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COMMISSIEVERGADERING OPENBARE WERKEN

Bomenstichting adopteert
de kastanjebomen niet
Woensdagavond werd tydens de commissievergadering van openbare werken bekend ge-
maakt dat de Bonienstichting niet van plan is de twee kastanjebomen in het plantsoen voor de
Ned. Hervormde Kerk te adopteren. Hierdoor heeft het besluit dat de gemeenteraad op dins-
dag 17 december nam verregaande konsekwenties.

Tijdens die raadsvergadering werd nl.
met zeven stemmen voor en zes tegen
besloten dat men akkoord ging met
een mondeling door burgemeester
verstrekt aanbod wat inhield dat de
Bomenstichting de twee kastanjebo-
men wilde adopteren en deze bomen
gratis te willen opknappen. De bomen
zouden dan wel eigendom van de ge-
meente blijven.
Hiermede werd voorkomen dat één
boom gekapt zou worden. Alleen de
heer H. Tjoonk (WD) hield toen een
slag om de arm, want zo stelde hij
komt de Bomenstichting zijn woord
niet na, dan maar kappen.
In een brief van de Bomenstichting
die woensdagavond aan de leden van
de commissie openbare werken werd
overhandigd, deelde de Stichting me-
de dat beide kastanjebomen in een
zeer goede staat verkeren. Bij normaal
onderhoud kunnen de bomen nog
tientallen jaren mede.

"Het kappen van de bomen, zo schrijft
de Bomenstichting, zou een treurig
besluit zijn. Zij wil de bomen niet
adopteren, omdat de Stichting vindt
dat de gemeente Vorden de kosten
van 'restauratie' best zelf kan opbren-
gen".
De heer G. Terpstra die zich samen
met de heer H. van Laake heeft inge-
zet om te proberen de kastanjebomen
te behouden zei woensdagavond tot
de commissie openbare werken het
een treurig besluit te vinden dat de bo-
men toch gekapt zouden worden. "Uit
het rapport van de Bomenstichting is
gebleken dat de bomen er nog beter
aan toe zijn, dan we hadden verwacht.
Terecht heeft nu de Bomenstichting
besloten om niet tot adoptie over te
gaan. Als de raad nu straks gaat
zeggen "kappen maar" omdat de Bo-
menstichting de bomen niet adop-
teert, is dit geen steekhoudend argu-
ment. De rapporten zijn positief. Geef

dus de Bomenstichting niet de schuld.
Neem een beslissing op basis van des-
kundigheid en laat de partijpolitiek
hierbuiten", aldus sprak de heer Terp-
stra.
De heer W. Voortman (PvdA) stelde
vast dat de meerderheid van de raad te
voorbarig is geweest door zich op te
hangen aan deze Bomenstichting.
"Wij zijn uitgegaan van veronderstel-
lingen die niet juist blijken te zijn. Ik
denk dat onze fraktie met een nieuw
voorstel zal komen", aldus Voortman.

De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA)
zei er geen behoefte aan te hebben
om het college voor te stellen het
raadsbesluit ongedaan te maken.
Lichtenberg had zijn standpunt wat
hij destijds had ingenomen niet veran-
derd, "kappen voorzitter, in augustus
was de ene kastanjeboom er al rijp
voor". Wegens ziekte was de heer E.
Brandenbarg (WD) deze avond*niet

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

rkcn: viijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelrnan: dondeidag na 10.00 uur volgen* .if>|iraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Gemeenteraadsverkiezingen 19 maar
1986.
Openbare bekendmaking terzake
van:
A. Nummering van de bjsten van kandi-
daten.
De voorzitter van het centraal stem-
bureau voor de verkiezingen van de
leden van de gemeenteraad van Vor-
den maakt bekend dat op donderdag 6
februari a.s. te 17.00 uur, in een open-
bare zitting in het gemeentehuis de
nummering van de ingeleverde lijsten
van kandidaten voor de op 19 maart
1986 te houden stemming ter ver-
kiezing van de leden van de gemeen-
teraad zal plaatshebben.

B. Ter inzagelegging kandidatenlijsten
De voorzitter van het hoofdstembu-
reau voor de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad van Vorden
brengt ter openbare kennis dat de in te
leveren en door het hoofdstembureau
te onderzoeken kandidatenlijsten
voor deze verkiezing, waarvoor de
stemming zal plaatsvinden op 19
maart 1986, ingevolge het bepaalde in
artikel H3 der Kieswet, op de secreta-
rie der gemeente voor eenieder ter in-
zage zullen worden gelegd op 4 fe-
bruari 1986.

C. Stemmen in een stembureau naar
keuze van de kiezer.
1. De burgemeester van Vorden
brengt ter kennis van belanghebben-
den, dat aan een kiezer op zijn schrif-
telijk of mondeling verzoek kan wor-
den toegestaan aan de stemming ter
verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad op 19 maart 1986 deel te
nemen in een stembureau naar zijn
keuze.
2. Deze mogelijkheid bestaat niet
voor de kiezer, aan wie is toegestaan
bij volmacht te stemmen.
3. De kiezer, die van deze bevoegd-
heid gebruik wil maken, dient daarvan
na de dag der kandidaatstelling, doch
uiterlijk op de veertiende dag voor die
stemming (dus uiterlijk op 5 maart
1986), schriftelijk, door middel van
een formulier, dat ter secretarie van
elke gemeente kosteloos verkrijgbaar
is, mededeling te doen aan de burge-
meester van de gemeente, waar hij op
de dag der kandidaatstellinng in het
kiezersregister is opgenomen. Hij
geeft daarbij op:
a. zijn naam en voornamen of voorlet-
ters;

b. de datum en het jaar van zijn ge-
boorte;
c. de gemeente, waar hij op de dag der
kandidaatstelling in het kiezersregis-
ter is opgenomen, alsmede zijn adres
aldaar op de dag der kandidaatstel-
ling;
d. de gemeente en het adres waar hij
de verklaring, dat hij bevoegd is in een
stembureau naar zijn keuze te stem-
men (kiezerslegitimatiekaart), wenst
te ontvangen.
4. De kiezer kan na ontvangst van zijn
oproepingskaart door in persoon ter
secretarie van deze gemeente te ver-
schijnen, tot uiterlijk 14 maart 1986
onder overlegging van zijn oproe-
pingskaart, deze kaart doen omzetten
in een kiezerslegitimatiekaart, waar-
mede hij in een stembureau van zijn
keuze kan stemmen.
5. De kiezer, die in het bezit is van een
kiezerslegitimatiekaart kan zich, ter
uitoefening van zijn kiesrecht, aan-
melden in een stembureau van zijn
keuze.

D. Stemmen by volmacht
1. De burgemeester van Vorden
brengt ingevolge artikel K8 der kies-
wet ter openbare kennis, dat ter secre-
tarie dezer gemeente kosteloos ver-
krijgbaar zijn de formulieren voor de
verzoekschriften om bij de a.s. verkie-
zingen van de leden van de gemeente-
raad bij volmacht te stemmen.
2. Het verzoekschrift moet, uiterüjk 14
dagen vóór de dag der stemming, door
de kiezer worden ingediend bij de bur-
gemeester der gemeente, in welker
kiezersregister hij op de dag der kandi-
daatstelling is opgenomen.
3. Het verzoek om bij volmacht te
stemmen wordt niet ingewilligd wan-
neer de verzoeker is toegestaan in een
stembureau naar zijn keuze aan de
stemming deel te nemen.
4. Hij, die zich bereid verklaard als ge-
machtigde op te treden, moet op de
dag der kandidaatstelling zijn opgeno-
men in een kiezersregister.
5. Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men.
6. De volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of in per-
soon aan de stemming deel te nemen.
7. De kiezer kan na ontvangst van zijn
oproepingskaart t.e.m. de dag der
stemming zelf een andere kiezer die in
hetzelfde stemdistrict staat ingeschre-

ven m^Hligen voor hem te stemmen
door overdraging van zijn oproepings-
kaart aan die kiezer.
8. Nadere inlichtingen worden ter ge-
meentesecretarie verstrekt.

E. Nummering ingeleverde hjsten van
kandidaten
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat de voorzitter
van het centraal stembureau ter secre-
tarie dezer gemeente op 6 februari
1986 ter inzage zal leggen het proces
verbaal van de zitting van het centraal
stembureau tot nummering van de in-
geleverde lijsten van kandidaten voor
de op 19 maart 1986 te houden stem-
ming ter verkiezing van de leden van
de gemeenteraad. Voor wat betreft de
aan deze kandidatenlijsten toe te ken-
nen nummers wordt verwezen naar
het publikatiebord nabij het gemeen-
tehuis.

F. Zitting van het hoofdstembureau in-
zake beslissing geldigheid ingeleverde
kandidatenlijsten.
De voorzitter van het hoofdstembu-
reau voor de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad van Vorden
brengt, ingevolge artikel H4, lid 2 der
Kieswet ter openbare kennis dat dit
bureau op 7 februari 1986 te 8.30 uur,
in het gemeentehuis in een voor de
kiezers toegankelijke zitting zal beslis-
sen over:

- de geldigheid van de ingeleverde
kandidatenlijsten;
— het handhaven van de daarop voor-
komende kandidaten;
- de wijze van vermelding van de
daarop voorkomende kandidaten.

2. Bekendmaking besluit van Provin-
ciale Staten van Gelderland.
Op 11 december 1985 stelden Provin-
ciale staten van Gelderland samen-
werkingsgebieden vast zoals bedoeld
in artikel 2 van de Wet gemeenschap-
pelijke regelingen. Dit besluit ligt ter
inzage ter gemeentesecretarie. Vor-
den is ingedeeld in de regio Oost Gel-
derland. De provincie Overijssel kan
zich niet vinden in het standpunt van
Gelderland, evenals het Gewest Mid-
den IJssel en o.a. het gemeentebe-
stuur van Vorden. Thans ligt deze
zaak bij de Minister van Binnenlandse
Zaken, die over dit bestuursgeschil
moet beslissen.

bij de commissievergadering openba-
re werken aanwezig.

Centraal antennesysteem
Wethouder J.F. Geerken zegde
woensdagavond in de commissie
openbare werken toe dat hij de twee
offertes die er zijn van Gamog CAI en
de Stichting CAI Zutphen op papier
zal zetten zodat de raadsleden zich be-
ter over hun voorkeur kunnen uit-
spreken.
Nu gaf wethouder Geerken monde-
ling een uiteenzetting van de voor- en
nadelen van de beide offertes waarbij
hij wel stelde dat de voorkeur van het
college uitgaat naar de Gamog CAI.
Deze mening werd gedeeld door de
heer W.B.J. Lichtenberg.

De heer Lichtenberg verbond er wel
de konsekwentie aan dat de dertig
procent die overblijft (Gamog wil tot
het aanleggen overgaan wanneer 70%
van de "ondervraagden", geen anten-
neverbod opgelegd krijgen. "De zwak-
kere broeders moeten beschermd
worden. Ik wil op papier hebben dat
zij een ontheffing kunnen krijgen", zo
sprak de heer Lichtenberg.
De heer W. Voortman (PvdA) kon
met een mondelinge uiteenzetting
van de wethouder niet uit de voeten.
"In eerste instantie lijkt met het pak-
ket van de Stichting CAI Zutphen
aantrekkelijker. Zet alles eerst maar
eens op een rijtje naast elkaar", zover-
zocht hij. De wethouder beloofde dit.

Een nieuw
voor de P.v.dA.
afdeling Vorden
Met een woord van weUo)m opende
de heer Stoltenborg naJAs het inte-
rimbestuur de ledenvergadering van
de P.v.d.A. welke gehouden werd op
20 januari in hotel Bloemendaal.

Hij deelde mee hoe het interimbe-
stuur met enkele leden aan de hand
van een praalstuk, is gekomen tot een
andere struktuur voor het bestuur.
Voorts bracht hij verslag uit van de
eerste cursus-avond "Introduktie Lo-
kale Politiek", die onder leiding van
Berend Prenger succesvol van start
ging. Burgemeester Vunderink heeft
zich bereid verklaard om de derde cur-
sus-avond een inleiding te houden
over het funktioneren van de diverse
geledingen binnen het gemeentebe-
stuur in de gemeente Vorden.

Via een bestuursverkiezing ging de
vergadering accoord met de volgende
benoeming:
Het dagelijks bestuur wordt gevormd
door: B. Stoltenborg, voorzitter; M.
Westerik, secretaris; T. van Laake, se-
cretaris/penningmeester. In het Alge-
meen Bestuur hebben tevens zitting:
J. Bosch; N. van Meerem en W. Co-
lenbrander.
Met de rondvraag en heel wat nieuwe
gezichten achter de bestuurstafel
werd deze vergadering besloten.

Kinderdansgroep
Vrijdag 31 januari a.s. is er de gezellige
dansavond van de kinderdansgroep
„de Achtkastelendansers".
Oud en jong zijn welkom, en de toe-
gang is vrij.

Kontakt met de Kerk in
Oost-Duitsland
Bij de kerk in Oost-Duitsland bestaat
een grote behoefte aan kontakt met
de kerken over de grens, om in het
geloof te worden gesterkt. Want de
kerk daar verkeert in een isolement,
omdat ze de enige gemeenschap is,
die los staat van de kommunistische
maatschappij, en daarom vaak in haar
spreken en handelen belemmerd
wordt.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

In Nederland zijn reeds 250 kerkelijke
gemeenten, die een geregeld kontakt
onderhouden met een Evangelische
Gemeinde in de D.D.R. Ook vanuit
Vorden willen we proberen tot kon-
takt met de Christenen daar te ko-
men. Maar daarvoor is eerst nodig, dat
we enigermate op de hoogte zijn van
hun levens-omstandigheden.
Daartoe wordt er op maandag 3 fe-
bruari a.s. 's avonds 20.00 uur een
bijeenkomst gehouden in "de Voorde",
voor alle gemeenteleden die hiervoor
belangstelling hebben.
Ds. Jansen Schoonhoven uit Almen zal
daar aan de hand van dia's een en an-
der vertellen over: "Ervaringen in het
kontakt met een Evangelische Ge-
meente in de D.D.R.". Hij is daar enige
malen geweest, ook met een ker-
keraadslid, en vanuit Almen wordt nu
geprobeerd een blijvende relatie te
onderhouden met de gemeente daar.
Bedoeling van deze avond is: inzicht
te krijgen in het reilen en zeilen van de
kerk in een land met een atheïstisch
regiem, en zo eventueel te komen tot
een werkgroep in Vorden, die na gron-
dige voorbereiding in kontakt pro-
beert te komen met een gemeente
ginds.
Ieder die belangstelling heeft, is op de
avond van maandag 3 februari harte-
lijk welkom in "de Voorde".

Dienst met jongeren
Op zondag 2 februari wordt er een
dienst met jongeren gehouden in de
N.H. Kerk, aanvang 10.00 uur.
In deze dienst, die geleid gaat worden
door onze eigen predikant, ds. Weste-
rink, zal worden gesproken over ver-
geving.
Wat moet je eigenlijk met vergeving.
Na een ruzie met iemand, zegje vaak
ik heb hem/haar vergeven. Toch is dat
niet altijd werkelijk het geval en blijft
er nog een soort wrok achter. Je hebt
dan niet echt vergeven. Het is van be-
lang te begrijpen waarom de ander
verkeerd gehandeld heeft.
Vergeving vragen aan God is ook geen
eenvoudige zaak en kan pas geschon-
ken worden als je echt erkent fout ge-
weest te zijn.
Aan deze dienst zal ook medewerking
worden verleend door de Cantorij.
Na afloop staat de koffie in de Voorde
klaar. De jeugddienstcommissie heet
jong en oud hartelijk welkom.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G. Hillebrand-Ver-
weij, oud 85 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, dienst met jongeren.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
l en 2 februari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag l februari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Verder de hele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
l en 2 februari J.J. de Kruif, Vorden. Tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon maand februari mevr.
Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLUN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
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 weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.
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Wegens reorganisatie
van onze schoenenafdeling

nu vele schoenen
en dameslaarzen

voor de helft
v.d. normale prijs

Op alle niet afgeprijsde
schoenen geven wij

10% korting

ALAAF ALAAF

Zondag 2 februari:

FRÜHSCHOPPEN
Het belooft een gezellige dag te worden. Om
11.00 uur: de 8 kastelendarpers, wedstrijden in houtzagen en
spijkerslaan. Voor de honger is er een lekkere pot zuurkool.

Zaterdag 8 februari:

OPENINGSAVOND
met het super orkest "Sunset" entree 7,50.

Zondag 9 februari:

KINDERKARNAVAL
Het grote feest voor de ukkies

Dinsdag 11 februari:

SENIORENKARNAVAL
vanaf 2 uur worden de senioren een leuke middag aangeboden.
Entree gratis.

Dinsdagavond 11 februari:

laatste karnavalsknaller
met het Trio Forever, verbranding van de pop:
tante Eus; haring happen. Entree f 5,-.

CAFE-RESTAURANT

SCHOENAKER
Ruurloseweg 64 - Kranenburg - Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTEfflJ
7ÏNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

Reinig en
behandel

nu zelf uw
PARKET of

PLANKENVLOEREN
met

WOODBOY
eindelijk een nieuw,
eenvoudig, kompleet

en goedkoop systeem
voor de

DOE-HET-ZELVER
geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof!
hetzelfde resultaat als

bij de VAKMAN !
LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
•• is te huur bij :

Schildersbedrijf - verfwinkel' |

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

Al eeuwen is het gouden graan

van akker naar verbruiker gegaan

De bakker bakt wat de natuur ons bood

een natuurlijk, gezond en verantwoord brood

Brood
in vele variaties, waaronder een aantal

nieuwe soorten van de Warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat22- Vorden -Tel. 05752-1877

WEEKENDAANBIEDING

TOMPOUCEN

Deze week:

de laatste ronde van onze

pruiming
Profiteer nu nog

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - telefoon 05752-1342

Uitnodiging
De Vordense Auto- en Motorclub

"De Graafschaprijders" nodigt

hierbij haar leden uit tot het

bijwonen van haar jaarlijkse

feestavond op

zaterdag 1 februari 1986.
in zaal "de Herberg", Dorpsstraat

10 te Vorden.

Aanvang: 20.00 uur.

Muziek: Sound Selection

Tevens huldiging van de Club- en

Nederlands Kampioenen.

Het bestuur:

VAMC 'De Graafschaprijders'

GEMEENTE
VORDEN

OPENBARE KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat rechthebbenden op graven, uitgegeven in
1976, de aan hen uitgereikte bescheiden dienen te laten
kontroleren met de bij de gemeente berustende gege-
vens.

Datum: 27 januari 1986
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,
wg. mr. A.H.B, van Vleuten wg. mr. M. Vunderink.

1986
9 LAUW f SOK

met

* BARGKAPEL
* MELODY BAND
* GAIT UUT KLOOSTER
* DE NEIGBERTS

Country and Western
* RUUMPOL
* EN VELE ANDEREN

op ZATERDAG 8 MAART 1986 in

café-wegrestaurant
DE BOGGELAAR
Aanvang: 20.00 u. Einde: ± 1 u.

All-in prijs f 45,— p.p.

Kaarten en tafelreservering: 05752-1426

Cursus broodbakken
(muëslibrood, koffiebroodjes, bolussen enz).

Duur: 4 avonden van 19.30-22.00 uur
in 't Beeckland, Het Hoge 41.

Aanvang: dinsdag 4 maart
Kosten f 30,-.

l n l. + opg.: Vrouwenraad Vorden
p/a mevr. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024 of b.g.g.
tel. 2353.

— brillen - oog meting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

•

U zet uw spaargeld
liever niet vast.

En wilt toch een hoge rente?

_
PATENTREKENING

Rente+Premie tot

zonder vastzetten

Uw spaargeld
blijft vrij

opneembaar.
Zonder boete

of kosten.

Rekening
soort
Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

f. 2.500,-

f. 5.000,-

f. 10.000,-

Basis*
rente

3'/4

3'/4

3'/2

4

Premie*
rente

l'/4

l'/2

1%

Totaal
rente

3'/4%

4</2%

5 %

5%%

Zo profiteert u
in alle vrijheid
van een extra
boge rente.

* wijzigingen in minimumsaldi en rentetarieven voorbehouden.

Ga ook patentsparen
bij de bank met de ~

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraal 56 -
Wesselerbrmk: Wesselernering 42 - t Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplem 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 • Winkelcentrum Hasselo: W. v Otterloostraat 25 OLOENZAAL 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



Op het Alderkamp is het groot
feest, want de ooievaar die is
geweest. Het heeft ons een
dochtertje gebracht, waarvoor
wij de naam

RIANNE
hadden bedacht.

Zij werd geboren op zaterdag
25 januari 1986.

JAN EN ANJA
BRUMMELMAN

Alderkampweg 3
7251PVVorden.

Mede namens mijn kinderen
wil ik U bedanken voor Uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn innig- geliefde
echtgenoot, onze lieve vader
en opa

HENDRIK EIMBERT
GOSSELINK

Aangezien het ons onmogelijk
is U allen daarvoor persoonlijk
te bedanken betuigen wij U op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van U mochten ontvangen.

Uit aller naam:
W. Gosselink-Wesselink

Vorden, januari 1986

Te koop: gevelkachel en
badkamerlamp.
Samen f 60,-.
Telefoon 1322.

Te koop: enkele nieuwe kïn-
derschaatsen in de maten
30 t/m 36 met schoen a f 20,-
per paar.
Telefoon 05752-3018.

Te koop gevraagd: boerde-
rijtje of vrijstaand woon-
huis, omgeving Vorden.
Tel. 05752-1484 of brieven
onder no. 44-1 bureau Con-
tact, Vorden.

Wij gaan verhuizen.
Gerard, Geja en Arno van Laar.
Afscheidnemen op donderdag
30 januari tussen 19.00 en
21.00 uur.
Nieuw adres: H.J. Meijers-
straat 46, Vriezenveen.

Te koop: zeer mooie en unieke
Franse hout/kolen kachel
uit ca. 1900.
R. SCHMITZ,
De Haar 20, Vorden.
Tel. 05752-2076.

"^
§
$

Vrijdag de 31ste

Willy Tolkamp-Siemes

voor het allerlaatst aan het
werk bij Visser, tussen
half 2 en 9 uur.

Te huur gevraagd: woning in
Vorden of Hengelo voor 2 per-
sonen, minimaal 1 jaar.
Binnen zeer korte tijd te aan-
vaarden.
Bellen na 18.00 uur
tel. 08334-71685.

Gevraagd met spoed: woon-
ruimte of woning ca. 1 jaar
voor gezin met 3 kinderen of
eventueel woningruil.
Fam. T.J. Besselink,
Diepenbroekstraat 41, Wehl.
Tel. 08347-4235.

Te koop: oude koperen wa-
terpomp compleet.
Zware plastic vaten tappunt
in bodem, 100-200 liter.
Koperen kroon, 6 armen.
Luxaflex 3,60 meter.
Burgemeester Galleestraat 12.
Tel. 1391

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

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

In plaats van kaarten.

Op maandag 3 februari 1986 hopen wij ons
25-jarig huwelijk te vieren.

J. BERENDSEN
R. BERENDSEN-LENDERINK

Wij willen dit graag vieren met familie,
buren, klanten, kennissen en vrienden, om
hiermede hopenlijk niemand te vergeten.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in §
zaal „de Radstake", Twenteroute,
Varsseveld. §

i
7255 NH Hengelo Gld. |
Veldhoekseweg 2. ^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^.^^^.^.^^^^^^j,

Dankbaar dat God hen voor en met elkaar §
gespaard heeft, hopen D V onze geliefde
ouders en grootouders

G.W.LU/MES
D. W. LUIMES-GROOTENZERINK \

op woensdag 5 februari 1986 de dag te
herdenken dat zij 50 jaar geleden in Vorden ^
in het huwelijk traden. ^
Wij kinderen en kleinkinderen uit Nijkerk, §
Rhenen, Best en Nuenen, hopen dit gouden
huwelijksfeest met onze ouders in
familiekring te vieren.

Burg. Galleestraat 11
7251EA Vorden.

y« '̂ '.

Uitnodiging
Op zaterdag J februari v/eren w/j het feit, dat
onze zaak 12112 jaar bestaat.

Tevens vieren wij op deze dag ons 25-jarig
huwelijksfeest. Ter gelegenheid hiervan
geven wij van 15.00-17.00 uur receptie in
café-restaurant De Uitrusting, Kapperallee
89 te Eefde.

GEREEDSCHAP- EN IJZERHANDEL

DE B EER B. V.
Spittaalstraat 22, Zutphen.

FAMILIE DE BEER

t
Na een moedige strijd, voorzien van het Heilig Sacra-
ment der Zieken, is toch nog vrij plotseling van ons
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

BERENDINA GEERTRUIDA
TE KLOEZE

echtgenote van H. Kappert.

op de leeftijd van bijna 81 jaar.

Vorden: H. KAPPERT
kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

7251 LC Vorden, 22 januari 1986
Ruurloseweg 87.

De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 27 ja-
nuari jl.

Met grote droefheid ontvingen wij het bericht van het
overlijden van onze secretaris

AJ. ZEEVALKINK

Met grote inzet en deskundigheid heeft hij zich vele ja-
ren gewijd aan het wel en wee van het C. D A.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe dit ver-
lies te dragen.

Bestuur, fractie en leden
van het C.D A. Vorden

De hele maand februari maken wij van
Uw oude, vergeelde of verkreukte
zwart/wit foto een nieuwe gave afdruk
in zwart/wit of "oud gebruind" voor

HALVE PRIJS
Afgedrukt vanaf een, door ons gemaakt
nieuw negatief, dus kwaliteit krijgt U
nergens beter.

FOTO

Kerkstraat 1 - Vorden

Kies de
Keurslager

*
;xTTENT"

Deze week hebben wij de schouder-
__ karbonade eens extra voordelig voor U

zoals U ziet in de adver-
tentie.

Verder hebben wij een
ruime keuze in ons var-

kens- en rundvlees assor-
timent in de toonbank

voor U klaarliggen.

KOOLVINKEN
per 100 gram

1,45
gekruid

varkensgehakt met
chinese kool en

ontbijtspek.

Voor de boterham

Erkende eigen gemaakte
Achterham 100 gram 2,25
Erkende eigen gemaakte
Droge worst 100 gram 1,75
Eigen gemaakte
kipsalade 100 gram 1,75

6,98
Maandag:

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
grof of fijn
500 gram
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram A QQ

KEURSLAGER

V LO\J IVIAIM Zutphenseweg - Vorden

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Wegens familiefeest maandag
3 februari de gehele dag

GESLOTEN
Alleen voor spoedgevallen

bereikbaar.

Garage Berendsen
Veldhoekseweg 2 - Hengelo Gld.

Luisteren - Praten
Denken - Doen

Dit is een cursus van 6 ochtenden voor
dames, die met elkaar onder deskundige
leiding een zelf te bepalen onderwerp willen
uitdiepen.
De cursus wordt gegeven door
mevr. H. van Henten uit Doetinchem.
Aanvang: woensdag 20 febr. in het
Dorpscentrum van 9.30-11.30 uur.
Kosten f 35,-. Inl. en opgave: Vrouwenraad
Vorden p/a mevr. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024ofb.g.g.tel. 2353.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 30, 31 jan en 1 febr.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Holl. golden
delicious
1,95

MAANDAG

3 februari
2 kg.

harde uien
0,95

DINSDAG
4 februari
500 gram

stoof-
schotel

2,95

WOENSDAG
5 februari

500 gram gesne-
den

groene kool
1,25

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

SALON VOOR
DAMES EN HEREN

///////////////////////////////////^^^^^^

VERBOUWT!
Inderdaad alweer een verandering in ons bedrijf.
Ditmaal een interieuraanpassing, die de
damesafdeling een geheel ander uiterlijk gaat
geven, waardoor we met onze totaal 15
behandelplaatsen u nog efficiënter en plezieriger
kunnen helpen.

Daarom zijn wij dinsdag 4 februari

GESLOTEN
Het spijt ons u die dag niet te kunnen helpen maar
vanaf woensdag 5 februari om 8.30 uur zijn
wij weer geopend om u in onze moderne salon te
ontvangen. Een kleine attentie staat die week voor
u klaar, zodat u samen met ons de verbouwing kunt
vieren.

//////////////////////////////////^^^^^^
ZUTPHENSEWEG 21 - VORDEN - TEL. 05752-1215

'%

i

Echt de laatste

winterkoopjes
voor de laagste

winterprijzen
op onze dames-, heren- en kinderafdeling

mode
burg. ^alleestraat 3 - vorden

P.S. De eerste voorjaarsmode kunt U nu al bij ons bewonderen

i FLEUR -
Arbfleur is do
C>t voille^ wi
Ei) inlevc
ion 10 ai

otoed W opKXXden ton Fieurcp.
u weren.

bon ontvarot tl, r® besbedir»
bloemen 0n/o\- pbnben,

en ©te/cw 1
\j ^joeidb imkto s\ '**j \j \j \

oc msie r

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

Telefoon 05752- 1436

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122



Jonge Brandenbarg 1 R 95
voor l Uf

Brandenbarg's Citroen 1 O 65
20%

Brandenbarg's Bessen
voor

4 O 65

Op alle tapwijnen t/m zaterdag

50 cent KORTING

VINOTHEEK SMIT
Burgemeester Galleestraat 12, Vorden. Tel. 1391

Riant wonen in
Hengelo G ld. en omgeving

1VVVS<**>

Voor de prijs van T i l Z.OOO,~
woning all in exkl. bouwkavel.

De woning is op de begane grond voorzien van zit-eethoek,
keuken, bijkeuken, hal, toilet en garage/berging.
Verdieping: 3 royale slaapkamers en een badkamer.
Op de zolder mogelijkheid voor een 4e slaapkamer.

ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo (Gld), tel. 05753-1975

Tevens zijn er nog enkele premie-woningen
te koop.

Wij houden vrijdag 31 januari INFO-AVOND
van 19.00 tot 20.30 uur aan ons kantoor, Plataanweg 2.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher

stomerij
Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Te koop: elektrische naai-
machine, nieuwe melodi
ca. 2 staande schemer-
lampen.
Tel. 2016

Verbouw adviezen!
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

Bond wel l
Computers

vanaf 2990.—

3490.-
inclusief
professionele Nederlandse software:

a. WordStar
b. M ai l M erge
C. DataStar
d. CalcStar
e. ReportStar

( 8-bits; excl. BTW)

(16-bits;excl. BTW)

begeleiding/
advisering
mogelijk

Tevens verzorging
van complete
middenstands-

PerSOnal administraties

Computer Shop rei. 08340-45237

Bezoek showroom alleen op afspraak

1986: is ook 365 keer goed en lekker brood eten

Zutphenseweg 18, tel. 1384

He ene hypotheek
is de andere niet...

(afeiui^pw
De ba|fei^^ u

daarom altijd een''hypotheeïc'T'|§p;|||||l'

Met gi||sti|è:||̂
PraaSplïl^

"illjllllll̂

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

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
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
£E WILD
Inietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Nu extra voordelig uw
diepvries vullen! Voor of

achtervoet halve varkens en
huisslachtingen. Prijs opgave
in de winkel. Profiteer er NU

van!
VOORDELIG VLEES

EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Kippepoten kiio

Hacheevlees pond

5,65
6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Runderrollade

100 gram 1,75

Boterhamworst

150 gram 1,15

ELKE WEEK VOORDEEL

MARKT
AANBIEDING

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse

WOrSt per kilo9,90

Runder

verse
worst

per kilo 11,50

SPECIALITEIT

Babi pangang
_

Uf

SLAVINKEN
5HAL£N

4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTDAG

500 gram

HAMBURGERS

6 halen 4 BETALfN

h.o.h. gehakt

per kilo 0,95

Runder-gehakt per kiio 9,90
Bij 1 pond gehakt gratis kruiden.

Alle gekruid gehakt -i nc
per kilo / f%JU

slagerij jan rodenburg
l DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 1̂ É4> Zutphen.
Telefoon 05750-12^1

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.

UITON2 E OPRUIMINGSKRAN1

Bijzonder fraaie,
witgelakte slaapkamer voor
een absolute droomprijs. Twee-
persoons ledikant (140 x 200 cm.) met
bovenbouw, spiegel en verlichting, kompleet
voor slechts

FA. HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN -TEL 1415

BIJPASSENDE SCHUIFDEURKAST MET SPIEGELS 200 BREED f 998,-



CONTACT
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TWEEDE BLAD
Donderdag 30 januari 1986

47e jaargang nr. 44

Fraktievoorzitter J. Bosch (PvdA): "Raad heeft zich belachelijk gemaakt"

Raad besluit tot omleiding
doorgaand vrachtverkeer
Onderhandhaving van de haakse bochten
De 35 dames van de afdeling Vorden van de Plattelandsvrou-
wen die dinsdagavond naar de raadsvergadering waren getogen
teneinde te ervaren hoe de besluitvorming zich in het Achtkas-
telendorp voltrekt hadden geen beter tijdstip kunnen uitkiezen.
De omleiding van het doorgaande vrachtverkeer hield de ge-
moederen danig bezig. Schorsingen, amendementen, nader
overleg plegen, het wel of niet indienen van moties, het kon
dinsdagavond in de raad van Vorden niet op.

Toen aan het slot de balans werd op-
gemaakt konkludeerde de heer J.
Bosch, fraktievoorzitter van de PvdA,
dat de raad was afgegaan. "Goed, we
zijn tot een besluitvorming gekomen,
maar het is belachelijk op welke wijze
het is gegaan."

Vervolgvoorstel
Mede naar aanleiding van de vorige
week gehouden vergadering van de
commissie Algemeen Bestuur, had
het college de raadsfrakties afgelopen
zaterdag met een vervolgvoorstel ge-
konfronteerd. Dit met betrekking tot
de omleiding van het doorgaande
vrachtverkeer.
In dit voorstel werd uitgegaan van het
feit dat de gehele raad zich voorstan-
derzou gaan tonen van omleiding van
het doorgaande vrachtverkeer. Verder
dat het CDA en de PvdA er voorstan-
der van zijn dat één van de maatrege-
len die tot omleiding van dit door-
gaande vrachtverkeer zou moeten lei-
den, het vloeiend maken van een aan-
tal bochten zou moeten zijn, met dit
verschil dat het CDA sprak over twee
vloeiende bochten en de PvdA drie
bochten vloeiend wenste te maken.
Omdat de centen voor deze maatrege-
len niet voorhanden zijn, waren beide
partijen het erover eens (VVD was te-
gen) dat de planologische procedure
al maar vast opgestart moest worden.
Deze aspekten waren zo ongeveer in
het collegevoorstel van afgelopen
weekend verweven.

Standpuntwijziging CDA
Dinsdagavond, tijdens de toelichting
op het collegevoorstel kwam burge-
meester Vunderink met de medede-
ling dat wethouder Geerken deze
morgen in het college had medege-
deeld dat de fraktie van de CDA geen
voorstander is van het maken van
vloeiende bochten. Voor het college
reden om de raad voor te stellen om te
verwijzen naar het standpunt van
1984, inhoudende omleiding van het
doorgaande vrachtverkeer door mid-
del van haakse kruisingen.

Amendement PvdA
verworpen
Na een langdurige discussie, onder-
broken door schorsingen en het indie-
nen van een amendement, kwam de
raad uiteindelijk tot het besluit om het
doorgaande vrachtverkeer om het
centrum van het dorp te leiden door
middel van het plaatsen van inrijver-
bodsborden voor het doorgaande
vrachtverkeer; de herinrichting van
het centrum van het dorp en het ge-
schikt maken van de kruispunten in
de omleidingsroute voor alle vracht-
verkeer onder handhaving van de
haakse bochten.
De meerderheid van de raad was te-
vens voorstander om in de Dorps-
straat proefopstellingen te maken als
het maar niet zo gebeurde als bijv. in
Warnsveld met de bloembakken.

Toen de kaarten geschud leken dien-
de socialist Bosch een amendement in
dat inhield dat de raad op dit moment
een uitspraak zou moeten doen om
afhankelijk van de financiële moge-
lijkheden, te besluiten tot het
vloeiend maken van bedoelde boch-
ten indien zou blijken dat het door-
gaande vrachtverkeer toch door de
Dorpsstraat zou blijven denderen. Dit
werd door de raad verworpen, waarna
Bosch het CDA verweet dat principe-
besluiten bij deze partij geen zin blij-
ken te hebben.
"Eerst voor twee vloeiende bochten
en nu plotseling niet. Ik vind de gehele
gang van zaken een afgang voor de
raad van Vorden. Alles is een dooie
mus geweest. De mensen die menen
dat het doorgaande vrachtverkeer nu
uit het dorp zal verdwijnen, kondoleer
ik van harte", aldus een verbitterde
Bosch.

Voerman tenslotte: "Bosch heeft niet
goed geluisterd. Onze fraktie blijft
voor vloeiende bochten open staan
wanneer we straks met hoofdstuk II
beginnen. We hebben nu te maken
met fase I", aldus Voerman. Zowel hij
(namens het CDA) als de heer
H. Tjoonk (VVD) hadden er alle ver-

NIEUWJAARSTOESPRAAK BURG. VUNDERINK:

'Vorig j aar was niet ons beste jaar'
Burgemeester Vunderink liet in zijn nieuwjaarstoespraak aanvan-
kelijk minder rooskleurige konstateringen de revue passeren:
"Het jaar 1985 was voor ons als gemeentebestuur slechter dan
ooit. De service aan het publiek en aan de raad bleef door een
aantal oorzaken achter. Deels door toename van de werkzaamhe-
den, het niet tijdig opvullen van vakatures, de arbeidstijdverkor-
ting, allemaal oorzaken dat we minder 'bedrijfsservice' hebben
kunnen verlenen. We hebben lange wachttijden en we moesten als
gemeentebestuur te vaak nee-verkopen", ze stelde burgemeester
Vunderink.
Voor het komende jaar toonde hij zich wat optimistischer. "De
kwaal is weliswaar nog niet opgelost, maar ik zie toch wel licht
aan het eind van de tunnel.
Er worden banen opgevuld, de ATV is gekompenseerd en ook de
voordelen van de automatisering zullen beter doorwerken. Vergeet
niet dat we een nieuwe gemeentesekretaris hebben gekregen die
zich eerst heeft moeten inwerken ", aldus Vordens eerste burger.
Tot de goede voornemens van het college behoren tevens om de
raad beter bij de beleidsvorming te betrekken. "Ten opzichte van
de burgers zullen we meer klantengericht moeten werken. We heb-
ben belangrijke ontwikkelingen voor de boeg. Denk maar aan het
streekplan. Wat heeft de bevolkingsontwikkeling voor het voorzie-
ningenpakket voor konsekwenties?" zo vroeg burgemeester Vunde-
rink zich af. Ook voorzag de heer Vunderink dat de gemeente er niet
aan ontkomt om de bezuinigingsdraad weer op te moeten pakken.
"De overschotten beginnen weg te ebben. We zullen dus op een
aantal zaken moeten besnoeien."

trouwen in dat het college t.z.t. zelf
wel met nieuwe voorstellen zou ko-
men wanneer mocht blijken dat de
proefopstellingen in de Dorpsstraat
niet zouden voldoen.

Voorstel van orde
Burgemeester Vunderink kon zich
overigens heel goed voorstellen dat de
fraktie van de PvdA door deze verras-
sende nieuwe ontwikkelingen zich
wat overrompeld zou -voelen. Dat
bleek inderdaad het geval. Vandaar
het voorstel van orde van de heer
Bosch om de gehele materie de vol-
gende maand te behandelen. "Het
voorstel dat nu voor ons ligt, wijkt af
van het beginselbesluit en daarover
moeten we ons eerst nader beraden",
aldus Bosch.
Burgemeester Vunderink hoopte toch
wel dat de raad deze avond de knoop
zou doorhakken en dat er een besluit
zou worden genomen.
De heer C. Chr. Voerman (CDA)
vond het voorstel zoals door het colle-
ge gelanceerd een goeie weergave van
de discussie en zag verder geen aanlei-
ding om de zaak wederom te verschui-
ven. De heer H. Tjoonk, fraktievoor-
zitter van de VVD dacht daar anders
over. "We zijn nu al acht jaar bezig een
besluit te nemen en als de PvdA de
tijd tekort vindt om op dit moment
een besluit te nemen, heb ik er geen
moeite mee dat het nog een maand
wordt ^Bbhoven. Zijn fraktiegenoot
E. Branuenbarg deelde deze mening.
"Deze vorm van compromis is voor
mij aanvaardbaar", zo stelde hij.

De heer Bosch deed nog een poging
om de |̂ É van mening te doen veran-
deren. ^Destijds werd aan de bevol-
king ten aanzien van deze verkeers-
omleiding om inspraak gevraagd en ik
denk dat de bevolking thans moeite
heeft met dit voorstel", aldus Bosch.
Uiteindelijk werd het ordevoorstel
van Bosch met 8 stemmen tegen en
vier voor (PvdA plus de heer Tjoonk)
verworpen.

Toelichting frakties
Tijdens de discussie gaven de drie
raadsfrakties een duidelijke toelich-
ting over het door hen ingenomen
standpunt. C. Chr. Voerman (CDA):
"De weg tussen Zutphen en Winters-
wijk blijft een belangrijke funktie hou-
den. Rijkswaterstaat zal deze weg be-
slist niet overdragen aan de provincie.
Wij kiezen uitdrukkelijk voor het om-
leiden van het doorgaande vrachtver-
keer omdat de bewoners in Vorden
het gevoel hebben dat deze Rijksweg
47 onveilig is, hoewel er in werkelijk-
heid bijna niets gebeurt. Er zijn even-
wel belangengroepen die déze onvei-
ligheid signaleren. Denk maar aan de
ouders van de schoolgaande kinde-
ren, de bejaarden etc.", aldus Voer-
man die zei geschrokken te zijn van
het kostenaspekt met betrekking tot
het vloeiend maken van bochten. We
mogen daar de nieuwe raad dus niet
mee opzadelen", aldus Voerman die
zei best bereid te zijn om ten aanzien
van het onderzoeken naar de moge-
lijkheden van vloeiende bochten hier
wat geld in te willen stoppen. "Wij blij-
ven voor fasegewijze aanpak en thans
spreken we over fase I", aldus Voer-
man.

Alle drie frakties waren het er una-
niem over eens dat het college een on-
derzoek instelt naar de mogelijkheid
en wenselijkheid van een verlenging
van de Komvonderlaan.
De heer H. Tjoonk (VVD) stelde in
zijn toelichting dat de VVD het er
mee eens is om op een voorzichtige
wijze iets te doen aan de omleiding
van het doorgaande vrachtverkeer.
"Voor ons blijft een bloeiende mid-
denstand een goeie zaak", aldus
Tjoonk.

"Laten we eerst de bedrijven eens be-
naderen wiens vrachtauto's door ons
dorp rijden. Laten we hen verzoeken

de rondweg te pakken. Gezien de
mentaliteit van de Achterhoekers le-
vert dat beslist iets op. Grote bloem-
bakken in de Dorpsstraat zie ik niet
zitten. Slalomfiguren kun je beter in
de Oostenrijkse Alpen maken", aldus
Tjoonk. Hij deelde mede dat er 's mid-
dags tussen 16.00-18.00 uur zo'n 1200
personenauto's door het dorp rijden,
waarvan er 464 tot het doorgaande
verkeer gerekend moeten worden.
Van de 35 middelzware vrachtauto's
rijden er 24 door. Van de zware vracht-
wagens rijden er van de 41 er 26 door.

De heer Bosch (PvdA) stelde dat nie-
mand de gevolgen van omleiding van
doorgaand vrachtverkeer juist kan in-
schatten.
"Onzekerheid blijft bestaan. Wij blij-
ven voor vloeiende bochten. Een be-
ter alternatief kunnen wij ons dan ook
niet voorstellen. Het vrachtverkeer
blijft door het dorp heengaan", aldus
Bosch die naar aanleiding van deze
zienswijze met zojuist genoemd
amendement kwam.

Strenge kontrole politie
Burgemeester Vunderink was het met
de opvatting van de heer Bosch eens
dat het voor een ieder moeilijk blijft
de konsekwenties van een dergelijk
besluit te overzien.
"Toch denk ik dat va^bdsborden
goed zouden kunnen zgB^Vooral in
de eerste maanden zal de politie
streng gaan kontroleren. Wanneer
blijkt dat de proefopstelling in de
Dorpsstraat niet aan haar doel beant-

woord en het vrachtverkeer blijft er
toch door heen rijden, dan zullen we
de proefopstelling laten beëindigen.

Dit betekent in de praktijk dan wel dat
je op dat moment wel de Horster-
kamp/Rondweg wat betreft de weglig-
ging hebt gerekonstrueerd. En ver-
moedelijk heb je dan ook de "links-af
strook" Ruurloseweg/Horsterkamp al
gedaan. Goed er blijft een risico, maar
die is wel aanvaardbaar. Dit raadsbe-
sluit heeft het grote voordeel dat wan-
neer het wel voldoet we een eind in de
goede richting zijn. Het lijkt mij name-
lijk een illusie dat het aanbrengen van
vloeiende bochten geen lastenver-
zwaring voor de burger zou beteke-
nen", aldus Burgemeester Vunderink.

Kastanjebomen
De beroemde kastanjebomen kwa-
men dinsdagavond ook nog weer in
de raad ter sprake. Het besluit van de
Bomenstichting om de kastanjes niet
te adopteren is voor het college aanlei-
ding om de besluitvorming van de vo-
rige raadsvergadering nog eens te be-
studeren.
De heer Ploeger had een duidelijke
mening over de toekomst van onze
geplaagde kastanjebomen. Toen de
heer Graaskamp nl. vroeg waar het
Staringbeeld in Vorden t.z.t. geplaatst
wordt, antwoordde de heer Ploeger
(overigens duidelijk voor zijn beurt!)
"zet het beeld maar op de plek van de
kastanjebomen"!

Koffie en applaus
Tijdens de raadsvergadering hadden diverse dames met lede ogen
toegezien dat onze vroede vaderen en de pers tot tweemaal toe van
koffie werden voorzien. "Had ik de thermosfles maar meegenomen ",
zo fluisterde ons een plattelandsvrouw e in het oor.
Tussen de schorsingen door probeerden verschillende raadsleden
duidelijk wat "zieltjes"te winnen voorde aanstaandegemeenteraads
verkiezingen door een praatje met de dames te gaan maken.
De heer Voerman scheen, zo leek het, behoorlijk succes te hebben.
Applaus was er evenwel voor de heer Ploeger die één der dames zijn
koffie aanbood. Hij verlangde er wel een kus voor maar dat ging ge-
loof ik niet door, als wij het tenminste allemaal tussen de rondstap-
pende raadsleden door konden aanschouwen.
Applaus was er ook voor burgemeester Vunderink toen hij zo tegen
de klok van tienen bekend maakte dat ook de aanwezigen op de tri-
bune een kopje koffie zou worden aangeboden. Voor de goede orde,
het aanbieden van een kopje koffie aan het publiek gebeurt tijdens de
raad van Vorden over het algemeen wel. Een dergelijk groot aantal
aanwezigen op de publieke tribune, zoals thans het geval, is voorbo-
de Brunnekreeft ook bijna teveel van het goede.
De dames kregen dinsdagavond ook nog uitgelegd (door de heer
Bosch) dat een motie geen juridisch effekt heeft. Het college kan het
nl. naast zich neerleggen.
Aanleiding hiertoe was een oproep van Voerman aan de heer Bosch
om een motie in te dienen in plaats van een amandement. "In dat ge-
val zijn wij bereid deze motie te steunen ", aldus Voerman. Bosch zag
hier vanwege de zojuist genoemde uitleg, geen heil in.

COMMISSIE FINANCIËN

Kosten onderhoud fietspaden
VRIGA te hoog
De kosten en begroting van de VRIGA werden tydens de openbare
vergadering van de commissie financiën door alle partyen te hoog be-
vonden. Voor één kilometer onderhoud vraagt de VRIGA f500,- aan
de gemeente Vorden. De provincie doet daar nog eens meer dan het
dubbele by. Geconstateerd werd dat de fietspaden langs de zandwe-
gen veelal niet bereden worden, maar dat men liever op het zandpad
zelf fietst
De heer Overbeeke (CDA) stelde
voor om een kritische opmerking te
plaatsen bij de begroting, zodat er
voor 1987 misschien wat veranderd
kan worden.
De commissievergaderingen met niet
alle leden van de commissie aanwezig
door ziekte en vakantie kende een
kleine agenda, waarvan alle punten
werden goedgekeurd.
De Stichting tot huisvesting van be-
jaarden kreeg garanties met betrek-
king tot een vervroegde aflossing van

twee bestaande leningen voor de
bouw van 24 bejaardenwoningen.
Door de daling van de rentestand kan
de Stichting nu voordelig een lening
afsluiten voor een vervroegde aflos-
sing.

Het gemeentehuis en bijgebouwen
krijgen een overspanningsbeveiliging,
terwijl de boerderij ook een bliksem-
beveiliging krijgt nu het dienst doet als
kantoor. De kosten worden daarvoor
geraamd op f6600,-.

WETHOUDER GEERKEN:

'De Wehme krijgt een
belangrijke funktie bij het
Flankerend Ouderenbeleid'
De commissie voor Sport en Cultuur heeft zich woensdagavond uit-
voerig bezig gehouden met het flankerend ouderenbeleid. Volgens
wethouder Geerken begint er geleidehjk aan wat schot in te komen.
"Binnenkort gaan wy een küKJe nemen bjj een paar gemeentes waar
al gewerkt wordt met het alarmeringssysteem. Dit wordt mede urgent
aangezien 'De Wehme' de bouwvergunning heeft gekregen en omdat
zy een 'meldkamer' wil opnemen. By het gehele flankerend ouderen-
beleid krygt het bejaardenhuis 'De Wehme' een belangrijke funktie.
Ik zelf geef daar ook hoge prioriteit aan", aldus de wethouder.

De heer W. Voortman (PvdA) en
mevr. Aartsen (CDA) vroegen zich af
wat ten aanzien van het ouderenbe-
leid nu wel precies de taak is van de
raadscommissie. "Ik zou gaarne wat
duidelijker aangegeven willen zien
hoe de beleidslijn is".

Voortman toonde zich er voorstander
van om het ouderenbeleid in breder
verband op te pakken. "Gaarne een
soort orgaan dat je moet zien als een
overkoepeling van het totale sociale
kulturele werk in Vorden".

Wethouder Geerken kon zich wel vin-
den in deze gedachtengang en zei toe
één en ander te willen bestuderen.

Werkzoekenden
Dezer dagen heeft wethouder Geer-
ken een gesprek met de direkteur van
het Arbeidsbureau aangaande de wer-
kervaringsprojekten waarvoor zich
een achttal werkzoekenden hebben
opgegeven.

De wethouder heeft naar aanleiding
hiervan een bezoek gebracht aan een
aantal Vordense bedrijven.

"Ik heb deze bezoeken als plezierig er-
varen en ik geloof dat het goed is om
één keer per jaar bij de direkties op be-
zoek te gaan. Je hoort dan wat er leeft,
wat de plannen zijn binnen het bedrijf.
Gewoon goed om deze kontakten te
onderhouden", aldus Geerken.

Een ander facet bij dit ouderenbeleid
is het verstrekken van maaltijden.
"Dit is bij Tafeltje-Dekje in goede han-
den. Inmiddels is er subsidie ontvan-
gen voor een nieuwe pannenset", al-
dus wethouder Geerken. Ook deelde

hij mede dat er subsidie voor de be-
jaardengymnastiek is aangevraagd.
Met name wat betreft de zogenaamde
24-uurs verzorging zal er een enquête
onder de bejaarden worden gehou-
den.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!



'Dikzak' Jules Croiset
reikt keurslager Vlogman de
welverdiende lAJS.-erkenning uit

Vanaf maandag 20 januari 1986 is keurslager Vlogman officieel erkend voor zyn produkten gekookte ach-
terham en droge metworst. Deze erkenning is hem verleend door het Instituut voor Ambachtelijke sla-
gersprodukten voor de duur van één jaar.
Uit handen van 'Dikzak' Jules Croiset,
avond aan avond op het toneel in de
meesteirol 'De martelgang van de
Dikzak', ontving keurslager Vlogman
in Ede zijn erkenning.
Het I.A.S. is het instituut dat ambach-
telijk bereide vleeswaren keurt op fij-

ne smaak, grondstoffenverbruik en
zorgvuldige bereidingswijze.
In Ede hebben 80 slager-worstmakers
hun eerste onderscheiding in ont-
vangst genomen. Ruim 600 slagersbe-
drijven (van de 8.500) zijn in Neder-
land onderscheiden.

Voor de consument zijn deze kwali-
teitsprodukten aan de I.A.S.-erken-
ning in de slagerij eenvoudig te her-
kennen.

Voor de erkende produkten, zie ook
de advertentie.

Deurdreajers boden
Leutboek aan plaat-
selijke bevolking aan
De leden van de Vordense karnavals-
vereniging "De Deurdreajers" zijn de
afgelopen dagen druk doende ge-
weest met het samenstellen van het
zogenaamde Leutboek. Zaterdag ging
Prins Frank De Eerste met zijn gevolg
dat ongeveer uit 30 personen bestond,
op pad om de plaatselijke bevolking
het boek aan te bieden. Hiermede
ging tevens een groots opgezette ver-
loting van start waarvan de opbrengst
ten goede komst aan de organisatie
van het jeugd en seniorenkarnaval.
Ook de opbrengsten van de adverten-
ties in het Leutboek worden voor de
organisatie van het gehele karnaval
aangewend.
Woensdag 29 januari wordt alvast een
voorproefje genomen op het komen-
de karnaval. Die dag gaan de "Deur-
dreajers" namelijk op bezoek bij de
bewoners van Villa Nuova. Tijdens
deze karnavalsbijeenkomst is er een
muzikaal optreden van de Mafketels,
een potpourri met de hofliederenka-
pel, een dans door de Dansgarde en
vanzelfsprekend een polonaise onder
leiding van Prins Frank de Eerste.
Zaterdag l februari zullen de Deur-
dreajers bij de plaatselijke horeca gaan
„dweilen". Dit moet gezien worden
als het „neugen" voor het aanstaande
karnaval.

Zondag 2 februari is er in de residentie
Schoenaker om exakt 11.11 uur het
Frühshoppen gepland. Aan deze hap-
pening zal medewerking worden ver-
leend door de boerenkapel "De Acht-
kastelendarpers". Deze kapel zal hier-
bij tevens het zogenaamde "droad-
neagelsloan" en het "stammekesza-
gen" muzikaal begeleiden.

Artifleur

Afgelopen donderdag heeft "Bloem-
sierkunst Artifleur" de officiële licen-
tie van Fleurop gekregen.
Via Artifleur kan men dus nu ook
bloemen sturen naar familie of vrien-
den in een andere plaats. Zij ontvan-
gen dan via hun bloemist de uitgeko-
zen bloemen of planten. Zij kunnen
op hun beurt een bloemetje laten be-
zorgen door Artifleur.
Om deze nieuwe verworven mogelijk-
heden te vieren heeft Artifleur vrijdag
en zaterdag een leuke aktie. Zie hier-
voor de advertentie elders in dit blad.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
hield dezer dagen in zaal de Herberg,
haar jaarvergadering. De bestuursle-
den mevr. Eggink en mevrouw Pel-
grum werden voor de volgende drie
jaar herkozen. De diverse jaarversla-
gen gaven blijk van veel aktiviteiten.
Financieel gaat het met de afdeling
Vorden ook prima.
Na de pauze werd er een bingo ge-
speeld waarbij vele mooie prijzen te
winnen waren. Deze prijzen waren
hiertoe speciaal door de handwerk-
club gemaakt.
De volgende bijeenkomst van de af-
deling Vorden zal worden gehouden
op woensdag 12 februari. Dan komt
Mia Tankink uit de Keijenborg naar
Vorden met de lezing "Mens worden
doe je niet zomaar".

Politienieuws

Inbraak in woning
Bij de Rijkspolitie is aangifte gedaan
van inbraak met diefstal in een wo-
ning aan de van Hackfortweg. Uit de
woning van de familie A werd een vi-
deo-recorder, twee ringen en een
geldbedrag van plm. f 1400,- ont-
vreemd. De inbrekers) kwam binnen
door het forceren van een ruit in de
achterdeur. De inbraak en diefstal
moet zijn geschied in de nacht van
woensdag op donderdag. De Rijkspo-
litie zal gaarne in contact komen met
eventuele getuigen.

Tuinhuis vernield
P.B. uit Vorden deed aangifte bij de
Rijkspolitie, terzake van vernieling
van een tuinhuisje, staande op een
perceel aan de Zutphenseweg.
De toegangsdeur, ruiten en luiken
werden stukgemaakt. De vernieling
moet zijn gepleegd tussen woensdag
en vrijdag jl. Ook hier zal de Rijkspoli-
tie gaarne in contact treden met even-
tuele getuigen.

K.P.O.
Dinsdag 4 februari komen de dames
van de K.P.O. weer bijeen in zaal
Schoenaker. Vishandel De Hengel zal
die avond vertellen over vis en visge-
rechten en bovendien vis in allerlei va-
riatie verwerken, dit varieert van ge-
bakken tot salades. Ongetwijfeld valt
er voor de dames dan ook culinair te
genieten.

Schagtscrack
Jan Wessels
wint veldrit
Terwijl Hennie Stamsnijder zich
moeizaam voortbewoog door de
blubbei^^n Lembeek hadden de
deelnemers het tijdens de veldrit in
Vorden heel wat gemakkelijker.
Deze zondagmiddag organiseerde de
VRTC "De Achtkastelenrijders" voor
de eerste keer in haar bestaan een wie-
lerveldrit welke gehouden werd op
het terrein rondom Kamphuizen aan
de Wildenborchseweg.
In totaal namen hieraan 40 personen
deel. Er was een race voor veteranen
welke gewonnen werd door de beken-
de marathonschaatser Jan Wessels uit
Markelo. Bij de recreanten ging de ze-
ge naar Henk Rijks uit Dinxperlo. In
beide categorien werden twee man-
ches van 20 minuten plus één ronde
gereden.

De uitslagen waren als volgt:
Veteranen: 1. Jan Wessels, Markelo; 2.
Piet de Haas, Tiel; 3. Antoon Peeters,
Vorden; 4. Johan Pardijs, Vorden; 5.
Jan Klein Wassink, Hengelo.
Recreanten: 1. Henk Rijks, Dinxperlo;
2. Johan Neevel, Dinxperlo; 3. Henk
Kerkdijk, Lemelerveld; 4. Wim Meier,
Lemelerveld; 5. Gert Jan Oplaat, Mar-
kelo.

Nederlaag
Velocitas dames
De dames van Velocitas hebben de
competitie wedstrijd tegen Ben Bridel

. met 6-2 verloren. De Vordense dames
keken al vrij snel tegen een 2-0 achter-
stand aan, waarna doelvrouwe R. ter
Huerne verdere treffers voorkwam.
Zelfs kwam Velocitas nog tot 2-1 terug
toen M.Jansen een strafschop benut-
te. Vlak voor de rust werd het 3-1.
In de tweede helft bracht H. Spitho-
ven op fraaie wijze de spanning nog
even terug 3-2. Vorden had hiermede
echter al haar kruit verschoten. Het
was tenslotte Ben Bridel dat de eind-
stand op 6-2 bepaalde.
De thuiswedstrijd tegen Gonemo ein-
digde voor de Velocitas dames in een
3-4 nederlaag. Gonemo dat op de der-
de plaats prijkt nam al vrij snel een 0-2
voorsprong, waarna M. Jansen te-
genscoorde 1-2. Vlak voor rust werd
het 1-3.
Een fel jagend Velocitas verkleinde na
de thee middels M. Jansen tot 2-3. Bij
de stand 2-4 was het opnieuw M. Jan-
sen die tegenscoorde 3-4. Hier bleef
het bij.

Feestavond
'Graafschaplijders'
De V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
houdt zaterdagavond l februari vanaf
20.00 uur in de grote zaal van "de Her-
berg" haar jaarlijkse feestavond.
Hieraan zal medewerking worden
verleend door het showorkest "Sound
Selektion".

Eén van de hoogtepunten van de
avond is de huldiging van alle club-
kampioenen en de bekendmaking van
de jeugdsportman en de algeheel
sportman van het jaar 1985 van 'De
Graafschaprijders'. Eveneens zullen
rijders en manager van het senioren
clubteam Enduro op grootse wijze in
het zonnetje worden gezet. Dit team
behaalde nl. het kampioenschap van
Nederland.

Zondag 2 februari
Veldtoertocht
De VRTC "De Achtkastelenrijders"
uit Vorden organiseert zondag 2 fe-
bruari een veldtoertocht over een af-
stand van 40 kilometer. De start is tus-
sen 8.00 en 9.00 uur vanaf het ge-
meentelijk S portpark aan de Oude
Zutphenseweg. De rit voert de deel-
nemers door de omgeving van het
Medler, Onstein en Linde.

Vrijdag 31 januari begint de dansles
van Jong Gelre in het Dorpscentrum.
Voor donderdag 6 februari is de Vor-
mingswerkgroep uitgenodigd in het
Dorpscentrum. Het jaarthema van
Jong Gelre is mensenrechten.

Amnesty International
Twee mannen uit Vietnamees
heropvoedingskamp vrijgelaten
Adoptie-werk is iets anders dan het
werk dat de op maandelijkse schrijfa-
vond verzet wordt. Op de schrijfavond
wordt elke keer opnieuw voor een an-
dere gewetensgevangenen geschre-
ven.
Het adoptie-werk daarentegen be-
moeit zich almaar met de zaak van
één speciale gewetensgevangene of
één speciale groep gewetensgevange-
nen, net zolang tot er aan die persoon
of die groep recht gedaan is (óf vrijla-
ting, óf een eerlijk proces binnen een
redelijke termijn). Adoptie-werk is
dus meestal een zaak van lange adem.
Groep Vorden werkte van 1982 tot
1986 aan twee gevallen: twee ex-leger-
officieren in Vietnam die in een her-
opvoedingskamp zaten. Met een be-
paalde regelmaat werden allerlei auto-
riteiten aangeschreven om de aan-
dacht op deze mensen te vestigen, om

te vragen om vrijlating of om meer
duidelijkheid over de duur van hun
gevangenschap.
Amnesty International maakt onder-
scheid tussen adoptiegevallen (adop-
tion) en onderzoeksgevallen (investi-
gation). De genoemde gevallen waren
onderzoekgevallen.
Ook werd contact opgenomen met de
echtgenote van de ene officier. Zij is
de zus van de andere officier voor wie
groep Vorden werkte.
Met straathandel probeerde ze aan de
kost te komen. Met de opbrengst
hielp ze ook haar man en twee(!)
broers in de gevangenis.
Groep Vorden stuurde haar driemaal
een pakketje met, onder andere, vita-
minen. Om een pakket in ontvangst te
kunnen nemen, moest ze steeds meer
geld betalen. Dat kon zij bijna niet
meer opbrengen.

In januari 1986 ontving groep Vorden
bericht dat de twee mannen waren
vrijgelaten. Ex-heropvoedings-geva-
nenen krijgen echter geen vergunning
voor werk. Ze krijgen geen rantsoe-
nenkaarten. Ze moeten zich soms we-
kelijks, soms dagelijks bij bepaalde au-
toriteiten melden. Hun vrouw/zus zal
dus hard moeten blijven werken.
U doet toch weer mee, maandaga-
vond 3 februari? In het Dorpscentrum
liggen weer voorbeeldbrieven klaar en
kan men schrijven voor gewetensge-
vangenen.

Garage Wentink in nieuw onderkomen
Sedert vrijdag zit Garage Bennie Wentink in een gloednieuw gebouw aan de Molenenk te Hengelo Gld.
De opening werd verricht door de heer A. Kreeber, Greenib car B.V., de importeur van Hyundai, het auto*
merk waarvan garage Wentink het dealerschap heeft verkregen.
Onder de vele genodigden bevond
zich ook loco-burgemeester Homan,
die namens het gemeentebestuur de
gelukwensen kwam aanbieden. Door
een ruilovereenkomst van een perceel
industrie-terrein aan de Molenenk te-
gen de bedrijfsgebouwen in het dorp
waren we het spoedig eens, aldus de
heer Homan.
Veel parkeerproblemen zijn nu opge-
lost en U hebt een uitstekend punt aan
de verkeersweg verkregei^
Namens de Bovag vooB de heer
Bennink het woord en hiHton tevens
aan de heer Wentink het diploma II
voor de verplichte autokeuring uitrei-
ken.
Een van de eerste diploma's, die in
ons land zijn verworven, 1VS de heer
Bennink. Bedrijfsleider E^Regelink
sprak namens het personeel en de

meewerkende kinderen. Hij bood
stoelen voor de kantine aan. Ik hoop,
aldus de spreker, dat, evenals het oude
gebouw, op deze stoelen weer veel
wordt gepraat en ook weer veel kan
worden gelachen.

Zelfsleutelen
Het bedrijfsgebouw, gebouwd door
de Fa. A. Rondeel uit Hengelo, bevat
naast kantoor en showroom, een gara-
geruimte, een banden- en uitlaatcen-
trum, een wasserette, alsmede een
speciale afdeling met brug, die de doe-
het-zelver kan huren en waar hij zelf
reparaties aan zijn automobiel kan uit-
voeren. De zelfsleutelaar kan daar dus
terecht, maar dan wel even bellen
wanneer er ruimte is.
Het geheel wordt vervolmaakt met

een service-station voor benzine en
auto-gas.
Het auto-merk Hyundai wordt gefa-
briceerd in Korea. Dit jaar hoopt men
een produktie van 400.000 stuks op de
wereldmarkt te brengen.
Alvorens de genodigden, waaronder
vele collega-zakenlieden, een drankje
aan te bieden, dankte de heer Wentink
in het bijzonder zijn moeder en me-
vrouw van Snellenberg uit Vorden,
(haar man opende in 1975 het service-
station in Vorden) onder aanbieding
van bloemen, architect en uitvoeren-
den en de rijkspolitie voor de bewa-
king gedurende de bouw, waarna het
gehele complex werd bezichtigd,
daarbij voorzichtig wandelend tussen
de zeer vele bloemstukken en ca-
deaux die de heer en mevrouw Wen-
tink mochten ontvangen.

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V,
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

Balmoral en
Oud Kampen
de speciale sigaar!

Verkrijgbaar bij uw
speciale sigarenhandelaar.

Groot assortiment bij-artikelen.

Foto Home dealer,
voor uw voordelige foto-rol.

Uw speciaal-zaak

BRAAM
Burgemeester Galleestraat 10a,

Vorden. Telefoon 05752-3260.

WEEKEND REKLAME:

slagroomsnit,
moccaboomstam

van 5,75 voor 5, —

Warme Bakker Oplaat
öakt het voor U. Tel. 1373

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

Snelsparen
vooreen
topkwaliteit
badhanddoek
Bi j 50 zegels

gratis!
Bij 25 zegels

slechts f 5,50 bijbetalen
AraJ winkel waarde f 11,25
Heerlijk zo'n
dikke handdoek
Welkom in huis
en praktisch
na het sporten.

Service Station
van der Weijden
Zutphenseweg 30
V o r d e n



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

f
§
f
f
f
f$j§§j§l

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

Café-Restaurant

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

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

met
Televisie

reparaties
— r direc»

: naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

Café-Restaurant-Kegelcentrum

„De Boggelaar"
Zalen voor
bruiloften en partijen
diners en koffietafels
koude en warme buffetten
gourmetten en fondueen

En vanaf heden kunt u elke zondag
kegelen voor de helft van de
prijs, dus 7,50 per baan per
uur.

H. Hartman,
Vordenseweg 32, Warnsveld
Tel. 05752-1426

GEMEENTE
VORDEN

Bij de afdeling gemeentewerken kan op korte termijn
worden geplaatst een

werkman in algemene dienst
voor 38 uur per week.

De funktie omvat het verrichten van alle voorkomende
werkzaamheden bij de afdeling gemeentewerken zoals
onderhoud wegen, straten, rioleringen en groenvoor-
zieningen.

Vereisten:
Zelfstandig kunnen werken, en enige ervaring in voor-
noemde werkzaamheden, strekt tot aanbeveling. Goe-
de kontaktuele eigenschappen.
Salarisgrenzen vanaf 21 jaar van f 1.996,- tot f 2.336,-
met een diensttijd uitloop tot f 2.567,- bruto per
maand.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het
waarnemend hoofd gemeentewerken, dhr. B. Bekman.
Sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Vorden, de Hor-
sterkamp 8, 7251 AZ VORDEN.

reisbureaus

J.L. HARREN »
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

WEEKEND REKLAME:
alle soorten

eigengebakken koek
Extra voordelig!

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Telefoon 1373

Jansen & gal

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

aguAsport
regenpakken

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91

.: 05750-22816

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele e»tra s In vi|t modische kleuren

Martens
•f J, d<,<U«lf<«dl

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

DE VALEWEIDE
OH Forsythia

Azalea 1 mooie

bos geen 4,95 maar 2,95

Narcissen
1 bosvoor 3,25

5,95

VOLOP VERSE SNIJBLOEMEN

Poelier
H off man

kuikenboutjes
10 stuks (kleintjes) 4 ̂ \

OTTEN GEK OP SPORTEN
Schaatsen, volleybal en voetbal vindt hij geweldig. Om te zien op de buis. Want

daar gaat hij lekker voor zitten in zijn televisiefauteuil (op draaivoet). Gemakkelijk
zjtten in een stoel uit zijn eigen fabriek, kopje koffie erbij en dan ontspannen

kijken naar zijn favorieten. Dat is ook voor u weggelegd! Want OTTEN
biedt zo'n fauteuil aan tegen een te gekke prijs.

Maar u kunt ook gezellig met uw hele gezin gemakkelijk zitten.
Want OTTEN maakt ook komplete bankstellen. 1+2+3-zits, of welke

kombinatie dan ook, kunt u bekijken in de verkoophal (bij de
fabriek). En verder heeft OTTEN voor u kasten, tafels, bedden,
stoelen. Ftaime keuze in modellen en bekleding, maar allemaal

op en top degelijke en vooral prachtige meubels!

Topkwaliteit meubels tegen lage prijzen.

Inruil mogelijk.
U zit nog met uw oude bankstel? Geen probleem, OTTEN geeft

er een leuke prijs voor, als u bij hem een nieuw koopt. Komt u maar eens rustig kijken en overleggen.
Openingstijden verkoophal: maandags t/m vrijdags van 9.00-18.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur;

vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Tot ziens bij OTTEN.

l tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle (Gld)

l Meubelfabriek Otten b.v.

De laatste restanten voor

weggeefprijzen
nu prijzen van 5,-; 10,-; 25,-; 50,-; en 100,-

Barbara-Farber - Pointer en
Emanuëlle voor

halve prijzen
l.v.m. modernisering van onze lingerie en beha-afdeling, uitlopende

modellen van Triumph voor

5,-; 10,-; 15,-en 25,-

Modecentrum

Maandags
gesloten

Vrijdags open
tot 9 uur

Ruurlo

De Beer 121/2 jaar
en nog steeds bij de tijd!!
Omdat wij 12'/2 jaar bestaan hebben wij voor U 12 feestprijzenü

Bankhamer
met steel, 300 gram

Stanley rolbandmaat
2 mtr. cm/inch

Handzaag
met kunststof handvat - 50 cm

Metalen opbergkast
met 25 transportlaadjes

Waterpas
Rabone aluminium

Metaalzaagbeugel
met houten handvat, 15 cm. blad

Jack boom zaag
met geharde tanden 24"

Set schroevendraaierbits _
met magnetische bithouder 4-&77U"

Schroevendraaierset
Gedore, 7 delig incl. spanningzoeker -3Ö7&O"

Ferrock klopboormachine
520 Watt, 13 mm boorhouder, O ^ C
in rolykit met 3 steenboren en 300 pluggen -3+G7 Eb l ^J^ —

Metabo klopboormachine
/ICO460 Watt, 2 toeren met regelbare schakelaar r/l -*\ Do,"*—

Bosch klopboormachine
of decoupeerzaagmachine of vlakschuurmachine

-347TO"

QQ
\J^Jg*

En omdat wij bij de tijd zijn, krijgt U bij aankoop van 100 gulden kontant

GRATIS een dames-, heren of disco quarts horloge.
Deze aanbieding geldt vanaf 25 jan. t/m 1 febr.

F I A T SERVICE
FIAT UNO 70S s deurs 1984
FIAT UNO 55S 3 deurs 1984
FIAT RITMO 60 s deurs 1983
FIAT RITMO 75CL 3 deurs 1982
FIAT RITMO 65L 3 deurs 1980
FIAT 131 FL 1983
FIAT PANDA 45S 1983
FIAT 128 SPEC. 3 deurs 1979
FIAT 128 1975
DATSUN CHERRY 1978

A.P.K. keuringstation + onderhoud alle merken

Autobedrijf Wiendels
HENGELO GLD. TELEFOON 1871



Oprichting Stichting PRO DEMO
Jac. H. de Jong: 'Iemand moet het toch doen'
Vordenaar Jac. H. de Jong, president-direkteur van de Nedac-SorboGroep isde laatste weken volop in het
nieuws. Aanleiding daartoe is de oprichting van de Stichting PRO DEMO. Volgens de heer de Jong een
Stichting die in het leven is geroepen tot het signaleren en analyseren van oneigenlijk gebruik van de de-
mocratie.
De Stichting is in feite de reaktie op een in december gehouden enquête onder 416 vrachtwagenchauf-
feurs, waaruit isgebleken dat circa tweederde van die chauffeurs een verkeersblokkade als stakingsmiddel
als ongeoorloofd beschouwd.

Ook een chauffeur van de Sorbo werd gedurende die aktie 24 uur volkomen tegen zijn zin, klem gezet,
waardoor verder werken onmogelijk werd gemaakt. Voor de heer de Jong was hiermee zo ongeveer de
maat vol. Hij plaatste in de landelijke ochtendbladen een oproep aan alle politieke partijen, waarin hij erop
aandrong dat er een wetgeving komt die het stakingsrecht moet regelen.

Om zijn zienswijze meer kracht bij te zetten toog de heer de Jong dinsdag 28 januari naar Den Haag om de
leden van het kabinet en de leden van de Staten Generaal een schrijven te overhandigen (de tekst van deze
brieven treft U h ieronder aan). "Op deze wijze probeert PRO DEMO op een creatieve en ludieke wijze de po-
litiek "iets bij de sturen", zo stelt de heer de Jong.
Het streven van PRO DEMO zal in de toekomst mede gericht zijn op een betere continuele communicatie
tussen kiezer en gekozenen in de politiek.
"Prioriteit heeft echter het regelen van het stakingsrecht, teneinde uitwassen als poststaking, verkeerslei-
dersstaking, chauffeursblokkades etc. in de toekomst te voorkomen. Dit om dupering van publiek en an-
dere niet betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen", aldus Jac. de Jong.
Behalve genoemd schrijven werd dinsdagmiddag in Den haag een carnavalsplaat overhandigd. Onder de
naam Jac. van Gelre heeft de heer de Jong nl. een carnavalsplaat opgenomen dat aan de A-kant als titel
heeft "Holland lust geen kruiskroket" en aan de andere kant "Kies mij, ja in mei". De plaat over de kruiskro-
ket is inmiddels al een paar keer op de radio te beluisteren geweest.
Een groot aantal karnavalsverenigingen in Nederland krijgt deze plaat dezer dagen toegezonden.

STICHTING PRODEMO

Postbus 52
7250 AB Vorden
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Uw PRO DEMO

Uvw PRO DEMO
jac. H. de Jong

Jac. van Gelre

DAMMEN
Jeugdappel
In de Smeltkroes in Ulft werd het der-
de jeugdappel van dit seizoen gehou-
den. Door een wat ongelukkige inde-
ling kwamen de eerste prijzen bij de
Doetinchemse damvereniging en was
de enige medaille voor Adriaan de
Vries, die in pupillengroep 7 de 2e
plaats behaalde. Vierde plaatsen (er
werd gespeeld in groepen van 6) wa-
ren er voor Mike Voskamp in groep 2,
Alexander Berenpas in groep 4 en
Martina Molendijk in groep 6.

Gelders kampioenschap
In de hoofdklasse blijft het spannend.
Gerrit Wassink, die 2 opeenvolgende
nederlagen leed, boekte nu een over-
tuigende zege op Theo Berends en hij
behoudt hierbij zijn 2e plaats. Henk
Ruesink viel terug door een giganti-

sche poedel tegen Gep Leeflang en
staat op de 9e plaats, op overigens nog
maar 3 punten achterstand van num-
mer 2.
Simon Wiersma kwam er in de eerste
klasse tegen Jos Peelen niet aan te pas
en blijft zodoende de l Ie plaats warm-
houden. Henk Hoekman, die het tot
op heden matig heeft gedaan bij de ju-
nioren, verraste koploper Henk Kla-
renbeek met een kombinatie die tot
winst leidde. Met nog 2 ronden te spe-
len heeft Hoekman weer uitzicht ge-
kregen op een plaats in de halve finale.
Jurgen Slutter speelde remise tegen
medehekkesluiter Marcel Jacobs.

Distriktsfinale
Komende zaterdag gaan in d'Olde
Smidse de voorronden persoonlijke
distriktswedstrijden van start. Via de-
ze voorronden kunnen de deelnemers
zich klasseren voor de distriktsfinale,

die eveneens door DCV georgani-
seerd wordt.
Harry Graaskamp speelt in een groep
met Henk Groen (Zutphen), Chris
Grevers (Sinderen) en Johnny van
Laarhoven (Winterswijk).
In de eerste klasse speelt Bennie Hid-
dink tegen Clemens Keurentjes (Ulft)
en Joop Heyink (Hengelo).
Martin Boersbroek komt bij de junio-
ren uit en moet zich via Herbert Rou-
goor (Breedenbroek), Mario Damen
(Ulft) en Michael Horst klasseren. Al-
leen de groepswinnaars plaatsen zich.
Jan Hoenink en Gerco Brummelman,
die zich voor de 2e klasse hadden in-
geschreven zijn direkt geplaatst voor
de distriktsfinale.

Onderlinge kompetitie
Oudledentoernooi: H. SchefTer - J.
Kuin 1-1; R. Slutter - J. Kuin 1-1.
Senioren: J. Masselink - H. Hoekman

0-2; G. ter Beest - B. Breuker 1-1; J.
Koerselman - G. Hulshof 1-1; G.
Hulshof - G. Brummelman 2-0; T.
Slutter - G. Wassink 1-1; J. Slutter - H.
Klein Kranenbarg 2-0; H. Esselink -B.
Rossel 0-2.

Badmintonuitslagen
"Flash-Vorden"
3e team, 5e klassek,district. Op dinsdag
21 januari jl. moest het 3e team in het
veld treden tegen de nummer 4 t.w.
B.C. Doetinchem. De verwachtingen
waren gespannen, omdat destijds,
weliswaar onnodig, een gelijkspel
werd behaald.
Doordat zowel van Flash-Vorden als
ook van de tegenpartij resp. de Ie en
de 2e heer niet tijdig de wedstrijd kon
spelen werd begonnen met de dames-
enkelspelen en dubbel. Janny Wester-
veld en Annet Baars konden hierin ge-

lukkig de partij in hun voordeel be-
slechten door de enkel in resp. 2 sets
(setstanden 11-5, 11-1) en 3 sets (set-
standen 0-11,11-7 en 11-5) te winnen.

Vooral de partij van Annet liep erg
wonderlijk af, waarschijnlijk door een
"black-out" verloor zij de eerste set
met 11-0 en het ergste moest gevreesd
worden temeer omdat zij destijds van
dezelfde tegenstandster met 11-1,11-
1 klop kreeg.
Door zich bijzonder kwaad te maken,
gelukkig op zichzelf, wist zij de voor-
noemde overwinning te behalen.
Naderhand werd ook de herenenkel
door Robert Kater gewonnen en wel
met 15-5, 17-18 en 15-11 in 3 sets, zo-
dat na 4 partijen de stand op 4-0 stond,
doordat óók de damesdubbel met 15-
4 en 15-1 in de wacht werd gesleept,
hetgeen een zeer goed uitgangspunt
vormde voor het verdere verloop.
Helaas werden naderhand de heren-

enkel door Coppiëns en de herendub-
bel verloren doch werden de beide mi-
xed-partijen door goed spel door
Baars/Kater en Westerveld/Coppiëns
met groot verschil gewonnen.
De eindstand was uiteindelijk 6-2 voor
B.V. "Flash-Vorden", hetgeen bete-
kent dat de 2e positie voorlopig be-
houden kan worden.

Uitslag van het Ie team, 3e klasse af-
deling 2: b.v. Flash-Vorden l - UBC 3
(Ulft) 3-5.

Volleybal dash
De uitslagen waren als volgt:
Dames: Bruvo l - Dash l 0-3; WIK l -
Dash l 1-3; Isala 4 - Dash 2 0-3; Harf-
sen2-Dash32-l;Dash4-Gorsse!2 1-
2; Dash 5 - Hercules 2 3-0; Dash 6 -
Hansa 4 1-2; Dash 7 - Vios 5 0-3.
Meisjes: Colmschate - Dash al 0-3;
Dash a2 - Dash al 0-3; Dash b2 - Dash
blO-3; WSV 2-Dash c 2-1.
Heren: Dash 2 - Isala 4 2-2; Dash 3 -
DSC 6 3-0; Dash 4 - Hercules l 1-2;
Colmschate 5 - Dash 5 3-0.
Jongens: Dash b - Hansa 3-0.

Tweede plaats
Appie Wentink
Appie Wentink, lid van de Vordense
biljartvereniging KOT heeft tijdens de
finales van de gewestelijke kampioen-
schappen (2e klas Libre) de tweede
plaats behaald. Het finaletoernooi
werd gespeeld in Langerak bij Doetin-
chem. Wentink verloor zijn laatste
partij tegen de Zutphenaar F. Wisse-
born. Laatstgenoemde scoorde de 100
caramboles in 15 beurten. Wentink
bleef steken op 50 caramboles. Beide
spelers behaalden uit de zeven par-
tijen 12 punten. Wisseborn werd kam-
pioen op grond van een beter moyen-
ne ((4,16). Wentink kwam tot 3.11.

Klaverjassen
Mevr. R. Voskamp wist de afgelopen
vrijdag gehouden klaverjas-drive win-
nend af te sluiten met 5779 punten.
Tweede werd de heer J. Bos met 5772
punten, tewijl met 5699 punten de
heer T. Hartman derde werd. De heer
H. Doornink, vaak bij de winnaars,
kreeg ditmaal de poedelprijs met 4035
punten. De volgende drive is op 28 fe-
bruari.

Biljarten
Kranenburg l wist na spannende strijd
het eerste team van Den Elter eronder
te houden. Met 35-33 werd gewon-
nen. Het tweede team, ook thuis spe-
lende, versloeg De Engel 3 met 37-35.
Het derde team deed het in Hoog-
Keppel bijzonder slecht. Met 40-26
werd het een forse nederlaag tegen
De Ruif 1. De teams vier en vijf speel-
den tegen elkaar. Kranenburg 4 trok
hierbij aan het langste eind. Eindstand
31-39.

Vonten's Dillon
opnieuw in de prij/en
Opnieuw bepaalde Vorden's Dillon
mede de uitslag van de Sterren-Show-
loterij. Dit paard sloot de laatste koers
(met letter J) winnend af, terwijl na fo-
to-finish bleek dat ook Worthy Dillon
(met letter N) de koppelkoers, even-
eens meetellend voor het winnend
lot-nummer, won. Beide paarden wer-
den gefokt op de plaatselijke stoeterij
"De Hessenkamp".

31 jan. Jong Gelre dansles
Dorpscentrum

2 febr. VRTC veldtoertocht
4 febr. KPO
6 febr. Jong Gelre vormingswerkgroep

Dorpscentrum
6 febr. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
7 febr. Jong Gelre Dansles

Dorpscentrum
12 febr. Jonge Gelre bezoek rechtbank

Zutphen, vertrek Dorpscentrum
13 febr. N.B.v.P.
14 febr. Jong Gelre dansles

Dorpscentrum.
16 febr. Enduro voor wielerveldrijders

VRTC de 8-kastelenrijders
18 febr. NCVB dia's en informatie over wat

groeit en bloeit langs (Vordense)
wegen

20 febr. Bejaardenkring Vorden
reisje

21 febr. Jong Gelre dansles
Dorpscentrum

24 febr. Jong Gelre AJK-GMvL-NBvPl
thema bedrijfsovername, Herberg

28 febr. Jong Gelre culturele avond met de
GMvL en NBvPl in de Herberg


