoeft te vergoeden.
Op een soortgelijk verzoek van enkele
bewoners van de Burgemeester Galleestraat heeft de gemeenteraad ook negatief beslist. Door de bouw van de winkelpanden aan het begin van de Burgemeester Galleestraat was het noodzakelijk om ook een deel van de
huisnummers in die straat te wijzigen.
Milieuboxen voor de inwoners van
Vorden; reinigingsrechten gaan omhoog
Indien de gemeenteraad akkoord gaat
met het voorstel van burgemeester en
wethouders om een bedrag van bijna
f 70.000,— beschikbaar te stellen voor
het huis aan huis verspreiden van milieuboxen, wordt waarschijnlijk in september op ieder adres een milieubox
geleverd. Burgemeesteren wethouders
hebben gekozen voor de Curver mi-

lieubox, een handzame stevige box
met een sluiting die bijna niet door
kinderen opengemaakt kan worden.
In hetzelfde voorstel stellen burgemeester en wethouders voor om de
Reinigingsheffing te verhogen. Door
de stijging van de kosten voor het ophalen van het huisvuil, de hogere stortkosten, de uitbreiding van het aantal
glascontainers, het inzamelen van
koelkasten, de garantieprijs voor het
ophalen van oud papier zal er door de
burger meer betaald moeten worden.
Uigangspuntvoor het tarief is 100 procent dekking van de kosten. Per perceel
komen de kosten nu per belastingjaar
op f 126,—.
V aststelling plan voor nieuwe basisscholen
Ingevolge de Wet op het Basisonderwijs dient jaarlijks een aanvulling op
het driejarenplan voor het aantal basisscholen te worden vastgesteld door de
gemeenteraad. Deze kan jaarlijks nieuwe openbare basisscholen in een plan
opnemen. Er bestaat in Vorden echter
geen behoefte aan een tweede openbare basisschool. Ook van de zijde van het
bijzonder onderwijs is te kennen gegeven dat een uitbreiding van het aantal
scholen niet nodig is.
Verordening bezwaar- en beroepschriften
gemeente Vorden aangepast
In de 'Verordening op de behandeling
van bezwaar- en beroepschriften voor
de gemeente Vorden' zijn enkele kleine drukfouten geslopen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de verordening aan te
passen.
Bijna iedereen die een bezwaarschrift
indient, krijgt te maken met de bepalingen in deze verordening. Het be-

langrijkste is dat u door een onafhankelijke commissie gehoord wordt die of
de burgemeester, of burgemeester en
wethouders of de gemeenteraad over
een te nemen beslissing op het bezwaarschrift een advies geeft.
Grondruil met stichting Het Geldersch
Landschap
Voor de aanleg van de rotonde ten behoeve van de omleiding van het doorgaande vrachtverkeer, heeft de gemeente van de Stichting Het Geldersch
Landschap ongeveer 630 m 2 grond
nodig langs de Ruurloseweg.
Het Geldersch Landschap wil de eigendom verwerven van een gedeelte berm
langs de Kiefskampweg, dat aan het
landgoed Kiefskamp grenst. Over een
oppervlakte van 7380 m2 is de houtopstand op grond van pootrecht al
eigendom van de Stichting. Ook wil de
Stichting ongeveer 1080 m2 grond met
houtopstand van de gemeente in
eigendom verkrijgen. Geldersch Landschap zal een bedrag van f2.723,— bijbetalen.
Over de aanleg van de rotonde bestaat
nog geen zekerheid omdat onder andere het bestemmingsplan nog moet
worden goedgekeurd. Daarom gebeurt
deze grondruil onder de voorwaarde
dat de aanleg van de rotonde doorgang
moet kunnen vinden.
Extra lichtmast bij de woningen
Hoetinkho/217-225
De bewoners van deze panden hebben
gevraagd of er een lichtmast geplaatst
kan worden. Burgemeester en wethouders vinden dit een redelijk verzoek en
stellen de gemeenteraad voor om deze
lichtmast te plaatsen. Aangezien het
pad waar de mast geplaatst moet worden eigendom is van de woningbouwvereniging Thuis Best', moet de woningbouwvereniging dit pad overdragen aan de gemeente. 'Thuis Best' is
bereid om dit pad voor niets aan de
gemeente over te dragen.
Garantiesubsidie voor De Knupduukskes
Bij het onlangs gehouden internationaal folkloristisch festival is opgetreden door een dansgroep uit Litouwen.
Voor de kosten hiervan heeft de organiserende vereniging, De Knupduukskes, een garantiesubsidie gevraagd van
f4000,—.
Burgemeester en wethouders hebben
waardering voor de culturele aktiviteiten van deze vereniging, die overigens
zonder subsidie van de gemeente
draait. Zij stellen de gemeenteraad dan
ook voor om een bedrag van f4000,—
aan garantiesubsidie te verlenen.
Tarieven voor sporthal 'tjebbink verhoogd
De tarieven voor het gebruik van de
sporthal worden jaarlijks trendmatig
verhoogd. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om
deze verhoging door te voeren in de
'Tariefverordening sporthal 't Jebbink'.
Wijziging algemene plaatselijke
verordening
In Vorden geldt een Algemene plaatselijke verordening die gelijk is aan het
door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten opgestelde model. Deze
Vereniging zorgt ook voor de wijzigingen van dit model. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor om de verordening aan te passen.
Het gaat in hoofdzaak om kleine textuele aanpassingen.
Vooruitlopend op een volgende wijziging stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de Algemene plaatselijke verordening nu al
aan te passen ten aanzien van het onderdeel prostitutie en sekswinkels etc.
Deze wijziging is nodig omdat door de
Raad van State is bepaald dat of burgemeester en wethouders of de burgemeester op mag treden in bepaalde gevallen. Nu wordt alleen de burgemeester in de verordening genoemd.
Omdat er ook een wijziging van het
Wetboek van Strafrecht op stapel staat
voor wat betreft het bordeelverbod,
kan het zijn dat de prostitutie zich gaat
verplaatsen van de steden naar het
platteland. Teneinde hiertegen efficiënt te kunnen optreden indien zich
dit in Vorden zou voordoen, stellen
burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om ook voor dit onderdeel de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen.
Aanschaf en vervanging materieel
gemeentewerken
Burgemeester en wethouders vragen
de gemeenteraad een krediet van
f 72.000,— voor het vervangen en aanschaffen van materialen voor gemeentewerken. Door de aanschaf van sneller
materieel scheelt dit op jaarbasis mogelijk 600 arbeidsuur.
Aangezien ervoor de afdeling gemeentewerken een organisatieonderzoek
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komt, komt een vacature voorlopig
niet in aanmerking om vervuld te worden.
Een greep uit de materialen die vervangen of aangeschaft worden:
hakfrees, tegelknipper, boormachine,
bosmaaier, motorkettingzaag, betonmolen, spoelinstallatie voor onkruidbestrijding, accusnoeischaar, trilstamper, cirkelmaaier voor de begraafplaats
met aanhangwagen, kleine pickup bus,
grote pickup bus en een mobilofoon
en semafoon.

OUWVERGUNNINGEN
Op 12 juni jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer G. Loman, Heerlerweg 5 te
Vierakker, voor het slopen van een
bijschuur en het bouwen van een
jongveestal op het perceel Heerierweg 5 te Vierakker;
— de heer C.G.H. Goedhart, de Hanekamp 9, voor het bouwen van een
carport op het perceel de Hanekamp 9 te Vorden;
— de heer H.G.J.P. Megens, Vogelzang 14 te Wichmond, voor het
bouwen van een voliëre met nachthok op het perceel Vogelzang 14 te
Wichmond;
— de heer W. Onstenk, Holskampweg
5 te Vorden, voor het slopen van
een schuur en het bouwen van een
jongveestal op het perceel Holskampweg 5 te Vorden;
— de heer J. Slagman, Enkweg 15 te
Vorden, voor het wijzigen van de
voorgevel van de woning op het
perceel Enkweg 15 te Vorden;
— de heerj. van Kempen, Zutphenseweg 69 te Vorden, voor het verplaatsen van een garage/berging op het
perceel Zutphenseweg 69 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

J!" GEMEENTEHUIS
OP VRIJDAG 22
JUNI AANSTAANDE GESLOTEN
In verband met het jaarlijkse personeelsreisje is het gemeentehuis
op vrijdag 22 juni aanstaande de
gehele dag gesloten.
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^BOUWVERGUNNING
MET VRIJSTELr
LINGSBEVOEGDHEID
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om medewerking te verlenen aan de bouwplannen van de heer
GJ. Uenk, Enkweg 13 te Vorden, voor
het vernieuwen en vergroten van een
berging middels gebruikmaking van de
vrijstellingsbevoegdheid toegekend in
artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 21 sub a
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.
De betreffende plannen liggen tot en
met 6 juli-aanstaande op de afdeling
Ruimtelijke Ordening (koetshuis) voor
eenieder ter inzage. Eventuele bezwaren kunt u binnen deze termijn schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

VVLEER TOEZICHT OP
RECLAMEBORDEN
Het komt tegenwoordig steeds vaker
voor dat zonder de daarvoor op grond
van de Algemene plaatselijke verordening vereiste vergunning
(licht) reclames worden geplaatst. Dit
kan dorps- en landschapsontsiering tot
gevolg nebben. Burgemeester en wethouders gaan daarom scherper toezien
op het zonder vergunning plaatsen van
reclames.
Borden die evenementen van bijvoorbeeld verenigingen aankondigen, worden ook veelvuldig geplaatst. Voordat
tot plaatsing overgegaan wordt dient
dit gemeld te worden aan burgemeester en wethouders. Gebeurt dit niet dan
loopt u het risico dat de borden verwijderd worden.

Ten aanzien van losse reclame-objecten die door veel winkeliers op het trottoir geplaatst worden doen burgemeester en wethouders een dringend beroep op diegenen die deze borden
plaatsen om de vrije doorgang voor het
publiek niet te belemmeren. Minimaal
dienen 5 stoeptegels vrij te zijn. Op
punten waar minder dan 5 stoeptegels
zijn dienen geen reclameborden geplaatst te worden.

RTIKELEN
GEPLAATST IN DÉ
UITGAVEN VAN DE
AFGELOPEN MAAND
DIE NIET HUIS AAN
HUIS VERSPREID ZIJN
In de uitgaven van gemeentebulletin
die niet huis-aan-huis verspreid zijn,
werden de volgende onderwerpen behandeld die mogelijk voor u van belang kunnen zijn:
Editie Hjuni 1990:
— subsidieregeling voor energiebesparende voorzieningen in bestaande gebouwen;
— nieuw wenkenblad toegankelijkheid
van gebouwen in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Deze uitgave van Gemeentebulletin
kunt u nog inzien in de bibliotheek te
Vorden.

^REGISTRATIE
MONUMENTALE
BOMEN DOOR DE BOMENSTICHTING
Zoals wellicht bij u bekend is, houdt de
bomenstichting zich bezig met onderzoek, behoud en bescherming van bomen. Er is onder andere een inventarisatie gemaakt van in Nederland aanwezige waardevolle monumentale bomen. Doel ervan is naast het verkrijgen
van een overzicht om de gerigistreerde
bomen te beschermen, niet alleen om
hun waarde als levend organisme,
maar ook om hun betekenis voor de
mens. De geregistreerde bomen zijn
van landelijke betekenis, door hun
schoonheid, geschiedenis en/of zeldzaamheid. Deze bomen zijn tenminste
50 jaar oud. In Vorden heeft de stichting 24 solitaire bomen en 7 boomgroepen geregistreerd. Onderstaand
een overzicht.
Standplaats

boomsoort

leeftijd in

Landgoed
Den Bramel

plataan

jaren
150

linde
rode beuk
Zutphenseweg/
Galleestraat
Dorpsstraat
Marktplein
Kasteel Vorden
Schuttestraat
bosrand
Kiefskampweg
weiland
Riethuisweg
Strodijk
Kasteel Hackfort
Riethuisweg
Hackforterweg
Dorpsstraat
Wichmond nabij
N.H. kerk

Boshuisweg
Dorpsstraat
Wichmond
Broekweg
Landgoed
het Onstein
Landgoed
de Wildenborch

Landgoed
de Wiersse
Landgoed

zomereik

150
150
200

2 kastanjes
linde
Amerikaanse eik
linde
linde
zomereik
beuk en eik 6 st.

200
100
150
60
300
200
200

linde

60

2 beuken
2 rode beuken
zomereik
rode beuk
linde

120
120
200
200
100

zomereik
kastanje
beuk
mammoetboom
zomereik
17zomereiken

100
100
100
90
200
250

zomereik
tulpeboom

200
250

übanonceder

180

beukenloofgang
linde
Amerikaanse eik
parasolden

180
80
180
70

4 bruine beuken

170

het Medler

De Bomenstichting heeft burgemeester en wethouders verzocht om deze
bomen op de gemeentelijkemonumentenlijst te plaatsen. In principe is
het mogelijk om ook bomen daarop te
plaatsen. Burgemeester en wethouders
zijn echter van mening dat de gementelijke monumentenlijst zich hiervoor
niet leent. In principe zijn alle bomen
beschermd of door de Boswet of door
de Algemene plaatselijke verordening.

HUISVESTING EN EEN
NIEUW VERBINDINGSNETWERK
VOOR DE REGIONALE
ALARMCENTRALE GEWEST MIDDEN-IJ SSEL TE
DEVENTER
De regionale Alarmcentrale Gewest
Midden-IJssel is belast met de communicatie ten behoeve van brandweer en
ambulancevervoer in onder andere
Vorden. Met ingang van 12 juni a.s.
verhuist de alarmcentrale naar de
nieuwe kazerne aan de Schonenvaardersstraat 5 te Deventer. In de nieuwe
kazerne zal de alarmcentrale kunnen
beschikken over een aan de laatste
stand van de techniek aangepaste werkruimte. Tegelijkertijd zal een nieuw
verbindingsnetwerk in ontvangst worden genomen.
Zoals bekend dienen politie, brandweer en ambulance uitsluitend voor
noodgevallen te worden gealarmeerd
door middel van het uniforme alarmnummer 06-11. Met het in gebruik nemen van de nieuwe centrale, zal dit
voor de regio Midden IJssel het enige
alarmnummer zijn.
Tot nu toe functioneren naast het
06-11 nummer nog steeds de plaatselijke alarmnummers voor brandweer
en ambulance. Deze worden met ingang van 12 juni opgeheven. Voor
meldingen of boodschappen aan
brandweer enambulance die geen
spoedeisend karakter hebben kan met
ingang van 12 juni gebruik worden gemaakt van de nieuwe nummers:
brandweer: 05700-34340
ambulance: 05700-33222

PREEKUUR WETHOUDERS
Donderdagmorgen 21 juni 1990 zijn
de wethouders niet in de gelegenheid
om spreekuur te houden aangezien er
dan een extra vergadering van het college van burgemeester en wethouders
gehouden wordt in verband met de begroting 1990.

f* *3 UBSIDIE EN DE DATUM l SEPTEMBER
I. Ingevolge de gemeentelijke subsidie-verordening stads- en dorpsvernieuwing bestaat de mogelijkheid
om susbdie te verkrijgen voor:
a. Woningverbetering
Het gaat hier om door de zakelijk
gerechtigde (eigenaren, erfpachters etc.) bewoonde woningen.
Het moet daarbij gaan om panden
van tenminste 25 jaar oud; een bewoonbaar oppervlak van ten hoogste 125 m2, terwijl de kosten van
verbetering
niet
boven
de
f90.000,— mogen liggen.
b. Monumenten en rieten daken
Het gaat hier om panden die op de
gemeentelijke
monumentenlijst
staan,alsmede andere — met riet
afgedekte — panden,welke uit een
oogpunt van dorps— of landschapsschoon waardevol zijn.
Aanvragen voor het jaar 1990 dienen
voor l september a.s. binnen te zijn
Nadere informatie, alsmede aanvraagformulieren kunnen worden verkregen
ter secretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis).
II. Verbetering huurwoningen
Voor de verbetering van huurwoningen bestaat een rijkssubsidie-regeling,de Regeling Geldelijke Steun
Voorzieningen Huurwoningen 1987.
Om voor komende jaren subsidie ingevolge die regeling in aanmerking te komen,moet de gemeente contingenten
en budgetruimte claimen bij het Rijk.
Dit via de jaarlijks — voor l september
— in te dienen planningslijsten nieuwbouw en verbetering.
Mocht U voor de komende jaren plannen hebben tot verbetering van huurwoningen,dan is het wenselijk dat u
zich op korte termijn in verbinding
stelt met de afdeling ruimtelijke ordening c.a.,zodat in het vraagprogramma
met uw plannen rekening gehouden
kan worden.
Tijdige melding kan teleurstelling
(geen subsidie) mogelijk voorkomen.

