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Donderdag 17 januari 1985
46e jaargang nr. 43

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob pub l i kalles:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zij op 8 januari 1985 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.J. Sleumer, Peggen-

hofweg 3, voor het vernieuwen en
vergroten van een garage aldaar.

2. Aan de heer G.J. Schutte, Henge-
loseweg 20, voor het herplaatsen
van een machineberging aldaar.

3. Aan de heer G.J. Dekkers, St. v.
's-Gravesandestraat 11, voor het
bouwen van een woning en een
berging aan de Eendracht 29.

4. Aan de heer M.J.G. Engel, Brinker-
hof 5, voor het bouwen van een wo-
ning aan de Julianalaan 23.

5. Aan de heer M. Baauw, Brinkerhof
39, voor het bouwen van een wo-
ning aan de Enkweg 4.

6. Aan de heer G.H.W. Waarle, Insu-
lindelaan 19, voor het bouwen van
een woning en een berging aan de
Eendracht 27.

7. Aan de heer E.J.A. Jansen, Hoe-
tinkhof 52, voor het bouwen van
een portaal en het aanbrengen van
een dakkapel aldaar.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van de Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer Th. J.M. Wiegerink,

Ruurloseweg 29 te Vorden, voor
het uitbreiden van een berging al-
daar.

2. Aan de heer W.M. Voortman,
Nieuwstad l te Vorden, voor het
verplaatsen van een houtopslag al-
daar.

3. Aan de heer J.H. Beerling, Zut-
phenseweg 84, voor het bouwen
van een afdak aldaar.

4. Aan de heer H. Thate, Almense-
weg 47 te Vorden, voor het bouwen
van een carport/berging bij het
pand Almenseweg 45 alhier.

5. Aan de heer H. Thate, Almense-
weg 47, voor de verbouw van het
pand Almenseweg 45 alhier.

6. Aan de heer C.G. Vliem, Zelledijk
7, voor de verbouw van een zeu-
genstal tot mestvarkensstal aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot l fe-
bruari 1985 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken. Eventuele bezwaren
dienen binnen deze termijn schrifte-
lijk aan het college van Burgemeester
en wethouders kenbaar gemaakt te
worden.

3. Militaire oefeningen
Van 21 januari tot en met 24 januari
aanstaande zal er onder meer in deze
gemeente een militaire oefening wor-
den gehouden. Het betreft een ver-
kenningsoefening langs openbare we-
gen. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van
hun terreinen. Bij deze oefening zal
gebruik worden gemaakt van losse
munitie.

4. Beheersverordening
Algemene Begraafplaats
Ingevolge artikel 18, lid l, van de Be-
heersverordening van de Algemene
Begraafplaats, dienen rechthebben-
den op graven, uitgegeven in 1975, de
aan hen uitgereikte bescheiden te la-
ten controleren met de bij de gemeen-
te berustende gegevens.

5. Behandeling van verzoeken op grond
van de subsidieregeling "herstel en
vernieuwing rieten daken".
In 1984 is het college gestart met een
gewijzigde procedure voor de behan-
deling van aanvragen op grond van de
subsidieregeling "herstel en vernieu-
wing rieten daken". Een toenemend
aantal verzoeken om subsidie en het
daardoor niet toereikend zijn van het
jaarlijks door de gemeenteraad be-
schikbaar gestelde bedrag van
f 15.000,- noodzaakten daartoe. Vóór
1984 werd het principe gehanteerd:
"wie het eerst komt het eerst maalt".
De aanvragen overtroffen toen nog
niet het jaarlijks beschikbare bedrag.
Nu dit echter in de loop van de jaren
wel het geval blijkt te zijn door het toe-
nemen van het aantal aanvragen, zag
het college zich genoodzaakt de pro-
cedure voor de behandeling van aan-
vragen aan te passen.
Voor het jaar 1985 is in principe weer
f 15.000,- beschikbaar gesteld, waar-
door het noodzakelijk blijft dezelfde
procedure te volgen als vorig jaar. Dit
wordt gedaan om iedereen gelijke
kansen te geven en om de doelstelling
van de subsidieregeling (het behoud
van het element van rieten daken voor
het aanzien van het dorp en het land-
schap) zo goed mogelijk te concretise-
ren.

Deze procedure is als volgt:
1. alle verzoeken voor het jaar 1985

dienen vóór l april 1985 ingediend
te zijn, een verzoek om subsidie
dient vergezeld te gaan van een
kostenopgave van een erkend riet-
dekker;

2. na de peildatum van l april worden
alle verzoeken beoordeeld, waarbij
het college advies zal vragen aan de
Monumentencommissie voor de
gemeente Vorden. De verzoeken
zullen enerzijds beoordeeld moe-
ten worden uit een oogpunt van
landschaps- en/of dorpsschoon,
anderzijds zal daarbij tevens gelet
moeten worden op de feitelijke
toestand waarin het rieten dak zich
bevindt. Verzoeken die eventueel
dan niet gehonoreerd kunnen wor-
den (vanwege overschrijding van
het krediet) dienen op grond van
artikel 5 van de subsidieregeling in
het daaropvolgend jaar te worden
behandeld;

3. hierna zullen de zogenaamde
"principetoezeggingen" gedaan
worden en zullen diegenen die in
het betreffende jaar niet voor sub-
sidie in aanmerking komen even-
eens bericht ontvangen. Indien
men het met een beslissing van het
college niet eens is kan men daarte-
gen in beroep komen bij de ge-
meenteraad;

4. indien men in principe subsidie
toegezegd heeft gekregen dient
men na het gereedkomen van het

. werk een eindafrekening bij het
college in te dienen waarna dan na
goedkeuring tot het uitbetalen van
de subsidie kan worden overge-
gaan.

Indien na ontvangst van een verzoek
om subsidie blijkt dat dit verzoek niet
gehonoreerd kan worden binnen het
kader van de subsidieregeling, dan zal
zo spoedig mogelijk een negatieve be-
schikking van het college verzonden
worden. Tegen deze negatieve be-
schikking kan men beroep instellen
bij de gemeenteraad.

Tenslotte kan nog opgemerkt worden
,dat in 1984 het beschikbare krediet
zoals te verwachten was ruim is over-

schreden met f 7500,-. In eerste in-
stantie werden dan ook aanvragen
doorgeschoven naar 1985. Aangezien
dit echter een te zware belasting zou
leggen op het voor dit jaar beschikbare
krediet, heeft de gemeenteraad in zijn
vergadering van 27 november jongst-'
leden hiervoor een extra krediet be-
schikbaar gesteld, dit bedrag is geput
uit het reservefonds rieten daken.
Voor 1985 behoeft derhalve geen reke-
ning gehouden te worden met aange-
houden aanvragen.

Formulieren voor het aanvragen van
subsidie kunt u verkrijgen op het ge-
meentehuis afdeling Algemene Za-
ken. Daar kan men u ook nader infor-
meren omtrent deze regeling.

6. Vergaderingen raadscommissie
De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 22 januari om 19.00
uur in het Koetshuis, buro gemeente-
werken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- subsidiëring Graaf Ottobad te Zut-

phen over 1984;
- aanschaf geluidmeet- en rekenap-

paratuur voor de gemeentelijke ge-
luidmeetdienst;

- verbouw openbare lagere school
tot openbare basisschool;

- verzak van de Vereniging voor
Chr^plijk basisonderwijs in de
Wildenborch om medewerking
voor de verbouw van de Pr. Juliana-
school te Wildenborch tot basis-
school;

- ondejzek werkzaamheden bui-
gemeentewerken.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 22 ja-
nuari om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- aanschaf geluidmeet- en rekenap-

paratuur voor de gemeentelijke ge-
luidmeetdienst;

- straatnaamgeving voormalig coö-
peratieterrein aan de Stationsweg
en openbaarverklaring weg;

- verplaatsen burgerwoningen in het
buitengebied, voorbereidingsbe-
sluit t.b.v. het pand Maalderinkweg
3;

- verzoek d.d. 9 oktober 1984 van
H.J. Boesveld, Strodijk 5, om scha-
devergoeding in verband met vast-
stelling bestemmingsplan "Ad-

- dinkhof 1983".

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 23 januari
om 19.00 uur in het koetshuis buro ge-
meentewerken. Aan de orde komt:
- onderzoek werkzaamheden bui-

tendienst gemeentewerken.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 23 januari aanslui-
tend aan de vergadering van de com-
missie openbare werken, eveneens in
het koetshuis buro gemeentewerken,
aan de orde komt onder meer:
- subsiediëring Graaf Ottobad te

Zutphen over 1984;
- vaststelling Sociaal Cultureel Pro-

gramma 1985.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris opge-
ven als spreker, onder opgave van
het agendapunt waarover men het
woord wil voeren. De gelegenheid
te spreken wordt geboden voordat
de behandeling van de eigenlijke
agenda begint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dit naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelik is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

Gezellige feestavond
V.V. "Vorden"
Zaterdagavond organiseerde de voet-
balvereniging "Vorden" in zaal "De
Herberg" haar jaarlijkse feestavond.
Voorzitter Jan van Ark betreurde in
zijn openingswoord dat de opkomst
van de leden dit keer niet bijster groot
was. Niettemin werd het in de door de
aktiviteitencommissie leuk versierde
zaal een gezellig feest.
Mede dankzij de voortreffelijke band
"Sound Selektion". Conferencier

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

"Droadneagel" nam tijdens zijn con-
ference menig verenigingsman of an-
der bekend Vordenaar op de hak.

25-jarig bedrijfsjubileum bij
Gems Metaalwerken b.v. te Vorden
Tydens een besloten receptie in de Herberg te Vorden voor medewer-
kers en oud-personeelsleden van Gems Metaalwerken b.v. werd de
heer L. Besselink gehuldigd ter gelegenheid van zy n 25-jarig bedryfs-
jubileum.
De heer Besselink begon zijn loop-
baan, na een aantal jaren bij de Empo
te hebben gewerkt, bij Gems in de ver-
koop/administratie.
Toen omstreeks 1970 het nieuwe kan-
toor werd gebouwd, werd de hoofd-
taak verricht in de zelfstandige ver-
koop en het regelen van de transpor-
ten van de gefabriceerde produkten.
Thans geeft de jubilaris direkte leiding
aan medewerkers in de commercieel/
technische sfeer, als chef verkoop.

Omdat de meeste kontakteji over de
produkten van Gems plaatsvinden
per telefoon is het van vJ»elang dat

deze kontakten goed verlopen. Besse-
link moet zo'n 150.000 gesprekken
hebben gehad, zo memoreerde de al-
gemeen direkteur G. Emsbroek in
zijn toespraak, en met goede resulta-
ten.
H ij prees de jubilaris voor zijn inzet en
zorg voor een goed verloop, alsmede
voor zijn goede werk als secretaris van
de ondernemingsraad. Als stoffelijke
blijk van waardering werd hem een
enveloppe (met inhoud) overhandigd.
Namens het personeel sprak de heer
T. Groters zijn felicitaties uit en dank-
te de jubilaris voor zijn kollegiale op-
treden.

WV-nieuws
De Vereniging voor
verkeer is vanaf heden t e o n i s c h be-
reikbaar onder no. 3222, een eigen te-
lefoonnummer. Dit om misverstan-
den te voorkomen. Het bestuur is mo-
menteel druk doende om het zomer-
programma uit te werken. Er zullen
dit jaar enkele nieuwe evenementen
plaatsvinden t.z.t. hoopt men hierop
terug te komen.

Jeugddienst met
Leger des Heils
Zoals het de laatste jaren gebruikelijk
is, zal er in januari weer een Jeugd-
dienst plaatsvinden in Vorden, waar-
aan het Leger des Heils uit Zutphen
medewerking verleent.
De organisatie is in handen van de in-
terkerkelijke jeugdwerkgroep. De
dienst zal worden gehouden op zon-
dagavond 20 januari in de N.H. kerk.

i

Gebeds-dienst voor de
eenheid
In deze week worden overal in de we-
reld gebedsdiensten gehouden voor
de eenheid van de kerken. Evenals in
andere jaren zal dat ook in Vorden ge-
beuren.
De Raad van Kerken te Vorden en
Kranenburg belegt een gebedsdienst
op zaterdag 19 januari 's avonds om 7
uur in'de Rooms-Katholieke kerk in
de Kranenburg.
Deze korte dienst zal worden geleid
door ds. Zijlstra. Aan ieder die hieraan
deelneemt zal een liturgie-boekje met
begeleidende tekst worden ter hand
gesteld.
De Raad van Kerken alhier nodigt al-
len die de eenheid van de Christenen
ter harte gaat uit, aan deze gebeds-
dienst te komen deelnemen.

Gezamenlijke dienst
in de Dorpskerk
Aanstaande zondagmorgen zullen
hervormde en gereformeerde ge-
meenteleden worden verwacht in de
Dorpskerk voor een gezamenlijke
dienst. De aanleiding daarvoor is heel
nuchter en praktisch. Het dak van het
gereformeerde kerkgebouw wordt in

deze dagen gerepareerd, zodat er a.s.
zondag geen dienst kan worden ge-
houden. En wat ligt dan meer voor de
hand dan datje uitwijkt naarde buren,
die bovendien nog familie zijn? Zoals
u weet, komen op veel plaatsen in Ne-
derland hervormden en gereformeer-
den elke zondag in één kerkdienst sa-
men, als een "Samen op weg"-ge-
meente. En in de nieuwbouw-wijken
van de steden vindt dat vaak mede zijn
oorzaak in het feit, dat men maar over
één kerkgebouw beschikt. De oecu-
mene groeit vaak het snelst door
nuchtere, praktische achtergronden.
Zo ligt dat in Vorden niet. Maar wie
weet of we niet al doende de smaak
van het samen gaan te pakken krijgen?
Aanstaande zondagmorgen wordt de
dienst geleid door ds. Zuidema, be-
kend als de predikant van "Groot
Schuylenburgh" in Apeldoorn.

Jongerenavond
Op dinsdag 22 januari vindt de 2e jon-
gerenavond van het seizoen plaats.
Jonge mensen worden hierbij uitge-
nodigd. De aanvang is om 20.00 uur in
de Voorde. Onderwerp van gesprek
zal zijn: 'Discriminatie; we discrimi-
neren toch niet?!'
Kom zoveel mogelijk, er is ruimte ge-
noeg! Voor koffie en muziek wordt ge-
zorgd. Graag tot zien op dinsdag de
22e!

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Gebedsdienst
voor de Eenheid, ds. J.R. Zijlstra
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur: ds. T. Zuidema uit Apel-
doorn. Gezamenlijke dienst met Ge-
reformeerden
19.00 uur: Gezamenlijke Jeugddienst
in de Herv. Kerk met medewerking
van het Leger des Heils uit Zutphen

GEREFORMEERDE KERK
Zaterdag 19 januari Gebedsdienst
voor de Eenheid in de R.K. Kerk Kra-
nenburg, ds. J.R. Zijlstra, 19.00 uur.
Zondag 20 januari 10.00 uur ds. T. Zui-
dema in de Herv. Dorpskerk

19.00 uur Int. kerkelijke Jeugddienst
m.m.v. Leger des Heils in de Herv.
Dorpskerk
i.v.m. reparatie werkzaamheden aan
het kerkgebouw worden beide dien-
sten 's morgens en 's avonds in de
Herv. Kerk gehouden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
19 en 20 januari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 19 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Verder de gehele week
van 19.00 tot 7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
19-20 januari W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voor januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor
8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond-en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



De

uitverkoop
bij

begint op

zaterdag 19 jan,
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Telefoon 3100

Voor uw boswandeling:

Natuurlijk bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

AEROBIC
Niet alleen 's morgens, maar
ook op donderdagavond van
20.00 tot 21.00' uur in de
Sporthal 't Jebbink.

Nieuwe leden welkom.

Gym. ver. Sparta.

De nuts blokfluit- en melodica-

club biedt éénmalig aan

volwassenen de mogelijkheid om

blokfluit
te leren spelen

Opgave en nadere inlichtingen:

Mevr. Kater-v.d. Hoef, tel. 1668

Dhr. H. Weenk, tel. 1518

ONDER DE BODEMPRIJS!
RIEDEL LASSIE DOUWE EGBERTS

OMO //GOUD-
KOFFER //APPELTJE

TOVER- J""""»
RUST KOFFIE

2 kg literpak

5.98 1.29
MAX. 3 KOFFERS PER KLANT / / MAX. 3 PAK PER KLANT

pak 400 gram

1.39 //4.19

DREFT
vac. snelfilter, norm.

maling 250 gram / / flacon 500 ml.

MAX. 3 PAK PER KLANT MAX. 3 PAK PER KLANT

1.98
MAX. 3 FLES PER KLANT

SUPER

JOOP CORNELIS *SS6te
Geldig t/m zaterdag 19 januari 1985 of zolang de voorraad strekt.

A.s. vrijdag 18 januari

klaverjaswedstrijden
bij Café Schoenaker

Kranenburg. Tel. 6614

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TÏUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

Meneer de Baron is nog steeds
niet thuis. Daarom kun je een
kamer huren voorf 265,-incl.
in zijn mooie landhuis met bos.
Tel. 08340-46632.

Woningaanpassing
mindervaliden

Schoolstr. 17
Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

WEEKENDREKLAME:

TOMPOUCEIM
l winkeltje in brood en banket

Burgemeester Galleestraat

Te huur per 1 februari zit-
slaapkamer met keuken en
eigen ingang.

Na 1 uur 's middags.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

i

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Elèctro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Elèctro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 e beroepsgoederenvervoer

2e vervoer van gevaarlijke stoffen

Opgave voor en inlichtingen over de nieuwe cursus

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788.

Aanvang van de cursus eind januari.

Schoorsteenvegen
Onderhoud van CV, gas-

en oliehaarden

baféndseii
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Buis-isolatie
een goed middel tegen vorst voor

waterleiding en centrale

verwarmingsbuizen.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

•^L

POLYETHER MATRAS

MERCURY
Een uitzonderlijke matras van een specia-
le samenstelling die jarenlang slaap-
genot garandeert. Pure luxe door de schape-
wollen afdekking. 2-zijdig geborduurd.

80x190 cm:

BINNENVERING-MATRAS

VIOIA
Een interieur dat uit de allerbeste materia-
len is opgebouwd. Een katoenen damast
zorgt voor optimale ventilatie en de schape-
wollen afdelcking voor de natuurlijke warmte.

80x190 cm:

169?° 195.-
90 x 200 cm: 207.50 /140 x 200 cm: 329.-
(alle andere maten ook leverbaar)

poryether SG 35

POLYETHER MATRAS

CHRISTINA
Een ware voltreffer. Prachtig afgewerkt
en ondanks de lage prijs tóch buiten-
gewoon duurzaam. 13 cm dik en aan
beide zijden geborduurd.

80x190 cm:

129.50
90 x 200 cm: 155.- / 140 x 200 cm: 245.-
(alle andere maten ook leverbaar)

90 x 200 cm: 239.- / 140 x 200 cm: 369.-
(alle andere maten ook leverbaar)

NU SNEL
REAGEREN!
Wie altijd al een kwaliteitsmatras wilde maar
er hel budget niet voor had, moet nu
even snel reageren! Deze kwaliteit voor zulke
superlage prijzen kunnen wij U natuurlijk maar
bij uitzondering aanbieden. Nu profiteren dus.

UIT QtiZE OPRUIMIMOSKR AfiT j

• 4000 m-1 Meubel- ei
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuui

i Woningtextiei

HELMINK

meubelen

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

nernoSuto's
Visa GSA-»*CX

±6000

«P

CITROEN *RUESINK* RUURLO* HAAKSBERGEN

7983 8X 16 TRS
1983 GS A Special
1983 Visa Super E
1983 BX 14 E
1983 GSA Special (LPG)
1983 Visa 11 RE (LPG)
1983 2CV6 Club
1983 Visa GT
1983 Renault 9 TL
1982 Alfa Sud 1.5 (LPG)
1982Acadyane

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterikarnp TT/Ruurio! fel/Ö!5735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

7982 CX Athena (LPG)
1982 Visa Super E
1982 GSA Special
1982 Visa Club
1981 Mazda 323
1981 GSA Break (LPG)
1981 GSA Club
1981 2CV6 Special
1981 Renault 18 TS
1981 Visa Special

1981 Dyane 6
1981 Saab 900 GLS
1980 Saab 900 GL (LPG)
1980GSAPallas(LPG)
1980 Dyane 6
1980 Renault 18 TS(LPG)
1979CX2500DPallas
1979 2CV6 Club
1979 GSX 3
1979 Honda Accord

RUESINKA



A.s. vrijdag 18 januari

klaverjaswedstrijden
bij Café Schoenaker

Kranenburg. Tel. 6614

Te koop: droog openhaard-
hout.
Tel. 05752-6646.

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND:

ROZIJNENBOLLEN
t winkeltje in brood en banket

iUlÜill
Burgemeester Galleestraat

Te koop: antiek vuren secrétai-
re, een schouw, keuken-
kast, biedermeijer bank, ta-
feltje rond.
's avonds na 6 uur.
Groene Kruisstraat 15,
7255 AN Hengelo Gld.

Met grote droefheid geven wij kennis van het onver-
wacht overlijden van onze vader en opa en mijn Henk

HENDRIKUS JOHANNES LUIMES

op de leeftijd van 52 jaar.

Australië: Anne en Teus van der Weiden
Luke

Hoogeveen: Jacky en Mart Huiskes
Bas
Hilco

Dieren: Noldie en Hans Klopman
Ivo

Dieren: Olga en Roy de Vries
Lianne

Dieren: Inge en Juan Helmink
Brummen: Gerwin Luimes
Brummen: Olaf Luimes
Brummen: Ans Kappert

6961 CH Eerbeek, 10 januari 1985
Oranje Nassauplein 4

Correspondentie-adres: Geelgorsstraat 5
6971 XK Brummen.

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaats gevonden
op de Algemene Begraafplaats te Zelhem.

Met ingang van februari starten wij met het

aanmeten van kontaktlenzen
Graag informeren

wij U over de

verschillende

mogelijkheden.

Gedurende de maand
februari ontvangt U bij
aankoop van een paar
kontaktlenzen een

introduktiekorting
van 50,-

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

GOED VOOR MINDER GEID

AANBIEDINGEN DONDERDAG T/M ZATERDAG

Schnitzel
gepaneerde. 100 gram

Bakbloedworst
200 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Casselerrib
100 gram

1,25
1,10

1,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Te koop: zeer goed onderhou-
den openhaardhoutkachel.
Merk: Franclie van de Belfire.
Te bevragen:
't Hoge 37, Vorden.
Tel. 05752-2054.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Zaterdag 26 januari uitvoe-
ringtoneelvereniging Krato.
Opgevoerd wordt. Zilveruitjes
en Augurken door DJ. Eggen-
goor.
Aanvang 20.00 uur, in zaal
Schoenaker.

Voor de beginnerscursus prak-
tijkdiploma boekhouden
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Kursusavond woensdag.
D. LUICHIES,
Noorseweg 8, Gorssel.
Tel. 05759-2873.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

A.s. vrijdag 18 januari

klaverjaswedstrijden
bij Café Schoenaker

Kranenburg. Tel. 6614

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

l immer Winkel en
timmerbedrijf
henkfrercks
bug gateestraat 36

vorden te) 06752 -3376

Opruiming muurverf.
Nu voor de helft van de prijs en
nog minder.
Schildersbedr. en Spuitinr.
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Meesterschilder.
Tel. 05752-1523.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Na een jarenlange zeer liefdevolle verpleging in Villa
Nuova, is nu rustig van ons heengegaan, onze lieve zus-
ter en tante

ANNA MARGARETHA UENK

in de ouderdom van 83 jaar.

Doetinchem: D.J. Denk
A. Uenk-Klein Hekkelder
nichten en neven.

Vorden, 16 januari 1985
Villa Nuova

Korrespondentie adres:
DJ. Denk
van Limburg Stirumlaan 31,
7003 BG Doetinchem.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monuta Stichting Het Jebbink 4a te Vorden.
Condoleren en aula bezoek aldaar, donderdag 17 januari
van 19.30 tot 20.00 uur.

De teraardebestelling zal in besloten kring plaatsvin-
den.

Op 9 januari overleed ons geacht lid

MEVR. M.H. TIESSINK-HARMSEN

zij werd 55 jaar.

Het bestuur en leden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afdeling Vorden.

Andijvie
Spruitjes 1
Navelina's

KOOI

1 kilo voor

gesneden 500 gram

2,98
2,98
3,50
0,65

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1617.

Christelijke School voor LHNO

" 't Beecklandii

Het Hoge 41

Aan de school is een vakature te
vervullen van

voor onderhoudswerkzaamheden,
totaal 10 uur.

De werkzaamheden^ zullen in het
algemeen na schooltijd dienen plaats
te vinden.

Van sollicitanten wordt een positieve
houding t.a.v. het Christelijk onderwijs
verwacht.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
direktrice, mevrouw LA. Nijhoff
tel. 05752-1512.

Uw uitsluitend schriftelijke sollicitatie
gelieve u te richten aan het bestuur, de
Stichting Chr. Voortgezet Onderwijs,
Postbus 8040, 6710 AA Ede.

ZATERDAG 19 JANUARI
20.11 UUR:

PRONKZITTING
RESIDENTIE SCHOENAKER
Kranenburg (zaal en café)

met medewerking van:

PRINS FRED II
en zijn gevolg alsmede de
H of dansers uit Groenlo

Muziek:

EXPRESSO

I
mavalsvereniging

E DEURDREAJERS

GEMEENTE
VORDEN

OPENBARE KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat ingevolge artikel 18, lid 1, van de Beheersver-
ordening van de Algemene Begraafplaats, rechtheb-
benden op graven, uitgegeven in 1975, de aan hen uit-
gereikte bescheiden dienen te laten controleren met de
bij de gemeente berustende gegevens.

Vorden, 17 januari 1985
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De Burgemeester, De Secretaris,
Mr. M. Vunderink. J. Drijfhout.

, J9e Herberg"
Dorpsstraat 10 — Vorden

A.s. vrijdagavond 18 januari in het café

de blues en rockformatie:

White Heat
(met ex-gitarist van Normaal:

Alan de Gascogne (Gaspiepe).

ii ii

Aanvang ca. 22.00 uur.

Door uw bijdrage zowel in geld als

in natura is ons 4de Herberg-toer-

nooi weer geslaagd en i s er zelf s een

k klein bedrag overgebleven om onze

trainingszaal te kunnen betalen.

Hartelijk dank
hiervoor.

Het Bestuur Tafeltennisver.

Treffers '80

U kunt nu nog profiteren van onze

Geweldige koopjes
op de

dames-, heren- en
kinderafdeling

MODEHUIS

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

Nee
Cyv L ld

Ja!!!
in TAPIJTEN OVERGORDIJNEN

voordelige aanbiedingen

GLASGORDIJNEN

Extra voordelig?? Nou en of! Reken maar...
of laat het ons eens voorrekenen! Eén telefoontje
en wij komen echt vrijblijvend bij U langs.

Daarom voor complete woninginrichting naar:

interieuradviseur

m j|

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

DEELNAMEFORMULIER
VORDENSE PLAYBACK-KAMPIOENSCHAPPEN
Naam/namen:

Kontaktadres: tel.nr.
neemt/nemen deel aan de Vordense Playback-kampioenschappen op zaterdag
16 febr. in residentie De Herberg, en kiest/kiezen daarvoor het volgende

nummer (titel)
•«•*.

van de artiest/band

Het optreden wordt gebracht door persoon/personen.

Dit formulier inleveren vóór 4 februari bij:
B. Nijhof : Banenkamp 11 (Kranenburg) telefoon 6628
H. Mullink : Berend v. Hackfortweg 30 telefoon 2729
M. Westerik : Oude Zutphenseweg 9 telefoon 2254
F. Kosse : Hertog Karel v. Gelreweg 27 telefoon 2932
G. Oosterlaken : Hoetinkhof 100 telefoon 2910



ROL -UIKI N

Bel nu of's jjypjnds

tef.05735~-20ÓÖ

HOLTSLAG RUURLO

uw rolluiken specialist

Weer de kou
De vorst zet door
U bespaart echter enorm veel energie als u
gebruik kon maken van

ROLLUIKEN
Vraag geheel vrijblijvend naar de prijs, het
zal u meevallen.

Beter nu dan nog een jaar wachten en veel
voor ons eigen gas betalen.

20 TOT 5O%

Vrijetijds- en sportkleding
Loden dames- en herenjassen
Bodywarmers en thermokleding
Truien en vesten
Overhemden en shirts
Laarzen en sportschoenen
en nog veel meer knal prijzen bij:

Martei
Ueedt doeltreffend!

Sportjacks en colberts
Trainings- en joggingpakken
Jagersjacks in div. maten
Adidas sportschoenen 25% korting
Lederen voetbalschoenen vanaf 15,-
Occasions: Luchtbuksen vanaf 80,-

WAPEN- EN SPORTHANDEL
ZUTPHENSEWEG 9,
VORDEN.

H.C.I. kwaliteits aanbiedingen
voor vakman en doe-hej^zelver

1. Badkamermatsets * -y Q^
o.a. Sealskin v.a. l l /%J\J

2. Fonteintjes
in diverse
kleuren
en modellen 25,-

3. Restant Allibert badkamer accessoires:
o.a.
Toiletpapierhouder
Zeephouder
Wandlamp
Console

4. Sealskin textiel douchegordijn
in de maat
180x200,
diverse kleuren 26,90

5. Spirella roede
voor douchegordijn,
kompleet met aansluitmateriaal

RECHTE ROEDE 70-115 cm 1 9,75

GEBOGEN ROEDE 70-135 cm 34,90

A
H.C.I BOUWCENTRUM

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121

R.K. School voor Techniek en Ambacht Borculo
Wessel van Eyll-laan D152, 7271 BJ Borculo, tel. 05457-1413

INFORMATIE-AVOND
21 januari tussen 19.00 en 21.00 uur

Jongens en meisjes, die nu in de 6e klas van het basis onderwijs zitten,
zijn met hun ouders van harte welkom. De school is die avond in bedrijf.

Directie en leerkrachten verstrekken informatie over:
De studie aan onze LTS met de afdelingen: Mechanische techniek, Bouwtechniek,

Consumptieve techniek
- De leerlingbegeleiding (Remedial teaching)

- Het nieuwe informatica-centrum (onderwijs met computers)
- Mogelijkheden na het examen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

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

Rabobank
Vanaf 1 januari 1985 gelden o.a. de volgende rentetarieven:

Hypotheken
variabel maandbetaling 7,1 %
variabel halfjaarbetaling 7,3 %
5 jaar vast maandbetaling 8,05%
30 jaar Rentestabiel maandbetaling 8,3 %

Sparen
Spaarvrij (nu een half % hogere rente) 3,75%
(onbeperkt opneembaar)
Spaargroei
(f 3.000,- per kwartaal vrij opneembaar)
saldo tot f 2.500,- 4 %
f 2.500 tot f 5.000,- 5,25%
boven f 5.000,- 6,5 %

Rabobank Woonspaarplan
rente tot 6,5 %
(sparen voor huwelijk of eigen huis) plus
een premie mogelijk tot maximaal f 2.500,-
bij aankoop van een eigen huis.

Rabobank Tienerrekening 6 %
voor tieners van 10 tot 18 jaar met
gratis reken ing-koffer en 5% spaarpremie

Rabobank
- Zutphenseweg 26, Vorden. Tel. 05752-1888
- Ruurloseweg 70, Vorden. Tel. 05752-6769
- B. v.d. Heydenlaan 3, Wichmond. Tel. 05754-423
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Algemene Beschouwing CDA-fraktie:

blijven subsidiëren'
'Het gaat goed met Vorden' zou een variant kunnen zijn op uitspraken, die zijn gedaan bij
de behandeling van de begroting in de 2e kamer.
Financieel boen onze gemeente nog steeds goed.
Daarbij stellen wij bij herhaling vast dat we een goed voorzieningen niveau hebben en dat
de lasten van de burger relatief laag kunnen blijven. Voor wat betreft deze kant van de
zaak kunnen we met een tevreden gevoel de discussie over de begroting starten.

Waar we minder over tevreden zijn is
de procedure die voorafgegaan is aan
deze behandeling. Vooropgesteld dat
er door het ambtelijk apparaat ons in-
ziens hard gewerkt is aan de voorbe-
reiding van de begroting een feit waar-
voor wij onze waardering willen uit-
spreken, temeer nu het een nieuwe
opzet betreft, toch menen wij dat het
anders georganiseerd moet worden.
De begroting dient naar onze opvat-
ting tenminste in de november-verga-
dering behandeld te worden. De tijd
tussen aanbieding en behandeling
moet ruimer zijn, zodat het bijvoor-
beeld ook mogelijk moet zijn om na
fractie overleg 'technische'vragen te
stellen via de commissie financiën.
Ook dient de begrotingsbehandeling
over twee avonden gespreid te wor-
den met een tussenliggende periode
van ongeveer een week. Al met al een
pleidooi voor meer tijd en meer sprei-
ding. Het in ere herstellen van de ver-
gadering in augustus kan naar onze
mening hier een gunstige uitwerking
op hebben. We komen nu te laat uit de
startblokken na het zomerreces.
We realiseren ons dat ons voorstel ex-
tra druk op het personeel betekent.
Daarbij komt ook nog dat vanuit de
raad in toenemende mate vragen ko-
men, waarvan de uitwerking even-
eens een extra belasting van het per-
soneel tot gevolg heeft. Toch menen
wij, als we met name letten op de acti-
viteitenlijsten van de diverse commi-
sies, dat het om inhoudelijk belangrij-
ke dingen gaat en beslist geen be-
stuurlijke franje betreft.
Onze fraktie staat er danook voor
open om een toenemende werkdruk
te vertalen in uitbreiding van perso-
neel. Uitbesteding van werk spreekt in
dit verband de CDA-fraktie ook zeker
aan. Omdat de ontwikkeling als ge-
volg van mogelijke grenswijzigingen
nog onduidelijk is, gaat op korte ter-
mijn onze voorkeur uit naar inciden-
tele oplossingen. Vanuit deze opvat-
tingen zullen wij ook de aangekondig-
de nota over de bezetting van de afde-
ling gemeentewerken benaderen.
Graag uw reactie.

Belastingen
'De belastingen in Vorden zijn laag en
dat moeten we zo houden' is een uit-
spraak die het zo op het oog goed
doet. Als gemeentebestuur moet je
echter wel verder kijken dan je neus
lang is. Wil je dat er aan een aantal za-
ken aandacht wordt besteed in een ge-
meente dan ontkom je er niet aan om
ook naar de pasten-kant te kijken.
Daarbij moet er ook op wat langere
termijn gekeken worden.
De meeste burgers zijn zich dit ook
zeker bewust. Wat wel onduidelijk en
onbegrepen blijft is dat we reeds een
aantal jaren op deze manier met el-
kaar praten in deze raad, terwijl ieder
jaar nog steeds weer blijkt dat we toch
een overschot hebben. Geld overhou-
den en toch lastenverzwaring komt
niet over. Onze fractie is van mening
dat er een veel duidelijker en herken-
baarder relatie moet zijn tussen la-
stenverzwaring en de zaken waarvoor
dit wordt gevraagd.
Als de verkeersomleiding extra geld
kost akkoord, maar pas de burger hier-
mee lastig vallen als duidelijk is waar
het om gaat, hoe rijk of arm de ge-
meente op dat moment is en op welke
termijn uitvoering plaats vindt.
Tegen deze achtergrond bekijken wij
ook uw voorstellen om ingaande 1986
de onroerendgoed-belasting te verho-
gen en zullen hier dan ook vooralsnog
niet mee instemmen.

Een andere weg waarlangs een ge-
meente geld binnen krijgt is de ver-
goeding voor verleende diensten. De
CDA-fraktie is in het algemeen een
voorstander van het profijtbeginsel.
Toepassing hiervan vraagt wel nuan-
cering. Voor ons is het niet zo dat bij
alle onderwerpen naar een dekkings-

percentage van 100% moet worden
gestreefd.
Steeds zullen wij de vraag stellen wat
voor soort dienstverlening het betreft,
welke taak de overheid heeft hierbij
en op wie het vooral van toepassing is.
Tarief van sportaccomodatie vraagt
naar onze opvatting een andere bena-
dering dan wanneer het om afvalstof-
fenheffing of begrafenisrechten gaat.
Voor ons is het dan ook belangrijk dat
wij op korte termijn een reeds toege-
zegd overzicht krijgen hoe de sport-
verenigingen in Vorden op het punt
van tarieven in relatie met subsidies
behandeld worden.
Voorwat betreft de door u voorgestel-
de verhoging van de afvalstoffenhef-
fing en begrafenisrechten steunen wij
uw voorstellen op grond van de door u
aangevoerde argumenten.

Sociaal cultureel werk
De CDA-fraktie vindt dat de gemeen-
telijke overheid een taak heeft als het
om sociaal cultureel werk gaat.
De gemeentelijk taak moet voorwaar-
de scheppend zijn op basis van solida-
riteit, gerechtigheid en gespreide ver-
antwoordelijkheid. De gemeente
hoeft niet overal voor te zorgen, moet
zich niet met alles bemoeien en is
evenmin overal verantwoordelijk
voor. Daar waar het mogelijk is, is het
beter als het particulier initiatief, dat
dichter bij de leefwereld van mensen
staat, de zorgfunktie voor haar reke-
ning neemt.
Overheid en burgers hebben hun ei-
gen verantwoordelijkheid. De taak
van de gemeentelijke overheid is:
voorwaarden scheppen; belemmerin-
gen wegnemen en stimuleren. Pas
wanneer het particulier initiatief het
laat afweten dient de gemeentelijke
overheid zelf in te grijpen.
Tegen deze achtergrond hebben wij
enerzijds veel waardering voor de ak-
tiviteiten van de afdeling Sociale Za-
ken op het terrein van het sociaal cul-
tureel werk waarbij we als voorbeeld
doelen op een project als de gemeen-
telijke stuurgroep Mensen Zonder
Werk, anderzijds vinden wij dat een
dergelijk project principieel thuis
hoort bij het particulier initiatief.
Onze fraktie is er danook een voor-
stander van dat de f30.000,- die be-
doeld is voor de Stichting Sociaal Cul-
tureel Werk, ondanks het feit dat men
momenteel geen beroepskracht in
dienst heeft, beschikbaar blijft.
Wij stellen ons voor dat de Stichting
Sociaal Cultureel Werk aan de hand
van projecten, waarbij ook kosten van
ondersteuning door beroepskrachten
meegenomen kunnen worden, gesub-
sidieerd kan worden.
Prioriteit heeft voor ons hierbij de
zorg van jongeren in probleemsitua-
ties. Andere projecten als bijvoor-
beeld die welke gericht zijn op het
flankerend bejaardenbeleid, alsook
particuliere organisaties dienen in on-
ze opvatting ruimte en ondersteuning
te krijgen. Met name voor wat betreft
de particuliere organisaties past een
woord van waardering voor het vele
vrijwilligers werk dat reeds in onze ge-
meenschap plaats vindt.
De CDA-fraktie is een groot voorstan-
der van vrijwilligers werk. De ge-
meentelijke overheid moet dit stimu-
leren onder meer door financiële on-
dersteuning, waarbij wij met name
denken aan subsidiering van onkos-
ten vergoedingen.

Centrale antenne
inrichtingen
Tegen de huidige centrale antenne in-
richtingen kan men zeer verschillend
aankijken. Het is een goedkope voor-
ziening maar een verouderd systeem
wat ook nogal eens reden tot klachten
geeft.
De toekomst is uiteraard de kabel-in-
stallatie. Technisch modern, veel mo-
gelijkheden maar wel erg duur. Wij

vragen ons af of de burger het ervoor
overheeft of zelfs kan hebben om per
maand tenminste 10 a 15 gulden meer
te moeten betalen voor een modern
systeem.
Nu uit jurisprudentie blijkt dat er wei-
nig mogelijkheden zijn om de indivi-
duele burger te verbieden om een ei-
gen tv-mast op te richten, worden we
als gemeente bestuur wel gedwongen
om binnenkort deze zaak aan te pak-
ken. Wij stellen u daarom voor om op
korte termijn een enquête te houden
onder de bevolking, waarbij zeer uit-
drukkelijk het kosten-aspect betrok-
ken wordt.

Wegen
Naar onze opvatting is het terecht dat
u stelt dat de meeste urgentie ligt bij
het verbeteren van de zandwegen. Al-
leen in noodzakelijke gevallen dienen
houtopstanden en pootrechten over-
genomen te worden. Het verheugd
ons dat u het voornemen hebt om in
1985 een aantal zandwegen aan te
pakken, wat wij hierbij willen onder-
strepen. Werkdruk bij gemeentewer-
ken mag voor ons niet de reden zijn
om niet tot spoedige uitvoering over
te gaan. Indien intern niet haalbaar,
dan maaj^tbesteden; er moet wat ge-
daan w^Pln aan de zandwegen!
Uw plannen tot reconstructie van de
Deldenseweg, Baakseweg en de
Schuttestraat juichen wij toe.

Stemmachines
Hoewel onze fraktie enerzijds niet
vooraan heeft gestaan bij de plannen
om stemmachines aan te schaffen en
ook nu nog niet staat te trappelen, de-
len wij anderzijds uw opvatting dat au-
tomatisering op andere delen van het
gemeentelijke takenpakket aanschaf
van stemmachines in de toekomst
noodzakelijk maakt. Onze fraktie zal
zich tegen een dergelijk voorstel dan-
ook niet verzetten.

Kapverordening
U kondigt ons aan dat het beleid inza-
ke kapvergunningen onder de loupe
genomen zal worden. Het tijdstip
waarop één en ander aan de orde zal
komen vermeldt u echter niet. De
CDA-fraktie vindt het belangrijk dat
op niet al te lange termijn behandeling
plaats vindt en verneemt graag wan-
neer dit zal zijn.
Tevens lijkt het ons een goede zaak
om dit punt niet alleen in de raads-
commissie van algemeen bestuur aan
de orde te stellen maar hier ook de
raadscommissie van openbare wer-
ken bij te betrekken.

Voorlichting
De activiteiten in het kader van de
voorlichting worden door onze fraktie
zeer gewaardeerd.
Het is ook verheugend te vernemen
dat er regelmatig gereageerd wqrdt.
Eén van de reacties komt in dit geval
van CDA-fraktieleden omdat zij er
nogal eens mee geconfronteerd wor-
den dat men van college besluiten via
de krant op de hoogte wordt gesteld,
wat op zich weer een slechte uitwer-
king heeft wanneer bij benadering
hierover door burgers een raadslid
nauwelijks op de hoogte blijkt te zijn.
Aangezien u wekelijks de pers op de
hoogte stelt van de college-besluiten,
komt het ons voor dat het niet erg ko-
sten verhogend moet zijn wanneer
ook de raadsleden hierin meedelen.

Verkeersomleiding
Last but nog least een aantal opmer-
kingen over de verkeersomleiding.
Het standpunt van de CDA-fraktie is
voldoende bekend, alsook het belang
dat wij eraan hechten dat tenminste
het doorgaand (vracht)verkeer wordt
omgeleid.
De voortvarendheid waarmee er door

u aan wordt gewerkt wordt door ons
gewaardeerd. Uiteraard dient het on-
derzoek naar de effecten op de mid-
denstand straks bij de verdere besluit-
vorming te worden betrokken, alsook
de belangen van de bewoners van de
omleidingsroute.
Hoewel u dat in uw aanbiedingsnota
niet vermeldt, gaan wij er vanuit dat
omstreeks de maand mei één en an-
der terugkomt bij de raad. Voorwat
betreft de verkeersgeleiders en over-
steekplaatsen denken wij dat bij om-
leiding van het vrachtverkeer, de
voorzieningen in de Dorpsstraat en
Zutphenseweg zich kunnen beperken
tot een enkele oversteekplaats.

Welzijn
Onze gemeente kent een groot aantal
goed functionerende verenigingen op
sociaal-cultureel gebied, op sportge-
bied, en op het gebied van het jeugd-
werk. Door een groot aantal inwoners
wordt hiervan, in één of andere vorm,
gebruik gemaakt.
Gezien de huidige ontwikkeling van
de arbeidstijdverkorting en de onvrij-

willige vrije tijd van een ander deel
van de bevolking, krijgen deze vereni-
gingen mogelijk een nog belangrijker
functie in onze samenleving.
Wij zouden er dan ook op willen aan-
dringen bij het college deze verenigin-
gen bij de bezuinigingen zoveel mo-
gelijk te ontzien, zodat zij op dezelfde
manier kunnen blijven bestaan en
functioneren zoals nu het geval is.
In dit verband vinden wij de kontak-
ten tussen het gemeentebestuur en de
verenigingen en stichtingen zoals die
nu plaatsvinden b.v. in de vorm van
kwartaalgesprekken een goede zaak,
en zullen naar onze mening zeker ge-
handhaafd moeten blijven en waar
nodig uitgebreid of gestart moeten
worden.

Een ander aspect wat wij graag onder
uw aandacht willen brengen, is de
huisvesting van de peuterspeelzaal,
mogelijk valt hier iets aan te doen in
het kader van de vrijkomende lokaal-
ruimte die ontstaat door de intergratie
van kleuter- en lageronderwijs.
Voorts hopen wij dat er in 1985 voor
het muziekonderwijs een voor ieder-

een bevredigende vorm gevonden zal
worden. Wij zien uw voorstellen i.c.
gesprekspunten hierover vol verwach-
ting tegemoet.

Onderwijs
1985 is voor het onderwijs aan 4-12 ja-
rigen een belangrijk jaar, op l augus-
tus moet immers de Basisschool van
start gaan.

Niet alleen inhoudelijk zal er het een
en ander gaan veranderen, ook voor
de huisvesting van de leerlingen zul-
len de nodige aanpassingen getroffen
moeten worden. Wij willen er dan ook
bij het college op aandringen dat zo
spoedig mogelijk het totale huisves-
tingsplaatje van alle scholen, waar
nog voorzieningen getroffen moeten
worden aan de raad wordt voorgelegd,
zodat de scholen bij in werking tre-
ding van de nieuwe wet op het Basi-
sonderwijs goed gehuisvest van start
kunnen gaan, en we niet bepaalde za-
ken van bovenaf door het ministerie
opgelegd krijgen.

IN COMMISSIE SPORT & CULTUUR

Lof voor bestuur Dorpscentrum
De commissie Sport en Cultuur zwaaide het bestuur van het Dorps-
centrum woensdagavond alle lof toe voor het door haar gevoerd be-
leid. Mevrouw Aartsen-den Harder (CDA) was bhj dat het particulier
initiatief zo duidelijk goed draait. Wethouder J.F. Geerken (CDA)
bracht nog eens onder de aandacht welk een goede plaats het Dorps-
centrum binnen de Vordense gemeenschap inneemt.
De heren A.J. Stoltenborg (PvdA) en
E. Brandenbarag (WD) wezen op de
teruglopende inkomsten uit de gymu-
ren. Dit tengevolge van de terugloop
van leerlingen. Stoltenborg stelde het
college voor om eens te bekijken of er
uitwisselmogelijkheden met de sport-
hal zijn, wanneer hier vei^igingen in
de knel komen. De wetr^Püer zegde
toe dit te zullen bekijken.
De raad zal t.z.t. een voorstel bereiken
waar aan de orde wordt gesteld of het
aan te bevelen is dat leden van het col-
lege of raadsleden b.v. ztftg kunnen
hebben in dagelijkse bestfron van b.v.
een openbare bibliotheek.

Momenteel fungeert wethouder
Geerken tevens als voorzitter van de
bibliotheek. Socialist Stoltenborg had
hier duidelijk moeite mee. "Op deze
wijze kan er bewust of onbewust beïn-
vloeding van gemeentelijke zijde
plaats vinden".
Wethouder Geerken was van mening
dat één en ander ook positief kan wer-
ken. "Laat de raad zich er maar eens
over uit spreken", zo vond ook hij.
De proef die momenteel wordt geno-
men betr. het verhuren van de sport-
hal op zondag verloopt naar wens, al-
dus werd in deze commissievergade-
ring kenbaar gemaakt.

"Oud Vorden"
In een, ondanks de slechte weersom-
standigheden, goed bezet "Pantoffelt-
je" hield de Vereniging "Oud Vorden"
j.l. woensdag haar 'nijaorsvesite'. Een
uitermate gezellige bijeenkomst met
een afwisselend programma dat ge-
heel door eigen krachten werd ver-
zorgd.

Drikus Kettelerij, Jo Gosselink en An-
ja Menkveld zetten hun beste beentje
voor bij de voordrachten en sketckes.
De heer Leus vertoonde dia's van de
herfstfietstocht naar Zutphen, die van
commentaar werden voorzien door
Netty Koop. Al met al een avond die,
in deze opzet, voor herhaling vatbaar
is.

Jong Gelre

Nuts blokfluit- en
melodicaclub
Heeft u er al eens over gedacht om
blokfluit te leren spelen, dan is spe-
ciaal voor u het onderstaande stuk ge-
schreven. De blokfluit is het meest be-
speelde instrument in Nederland en
België. Het is een goedkoop instru-
ment, gemakkelijk te onderhouden,
mooi van toon en betrekkelijk een-
voudig om muziek op te maken. De
Nuts blokfluit- en melodicaclub Vor-
den heeft altijd alleen les gegeven aan
jeudige inwoners van Vorden en om-
streken. Op speelse wijze wordt het
bespelen van de blokfluit en melodica
door Hans Weenk en Gea van Zuile-
kom bijgebracht. De ouders werden
echter nog nooit direct bij de club be-
trokken. Toch blijkt er al geruime tijd
bij zowel ouders als andere inwoners
van Vorden belangstelling te bestaan
om ook blokfluit te leren bespelen.
Om nu aan deze wens tegemoet te ko-
men zal de blokfluitclub eenmalig een
groep voor volwassenen oprichten.
Als men de basisbeginselen van de so-
praanblokfluit onder de knie heeft,
bestaat de mogelijkheid om hiernaast
een ander soort fluit te leren bespelen
(houtfluit). Het leerplan bestaat o.a.
uit kinderliedjes, volkswijsjes, interna-
tionale tophits, evergreens en ook
klassieke melodiën.
Heeft u belangstelling of wilt u meer
informatie dan kunt u terecht bij
mevr. Kater-v.d. Hoef, tel. 1668 of dhr.
Weenk, tel. 1518. Zie ook advertentie
elders in dit blad. -

Ruurloseweg
drie uur gestremd
Zaterdag-ochtend is de Ruurloseweg
ruim drie uur voor het autoverkeer ge-
stremd geweest.
De oorzaak was gelegen in het feit dat
een truck met oplegger, komende uit
de richting Ruurlo, juist toen hij over
de spoorwegovergang was, op onver-
klaarbare wijze in een slip belandde en
links van de weg na enige bomen te
hebben geramd op de weg kantelde.
Vermoedelijk heeft de bestuurder zijn
snelheid niet aangepast aan de heer-

sende weersomstandigheden. De be-
stuurder, E. uit Ermelo, kwam er na-
genoeg zonder kwetsuren af, maar
kreeg van de Rijkspolitie wel een pro-
ces-verbaal.

Maandag 21 januari organiseert de
agrarische commissie van de afdeling
Vorden van Jong Gelre een avond
naar Nedap-Poiesz in Hengelo.

Dit bedrijf is importeur van onder an-
dere geprogrammeerde voerverstrek-
king. Hier zullen de Vordense jonge-
lui zo volledig mogelijk geïnformeerd
worden over de computer. Het ver-
trek is om 19.45 uur vanaf het Dorps-
centrum.

Uitslag Kerstpuzzel en Kinderkleurplaat
Hieronder geven wij de uitslag van de Kerstpuzzel en Kinderkleurplaat,
welke wij hadden opgenomen in ons Kerstnummer.
De prijswinnaars van de Kerstpuzzel zijn:
f25,- Fam. Steege, Hekkelerdijk 10, 7231 RK Warnsveld
f20,- Karin Beulink, Elferinkdijk l, 7255 PW Hengelo (gld.)
f 15,- B.H.A. Mullink, Ganzensteeg 7, 7251 LC Vorden
f 10,- J.A. Lijftogt, Ruurloseweg 92, 7251 LW Vorden
f 10,- Gerrie Vliem, Waarlerweg 4, 7251 NE Vorden
f 10,- A. Immink, Waalderweg 23, 7263 RX Mariënvelde
f 10,- L. Konings, Lijsterstraat 15, 7261 GB Ruurlo
f 10,- W. Hogevonder, van Damstraat 7, 7244 BH Barchem
f 10,- Mevr. S.E. Runia-Hofman, Het Eiland 52, 7204 TD Warnsveld
f 10,- W. v. Velhuizen, Zutphenseweg 86, 7251 DR Vorden

De oplossing luidde: Als er vrede is in het hart van de mensen
Moet dit zichtbaar worden in deze donkere wereld.

UITSLAG KINDERKLEURPLAAT:
f 10,-- Sabine te Linde, Dorpsstraat 13, Vorden
f 7,50 Christine Teunissen, Vordenseweg 11, Warnsveld
f 5,__ Frederieke Tankink, Prunusstraat 22, 7255 XH Hengelo Gld.
f 2,50 Wilco Schouten, Deldensebroekweg 8, Vorden
f 2,50 Carolien Vruggink, Sterreweg 7, Hengelo Gld.
f 2,50 Lisette Passchier, Rozenstraat 8, Hengelo Gld.
f 2,50 Simone Baauw, Brinkerhof 39, Vorden
f 2,50 Mischa Wissink, Olde Kaste 6, Keijenborg,
f 2,50 Bianca Huitink, Ruurloseweg 60, Vorden
f 2,50 Patrick van Beek, Vaarwerk 24, Vorden
f 2,50 Franklin Hissink, Ruurloseweg 34a, Hengelo Gld.
f 2,50 Astrid Bosman, Nieuwstad 35, Vorden
f 2,50 Simone Wuestenenk, Hackfortselaan l, 7251 RK Vorden

Door de enorme inzendingen heeft de Redaktie besloten 10 extra
prijzen beschikbaar te stellen, deze zijn gewonnen door:
f 2,50 Gerben Schuppers, Dorpsstraat 15, 7234 SM Wichmond
f 2,50 Rianne van Zantvoort, Beeklaan l, Wichmond
f 2,50 Sander Berenpas, 't Spiker 47, 7231 JN Warnsveld
f 2,50 Edwin Schouten, Deldensebroekweg 8, Vorden
f 2,50 Esther Hoefman, Burg. Smitstraat 26, 7221 BK Steenderen
f 2,50 Karin Woerts, Kapelweg 6, 7255 NJ Hengelo Gld.
f 2,50 Kate Gatacre, Wiersserallee 9, Vorden
f 2,50 Erwin Zonnenberg, Koskampweg 12, Ruurlo
f 2,50 Michiel van Gijtenbeek, Lochemseweg 42, Warnsveld
f 2,50 Dennis Takkenkamp, 't Wiemelink 47, Vorden.

Prijzen zijn af te halen aan ons kantoor, .\ieuwstad 12, Vorden
vóór 23 februari a.s.



Te koop: Vaillant badgeiser.
Tel. 05752-1579.

Voorlichtings-
bijeenkomst

„mest-
problematiek'1

Maandag 21 januari
1985.

Zaal Schoenaker,
Kranenburg te Vorden.

's avonds 20.00 uur.

Zaterdag 26 januari uitvoe-
ringtoneelvereniging Krato.
Opgevoerd wordt. Zilveruitjes
en Augurken door DJ. Eggen-
goor.
Aanvang 20.00 uur, in zaal
Schoenaker.

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

uw vakman
•" van vert rüuwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Wey n;icir Laren 56 ,

Zutphen Tel. 05750 1381?.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

OPRUIMING BEHANG 1985

Restanten behang vanaf f 1 ,-
per rol. Collectie 1984 van 20
t/m 60% korting.

Schildersbedrijf en Spuitinr.
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Meesterschilder.
Tel. 05752-1523

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
de juiste weg voor

theorie (comp.) en
praktijkopl.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
//i terieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Id(!f»on05754-517

Sparen met een hoge rente,
zónder vastzetten.

Heeft de bank met de
daar soms het patent op ?

Hoge rente en toch vrij over uw geldkunne^
Met de unieke Patentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een halfjaar ononderbroken op de rekening heeft

gestaan. Samen kan dat oplopen tot zelfs f*°/- Heeft u uw spaargeld toch nodig,
voor welk doel dat maakt u zelf /o kunt u dat vrij opnemen zonder enige

beperking. En de bank berekent u ook geen kosten. Mag zo'n prima rekening een
Patentrekening heten?

•M

Rekeningsoort

Patentbasis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimumsaldo

f 2.500,-

f 5.000,-

f10.000,-

Basisrente*
n•<
\Jkl°/M /O
O1 O/
Q±M
O1(P
vJ2 /O

4%

Premierente*

1107
12 /O

1!%
2%

Totaalrente*

31%
41%
51%
6%

* rentewijzigingen voorbehouden

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van ,,nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

>

Aan hun Patentrekening te zien
zou je zeggen van wei!

bondsspaarbank
KANTOREN

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Heropening
Woensdag 23 januari a.s. van 17.00 tot 20.00 uur
houden wij

Warnsvelds Installatie Bureau \JpGll tl U l S
Erkend Installateur ter introductie van onze geheel vernieuwde winkel.

Wij kunnen nu aan onze klanten een uitgebreider assortiment en een nog
betere service bieden dan voorheen.
Wij bieden u alles op het gebied van verlichting, radio, t.v., video,
wasmachines, koelkasten, gasfornuizen, kleine huish. apparatuur en voor
de doe het zelver, alles voor elektra, gas, water en sanitair. Ook repareren
wij al uw elektrische apparaten, radio, t.v., video's.
Ons devies blijft, koop 't bij de man, die het maken kan.
Kom geheel vrijblijvend kijken. Iedereen is welkom.

HENK EN GEA HOOGKAMP
Warnsvelds Installatie Bureau. Kremerskamp 2, Warnsveld. Tel. 24688.



Wij maken ruimte voor de zomerkollektie, start vrijdag 18 januari

GROTE WINTEROPRUIMING bij:

Dames - heren en kinderkonfektie
voor

halve prijzen
DAMES
Mantels va
üdCKS v.a.

Japonnen v.a.

149,-
49,-
10,-

Pakjesva 29,-
Rokken v.a 39,-

15,-
15,-
29,-

Blouses v.a
Pullovers va

Pantalons v a

HEREN
Wintercoats v a 89,-

en minder

KINDER
Jacks v a 39,-

v.a.Jacks
Kostuums v.a.

39,-
98,-

Kolberts v a 98,-
Pantalons
Levi's broeken
Pu l lovers
Spencers

v.a.

v.a.

2 voor

v.a.

39,-
50,-
15,-
15,-

v.a.

v.a.

Manteltjes
Jurkjes nu
Blousjes
Truien va

Sweatshirts >
Kat. broeken
Cord. broeken

69,-
29,- en 39,-

5,-
10,-
20,-
25,-
15,-

v.a.

v.a.

Koopjes in beha's - ondergoed - dusters - pyama's - nachtkleding - bedlinnen en
huishoudgoed
Van 18 januari t/m zaterdag 26 januari

• W /O l op niet afgeprijsde artikelen
ook op Ten Cate - Schiesser en Triumph ondergoed - lingerie en Foundation

Vrijdags open tot 9 uur, ook open van 6-7 uur. Zaterdags de hele dag doorlopend open.

Grote opruiming
Tenniskleding
Paardrijkleding
Trainingspakken
Trainingsjacks
Zwemkleding

gevoerde

Alle hengels
Niet afgeprijsde sportartikelen

Halve prijs
Halve prijs

25% korting
25% korting
25% korting
25% korting

Halve prijs

1O% KORTING

KLUVERS
S PORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN>Tel.05752-1318

NIEUWE

CURSUSSEN
AANVANG:
4e week van januari

1.03 Middenstand 11/2 jr
1.07 Prakt. Dipl. Boekh. 11/2jr
2.01 Basic & Informatica
2.02 Praktische Informatica
2.03 Basic gevorderden
2.04 Computergebruikers Oriëntatie
2.06 Computertekstverwerking Wordstar
2.07 Computer-datatypist(e)
2.08 Computerboekhouden
3.14 Engelse Conversatie (spoedcursus)
4.01 Typen
— vrijblijvende proef- en inlichtingenles
- professioneel eigentijds onderwijs
- bevoegde bekwame docenten
- kleine groepjes; wij zijn geen leerfabriek
- lage lesgelden
- professionele computerapparatuur
- gezellige lokalen/eigen parkeerplaatsen

— direkt naast het busstation van de GSM
- centrale ligging in de regio

bij de cursussen 2.01 en 2.03 is een Commodore-
homecomputer te huur.

GULDEN L0ON

Keppelseweg 14-16
7001 CG
Doetinchem
tel. 08340-2.37.08.
directie J. Bullee

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naarde specialist

borei{dsei{
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

O f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 72^1 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

AUTOBEDRIJF

TEGER bv
Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426

Fiat Ritmo 105 TC rood 18.000 km
met exclusieve striping
Fiat Ritmo diesel rood 3 drs
Fiat Ritmo 6§ CL bruim mett. 3 drs.
Fiat Ritmo 60 Cood 3 drs. met LPG
Fiat 1311.6 CL bruin mett
Fiat Panda Prima zwart
Fiat 1271050 L bruin
Fiat 127 900 super blauw mett
Fiat 1281100 CL blauw 4 drs 1980
A. 112 Elegant zilver mett. 1978
Citroen 2CV4 geel 1978
Citroen 2CV6 club blauw 1981
Daihatsu Charade XG rood 1978

UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

Brandenbarg's
gedistilleerd
Kwaliteit uitstekend
Prijs altijd laag.

Brandenbargs Jonge 17,45
Brandenbargs Vieux nu 17,25
Brandenbargs citroen 20 12,65
Kruidenbitter Acht Kastelen van 17,50 voor 16,95

Van het vat Uit onze kelder
Montilla Minervois
2 liter l 3,/O Prima rode wijn doos 6 flessen 3O,—

Rioja 1973
5,45 12 haien 11 betalen

Roussillon
Fijne rode wijn liter nu

Sherry
medium liter nu 8,45

Vinotheek Smit
Burgemeester Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1391.

WELKOOP
GAAT

OPGERUIMD
HET NIEUWE

JAAR IN
Het jaar is nog jong maar WELKOOP gaat

er alweer stevig tegenaan. Met kwaliteitsartikelen
voor aantrekkelijke prijzen. Bijvoorbeeld:

CIRKELZAAG
Een onverwoestbare Makita,
type SR 1600 van 900 Watt.

Met hor
instelling^

Kompleet

met
standaard-

accessoires.

-DECOUPEERZAAG-
Feilloos zaagt deze

Black & Decker, type DN31E
van

350 Watt,
l* <&g>ilJVm\ zich een weg.

Met langs-
en rond-
geleider.

339,-295,- W,- 99,-
SNOERLOZE BOORMACHINE

Een Makita boor/schroeve-
draaier, type 6012 DWK Een

stopkontakt is overbodig.
Ideaal voor buitenwerk. Met

oplader, accu, etc. Gaat soepel door hout
en staal heen.

333,-279,-

Tuinzadengids 1985
Nu zaaien,

het voorjaar
de tuin in.

Welkoop heeft
een prachtige tuinzadengids

voor u klaarliggen.
Wanneer u vóór 15 februari

a.s. uw bestelling plaatst
of ze zelf inde

winkel uitkiest, dan ontvangt u 15% korting. Een goede reden om snel
naar de Welkoop-winkel te komen en uw tuinzadengids op te halen.

Aanbiedingen geldig t/m 26 januari 1985. Prijzen inkl. BTW. Levering zolang de voorraad strekt.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

welkeop
«De Grote Groene Vakwinkel.



Tandarts N J. Edens
terug uit
vluchtelingenkamp
Zes weken lang heeft onze Vordeme tandarts N J. Edens als vrijwil-
liger gewerkt in een vluchtelingenkamp op de Philippijnen. Hij was
daar werkzaam om talloze gebitten van vluchtelingen uit Laos,
Cambodja en Vietnam te saneren. Het gezond zijn van het gebit is
één van de voorwaarden waaronder vluchtelingen in Amerika wor-
den toegelaten. Dit is namelijk het land waar deze mensen naar toe
willen. Het kamp op de Philippijnen telt zo'n 18.000 vluchtelingen,
waarvan er drie duizend per maand vertrekken en bijkomen.

Tandarts Edens vertelt dat hij via Ro-
tary Nederland op de Philippijnen te-
recht is gekomen. "Rotary Internatio-
nal" zorgt ervoor dat steeds twee tand-
artsen op het kamp behulpzaam zijn.
"Ik ben blij dat ik mijn anderhalve
maand kon inzetten. De samenwer-
king tussen de internationale hulpver-
leners was enorm. Ondanks de mee-
gemaakte misere waren de vluchtelin-
gen over het algemeen niet pessimis-
tisch".
"Het is opmerkelijk, dat vooral de
Vietnamezen zoveel bruggen en kro-
nen hebben. Ik heb er daar meer ge-
zien dan in mijn eigen praktijk in Vor-
den".
Als een reden geeft hij hiervoor op,
dat de Vietnamezen, in tegenstelling
tot de Cambodjanen en Laotianen,
het langst contact hebben met de
Westerse beschaving. Dat die behalve
coca-cola ook rotte gebitten mee-
bracht was destijds niet voorzien.

„Maar", gaat de tandarts verder: "De
werkelijke reden is, dat de Vietname-
zen beseften, dat geld tijdens hun
vlucht niet 'praktisch' was". Immers
berovingen zijn tijdens de vluchtpo-
gingen normaal.
De Vietnamezen lieten zich dan lie-
ver op de valreep vaak voorzien van
een goed gevulde mond.

Praktijkruimte van de heer Edens.

Tijdens de nu al jaren durende vlucht-
pogingen uit de drie landen van Indo
China zijn inmiddels al twintigdui-
zend mensen verdronken op zee.

Edens hierover: "Het is verschrikkelijk,
dat zovelen zijn omgekomen en gezin-
nen uit elkaar gereten worden. Die ver-
halen vond ik het meest schokkend".
HU hoopt dan ook, dat de Verenigde
Naties, de financiële inspirator van dit
project, de hulp voortzet, aldus de heer
Edens.

Tandarts Edens heeft zijn ervaringen
bijgehouden in een dagboek. Daarin
zal zeker het feit van de hitte niet on-
vermeld zijn gebleven. In de schaduw
kon de temperatuur soms toch nog tot
veertig graden oplopen!

In de tijd dat Edens op de Philippijnen
verbleef werd zijn praktijk tijdelijk
door de andere tandartsen in Vorden
waargenomen. Hij is zijn collega's
hiervoor zeer erkentelijk.

De heer Edens wil, als ze hem weer
zouden vragen, graag ook nog een
keer in een ander vluchtelingenkamp
helpen. "Natuurlijk alleen als mijn fa-
milie er ook achter staat", zo voegt hij
er aan toe.

Bfj ons in <Tn Achterhoek
't Winterse weer, wao'w now met te doon hebt, mag dan veur volle men-
sen un boel ongemak met zich brengen, veur Hendrik Jan van 'n Bran-
denbarg bepaold neet. Den wrif zich altied in de hande zo gauw at De
Bilt weer tien of vieftien graden vors veurspelt. Dan gaot de zaken bi'j
um weer goed. Dan gölt 't holt deur de schossteens en wöd hee zien
brandholt mooi kwiet.

Eerluk ezeg is um dat ok wel egund want veur a'j dat holt kachelklaor bi'j
huus heb liggen kump t'r nog wel iets kiek'n. Eers de beume umme za-
gen in 't bos, nao huus slepp'n, 'n cirkel d'r op en dan mot de biele d'r nog
an te passé kommen. A'j dan alles an de kante heb, he'j de rugge al wel 'n
keer of wat nat ehad.

Maor goed, in de winterdag beurt e dan nog 's um cent ekstra. Of e 't neu-
dug hef, is un tweede maor weggeven dut e 't in ieder geval neet. En dat
zol ok te gek wean, veur wat, heurt wat.
Van alle slag volk kump t'r zoal holt bi'j um haal'n, bi'j anderen bezorgt e
't ok wel an huus at ze d'r zelf neet met wilt liggen aösen. Veurugge wek-
ke trof e nog un heel'n goeien koopman, 'n Nog vri'j jonge kearl, uut Zut-
phen kwam e zoat e zei, met 'n auto waorachter e 'n anhanger had. 'n Me-
ter of drie wol e wel hemmen, dan kon e effen veuruut.

"Maor die kö'j toch nooit in een keer laan?", vroog Hendrik-Jan vewon-
derd.
"Oh nee, dat wet ik wel, maor 'k ri'je wel un paar keer".
Oaver de pries waarn zee 't metene eens en too hilp Hendrik Jan um de
karre vol laan.
"Kearl, wat un mooi holt" prees de kearl, "zo zie'j 't maor weinug". "Zo
mooi egaal op lengte en dikte".
Hendrik-Jan greujen d'r un pond van.
"Now tot zo dadeluk, met un halfuurken bun'k t'r wel weer veur de res.
Gaot maor zo lange nao binnen en warmt ow anders krie'j 't ok nog te
pakken".

Hendrik-Jan ging nao binnen naodat de kearl weg was ereen en dronk
samen met zien vrouw koffie.
Hee had' onderhand zeker al drie ketier bi'j de kachel ezett'n too hee
maor 's weer opston, 't zol neet zo lange meer duur'n veur zien klant d'r
weer was. In un halfuur hen en weerumme nao Zutphen, dat kon jao
haos neet, dat had zien vrouw ok al ezeg.

Zeker un uur had e al um de poste ekösterd too hee toch zien twiefels be-
gon te kriegen. Zol de kearl onderweg wat oaverkommen wean?. 't Was
al wel wonder ewes dat e op 'n anhanger geels gin nummerbord had
ehad. "Dat mek jao niks!", had e ezeg.

Afijn, Hendrik-Jan is maor weer bi'j de kachel ekropp'n. Maor goed ok
wat tot op heden is de kearl nog neet weer op kommen dagen, 'n Meter
holf hef e in ieder geval veur niks. En Hendrik-Jan hef t'r van eleerd: den
gif gin holt meer af zonder dat e eers geld beurt. Want daor loopt maor ra-
re koskoopers rond, bi'j ons in d'n Achtefhook.

H. Leestman

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.:05750-22816 LidFocwa

ffi
IFOCWO

Een vluchtelingenboot.

Laat nu uw schoenen "stavast"
maken met

ANTISLIPZOLEN
In één dag klaar.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Zorg dat u de winter voor bent
met een voorraad openhaard
hout eik en berk. Kachel klaar.
Voor een redelijke prijs.
Tel. 05751-387.

In onze opruiming
vindt u nog volop warme pantoffels.
En we hebben ze al vanaf 15,-
En voor buiten zijn er natuurlijk altijd rubber laarzen
met Bama-sokkets, voor droge en warme voeten.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Herinnering

Jubileumavond
Bouw en Hout Bond FNV

Op vrijdag 25 januari in Het Pantoffeltje
Aanvang 19.30 uur.

Het Bestuur.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 -VORDEN

Leek het er in het begin op dat onze overwinterende vogels er eind 1984 begin 1985
gemakkelijk af zouden komen, nu is dat wel even anders. De soorten die hun be-
staan hoofdzakelijk vinden op de grond zyn er het zwaarst aan toe. Dat /ijn b.v. de
heggemus en de fazant, de patrijs, de kwartel. Over het algemeen zorgt de jacht op-
ziener voor de laatste 3 soorten. Iets beter hebben het de vogels die ook hogerop nog
iets van hun gading vinden b.v. mezen en ujsterachtigen, die ook boomzaden en
vruchten op hun menu hebben staan.
Toch hebben /ij het slecht; in de broedtijd /ijn genoemde soorten vleeseters (rup-
sen, wormen, insecten). In de winter schakelen /ij noodgedwongen,meer op plan-
taardige kost over, maar juist dan zou wat dierlijk eiwit of vet erg welkom /ijn omdat
/.ij door de kou meer calorien nodig hebben, dat speelt nu vooral met sneeuw en
strenge vorst, temeer omdat /ij hun vocht binnen krjjgen door sneeuw te eten.
Zeer moeilijk hebben het de roofvogels; vooral die van muizen leven zoals de uilen.
De muizen komen nu vrijwel niet te voorschijn, hebben vaak gangetjes onder de
sneeuw.
De vogelwerkgroep en de dierenbescherming hebben de hoofden bij elkaar gesto-
ken. Sinds 10 januari wordt er gevoerd op enkele particuliere adressen, bij de stuw
bij de Deldenseweg en de stuw in de Hissinkbeek in Linde.
Op de Hackfort is de Vordensebeek nog open zodat de watervogels daar nog terecht
kunnen. Er is fantastische geholpen door de middenstand. Van Bakker Oplaat krij-
gen wij oudbakken brood (voor vogels veel beter dan vers), van slager K rijt slachtaf-
val rundvet en zwoerd (met spek) van molenaar Limbeek veegsel uit de molen en
van een lid van de werkgroep 'Leefbaarheid Vorden' speenvarkens. Zaad om o.a.
vetbollen te maken moest de vogelwerkgroep kopen.
Er is ook financiële steun toegezegd door de Dierenbescherming. Wij kunnen ech-
ter best nog wat geld gebruiken. Zaad vliegt er door. Wat w ij het meest nodig heb-
ben is dagelijkse hulp om alles 'panklaar' te maken. Dat gebeurt in de werkplaats
van boerderij 'De Bult' t/o de Wienijesvoorl. Op het ogenblik hebben w ij daar maar
3 man aan de gang. Ook houden wij ons aanbevolen voor aangestoken fruit (ujster-
achtigen) en... w ij durven het haast niet te vragen... vis of visafval. Sommige soor-
ten watervogels zyn alleseters b.v. waterhoentjes, eenden en meerkoeten, maar er
/ijn ook viseters bij b.v. de fuutachtigen (er zitten dodaarsen bij de Deldense stuw).
Die kunnen als het niet te lang duurt wel wat vet en vlees verwerken, maar gezond is
het niet. Zij hebben het erg moeilijk. Zo ook reigers. Vanaf de 12de zijn er nog enke-
le adressen bijgekomen die hulp bieden bij het voeren o.a. Het Gelders Landschap.
Als het lang en streng blijft vriezen zal de Vordensebeek ook wel dicht aan, dan is er
nog meer hulp nodig, richting Hackfort. Eén en ander helpt ook de boeren te be-
schermen tegen veel overlast doordat de vogels in de voervoorraden zitten voor het
veel en... als de roofvogels hier en daar vleesafval kunnen vinden is er minder kans
dat /ij de zangvogels, die het al zo moeilijk hebben te veel uitdunnen.
Als U hulp wilt bieden of als U een goede plek hebt, buiten het dorp waar veel vogels
te verwachten zijn kunt U omgekeerd ook terecht voor bevoorrading by: A. Turf-
boer, Insulindelaan 18, tel. 1298 of op de Wientjesvoort. Voor financiële steun by A.
Turfboer, giro 979666.
N.B. Zout is vergif voor vogels; dus geen zoute pinda's uit een zakje, kaas restjes
chips e.d. Brood kan nog net, zoute koek niet!

De hypotheek die
u het beste past.

Sluit maar geen hypotheek af voordat u met ons heeft
gesproken. Wanthetzou jammer geld zijn als u achteraf pas

merkt dat de ̂ ^ ^m*m/ bank met de S
wellicht een r **/ veel voordeliger

oplossing zou m B"A. hebben bedacht...
vanaf

Van de bank met de Ê

voor Twente en Oost Gelderland

ALS U HET KOUD HEBT
LIGT DAT NIET AAN ONZE PRIJZEN
In onze

OPRUIMING
hebben we broeken - truien - japonnen en Ten Cate
kinderondergoed plus Ascona half wol met

50% KORTING
DOE uw
VOORDEEL
BIJ: CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971
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Algemene Beschouwingen WD-fraktie:

'Graag eerlijke verdeling
gemeenschapsgelden'

In het inmiddels reeds weer achter ons liggende jaar /i.ju, behoudens enkele, niet veel belangrijke beslui-
ten door de raad genomen. Een aangelegenheid wil onze fraktie ook thans niet onvermeld laten.
Uiteraard doelen wij hier op het besluit om gelden te voteren voor de aanleg van aardgas in de super-on-
rendabele gebieden. Hiermee is tevens één van de belangrijkste wensen van de V.V.D.-fraktie in vervul-
ling gegaan, al dient erkend te worden dat helaas enkele woningen in het buigengebied van aardgas ver-
stoken blijven. 1984 is verder eenjaar geweest waarin het Engelse gezegde: 'Much to do about nothing' of
te wel vry/vertaald 'Veel werk om niets' zeker is opgegaan.

Wij doelen hierbij op zaken, waaraan
het college, ambtenaren, maar ook
vrijwilligers veel tijd is besteed, zon-
der dat dit leidde tot concrete resulta-
ten. Dit hoeft bepaald geen motive-
rende invloed op al diegenen, die heb-
ben meegewerkt aan het bereiken van
een goed resultaat. <
Het betekent dan ook, naar het oor-
deele van de V.V.D.-fraktie, dat er in
de toekomst, meer dan ooit resultaat
gericht gewerkt dient te worden.
Daarbij zullen de financiële mogelijk-
heden en onmogelijkheden in een pril
stadium reeds een rol moeten gaan
spelen.
1984 was het jaar dat zo hoopvol voor
de VVD. begon met uw nieuwjaarsre-
de, waarin u aankondigde dat o.a. aan-
dacht zou worden besteed aan dere-
gulering. Helaas moeten wij constate-
ren dat aan dit voornemen, in 1984 al-
thans, weinig is terecht gekomen.
Hopenlijk heeft 1985 ons in dit op-
zicht meer te bieden.
1984 is opnieuw een jaar geweest,
waarin velen in onze gemeente zich
geplaatst zagen tegenover een aan-
zienlijke daling van hun inkomen. Dit
was enerzijds het gevolg van toename
van de werkloosheid. Naar het thans
aan laat zien is een einde gekomen
aan de groei van de werkloosheid in
ons land. Voor Vorden is er echter
geen reden voor een al te groot opti-
misme.
De agrarische bevolking zal zich ge-
plaatst zien voor zeer grote proble-
men, waar de invoering van de super-
heffing slechts één aspekt is.
Gevreesd moet worden dat de klap-
pen die de agrarische bevolking heeft
gehad hun uitwerking zullen hebben
op andere aktiviteiten. Het zal ook ge-
volgen kunnen hebben op de werkge-
legenheid. Wij denken hierbij in het
bijzonder aan de bouwsektor.
Ten aanzien van de thans voor ons lig-
gende begroting met aanbiedings- en
investeringsnota wil de V.V.D.-fraktie
het volgende opmerken.

Begroting en
Investeringsnota

De begroting voor 1985 ontmoet on-
zerzijds niet veel bezwaren. Verheu-
gend is uiteraard dat ook 1985 kan
worden afgesloten met een batig sal-
do dat, na aftrek van een post onvoor-
zien, is geraamd op f 230.000,-.
De V.V.D.-fraktie kan dan ook instem-
men met het voorstel van uw college
om in 1985 nog niet tot een verhoging
van de onroerend goedbelasting te
besluiten.

Wel zijn wij van oordeel dat beter ware
geweest het vastrecht voor de afval-
stoffenheffing in 1985 te verhogen
met de kostenstijgingen, die voor 1985
f30.000,- zullen bedragen.
Wel zijn wij bereid de eventuele stij-
ging van de kosten, verband houden-
de met het ophalen van huisvuil langs
de zandwegen, dit jaar nog buiten be-
schouwing te laten.
Wij zijn voorstander van deze extra
verhoging van dit tarief, omdat daar-
mede kan worden voorkomen dat in
de jaren na 1985 zowel een verhoging
van de onroerendgoedbelasting als
ook een aanzienlijke verhoging van
het vastrecht voor de afvalstoffenhef-
fing, - bij realisering van de plannen
van de meerderheid van uw college -
nodig zal zijn.
De lastenverhoging van de burger
heeft dan gelijkmatiger plaats.
Uiteraard verheugt het ons dat uw col-
Jege gefaseerd komt tot een accepta-
bel dekkingspercentage van de afval-
stoffenkosten en de begrafenisrech-
ten.
De in de begroting opgenomen post
van f 30.000,- voor de Soc. Kultureel
Werker zou naar het oordeel van de
V.V.D.-fraktie geschrapt kunnen wor-
den, nu de Sociaal Kultureel Werker
vertrokken is. Het vrijkomende be-

drag zou voorlopig toegevoegd kun-
nen worden aan de post onvoorzien.
Ten aanzien van het voornemen van
de meerderheid van uw college de on-
roerendgoedbelasting met ingang van
1986 jaarlijks met 5% te verhogen, de-
len wij het standpunt van wethouder
Bogchelman, die van oordeel is dat
zolang nog geen definitieve uitspraak
is gedaan over de 'Omweg rond Vor-
den', er in dit stadium nog geen uit-
spraak gedaan dient te worden over
een verhoging van die onroerend-
goedbelasting. De in 1985 uit te voe-
ren hertaxatie voor de onroerend-
goedbelasting zou tot een herziening
van de tarieven kunnen leiden.

Deregulering
Tijdens de in december 1984 gehou-
den raadsvergadering kwam aan de
orde het bieden van ruimere moge-
lijkheden voor burgerwoningen in het
buitengebied. De raad heeft zich hier-
over in die vergadering niet uitgespro-
ken. Ook in de aanbiedingsnota gaat
uw college op dit aspekt in.
De V.V.D.-fraktie ondersteunt uw
voorgenomen- plannen tot meer vrij-
heid van harte. Wij vinden hierin te-
rug hetgeen wij steeds hebben voor-
gestaan. Met belangstelling zien wij
uw voorstellen te dezer zake dan ook
tegemoet.
Ook het aangekondigde voornemen
om bij andere bestemmingsplannen
de mogelijkheden voor deregulering
te onderzoeken heeft onze goedkeu-
ring. Onze fraktie is van oordeel dat,
waar minder strakkere regels worden
gehanteerd, dit het funktioneren van
het ambtenarenapparaat ten goede
zal kunnen komen.
Wel willen wij benadrukken dat dere-
gulering anno 1985 niet, zoals al som-
mige tongen over de V.V.D.-fraktie
beweren, een vrijheid blijheid beleid
moet zijn. Als liberalen hechten wij
veel waarde aan de vrijheid van de
mens. Deze vrijheid mag echter niet
zover gaan dat daarmee aan de be-
langen van anderen afbreuk wordt ge-
daan.

De omweg rond Vorden
De V.V.D.-fraktie heeft slechts be-
toogd, dat zij een tegenstander is van
een omleiding van verkeer rond Vor-
den. Onze argumenten daartegen zijn
genoegzaam bekend.

Eén aspekt heeft in het verleden ech-
ter niet die aandacht gekregen, die het
feitelijk direkt al had moeten hebben
t.w. de financiële consequenties van
de omleiding.
Heel duidelijk willen wij stellen dat wij
het niet verantwoord achten dat, bij
een investering voor de omleiding van
f800.000,- een jaarlijkse last op de
burgers wordt geladen van de ca.
f90.000,- dat is gemiddeld per gezin
per jaar ruim f35,-. Overigens zijn wij
er van overtuigd dat het bedrag van
f 800.000,- veel te laag geraamd is. Het
ware dan ook verstandiger geweest dit
punt van de investeringsnota te plaat-
sen op lijst B, in plaats van op lijst A.

Wel kunnen wij instemmen met het
voorstel van uw college om van het
batig saldo over 1983 f 205.000,- te be-
stemmen voor voorzieningen voort-
vloeiende uit de verkeersstudie.
Ook zonder een omweg moet Vorden
veiliger te maken zijn.

Overname
onderhoud wegen

Het verheugd de fraktie van de VVD.
dat, eindelijk na zovele jaren, een be-
gin gemaakt gaat worden met het in
beheer van de gemeente nemen van
de zandwegen in het buitengebied.
Wij spreken de wens uit dat het wel
niet beperkt blijft tot de 4 in de inves-
teringsnota genoemde wegen.

Subsidiering van
verenigingen

De V.V.D.-fraktie heeft reeds een aan-
taljaren bij de begrotingsbehandeling
gevraagd duidelijk zichtbaar te maken
welke bedragen versluierd naar Vor-
dense verenigingen toevloeien.
Wij stellen deze vraag opnieuw. Niet
als een soort hobby-isme, maar ter
wille van een eerlijke verdeling van
gemeenschapsgelden. Het gaat ons er
bepaald niet om met de botte bijl in
die gelden te hakken.
De toekomst zou echter wel eens kun-
nen uitwijzen dat - en uw college kon-
digt reeds een tweede bezuinigings-
nota aan - er ook door de Vordense
verenigingen ingeleverd zal moeten
worden. Het is dan goed te weten wat
elke vereniging in Vorden direkt aan
subsidies ontvangt. Inmiddels heeft
de wethouder van welzijn toezeggin-
gen te dezer zake gedaan. Met belang-
stelling wachten wij de resultaten af.

Waarom? Omdat een aantal zaken die
hier indirect mee verband houden,
van belang zijn om met elkaar over
van gedachten te wisselen, zoals:
- Mestoverschotten in Gelderland
- Wat kun je met mest doen?
— Mestproduktie en mestopslagcapa-
citeit.
— Mengen van mest.
- Wettelijk kader.
Aan deze voorlichtingsbijeenkomst,
georganiseerd door het Consulent-
schap voor de Varkens- en de Pluim-
veehouderij in Arnhem, wordt mede-
werking en ondersteuning verleend
oor:
— Consulentschap voor de Rundvee-
houderij in Doetinchem.
— Consulentschap voor de Tuinbouw
en Akkerbouw in Tiel.
- Gezamenlijke varkenshouderijker-
nen

— Nederlandse Organisatie van Pluim-
veehouders.
De voorlichtingsbijeenkomst wordt
gehouden op maandagavond 21 ja-
nuari a.s. in zaal Schoenaker op de
Kranenburg en begint om 20.00 uur.
Zie advertentie in dit nummer.

Biljarten
Kurkbiljarbvedstrijden
trokken veel deelnemers
In het afgelopen weekend werden
door de biljartvereniging Kranenburg
in zaal Schoenaker tijdens het stille
winterseizoen wederom de kurkbil-
jartwedstrijden georganiseerd.
Zowel de vrijdagavond alswel de za-
terdag en zondag was de deelname
bijzonder groot.

Bij de dames behaalde Hennie Eenink
de eerste prijs en verwierf daarmede
een fraaie olielamp. Tweede werd
Emmy Bekman, derde Brigit Bos.
Bij de heren veroverde Huub Bos de
eerste prijs met 51 van de maximale 54
te behalen punten. Tweede werd Jos
Schroer, derde Hans Bos.

De eerste prijswinnaar kon een fraaie
herenfiets in ontvangst nemen. De
dagprijzen vielen als volgt:
Vrijdag: Hennie Eenink en Hans Bos
Zaterdag: Brigit Bos en Huub Bos
Zondag: Emmy Bekman en Huub
Bos
Ook het balero-spel vond gretig af-
trek. Lourens Bleumink werd vrijdag
hier eerste, zaterdag veroverde Han
Stokking de dagprijs, terwijl de laatste
dag Mary Rutgers de uitgeloofde
vleesschotel verkreeg.

Algemene Beschouwingen P.v.d.A.-fraktie:

'Belastingverhoging is onnodig'
In de zomer van 1982 is er overleg geweest tussen het college van B en W en defraktie-
voorzitters over de vraag, wat het financieel beleid van de gemeente zou moeten zijn, ge-
zien de op ons afkomende bezuinigingen van de Rijksoverheid.
Van P.v.d.A.-zijde is toen - kort samengevat - het volgende naar voren gebracht:
- het bestaande voorzieningenniveau in de gemeente zo veel mogelijk in stand houden;
- geen sterke lastenverhoging voor de inwoners;
- investeringen in nieuwe zaken zo veel mogelijk bperken, teneinde hetgem. huishoud-

boek niet in de rode cijfers te doen raken.

Onderwijs
Op l augustus 1985 treedt de Wet op
het Basisonderwijs in werking. Op
grond van deze wet dient het kleuter-
en lag^piderwijs volledig geinte-
greerd te worden.
Gezien de staat waarin de Openbare
school verkeert, dringen wij er bij uw
college op aan alles in het werk te stel-
len om voor de Openbare Basisschool
tot een jj^teptabele huisvesting te ko-
men. ^B

Motorshow
Eibergse Motor Club
l, 2 en 3 februari 1985
Op l, 2 en 3 februari a.s. organiseert de
Eibergse Motor Club weer haar jaar-
lijkse motorshow.
De show vindt plaats in Hotel de
Kroon, Grotestraat 87 te Eibergen.
Naast o.a. choppers en specials, zullen
ook enige spectaculaire sprintmotors
geshowd worden.
Verder zullen de nieuwste crossma-
chines van 1985 te bewonderen zijn.
Enduro- en trialmotoren.
De bekende Nederlandse zijspanfa-
brikant EML zal haar nieuwste zij-
spancombinaties op toer- en crossge-
bied tonen.
Ook aanwezig is de motorfiets van het
jaar 1984, de nieuwe Kawa 900 GLZ
900 R, bij de toermotorfietsen zullen
diverse nieuwe toermodellen te zien
zijn. Bij de uitgebreide collectie oldti-
mer motorfietsen zijn enkele zeer bij-
zondere motoren te zien zoals o.a.
een James uit 1933, Terrot uit 1919, Al-
ce uit 1938, Simplex uit 1920 en een In-
dian uit 1938.
Gedurende de motorshow zullen er
doorlopende videovoorstellingen ge-
geven worden met films o.a. "fast"
Freddy Spencer, T.T. Assen, G.P. ra-
ces en spectaculaire beelden over mo-
torcross en speedway.
De show is geopend op vrijdag l fe-
bruari van 19.00-23.00 uur, zaterdag 2
februari van 10.00-23.00 uur en zon-
dag 3 februari van 10.00-17.00 uur.
De entree prijs bedraagt f3,00 per per-
soon en kinderen tot 12 jaar hebben,
mits onder geleide, gratis toegang.

Mestproblematiek
Mestoverschot is een beladen woord,
waar al veel over gesproken is. In som-
mige gebieden is dit probleem van
dien aard, dat de landbouw wordt aan-
gewezen als de grote vervuiler. Ook in
de politiek is men intensief met deze
zaak bezig, denk maar aan de op stapel
staande Meststoffenwet.
Hoewel niet exact bekend is wat deze
wet inhoudt, is toch deze winter geko-
zen voor dit thema.

Veel van deze gedachten waren te vin-
den in de begroting 1984 en zijn ook -
zij het in mindere mate - in de begro-
ting 1985 nog aanwezig. In mindere
mate, omdat in de aanbiedingsnota
voorstellen aanwezig zijn, die neerko-
men op lastenverhogingen voor alle
inwoners' in onze gemeente.
De lastenverhogingen bestaan uit for-
se verhoging van de af^Roffenhef-
fing in 1985 en volgende jaren en een
verhoging van de onroerendgoedbe-
lasting vanaf 1986.
Verder worden o.a. de begrafenisrech-
ten en de verhuur van ge^fcportacco-
modaties duurder.
Tegen deze lastenverhogingen heb-
ben wij onoverkomelijke bezwaren,
zeker waar het gaat om de afvalstof-
fenheffing en de onroerendgoedbela-
sting. Deze lastenverzwaring is naar
onze mening onverstandig, onverant-
woord, ongeloofwaardig en onnodig.

Onverstandig en
onverantwoord

Wij geven graag toe, dat de hoogte
van de huidige gem. belastingen
(daaronder verstaan wij afvalstoffen-
heffing en onroerendgoedbelasting)
op dit ogenblik niet buitensporig is;
ook is het zo, dat niet alle Vordenaren
van de voorgestelde verhogingen
wakker zullen liggen.
Maar in vele huishoudens is in de hui-
dige tijd elke lastenverhoging een ex-
tra tegenvaller, die tot extra financiële
moeilijkheden aanleiding geeft.
Daar komt bij, dat met name de afval-
stoffenheffing - die toch al flink is op-
getrokken in de laatste jaren - oneven-
redig zwaar drukt op de gezinnen met
de laagste inkomens.

Ongeloofwaardig
De gemeente heeft altijd een behoor-
lijk overschot gehad, de laatste jaren
zelfs in toenemende mate.
Terwijl wij bij de begrotingsbehande-
ling hevige gevechten leverden op de
vierkante centimeter om elke duizend
gulden meer of minder, bleek eenjaar
later dat er in werkelijkheid een half
miljoen of méér over was.
Er ontstonden dan weer meningsver-
schillen hoe dit overschot verdeeld
moest worden. Het zijn niet de onaan-
genaamste zorgen, die een gemeente-
bestuur kan hebben!
In dit licht zal het voor iedere burger
onbegrijpelijk zijn, waarom hem - on-
danks de rijkdom van de gemeente -
toch weer een poot moet worden uit-
getrokken.

Onnodig
Deze lastenverhoging is onnodig, in-
dien we nuchter en zakelijk blijven re-
deneren in het kader van de drie doel-
stellingen, die ik in het begin heb ge-
formuleerd.
l. Op het investeringsschema (lijst A)

zetten wij vraagtekens bij de uit-
breiding van de gem. accommoda-
ties (gemeentewerf).

Deze post zou o.i. moeten worden
geschrapt. Wij hebben wel begrip
voor dit verlangen van gemeente-
werken, maar vinden, dat - zoals
vorig jaar is afgesproken - uitbrei-
ding van de gem. gebouwen gefi-
nancierd dient te worden uit verko-
pen van gem. onroerend goed.

Bovendien zal door concentratie
van werkplaatsen en gebouwen de
dienst gem. werken zoveel efficiën-
ter gaan werken, dat elke investe-
ring geld oplevert, in plaats van
geld kost.
De post kapitaalslasten van
f 48.000,- kan o.i. dan ook verval-
len.

2. 1985 levert een vrij te besteden
overschot op van f230.000,-. Als
we die post gebruiken voor extra
afschrijving, levert dat in het huis-
houdboekje van de komende jaren
weer f 27.000,- op.

3. In 1988 vervalt de gemeentelijke
bijdrage aan de Monuta-Stichting
van f 25.000,-.

4. Een belangrijk gedeelte van de ko-
sten verkeersomleiding zou in be-
ginsel geput kunnen worden uit de
reserve dorpsuitbreiding.

5. De grote reserves, die nog aanwe-
zig zijn. Deze vijf door mij genoem-
de punten geven o.i. in beginsel
voldoende mogelijkheden om het
achterwege laten van elke vorm
van belastingverhoging in de ko-
mende jaren te rechtvaardigen, te
beginnen in 1985.

Het plaatje zal er niet slechter uit-
zien dan nu door B en W - met las-
tenverhoging - is gepresenteerd.
Bovendien is er nog een saldi-re-
serve van méér dan l miljoen, be-
doeld om onverwachte tekorten te
dekken.

Al met al,
belastingverhoging

is onnodig
Nu kan men daar het volgende tegen-
over stellen:
a. door nu lastenverhogingen in te

voeren, wordt een schoksgewijze
verhoging in de toekomst voorko-
men.
Deze redenering gaat ervan uit, dat
in de toekomst inderdaad grote te-
korten zullen optreden.
Wij zijn nog niet zover en boven-
dien hebben wij op het ontstaan
van die tekorten zelf invloed (denk
b.v. aan de verkeersomleiding).

b. gemeentelijke diensten moeten zo
veel mogelijk kostendekkend zijn.
Deze redenering wordt vooral van-
uit de VVD-fraktie nog wel eens
gehoord. In beginsel zijn we van dit
z.g. profijtbeginsel geen voorstan-
der. Strikte toepassing daarvan op
zaken als dorpscentrum, sporthal,
bibliotheek etc. zou betekenen, dat
deze voorzieningen of zouden
moeten verdwijnen of voor de

meeste mensen onbereikbaar zou-
den worden. Hetzelfde geldt - zij
het in iets mindere mate - voor de
kosten van vuilnisophaal en begra-
fenisrechten.

Naar onze mening is een redelijke
bijdrage van de gebruiker van dit
soort diensten wel te rechtvaardi-
gen, indien de burger invloed heeft
op de mate van het gebruik.

Verhoging van de kosten van vuil-
nisophaal zou dan ook eerder in de
vorm van verhoging van de vuilnis-
zakkenprijs moeten gebeuren dan
in de vorm van verhoging van de af-
valstoffenheffing.
Maar bij dit alles geldt, dat dit soort
heffingen toch nooit meer dan met
het inflatie-percentage zouden mo-
gen stijgen. Het is ook uitermate
aanvechtbaar om de extra kosten
van het ophalen van huisvuil in het
buitengebied (overigens door nie-
mand hier aanwezig gewenst) op
elke Vordenaar te verhalen.

Samenvattend kan ik namens de P.v.-
d.A.-fraktie zeggen, dat wij niet ac-
coord gaan met de voorgestelde belas-
tingverhoging in 1985 en volgende ja-
ren.

Verder zetten we - wat het investe-
ringsschema betreft - grote vraagte-
kens bij de uitbreiding van de gem. ac-
comodatie (nadere toelichting en een
kosten- én batenanalyse zijn zeker ge-
wenst).

Tenslotte nog dit:
Met ons voorstel om de belastingen
niet te verhogen, zitten we dicht bij
het standpunt van de VVD-wethou-
der Bogchelman.
Met één verschil: de afvalstoffenhef-
fing is in de ogen van deze wethouder
geen belastingverhoging.
Wij dagen hem uit, om duidelijk te
maken waar het verschil zit, behalve
natuurlijk in de naam, maar dat wisten
wij ook al.
De redenering van Bogchelman - dit
terwille van de duidelijkheid - is echter
de onze niet.
Volgens de wethouder zou de geplan-
de verkeersomleiding de grote boos-
doener zijn en verhoging van de on-
roerendgoedbelasting noodzakelijk
maken. Wij zijn zo vrij op te merken,
dat we deze redenering niet kunnen
volgen. Kijkend naar het investerings-
schema moeten we constateren, dat
de verkeersomleiding uiteraard geld
kost (zo'n f 90.000,- per jaar, te begin-
nen in 1988), maar dat juist de bezui-
nigingen van deze overheid (en met
daarin partijgenoten van de wethou-
der) de hoofdoorzaak zijn van moge-
lijke moeilijkheden in Vorden.
In 1986 f 242.000,-, in 1987 f 331.000,-
en in 1988 f 365.000,-.
Als er dus iets naar investeringssche-
ma B moet (dat zijn plannen, die voor-
lopig de ijskast ingaan), dan liever dit
kabinet dan de verkeersomleiding.



Raadsvergadering
- C.D.A. bereid meer ambtenaren in dienst te nemen
- Besluiten OGB en Rondweg uitgesteld
- Dertig mille voor Sociaal Cultureel Werk
- Vuilophalen en begraven wordt duurder

C.D.A. bereid meer
ambtenaren in
dienst te nemen
"Onze fraktie staat er voor open om
een toenemende werkdruk te vertalen
in uitbreiding van personeel". Dat zei
CDA-woordvoerder C.Chr. Voerman
gisteravond tijdens de begrotingsver-
gadering van de Vordense gemeente-
raad. Hij zei dit naar aanleiding van
zijn voorstel om in de toekomst de be-
grotingsbehandeling eerder te doen
plaatsvinden. Een dergelijke werkwij-
ze zou meer tijd van het ambtelijk ap-
paraat in beslag nemen.

"Ook realiseren wij ons dat er vanuit
de raad in toenemende mate vragen
komen waarvan de uitwerking even-
eens een extra belasting van het per-
soneel tot gevolg heeft. Toch menen
wij, als we met name letten op de acti-
viteitenlijsten van de verschillende
commissies, dat het om inhoudelijk
belangrijke dingen gaat en beslist
geen bestuurlijke franje", zo verklaar-
de Voerman zijn voorstel nader.

Uit besteden
Hij stelde overigens dat er niet beslist
ambtenaren bij zouden moeten ko-
men. "Uitbesteding van het werk
spreekt in dit verband de CDA-fraktie
ook zeker aan". Voerman haalt in dit
verband ook de onzekerheden aan die
er nog bestaan over eventuele grens-
wijzigingen. Die onzekerheden zou-
den volgens hem pleiten voor inciden-
tele oplossingen. In datzelfde kader
zal de CDA-fraktie ook kijken naar de
aangekondigde nota over de bezetting
van de afdeling gemeentewerken.

De mogelijkheid om werk uit te beste-
den sprak burgemeester Mr. M. Vun-
derink wel aan al zag hij op dat gebied
voor met name de secretarie weinig
mogelijkheden.

Meer perspectief zag hij in de werk-
zaamheden van met name de buiten-
dienst van gemeentewerken.

Onderzoek
Wethouder J.F. Geerken (CDA) kon-
digde in dit verband een voorstel aan
waarin de raad wordt gevraagd tien
mille beschikbaar te stellen voor een
onderzoek naar de noodzakelijke be-
zetting van de dienst gemeentewer-
ken. Deze dienst heeft al een inventa-
risatie van wensen en mogelijkheden
gemaakt en een gespecialiseerd bu-
reau kan daaruit op korte termijn een
advies opstellen. Voor PvdA'er Ploe-
ger reden om te roepen dat hij voor
dat bedrag ook wel even een rapportje
wilde opstellen.

Dat onderzoek zou overigens ook be-
trekking hebben op een aanpassing
van de gemeentewerf, een aanpassing
waarvoor B en W denken een bedrag
van een half miljoen nodig te hebben.
De meerderheid van de raad (de PvdA
was vooralsnog tegen) bleek er in
principe voor te zijn dit bedrag voor de
aanpassingen te voteren. Een defini-
tief voorstel komt pas in april in de
raad.

Besluiten OGB en
Rondweg uitgesteld
De gemeenteraad heeft gisteravond
unaniem besloten de beslissingen
over een verhoging van de onroerend-
goed belasting en het vrijmaken van
gelden voor de verkeersomleiding
rond Vorden uit te stellen tot de verga-
dering van juni of juli. Geen van de
frakties bleek er voor te voelen om nu
al te besluiten om de OGB vanaf 1986
jaarlijks met vijf procent extra te ver-
hogen om daarmee de aanleg van een
Rondweg te kunnen financieren.
CDA-woordvoerder C.Chr. Voerman
maakte in zijn algemene beschouwin-
gen over de gemeentebegroting 1985
duidelijk dat voor zijn fraktie een
eventuele belastingverhoging duide-
lijk gekoppeld moet zijn aan een
raadsbesluit waarvoor die verhoging
is bedoeld. Dus eerst een besluit over
de Rondweg en pas daarna een besluit
over de OGB en geen lastenverzwa-
ring op voorhand.
VVD-woordvoerder H. Tjoonk zei er
begrip voor te hebben dat B en W nu
al willen besluiten tot verhoging om
daarmee te voorkomen dat de inwo-
ners straks overrompeld worden door
een plotselinge forse stijging. Daar
staat echter tegenover dat de WD-
fraktie er niets voor voelt om de Rond-
wegplannen door te laten gaan.

Ongeloofwaardig
PvdA-fraktievoorzitter J. Bosch liet
weten op dit ogenblik tegen alle bela-
stingverhogingen te zijn die uitgaan
boven het inflatiepercentage. "Deze
lastenverzwaring is naar onze mening
onverstandig, onverantwoord, onge-
loofwaardig en onnodig", aldus
Bosch, die als argument voor zijn uit-
spraak stelde dat de gemeente Vorden
de laatste jaren in toenemende mate
behoorlijke overschotten had.
"Terwijl wij bij de begrotingsbehande-
ling hevige gevechten leverden om el-
ke duizend gulden meer of minder,
bleek eenjaar later dat er in werkelijk-
heid een half miljoen of meer over
was. Er ontstonden dan weer me-
ningsverschillen hoe dit overschot
verdeeld moest worden. In dit licht zal
het voor iedere burger onbegrijpelijk
zijn, waarom hem toch weer een poot
moet worden uitgetrokken".
Om toch voldoende financiële dek-
king voor de Rondwegplannen te krij-
gen stelde de PvdA-fraktie onder
meer voor om te putten uit het fonds
dorpsuitbreiding waarin volgens
Bosch nog zo'n acht miljoen moet zit-
ten.

Uitverkoop
Burgemeester Mr. M. Vunderin acht-
te de voorstellen van de PvdA niet zo
erg verstandig. Hij noemde het "een
uitverkoop van de toekomst".
De burgemeester kwam overigens
zelf met het voorstel om de beslissing
over de OGB en de Rondweg uit te
stellen totdat de definitieve plannen
in de raad kunnen worden besproken.
Hij deed dat voorstel op het moment
dat duidelijk werd dat alle frakties be-
zwaren hadden tegen het collegevoor-
stel. De burgemeester zei te verwach-
ten dat de plannen voor de Rondweg
eind mei gereed zullen zijn.

Dertig mille voor
Sociaal Cultureel Werk
De dertig mille, die Vorden dit jaar
niet hoeft uit te geven voor de Sociaal
Cultureelwerker van de Stichting So-
ciaal Kultureel Werk, blijft vooralsnog
ter beschikking van dit soort werk.
Met de stemmen van de WD-fraktie
tegen besloot de raad gisteravond dit
bedrag op de gemeentebegroting voor
1985 te laten staan en in een volgende
vergadering te beslissen waar dit geld
precies voor zal worden besteed.

Over een eventuele besteding van dit
geld bleken de meningen gisteravond
sterk uiteen te lopen. De CDA-fraktie
wilde een vrij ruime bestemming zo-
dat ook andere instellingen dan de
Stichting SKW van dat geld zouden
kunnen profiteren.
Maar de mogelijkheden zouden wat
het CDA dan wel beperkt moeten blij-
ven tot sociaal-culturele aktiviteiten.
Voor de WD was dat niet ruim ge-
noeg. "Welzijn zou daar ook bij moe-
ten horen en onder welzijn verstaan
wij bijvoorbeeld ook sportaktivitei-
ten", zo liet de liberaal Groen weten.

Dat ging de PvdA weer veel te ver.
Fraktievoorzitter J. Bosch wilde niet
uitsluiten dat ook andere instellingen
dan de Stichting SKW aan bod zou-
den komen maar wilde aan deze stich-
ting wel voorrang geven. In eerste in-
stantie zou met de stichting SKW vol-
gens de PvdA moeten worden gespro-
ken over de mogelijke besteding.

Na een langdurige discussie konden
de PvdA en het CDA zich echter wel
vinden in het compromisvoorstel van
burgemeester Mr. M. Vunderink om
een definitieve invulling in een vol-
gende raadsvergadering vast te stel-
len. DeJfV D wilde de dertig mille bij
voorbaHPverhevelen (net zoals het
voorstel van de meerderheid van B en
W luidde) naar de algemene midde-
len.

Vuilo£üen en begraven
wordt duurder
De begrafenisrechten in Vorden gaan
dit jaar met tien procent omhoog
evenals de afvalstoffenheffing. De
raad ging gisteravond met desbetref-
fende voorstellen van B en W ak-
koord. Alleen de PvdA stemde tegen
de verhoging van de afvalstoffenhef-
fing.
Helemaal van harte was de steun van
de WD voor het B en W voorstel
overigens niet. "Wij zijn van mening
dat het beter ware geweest het vast-
recht voor de afvalstoffenheffing in
1985 te verhogen met de kostenstij-
gingen, die voor dit jaar f30.000,- zul-
len bedragen. Wel zijn wij bereid de
eventuele stijging van de kosten, ver-
band houdende met het ophalen van
huisvuil langs de zandwegen, dit jaar
nog buiten beschouwing te laten", al-
dus VVD-woordvoerder H. Tjoonk.
De VVD'er doelde daarmee op de
verplichting die Vorden vorig jaar
door een uitspraak van de Hoge Raad
kreeg opgelegd om voortaan ook iede-
re week in de buitengebieden het
huisvuil op te halen. Een extra kosten-
post van vijftig mille per jaar.

CONTACTISPORTOVERZ1CHT

"Tranendal"
kampioen
stratenzaalvoetbal
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseerde gedurende
drie dagen in de sporthal 't Jebbink
het stratenzaalvoetbaltoernooi om
het kampioenschap van Vorden. Voor
dit sportieve gebeuren bestond naast
een groot deelnemersveld ook een
flinke publieke belangstelling.
De voorzitter van Velocitas de heer
van Bergenhenegouwen reikte de prij-
zen uit. Hij bedankte de verschillende
Vordense verenigingen die uren heb-
ben afgestaan om dit toernooi te kun-
nen realiseren. Verder was er een
woord van dank aan het adres van het
echtpaar Jansen, de scheidsrechters
en aan de deelnemende teams.

Voor de finalepoule plaatsen zich in
de afdeling A: Molenplan, Veldwijk
en De Haar. Uit poule B werden daar
aan toegevoegd de teams van Tranen-
dal, Boonk l en Hoetinkhof. Tranen-
dal plaatste zich dankzij het beter ne-
men van strafschoppen.

Het team van Tranendal werd uitein-
delijk kampioen van Vorden door in
de finale Molenplan met 2-1 te ver-
slaan.

In de strijd om de derde plaats won
Veldwijk met 3-2 van de Boonk. Eind-
stand aldus: l en kampioen van Vor-
den Tranendal; 2. Molenplan; 3. Veld-
wijk; 4. De Boonk 1; 5. De Haar; 6.
Hoetinkhof 2.

Zaalvoetbal
Uitslagen Velodtas
Velocitas3 -Veldhoek 1:7-2; Velocitas
4 - DCBC 3:3-3; yelocitas (dames) -
Grol: 0-2;

Programma
Maandag 21 januari te Vorden: Veloci-
tas l -Polacel l (19.00 uur); Velocitas 2
- Dynamo 2 (19.55 uur); Velocitas da-
mes - Oeken (20.40 uur).
Maandag 21 januari te Doetinchem:
Zavodo 4 - Velocitas 3.
Maandag 21 januari te Steenderen:
Olburgen 2 - Vefocitas 4.

Sportieve strijd
Herberg toernooi
Een gezellige drukte zondag tijdens
de open Vordense tafeltenniskam-
pioenschappen met als inzet de Her-
berg-trophee. Een toernooi georgani-
seerd door de Vordense vereniging
"Treffers '80".

Bij de senioren waren er drie catego-
rien: de achtkamp, de recreanten en
de "deelnemers competitiewedstrij-
den".
Bij de achtkamp werd Jan Leegstra
kampioen; 2. J, Leeflang; 3. J. Lange-
ler. Bij de categorie recreanten stre-
den zo'n 30 personen om het kam-
pioenschap. De titel werd behaald
door D. de Beus; 2. van Lingen; 3. van
Helden.
De kampioen bij de "deelnemers
competitiewedstrijden" werd Fons
Evers en ontving daarom ook de Her-
bergtrophee voor de heren. Tweede
werd hierbij Vruggink; 3. S. Hoven-
kamp.
Doordat er weinig deelnemers waren
bij de jeugd was maar één categorie
die na de afvalronde werd gedeeld in
winnaarsronde en verliezersronde.
De winnaar b'ij de verliezersronde
werd Michel Kemper; 2. Tom van
Zeeburg; 3. Ronnie Kramp. De kam-
pioen van de jeugd werd J. den Entink
uit Hilversum en ontving de trophee;
2. G. Weevers; 3. R. Schouten.
Voor de dames/meisjes was er een
aparte categorie en daar werd Caroli-
ne Kramp en Dinie Langeler winna-
res.

Badminton
Uitslagen competitie
Ie team, 4e klasse district
Het Ie team is dit jaar weer goed be-
gonnen. Zij hebben j.l. dinsdag 8 jan.
thuis het team uit Lochem met 8-0
verslagen.

Deurdreajers organiseren
playbackkampioenschappen
Na het succes van vorig jaar heeft karnavalsvereniging De Deurdreajers
besloten ook in het komende grote karnavalsweekend de Vordense Play-
backkampioenschappen te organiseren. Deze happening vindt plaats op
zaterdag 16 februari a.s. en wel 's middags in residentie De Herberg.
De propagandacommissie van de Deurdreajers rekent wederom op een
grote deelname van de Vordense jeugd. Zij verwacht een felle maar eer-
lijke strijd om de HERBERG-PLAYBACK-WISSELBEKER.
In tegenstelling tot vorig jaar zal deze keer gestreden worden in twee ca-
tegorieën, nl. de enkelingen en de groepen. Voor elke categorie zijn drie
bekers beschikbaar, die definitief in het bezit komen van de winnaars.
Een deskundige jury zal de prestaties via een puntenwaardering beoor-
delen en daarbij letten om mimiek, beweging en kleding c.q. attributen.
Deelname is mogelijk voor alle kinderen van de basisschool, maar ook
van het voortgezet onderwijs.
De presentatie is mede in handen van de jeugdprins en zijn adjudanten,
die bij aanvang van de middag worden geïnstalleerd door prins Fred de
Tweede en president Gerard. Elke deelnemer kan gratis meedoen en
ontvangt in ieder geval een leuke herinnering. Ieder kan geheel vrij be-
slissen over de plaat die hij/zij wil gaan playbacken.
De organisatie zal de diverse nummers opnemen op een cassetteband en
streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit van de opnames. Deelne-
mers zullen na inlevering van het deelnameformulier zo spoedig moge-
lijk bericht krijgen met uitvoerige inlichtingen over de gang van zaken.
Het deelnameformulier (elders in dit blad!) dient vóór 4 februari te wor-
den ingeleverd bij een der leden van de propagandacommissie der Deur-
dreajers. Inleveradressen staan vermeld op het deelnameformulier. Op-
gave is telefonisch ook mogelijk.
Op zondagmiddag 17 februari wordt er kinderkarnaval gevierd op de
Kranenburg in residentie Schoenaker. Eén van de programma-onderde-
len zal zijn het optreden van de playbackwinnaars.

Aanstaande zaterdag kan er feestgevierd worden tijdens de pronkzitting
der Deurdreajers in residentie Schoenaker. (Zie advertentie).

2e team, 5e klasse district Vorden A° wint spelregelwedstiijden
Tr\f>n HmHfliilf \i/Arrl Hat r»a H» oarctf» -̂ ^ *—' •*Toen duidelijk werd dat na de eerste
helft van de competitie het 2e team
met l verloren wedstrijd op de 2e
plaats stond, was de mogelijkheid aan-
wezig om misschien nog kampioen te
worden, op voorwaarde dat vanaf nu
alle wedstrijden gewonnen moeten
worden.
Tijdens de wedstrijd tegen Dy-
namo in Neede van afgelopen woens-
dag 9 jan. j.1. werden alle goede voor-
nemens in een keerde bodem ingesla-
gen. De Ie HE werd nog door Henk
Anvelink gewonnen, doch de 2e HE,
de Ie De en de 2e DE werden verlo-
ren. Met de dubbels gin^iet al niet
veel beter, zodat de eind^^lag werd:
Dynamo 5 - Flash Vorden 2: 5-3.

3e team, 5e klasse district
Op vrijdag 14 jan. j.l. moest het 3e
team voor de eerste maaljade tweede
competitiehelft aantred^fc)e tegen-
stander was L.B.C. 5 uit Ochtenvoor-
de. Mede doordat Anneke Roelvink
een vrij ernstig oogletsel opliep (shutt-
le midden op het oog), waardoor 2
wedstrijden niet gespeeld konden
worden, kwam de einduitslag op 5-3 in
het voordeel van R.B.C. 5. Jammer,
want de thuiswedstrijd werd indertijd
met dezelfde cijfers door ons team ge-
wonnen.

Maandag 14 januari j.l. werd de wed-
strijd gespeeld tegen Poona 4 uit
Gaanderen.
De beide HE werden pas na plm. 2 uur
beëindigd. Gelukkig konden Jeroen
Nijhof (14-17; 9-15) en Evert Cop-
piëns (17-18; 15-13 en 15-6) deze in
hun voordeel beslissen. Slechts de Ie
DE, de Ie mixed en de damesdubbel
moesten prijs gegeven worden.
Laatstgenoemde partij was wel heel
erg spannend en op het laatste mo-
ment was de uitslag onzeker.
Rikki en Lies moesten echter met het
minimale verschil van 16-17 de 3e set
uit handen geven. De einduitslag
werd: Poona 4 - Flash Vorden 3:3-5.

Uitslagen
gezelligheidswedstryden
Yapton - Flash Vorden 1: 4-4; Varsse-
veld 2 - Flash Vorden 2:5-3; Flash Vor-
den l - Dynamo Neede: 5-3; Flash
Vorden 3 - Euro 2 Dinxperlo: 6-2.

Eerst komende
thuiswedstrijden
Dinsdag 22 januari vanaf 19.30 uur:
Flash Vorden l - Babo (Borculo) gez.
comp.; Flash Vorden 3 - Doetinchem
12 distr. comp.

Dammen
Zaandam -DCV 111-9
Het eerste tiental, dat zo goed op weg
leek naar het kampioenschap heeft
een nipte nederlaag geleden. Al na 3
uur spelen was de stand 6-0 voor de
Zaandammers door nederlagen van
Harry Graaskamp (diepe doch beken-
de damkombinatie),BertusNijenhuis
en Jan Koerselman (beide positionele
nederlagen). De gebroeders Wassink
lieten hun goede vorm blijken door
beide een overwinning te boeken;
Gerrit in een spannende Parti Bon-

De door de S./.(). georganiseerde spelregel wedstrijden /ijn afgelo-
pen zaterdag gewonnen door het Ie team van de v.v. Vorden, terwyl
het 2e team 2e werd en Brummen l de 3e plaats bezette.

Deze 3 teams zullen 9 februari strij-
den om de G. Nijkamp cup. De jongen
die de hoogste score heeft, zal van een
anonieme gever een wisselbeker ont-
vangen.
De winnaar van deze cup zal in Kilder
op 22 februari gaan strijden om de Ge-

derland trofTee. De winnaars van de
provinciale cups komen later in het
jaar bijeen, om te strijden om het Ne-
derlands Kampioenschap.
Hierbij wenst het jeugdbestuur de
spelers en leiders veel succes tijdens
de voorbereiding en de finales.

nard en Wim met een precies uitge-
speeld dun standje.
Ook Wieger Wesselink wist in razende
tijdnood de winst te vinden. Doordat
Henk Hoekman in een klassieke stand
het juiste offer over zag (waarmee
moeiteloos remise gemaakt kon wor-
den) en Johan Krajenbrink, Henk
Ruesink en Jan Masselink ook niet
verder kwamen dan remise, bleven de
beide wedstrijdpunten in Zaandam.
Schrale troost is dat ook Krommenie
een punt verspeelde tegen Apeldoorn,
zodat nu Vorden, Krommenie en Ei-
bergen aan kop gaan met 11 punten.

Dash dames met 3-0 ten
onder tegen Dynamo
De dames van Dash Vorden hebben
zaterdagmiddag de competitiewed-
strijd uit tegen Dynamo-Apeldoorn
met 3-0 verloren. Dit gebeurde in een
wedstrijd waarbij de teams vrijwel aan
elkaar waren gewaagd met dit verschil
dat het kleine beetje geluk in het voor-
deel van de thuisclub uitviel. Alleen in
de eerste set speelden de Apeldoornse
dames beter en wonnen zij met 15-12.
De tweede set wisselende kansen met
mogelijkheden voor beide partijen.
Opnieuw echter een 15-12 setover-
winning voor Dynamo.
De derde set leek in het voordael van
Dash te zullen eindigen. Tot de stand
10-12 telkens een lichte voorsprong in
het voordeel van Dash. In de beslis-
sende fase liet het fortuin de ploeg van
Ab Polderman in de steek en werd
voor de derde maal de set met de cij-
fers 15-12 verloren.
Zaterdag 19 januari speelt Dash thuis
tegen Set Up II uit Ootmarsum.

Steenderen wint
zwemwedstryden
In het Graaf Otto-bad te Zutphen wer-
den voor de eerste maal in 1985 re-
kreatieve wedstrijden gehouden,
waaraan in totaal vijf ploegen deelna-
men. Holten moest zaterdag vanwege
de slechte weersomstandigheden ver-
stek laten gaan.
Zowel bij de jongens als de meisjes
werd een sportieve strijd geleverd. De
zwemploeg van AZC uit Steenderen
slaagde erin als eerste te eindigen met
96 punten; tweede de Nymph uit
Gorssel met 95 punten; 3. Vorden '64
met 89 punten; 4. De Duikelaar uit
Laren; 5. ABS uit Bathmen.
Opmerkelijk was de derde plaats van
Vorden. (In beide voorgaande wed-
strijden werd Vorden nl. winnaar). Na
afloop kreeg iedere deelnemer een
herinneringsvaantje overhandigd.

Aanwinsten
bibliotheek

Dia's en afdrukken in kleur; Poel,
J.M.G. van der - Honderd jaar land-
bouwmechanisatie in Nederland;
Blackwood, Caroline - The step-
daughter; Hartog, Jan de - De vlucht
van de Henny; Witte, Hans de - Bac-
teriën als arbeidskracht: een verken-
ning van de betekenis van de ontwik-
kelingen in de biotechnologie; Bene-
dictinessen in Oosterhout; Heide-
Kort, Ans van der - Sta me bij in de bij-
stand; Vierhout, Ted - Vacuüm ver-
pakt; Visscher, Jacques de - Kunst als
spiegel voor de mens; Meeuwis, W. -
Co Westerik.

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

21 jan. Jong Gelre agrarische
gespreksavond

24 jan. Bejaardenkring, Dorpscentr.
25 jan. Jong Gelre schaatsen of

zwemmen
26 jan. Uitvoering toneelver. Krato,

zaal Schoenaker
l febr. Jong Gelre regio volleybal

comp. Dorpscentrum
5 febr. KPO
7 febr. Bejaardenkring, Dorpscentr.
8 febr. Jong Gelre volleybal

Dorpscentrum
12 febr. NCVB, over slaatjes maken
15 febr. G.M.v.L., N.B.v.P, Jong Gel-

re, culturele avond
De Herberg

19 febr. Jong Gelre agrarische
gespreksavond, Dorpscentr.

21 febr. Bejaardenkring, reisje
22 febr. Jong Gelre vormingswerk-

groep, Dorpscentrum
26 febr. Jong Gelre agrarische

gespreksavond Dorpscentr.
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