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Acht Vordenaren reden Elfstedentocht uit,
wedstrijdrijder Henk Mombarg: 'Dorst, dorst, dorst'
Toen vorige week het bericht afkwam dat de Elfstedentocht zou wor-
den verreden, begonnen de harten van een tiental Vordense schaats-
liefhebbers harder dan normaal te bonzen. De schaatskoorts kreeg
hen goed te pakken. Men moest en zou naar Leeuwarden.
Zelfs de bekendste onder hen, de 39 jarige Henk Mombarg, landbou-
wer van beroep en marathonschaatser in de A-klasse bekende dat hij
toch wel de nodige kriebels kreeg.

nen als van Benthem, Niesten e.d.
slechts drie minuten.
'Na 125 kilometer kreeg ik een inzin-
king. Door het klunen ontzettend ver-
moeiend, kreeg ik dikke benen. Ja zo
tussen Franeker en Dokkum zat ik
echt op een dood punt. Dan vroeg je
de mensen langs de kant hoe ver nog?
In werkelijkheid was het aantal af te
leggen kilometers altijd meer dan dat
gezegd werd!

Vanaf Bartlehiem liep het gelukkig
weer als een trein. Wat waren de men-
sen enthousiast'. Uiteindelijk finishte
Henk Mombarg van de 277 gestarte
wedstrijdrijders als 90e. Hij legde de
200 kilometer af in een tijd van 7 uur
en 26 minuten. In totaal 39 minuten
achter winnaar Evert van Benthem.
Henk Mombarg is daar zeer kontent
mee. Zegt hij: 'Je moet niet vergeten
dat ik vergeleken met die andere A-rij-
ders weinig train, 's Zomers één keer
per week en 's winters tweemaal in de
week op de ijsbaan in Deventer'.

Dorst als een paard
Tijdens de wedstrijd heeft Henk
Mombarg nog een keer vreselijk moe-
ten afzien. 'Na 100 kilometer was ik
door de proviand en de drank heen.
Kreeg ik me daar toch een dorst, niet
te geloven. Stoppen was er niet bij.
Dus doorrijden. Aan de finish kreeg ik
een fles Berenburger aangeboden. Ik
had zo'n dorst dat ik niet eens merkte
dat het sterke drank was', zo sprak
Henk Mombarg die voornemens is
om het na volgend seizoen wat kalmer
aan te gaan doen!!!

Jan Visschers
een snelle toerrijder

"In het begin moetje flink doorkache-
len. Dan valt het allemaal nog wel
mee'. Tot deze uitspraak kwam de 36
jarige Jan Visschers die tijdens deze
Elfstedentocht eveneens een opmer-
kelijke prestatie leverde. Jan Vis-
schers nam deel als toerrijder maar
trok er deze dag zo hard aan dat hij de
tocht in negen uur volbracht. Hij was
daarmee één van de snelste toerrij-
ders.
Nu heeft Jan Visschers de afgelopen
jaren wel de nodige ervaring als wed-
strijdschaatser opgedaan. Zes seizoe-
nen kwam hij uit in de A-klasse. Vorig
jaar is hij overgestapt naar de B-rij-
ders.
'Deze tocht had ik nooit willen mis-
sen. Wat een enthousiasme. Als je dat
lawaai hoort, voel je je klein worden.
Toen ik in de buurt van Dokkum ver-

H. Mombarg

Nu heeft Henk Mombarg wel de nodi-
ge ervaring op schaatsgebied. Het af-
gelopen seizoc n heeft hij plm. 20 wed-
strijden van elk 40 kilometer gereden.
'Het is bij het marathonschaatsen zo
dat de eerste 20 in de prijzen vallen. Ik
zit daar net zo'n beetje tegenaan. He-
laas was ik vijfmaal 21 e en viel dus net
uit de boot. Jongens als Dries van Wij-
he, Co G illing, Jos Niesten e.d. zijn ge-
woon sterker', aldus Henk Mombarg.

Weinig slaap
Henk Mombarg heeft nog onlangs
een tocht van 200 kilometer over het
Veluwemeer gereden. De nodige kilo-
meters heet hij dus wel in de benen.
Samen met een aantal collega schaat-
senrijders bracht Henk de nacht voor
de Elfstedentocht door in een café in
Dronrijp.
Henk Mombarg: 'Een reuze gezellig
café. Wij sliepen boven maar van sla-
pen kwam geen donder tereqht. Ik had
van tevoren aan de kastelein gevraagd
of hij onze wekker kon horen, want
stel je voor dat je je zou verslapen. In
elk geval deed ik geen oog dicht.
Na een stevig ontbijt met mineraalwa-
ter vertrokken we om kwart voor vier
naar Leeuwarden. De kooi in en dan
wachten tot de hekken open gaan.
Ik moetje eerlijk bekennen dat ik erg
tegen het schaatsen in de duisternis
opzag. Je weet nooit wat je tegen-
komt. Die 1200 meter naar hij ijs toe
heb ik ook geen risico's genomen. De
helft van de wedstrijdrijders was dan-
ook al weg', zo zegt Henk Mombarg.

Dikke benen
Toch wist de groep waarin Henk
Mombarg reed de achterstand be-
perkt te houden. Na zo'n 100 kilome-
ter bedroeg de achterstand op man-

moeide voeten kreeg van al dat klu-
nen hielp het publiek je gewoon over
het dooie punt heen'.
Jan Visschers heeft de gehele tocht
vrijwel alleen gereden. 'Ik heb van
groep tot groep gereden, ik denk ook
wel dat ik enkele duizenden rijders
heb ingehaald', zo zegt hij lachend.
'De thuiskomst zal ik ook niet gemak-
kelijk vergeten. Medelevende buren,
een huis vol bloemen en een telefoon j
die roodgloeiend stond. Hartstikke
fijn', aldus Jan Visschers.

Volk zo gek als wat
'Niet te geloven het volk in Friesland
was zo gek als waf, aldus de reaktie
van de 43 jarige Johan Pardij s.
Johan is de tocht enorm meegevallen.
De afgelopen weken had hij al zo'n
300 kilometer getraind, terwijl hij als
sportman in hart en nieren, het gehele
jaar door de nodige kilometers op de
fiets of hollend door de bossen aflegt.
'Daardoor viel mij het klunen ook erg
mee. Ik heb de gehele dag dan ook
geen inzinking gehad. Ik moet erbij •
zeggen dat wij ook behoorlijk op tijd
(7.45 uur) konden vertrekken.
Tegen 17.00 uur waren we in Leeu-
warden terug. De eerste 1 00 kilometer
ging het snelst (4,5 uur). Over de twee-
de honderd kilometer deden we twee
uur langer. Dat kon ook wel want we
zaten goed op schema', aldus Johan
Pardijs die onderweg de schaatsen een
paar keer heeft uitgedaan om iets ge-

kunnen 'lopen'.

Als in een stadion
De 32 jarige Harry Eggink heeft de ge-
hele Elfstedentocht lief en leed met
zijn maat Johan Pardijs gedeeld. Meer
lief dan lei^want ook Harry Eggink is
de tocht meegevallen.
Zegt hij: 'De planning was gewoon de
tocht uit te rijden. Ik heb wel regelma-
tig geschaatst en de nodige kilometers
in de benen, grote afstanden heb ik
nog niet veel afgelegd. Het maximum
was een tocht van 130 kilometer. Mij
viel het klunen eerlijk gezegd wat te-
gen. Op het trajekt Franeker-Dokkum
kreeg ik last van de voeten. Doordat
kluunwerk kom je steeds uitje ritme.
Maar dan het publiek. Soms was het
net of je een stadion binnenkwam. Als
je dan kapot zit kom je er echt wel
overheen. Voor geen goud had ik het
willen missen', aldus Harry Eggink die
samen met Johan Pardijs in Leeuwar-
den arriveerde.

Afzien
De 43 jarige Derk Besselink zal de
laatste kilometers van de Elfsteden-
tocht niet gemakkelijk vergeten.

Zegt hij: 'Mijn schaats raakte op gege-
ven moment defekt en ik dacht het is
afgelopen. Ik zeg tegen mijn maat Jan
Zweverink, rij jij maar door want ik zal
zo wel moeten stoppen.
Ik heb toen aan beide kanten een
handschoen bij in de schoen gestopt.

Hi' .H 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. Vunder ink: 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 publikaties:
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 zijn op 19 februari 1985
verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer M.J. Bruggeman, Het

Hoge 31, voor het bouwen van een
duivenhok;

2. Aan Hermans Groep B.V., vóór de
verbouw van een supermarkt aan
de Nieuwstad 5 te Vorden.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van 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. De heer D.W. Hiddink, Wilhelmi-

nalaan 18 te Vorden, voor het bou-
wen van een schuurtje aldaar;

2. de heer W.A. Berendsen, het Ker-
spel 9 te Vorden, voor het bouwen
van een broedhok/volière aldaar;

3. de heer H.J. Krijt, 't Heegken 5 te
Vorden, voor het bouwen van een
fokvarkensstal aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 5 maart
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

Flink vastgebonden en maar kijken
hoever ik nog kom.
Wel Leeuwarden kwam in zicht en je
wilt het toch o zo graag halen. Het was
meer lopen dan schaatsen. De laatste
anderhalve kilometer is er iemand uit
het publiek met mij meegelopen. Hij
sprak me steeds moed in. 'Ik brengje
er wel naar toe' zo hield hij mij voor',
aldus Derk Besselink.
Deze onbekende was voor Derk een
dermate stimulans dat hij net op tijd
(een kwartier voor sluitingstijd) de fi-
nish passeerde.
Een enorme voldoening voor Derk
Besselink die in 1963 ook van de partij
was maar toen vanwege de weersom-
standigheden bij Bolsward van het ijs
moest worden gehaald.

Verbazing
De 40 jarige Jan Zweverink was
enorm verbaasd toen hij zijn maat
Derk Besselink meer strompelend
dan schaatsend de finishlijn zag passe-
ren. 'Ik wist niet wat ik zag, ik had er
nooit opgerekend dat Derk nog aan
zou komen', aldus Jan Zweverink.
Hij zelfwas om 23.00 uur binnen. Be-
houdens. de kluunplaatsen was de
tocht hem goed meegevallen. Zegt
hij: 'Conditioneel zat het wel goed
met mij. Een inzinking heb ik niet
gehad. Als er volgend jaar weer een
Elfstedentocht wordt gereden doe ik
zo weer mee', aldus Jan Zweverink.

Hans Chevalking, de 35 jarige onder-
wijzer aan de school op Het Hoge,
heeft deze winter niet zoveel kunnen
schaatsen. Gezinsuitbreiding was
daar mede debet aan. Toch blijkt hij
over een goede basiscondBfc te be-
schikking. Hans Chevalking: 'Ik heb
natuurlijk door de jaren heen heel wat
geschaatst. Ik ben lid van de Vereni-
ging van Fries Elfsteden en dan hoop
je toch ooit zo'n tocht te kunnen rij-
den. Toen ik donderdagmorgen van
start ging dacht ik bij mijzelf ik zie wel
hoe ver ik kom. Al rijdend viel het mij
erg mee en kon ik zonder al te veel
problemen de tocht uitrijden. Ik was
tegen tienen in Leeuwarden'. Ook
Vordenaar Henk Dekker, docent aan
de Gelderse Instelling voor Heao
bracht de tocht tot een goed eind. He-
laas werd hij de afgelopen dagen niet
aanwezig om zijn indrukken over dit
sportgebeuren weer te geven.

Gestrand hij het
zicht van de haven

'Vreselijk wat heb ik zitten balen. Je
hebt je krachten goed verdeeld en dan
moetje ermee stoppen. Ik kan je niet
zeggen hoe dat voelt', aldus de reaktie
van de 43 jarige Vordenaar Wim Vrug-
gink.
Wim Vruggink die in 1963 ook van de
partij was, had de pech dat hij met de
laatste groep toerrijders van start ging.
Dat was 's morgens tegen half tien.
'Tot dat het donker werd ging het alle-
maal hartstikke goed. We zaten lekker
in het ritme, maar dan bij Bartlehiem.
Wat was het daar slecht. Pikduister,
echt gevaarlijk. Ik heb diverse keren
het geloei van de ambulances ge-
hoord. Als de wedstrijdleiding op dat
moment gezegd zou hebben we stop-
pen ermee, dan had ik er beslist vrede
mee gehad. Maar goed we konden
doorgaan en toen we in Dokkum kwa-
men werd daar bekend gemaakt dat
het was afgelopen. Wat een teleurstel-
ling', aldus Wim Vruggink.

Nooit meer in het donker
De 41 jarige Dies Eggink, die vanaf
Sloten een hecht koppel vormde met
Wim Vruggink kwam de klap die de
wedstrijdleiding in het zicht van de ha-
ven ook aan hem uitdeelde hard aan.
Dies Eggink: 'Ik leg in Dokkum mijn
stempelkaart op tafel en juist toen ik
voor het stempeltje aan de beurt was
kreeg ik te horen dat het was afgelo-
pen. En ik had juist op dat moment
het gevoel dat ik nog wel 100 kilome-
ter kon doorschaatsen. Als ik op dat
moment kapot had gezeten, had ik er

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

vrede mee gehad. Maar toen, wat een
balen', zo zegt Dies Eggink.
In 1963 was ook hij van de partij maar
werd vanwege het weer in Harlingen
van het ijs gehaald.
Dies Eggink hoopt dat hij nogeens de
kans krijgt een Elfstedentocht te rij-
den. 'Ik rij echter nooit meer in het
donker. Gewoon angstig en levensge-
vaarlijk. Je ziet niets en hoopt maar
dat het goed gaat. Niet voor iedereen
liep het goed af. Verschillende rijders
reden tegen een 'meerpaal' en raakten
daardoor geblesseerd. En zo hoeft het
voor mij ook niet', aldus Dies Eggink.

Wereldgebedsdag
Vrijdag l maart zal in de Geref. kerk
een dienst worden gehouden voor de
wereldgebedsdag. Het thema van de
liturgie, voorbereid door Christen-
vrouwen uit India, is "bidden en wer-
ken voor vrede".
Iedereen is van harte welkom.

Nieuws van de kerken
Jeugddienst
Ook deze maand is weer een enthou-
siaste Jeugddienst commissie bijeen
geweest om te praten over de Jeugd-
dienst van zondag 3 maart a.s., welke
wordt gehouden in de N.H. Dorps-
kerk.
Als predikante is uitgenodigd domi-
nee Nijendijk-Cnossen uit Woerden.
Bij het nadenken over een onderwerp
kwamen we op zaken als "afstand kun-
nen doen van allerlei materiële dingen
en Christus volgen", b.v. Iemand die
hier alles opgeeft en naar een ontwik-
kelingsland vertrekt om daar zen-
dingswerk te verrichten. In de bijbel:
Jezus die discipelen om zich heen ver-
zamelde, die voor hem alles opgaven.
Het thema zal luiden: "OMKEER!,
WAARHEEN?". Over dit onderwerp
heeft een briefwisseling plaatsgevon-
den met de dominee.
Kortom, het belooft een fijne Jeugd-
dienst te worden.
Na afloop is er weer gelegenheid om
wat na te praten in de Voorde onder
het genot van een kopje koffie.
De jeugddienstcommissie heet een ie-
der van harte welkom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J. Haaiman en A.P. Holt-
huijsen.
OVERLEDEN: Geen.

R.K KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Woord- en com-
muniedienst. Zondag 10.30 uur Eu-
charistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Vrijdag l maart 19.00 uur Wereldge-
bedsdag in Geref. Kerk. Zondag 3
maart 10.00 uur ds. Nijendijk-Cnos-
sen uit Woerden, Jeugddienst.

GEREF. KERK VORDEN
Vrijdag l maart 19.00 uur Wereldge-
bedsdag. Zondag 3 maart 10.00 uur ds.
J.R. Zijlstra. 19.00 uur ds. L.J. Bouw-
ma, Wierden.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's hlij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!

WEEKENDDIENST HUISARTS
2 en 3 maart dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 2 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur Praktijk
Breukink/Wechgelaer. Tel. 1566. Ver-
der hele week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
2 en 3 maart P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

HARTHULPLIJN
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.
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.



Ook Jan te Velthuis, lid van
de 2e kamer komt op 4 maart
naar Vorden.
Hij spreekt over mestover-
schotten.
HOTEL BAKKER,
aanvang 20.15 uur.
De WD komt naar u toe.

Voor uw opleidingen naar

î ^^riRIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Vrijdag 1 maart a.s. om 20.00
uur in café Eijkelkamp, Medler
grote verwerpingsavond
o.a. Rad van Avontuur, Sjoelen,
Balgooien, Schieten en Spij-
kerslaan.
Mooie prijzen.

Oranje comité
Medlertol.

CARAVANSTALLING
f 25,- per maand, gebruik van
electriciteit en hoge druk reini-
ger mogelijk. Niet overdekt,
lul.: Timmerbedrijf en
tmmerwinkel
HENK FRERICKS
Vorden. Tel. 05752-3376.

Meneer de Baron is nog steeds
niet thuis. Daarom kun je een
kamer huren voor f 265,- per
maand incl. in zijn mooie land-
huis met bos. Er is nog een ka-
mer vrij.
Tel. 08340-46632.

Te koop gevraagd: oude schil-
derijen en lijsten, ook be-
schadigde.
Tevens alle soorten oud por-
selein en glaswerk.
Tel. 05750-19880.

H.H. Landbouwers opgelet!!
Voor een vakkundige, nieuwe
manier van mollQnbestrijding
(bekend uit de vakbladen) bel
J. Wagenvoort, Hengelo (G).
Tel. 05753-3221.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

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

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Premie A woning?
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interiei 11 adviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 05 7 54-517

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
Terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 1
maart 1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de beschikking op de volgende verzoeken om
een vergunning ingevolge de Hinderwet van:
1. de heer G.J. Schutte, Hengeloseweg 20 te Vorden

om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 7
november 1984, adres inrichting Hengeloseweg 20
te Vorden;

2. BronkhorstlndustriesB.V,Nijverheidsweg6teVor-
den om een revisie-vergunning voor een konstruk-
tiewerkplaats, datum verzoek 26 oktober 1984,
adres inrichting Nijverheidsweg 6 te Vorden;

3. De heer G.J. Oldenhave, Peggenhofweg 1 te Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een loodgieters-konstruktiewerkplaats,
datum verzoek 23 oktober1984, adres inrichting In-
dustrieweg 5 te Vorden;

4. de heer H.J. Kleine, Bleuminkmaatweg 2 te Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf, datum verzoek 15
oktober 1984, adres inrichting Bleuminkmaatweg 2
te Vorden;

5. de heer C.G. Vliem, Zelledijk 7 te Vorden om een re-
visie-vergunning voor een agrarisch bedrijf, datum
verzoek 10 november 1984, adres inrichting Bleu-
minkmaatweg 2 te Vorden;

6. de heer E.J. Eggink, Lankampweg 5 te Vorden om
een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf,
datum verzoek 14 november 1984, adres inrichting
Lankampweg 5 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt: voor zoverthans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting is de vergunning verleend onderde
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder voor die omgeving.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 28 februari 1985
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
w.g. J. Drijfhout. w.g. Mr. M. Vunderink.

we hebben het stof al
aardig onder de knie

En we zijn de zaak al weer aan 't inrich-
ten, zodat we u op
WOENSDAG 13 MAART
vanaf 14.30 tot 21.30 uur feestelijk zul-
len kunnen ontvangen. Vanaf 14 maart
begint de verkoop in onze royaal uitge-
breide zaak met o.a. een paar heel aan-
trekkelijke aanbiedingen. Nog even ge-
duld, beste mensen!

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1261

GEMEENTE
VORDEN

Verordening op de kampeerplaatsen en kampeermiddelen.

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat de raad dezer gemeente in zijn
openbare vergadering van 27 november 1984 heeft be-
sloten tot vaststelling van de verordening tot wijziging
van de "Verordening op de kampeerplaatsen en kam-
peermiddelen van de gemeente Vorden" (1 e wijziging).
Betreft wijziging kampeerseizoen; uitbreiding.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij schrij-
ven d.d. 14 februari 1985 nr.-LL 840.1900/5-LL305
(ontvangen op 21 februari 1985) ingevolge artikel 198
van de gemeentewet, de ontvangst van deze verorde-
ning bericht.

Genoemde verordening, die in werking treedt op 3
maart 1985, ligt vanaf heden, gedurende drie maanden,
ter secretarie dezer gemeente voor eenieder ter lezing
en wordt tegen betaling der kosten algemeen verkrijg-
baar gesteld.

Vorden, 28 februari 1985,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Oranje Vereniging Vorden
Ledenvergadering woensdag 6 maart a.s. om 20.00 uur
in zaal "Bakker".

AGENDA:
- Opening voorzitter
- Ingekomen stukken
- Mededelingen
- Verslag penningmeester
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuwe kascommissie
- Verslag secretaris
- Bestuursverkiezing

Aftredend: Heren A. Schipper en G. te Velthuis.
Wegens vertrek uit Vorden heeft de Hr. A. Schipper
zich niet meer herkiesbaar gesteld.
Het bestuur stelt voor de heer H.G. Wullink, Dorps-
straat 4 te kiezen als voorzitter.
De Heer G. te Velthuis stelt zich weer herkiesbaar. Te-
genkandidaten voor de Heer G. te Velthuis kunnen 1
uur voor de vergadering bij het secretariaat worden
opgegeven.

- Ledenwerfaktie
- Programma 27 en 30 april

Programma 3, 4 en 5 mei
- Versiering
- Rondvraag

-Sluitin9 Hetbestuur

500 gram ,

Andijvie 5oogram 1,
Perssinaasappels 15 stuks 4,95
Lombarts Calville 2k, io 2,25

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1617.

Koop bij de man, die 't maken kan
ELECTRA, SANITAIR, C.V., LOOD
E N ZIN K, RADIO -T.V.- HIFI,
WASMACHINES, ETC.
NU OOK GESPECIALISEERD
IN GRAETZ -1. T. T., TELEVISIE'S
ZIE ONZE NIEUWE COLLECTIES
(STEREO EN TELETEKST)

H. HOOGKAMP
KREMERSKAMP 2
7231GTWARNSVELD
TEL 05750-24688

Warnsvelds Installatie Bureau
ERKEND INSTALLATEUR

'DE VALEWEIDE '
1 Azalea 5,75
3 Primulaatjes 4,95
1 bos Tulpen 3,95

discotheek „De Jaeger" LIVE IN RUURLO

ZATERDAGS! LIVE

2 MAART „THE DIRTS"
(echte ouderwetse Rock en Roll)

9 MAART: „WAANZIN"
(gewoon waanzinnig goed)

16MAART:„ZZIP"
(Originele frisse pop)

23 MAART: „ROTOR"
Ex Diesel en Turbo (Westcousrock)

30 MAART: „BERTUS

STEIGER PIEPE BAND"
(De Brabantse Normaal)

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f- Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

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

Wilt u leren knippen en
naaien of patroontekenen?
Wilt u worden opgeleid voor
costumière, coupeuse enz.?

Voor inlichtingen en opgave:
Danckaerts-modevakschool
T. LEUVERINK-EYKELKAMP
Burg. Galleestraat 4, Vorden
Tel. (05752)-2733.

„ie 2derbcrg"
Zaterdag 13 april

dans- en showavond
m.m.v. fakir/hypnotiseur

"M AD R AH AS J
dansorkest "ASSORTI"

entree f 11,- inklusief koffie en enkele hartige hapjes.
(kaarten vanaf heden in voorverkoop verkrijgbaar)

Dus families, verenigingen enz. die voor een gezellig
avondje uit kiezen kunnen vanaf heden reserveren,

want ook de vorige keren was het uitverkocht.
Voor deze avond zijn er alleen zitplaatsen dus

geen hang- of staanplaatsen.

50 JAAR JUBILEUM AANBIEDINGEN

GROOTBEELD
STEREO

TELETEXT

VIDEOCAMERA'S
vanaf

VIDEO RECORDERS
draagbare met timer tuner nu

KLEUREN TV
draagbare nu

BLAUPUNKT
51 cm nu

GRUNDIG
grootbeeld zwart/wit tv nu ....

VEEL KEUZE EN AKTIE IN ALLE SYSTEMEN VIDEO

MSX COMPUTER
64Knu

STEREO RACK'S
compleet met boxen vanaf

COMPACTDISC
Philips nu

WALKMAN
vanaf

KOELER de zuinigste 240 l.
verbruikt slechts 0,55 KWH
per dag nu

AKTIE IN ENERGIEZUINIGE DIEPVRIEZERS

WASAUTOMATEN
2 beschadigde Erres vanaf

1 DROOGTROMMEL
4 kg meeneemprijs

STOFZUIGERS
keus uit 18 modellen nu vanaf

1298,00

1948,00
777,00

997,00

499,00
MEN VIDEO

995,00
498,00
898,00
98,00

999,00
ERS

1148,00

598,00
149,00

TH. 264
BAAK BLO

FIETSEN NU NOG VOOR 1984 PRUZEN
VIDEO FILM 2000 VERHUUR KEUS UTT 400 TFTELS

ELEKTRONICA EN TWEEWIELERS
eigen technische dienst ook voor uw antenne.
EMMERIKSEWEG 46, BAAK. TEL 05754-264
t.o. autobedrijf BAAK.



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.

tiimmrbadrijf
henkfrencks
bug gateestraat 36

vorden tel 06752- 3376

Vrijdag 1 maart
gast

D.J. BONNY
Aanvang 20.00 uur.

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

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK VORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

_L

week 25 febr. t/m 2 mrt.
kg Rib- of Haas-

Karbonade f 10,95
VOORDEEL f 4,-

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

APPELHAPPEN
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

WD
Maandag 4 maart komen Loek
Hermans, Jan te Velthuis
en Aad van der Houwen
naar Vorden in:
HOTEL BAKKER,
aanvang 20.1 5 uur.
De WD komt naar U toe.

Heef t de bank met de
daar soms het patent op ?

Hoge rente en toch vrij over uw geld kunnen beschikken.
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?

PATENTÏlEKENING
Rekeningsoort

Patentbasis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimumsaldo

f 2.500,-

f 5.000,-

MO.OOO,-

BasisrèHP
n*
\J

107
N /O

OIO/

<m
02 ™
4%

Premierente*

H 107
LJ /o
1!%
2%

Totaal rente*

310/
4 /O i

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
zon je zeggen van wel!

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.

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

Café-Restaurant

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

Gevraagd:

gelegenheid tot inscharen
van 5-15 pinken.

Telefoon 05753-1622.

AANGEBODEN:

PRACHTBROOD
Krokant van korst, op ambachtelijke wijze van 't fijnste

graan gebakken. Bezit zeer goede eigenschappen en is in vele
uitvoeringen leverbaar

ledere dag vers te bevragen bij:

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

7231 ad wamsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816



Erg blij en dankbaar zijn we met
de geboorte van onze dochter

DIANNE
Herman en Henna
Ter Vrugt-Tiessink

25 februari 1985
Hackforterweg 22
7234 SH Wichmond.

DANKBETUIGING

Daar het voor ons onmogel ijk is
om iedereen persoonlijk te be-
danken, willen wij langs deze
weg onze erkentelijkheid be-
tuigen voor Uw belangstelling
ter gelegenheid van ons 60-ja-
rig huwelijksfeest.
De overvloed van bloemen, ka-
do's en andere felicitaties heb-
ben er voor gezorgd dat de 18-
de februari tot een onvergete-
lijke dag is geworden.

H.S.J. ALBERS
A. ALBERS-WIJERS

Hierbij danken wij U voor het
betoonde medeleven, na het
overlijden van onze inniggelief-
de biceder, zwager, oom en
oudoom

PIETER CORNELIS
NIPIUS

Uit aller naam:
E.C. Nipius,
Molenweg 10, Vorden.

Voor uw blijken van medeleven
en de belangstelling ondervon-
den bij het zo kort na elkaar
overlijden van onze lieve ou-
ders en grootouders

A. HOETINK
en

R. HOETINK-
GROTENHUIJS

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Vorden: Fam. Hoetink
Fam. Groot Roessink.

Voor de vele blijken van mede-
leven welke wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man en onze zorgzame vader
en opa

Lammert Vel horst
betuigen wij onze oprechte
dank.

H.F. Velhorst-Oudenampsen
kinderen en kleinkinderen

Vorden februari 1985

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK VORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week 25 febr. t/m 2 mrt.
kg Rib- of Haas-

Karbonade f 10,95
VOORDEEL f 4,-

Aad van der Houwen, lid
provinciale staten, komt in
Vorden over de vrije onderne-
mer praten.
HOTEL BAKKER,
4 maart aanvang 20.15 uur.
De WD komt naar U toe.

Vrijdag 1 maart
gast

D.J. BONNY
aanvang 20.00 uur

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

HARRYTEBRAKE
en

ANNl E LEBBINK

-^§
j
$
j
i

gaan trouwen op woensdag 6maart 1985om
11.15 uur in de St. Antoniuskerk te
Kranenburg.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 uur
tot 15.30 uur in Hotel Meyer, Ruurloseweg 1,
Groen/o.

Wiegerinckweg 5, Hevelde
Margrietlaan 25, Vorden

Toekomstig adres:
Stikkeweg 2, Hevelde.

Heden is enige dagen na haar 77e verjaardag in volle
vrede van ons heengegaan, onze lieve moeder en oma

DINAJOHANNAWEENK
weduwe van H. G. Albers

Oldenzaal: Harm en Nel
Harm en Manneke

Geldrop: Joke en Gerrit
Karen en Chris

Best: Ger en Jan
Twello: Ans

Vorden, 24 februari 1985
De Wen me

Korrespondentie-adres:
H. Albers, Waterhamskamp 9, 7576 EL Oldenzaal

Onze moeder en oma is opgebaard in het rouwcentrum
van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aulabezoek en gelegenheid tot condoleren aldaar
woensdag 27 februari van 19.30 tot 20.00 uur.

De crematie zal plaatsvinden donderdag 28 februari om
13.30 uur in aula 2 van het crematorium te Dieren.

STUIFMEEL
Woensdag 6 maart is er in zaal
d'Olde Smidse, Dorpsstraat 8 te Vorden
een

LEZING
over de werking van stuifmeel in het
menselijk lichaam. Spreker op die avond zal
zijn Fysiotherapeut/Accupuncturist de heer
J.M. Bergsma uit Tilburg. Aanvang van de
avond is 20.00 uur. De toegang is gratis.

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

«eedt JotltrtfftnJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

KONTAK1 INZliN
Graag informeren

wij U over de

verschillende

mogelijkheden.

06 juwelier
siemerink

Zeeuwse Cakekoek
met vruchten en rozijnen

tegen inlevering van deze bon

f 1,-KORTING
J

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Aan een ieder, die ons 25-jarig huwelijks-
feest met cadeau's, bloemen en felicitatie's
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt,
zeggen wij hartelijk dank.

GERRIT EN MANNEKE
GROOT ROESSINK

7255 LE Hengelo Gld.
Vordenseweg 84.

salon voor dames en heren

heeft plaats voor een

leerling kapster/kapper
per augustus / september 1985.

Uitsluitend schriftelijk reageren
met bijsluiting van een recente
pasfoto.

Zutphenseweg 21, 7251 DG Vorden.

Gevestigd
Mr. J.F.M. Honig
advocaat & procureur
Kantooradres:
Willem Alexanderlaan 4
7251 AW Vorden.
Telefoon 05752-2101

LAATSTE OPROEP

Afra Jansen van den Berg-Mens

diëtist
Christinalaan 16, Vorden. Tel. 05752-1507. '

onderdagmiddag 28 februari a.s. start ik de voorjaars-
us

'Vermageren in groepsverband'
Bij voldoende deelname evt. ook op donderdagavond.
De cursus duurt 12 weken. Deze bestaat uit:

jAÉfet aan l eren van andere voed i ngsgewoonten, namel ij k door
^^verkeerd voedingspatroon krijgt men een overgewicht.
— Actieve oefentherapie gegeven door een fysiotherapeute.
Flink bewegen is ook van groot belang om af te vallen.
— In een groep, met een aantal lotgenoten, stimuleert men el-
kaar om het gewenste resultaat te bereiken.

De kosten zijn f 144,-.

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt a.s. vrijdag 1 maart a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
St. Michielstraat 2,
7255 AP Hengelo (Gld.]
tel. 05753-1975

Disco
heren-
schoenen
in zwart en grijs volnerfleer

bij uw /l Q
vakmanschoenwinkelier •"%ƒ f

M^KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Ook uw adres voor reparatie.
's Maandags gesloten
Vrijdag's koopavond van 18.00-20.00 uur.

Ie Merherg"
Vorden

De uitbreiding van ons café-rest. in 1984 blijkt bij iedereen goed aan te slaan.
Kom eens langs voor vrijblijvende informatie.

Wat wij in deze ruimte voor U kunnen verzorgen??????
- diner of koffietafel tot ca. 50 pers.
- verjaardag of familiefeestje tot ca. 60 pers.
- vergadering tot ca. 60 pers.
- personeelsavond met bijv. bingo, ballerobiljarten, Dartsgooien.

Deze ruimte gebruiken wij ook meestal in kombinatie met de grote zaal
tijdens bruiloften en partijen. Voorbeeld:

15.00 uur: receptie feestzaal;
17.30 uur: diner/koffietafel restaurant;
19.30 uur: avondfeest in feestzaal.

Service station

Zutphenseweg 30 - Vorden - Telefoon 05752-1840

Voorjaar!!
U gaat de auto weer verzorgen en de winterbeschadigingen
opnemen. Wij hebben hiervoor alle
was-, poets- en reparatie producten voor in voorraad.
Ook voor blijvend auto-onderhoud en lage brandstof prij-
zen, natuurlijk naar: ARAL Service Station Edwin v.d. Weijden.
P.S. Gewijzigde openingstijden:
maandag t/m vrijdag 7.00 uur tot 20.00 uur
zaterdag 8.00 uur tot 1 8.00 uur
zondag 1 0.00 uur tot 1 9.00 uur

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1984
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavonden
6,13, 20 en 27 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst.

Mede burgers opgelet.
Vanaf 1 maart zal de

landmacht weer
opleven.

KOEN K.
KOMT Uiï DIENST

G.W.

Loek Hermans, lid van de
2e kamer komt op 4 maart naar
Vorden, over dealgemene poli-
tiek praten.
HOTEL BAKKER,
aanvang 20.15 uur.
De VVD komt naar U toe.

Opheffingsuitverkoop
Alle stoffen nu voor

de helft van de prijs
Op alle wol

15% korting
STOFFENBOETIEK

MARMON
Raadhuisstraat 51b (achter de Edah) Hengelo Gld.
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De heer C. Chr. Voerman (CDA):

'Ervoor waken dat het geld
niet op een hoop terecht komt'
De raad stelde dinsdagavond de subsi-
dieverordening stads- en dorpsvernieu-
wing vast. De heer C. Chr. Voerman
(CDA) die tijdens de commissieverga-
dering moeite had met het bedrag van
tien mille dat het college wenst uit te
trekken voor de inschakeling van een
extern bureau liet zich door burgemees-
ter Vunderink overtuigen dat gezien de
iïjd externe hulp onontbeerlijk is. 'Dan
verdient zich die tien mille misschien
wel terug', zo reageerde Voerman be-
rustend.

Voor de woningverbetering stelde de
raad 125.000 gulden beschikbaar. De
heer Voerman hief hier een waarschu-
wende vinger op. 'Laten we ervoor
waken dat het geld niet op één hoop
terecht komt1, zo zei hij.
Burgemeester Vunderink deelde deze
bezorgdheid. 'Ook wij maken ons hier
zorgen over. Wij moeten blijven zoe-
ken naar betere oplossingen', aldus de
heer Vunderink.

Verder werd besloten dat wanneer de
aanvragers in eenjaar de 125.000 gul-
den overschrijden, zij die buiten de
boot vallen het jaar daarop wel als eer-
ste behandeld zullen worden. 'Dit wil
evenwel niet zeggen dat zij dan ook
automatisch subsidie zullen ontvan-
gen. Daar kunnen wij niet garant voor
staan', zo lichtte burgemeester Vun-
derink toe.
De heer H. Tjoonk (WD) was het
met het raadsvoorstel eens al bleef hij
moeite houden met de bepaling dat
alleen subsidie kan worden verleend
wanneer het gaat om woningen met
een inwendig en bewoonbaar vloer-
oppervlak van niet meer dan 125 m2.
De heer A. Ploeger (PvdA) kreeg van
burgemeester Vunderink de toezeg-
ging dat er nog dit jaar een begin
wordt gemaakt met de reconstructie
van het Marktplein. 'Wel zal deze ge-
hele herconstructie in fases moeten
worden uitgevoerd', aldus de heer
Vunderink.

De heer A. Ploeger (PvdA):

'Ten aanzien van
de automatisering
ben ik het spoor bijster9

De heer A. Ploeger (PvdA) had er grote
moeite mee dat de raad dinsdagavond
een voorstel voorgeschoteld kreeg om
l.h.v. de automatiseringsapparatuur in
het gemeentehuis f5.900,- beschikbaar
te stellen. Dit bedrag is bestemd voor de
aanleg van een clustersysteem.

'Wij zijn nu aan het begin van een weg
waarvan wij het eind niet weten. Elke
maand ligt er een voorstel om een kre-
dietaanvraag. Ik ben het spoor hele-
maal bijster. Je kunt de situatie niet
meer overzien', zo zei de heer Ploeger.
Aan het verzoek van hem om een no-
titie over het automatiseringsplan zei
burgemeester Vunderink: 'We zullen
proberen hieraan te voldoen maar
verwacht er niet vreselijk veel van'. U
moet het dan meer zien als een discus-
siestuk voor de commissievergade-
ring, aldus burgemeester Vunderink.
De heer Ploeger maakte zich met na-
me bezorgd over de konsekwenties
voor het personeelsbeleid.

Meerderheid raad Vorden wil blijven zoeken
naar goedkopere manier van hertaxeren
De raad van Vorden ging dinsdagavond
met het college voorstel akkoord om
een krediet van f 54.000,- beschikbaar
te stellen voor de hertaxatie van onroe-
rendgoed belasting.

CDA fraktie voorzitter C.Chr. Voer-
man vond deze materie een gevoelig
punt waar je zeer zorgvuldig mee
moet omgaan. 'En dan met name
zorgvuldig mét de bezwaarschriften
omspringen', zo zei Voerman die
graag opheldering wenste op een door
de heer J. Bosch (PvdA) in de com-
missievergadering fianciën gebezigde
uitspraak van 'weggegooid' geld waar-
bij deze werd gesteund door WD-er
M. Groen.

Laatstgenoemde ontkende dat hij een
dergelijke uitspraak heeft gedaan.
'Wel dat ik het een dure aangelegen-
heid vind. Ik wil graag zien welke wij-
zigingen zich na de hertaxatie ten aan-
zien van de panden hebben voorge-
daan', aldus de heer Groen.
De heer J. Bosch (PvdA) kon deze ver-
gadering wegens een buitenlandse za-
kenreis niet bijwonen. Zijn fraktiege-
noot A. Ploeger stelde dat de PvdA
niet de intensie heeft om het systeem
aan te tasten, maar dat naar een goed-
kopere manier van hertaxeren ge-
zocht moet blijven worden.
De heer H. Tjoonk (WD) vond tien
duizend gulden per jaar eveneens een
hoog bedrag. Wethouder H.A. Bog-

De deurdreajers
besloten met
traditionele
kladdenopmaken
Afgelopen zondagmiddag rond elf
over twee vond in residentie Schoena-
ker op de Kranenburg het traditionele
kladdenopmaken plaats, een aktiviteit
die jaarlijks plaatsvind na afloop van
het grote karnavalsgebeuren, maar
ook tevens het slot betekent van het
afgelopen karnaval 1985.

Video matinee
Ook was er deze middag gelegenheid
om de videobeelden van de bejaar-
denpronkzitting te bekijken, welke
waren vervaardigd door de heere Riet-
man, en deze middag gepresenteerd
door de heer Henk Groenendal.
Na afloop van het videomatinee,
waarvoor veel waardering bestond,
mocht de heer Henk Groenendal een
attentie in ontvangst nemen.
Tegen zes uur kwam dan toch het ein-
de van deze gezellige en sfeervolle
middag en toog een ieder voldaan
huiswaarts.

F.E.N, onderscheiding
De F.E.N. Federation Europese Nar-
ren Nederland, waarbij ook De Deur-
dreajers zijn aangesloten kent aan alle
bij deze federatie aangesloten karna-
valsverenigingen in Nederland een
tweetal onderscheidingen toe, zo ook
bij de Deurdreajers.
Dit jaar vielen deze onderscheidingen
ten deel aan de heren Bennie Rondeel
en Hans van der Linden, en werden
hun uitgereikt door Frans Brouwer uit
Wijk bij Duursteden, t.w. consul van
F.E.N. Nederland.

Ouderwetse
verwerpingsavond
In vroeger jaren hielden de bakkers in
deze streek rondom de feestdagen en
jaarwisseling veelal een of meerd'ere
verwerpingsavonden. Deze vonden
dan veelal plaats in de bakkerij. De
meeste prijzen bestonden uit gebak
en krentenbrood.

Het Oranje-comité Medlertol heeft nu
voor a.s. vrijdag l maart weer eens
zo'n ouderwetse verwerping in elkaar
gezet. Compleet met rad van avon-
tuur, spijkerslaan, balgooien enz. Ook
weer met krentenbrood en gebak.
Men zie de advertentie elders in dit
blad.

Vrouwenclub uit
kegelen
De leden van de Vrouwenclub Medler
gingen - vergezeld door haar echtge-
noten - naar De Boggelaar voor een
avondje kegelen.
Er werd op de vier banen vol overgave
gekegeld. Uiteindelijk kwamen als
baanwinnaars naar voren mevrouw
Frieda Stokkink en de heren Gerard
Dimmendaal, Ab van Bruggen en
Gerrit Stokkink.
Op 4 maart komt mevrouw D. Hid-
dink-Dijkman uit Lochem op de we-
kelijkse klubavond voor een boekbe-
spreking.

WD kamerleden en
statenlid in Vorden
Op maandagavond 4 maart a.s. zullen
in Hotel Bakker te Vorden de WD ka-
merledenn de heer Mr. A.J. te Veld-
huis, de heer Drs. L.M.L.H.A. Her-
mans en het statenlid de heer Drs.
A.P.Z. van der Houwen een spreek-
beurt houden.
De heer Te Veldhuis, voor wie het
bezoek aan Vorden een hernieuwde
kennismaking is met de gemeente,
waarin hij een aantal jaren als ge-
meente-ambtenaar heeft gewerkt, zal
spreken over één van de grootste land-
bouwproblemen van deze tijd, t.w. de
mestoverschotten.
De heer Hermans zal aandacht beste-
den aan de algemene landelijke poli-
tiek, waarbij zoveel mogelijk zal wor-
den ingespeeld op actuele ontwikke-
lingen.
De heer Van der Houwen spreekt
over vrije ondernemers, met als bij-
zonder aandachtspunt de midden-
stand.
Na de inleidingen van de drie sprekers
bestaat er, in afzonderlijke ruimtes,
gelegenheid van gedachten te wisse-
len met die spreker, waarvoor men de
meeste belangstelling heeft.

chelman (WD) stelde nadrukkelijk
dat de gemeente verplicht is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid te
betrachten bij het hertaxeren. 'De
wettelijke voorschriften spelen ten
aanzien van de kosten ook een rol', al-
dus Bogchelman.

Nieuw raadslid
De heer W.M. Voortman werd deze
avond als raadslid voor de PvdA-frak-
tie geïnstalleerd. Hij volgt de heer A.J.
Stoltenborg op. De heer Vunderink
zei in een korte toespraak dat de heer
Voortman er niet van uit moet gaan
dat het werk van een raadslid altijd be-
staat uit rozeeeur en maneschijn.
'Het is inflfc uitsluitend dankbaar
werk', aldu^ae heer Vunderink die
vond dat de heer Voortman best de-
zelfde kritische inslag als zijn voorgan-
ger mag hebben.

Amnesl
International
Maandagavond is het weer de eerste
maandag van de maand, daarom
schrijfavond.
Het schrijven van brieven is eigenlijk
de belangrijkste aktiviteit van de Vpr-
dense Amnestygroep. ledere eerste
maandag wordt ieder die dat wil in de
gelegenheid gesteld in het Dorpscen-
trum een brief over te schrijven die
werkgroepsleden opgesteld hebben.
Er wordt gevraagd martelingen stop te
zetten, een eerlijk proces te gunnen
aan een gevangene of een gewetens-
gevangene vrij te laten.
De resultaten van schrijfacties worden
gepubliceerd in het maandblad
"Wordt Vervolgd" dat op de schrijfa-
vond ter inzage ligt.
Wilt U dit blad eens inzien of gewoon
eens een tot niets verplichtend kijkje
nemen, dan kunt U maandagavond
terecht voor een kopje koffie bij de
Amnesty Groep Vorden.

Geslaagd
Op 6 februari j.1. behaalde Mw. A. van
Houte Dierkx in Utrecht het diploma
Coupeuse Lingerie en Jongenskle-
ding van de Danckaerts Modevak-
school.
Op 9 februari j.1. deden de dames J.
Droppers-Brouwer (Eefde), J. Gerrit-
sen (Deventer), I. Olthof (Vorden), M.
van Wijngaarden (Lochem), A. van
Houte-Dierkx (Vorden) en A. Bos-
man-Hogenkamp (Vorden) examen
voor Coupeuse Kostuum- en Mantel-
vakken, theoretisch gedeelte. Zij
slaagden allen.

den moeten minimaal twee punten
worden gehaald, om het eerste-klas-
serschap te behouden.

Programma
Maandag 4 maart te Zutphen: A.Z.C.
3 - Velocitas 3.

Bedrjjfszaalvoetbaltoernooi
Tot op heden hebben zich reeds 11
teams laten inschrijven voor het Be-
drij fszaalvoetbaltoernooi 1985.
Er kunnen zich nu nog slechts 4 teams
voor dit toernooi aanmelden. Dit kan
tot 18 maart a.s. bij Jan Leegstra, Hoe-
tinkhof 157, tel. 2735. Het inschrijf-
geld bedraagt f 80,- per team. De da-
tums zijn l, 15, 22 en 29 april.

Oriënteringsrit
Graafschaprijders
De V.A.M.C. "De G raafschap rijders"
organiseert zondag 3 maart haar Mid-
winterrit, een orienteringsrit voor au-
to's en motoren. De rit wordt verre-
den volgens KNMV reglement. Voor
de beginners is er een eenvoudige
klasse. De uit zetters zijn de heren
W.D. Wisselink en J. Mennink. De rit
gaat grotendeels door de gemeente
Ruurlo. Men kan vanaf 13.00 uur in-
schrijven bij cafe-restaurant Eykel-
kamp aan de Ruurloseweg 114 te Vor-
den.

Oefenmeesters
blijven bij Ratti
Zowel de heer A. Peeters alswel de
heer K.A. Nieuwenhuis blijven nog
een seizoen aan de vereniging Ratti als
oefenmeester verbonden.
Ook de heer H. Dostal blijft de afde-
ling dames begeleiden.

Dash dames leden i
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag een verdiende 3-1 nederlaag
geleden tegeri De Zwaluwen uit Al-
melo. Na het verstrijken van de.eerste
set hadden de Vordense d^br; een
meer dan goede hoop op ee^^unstig
eindresultaat. Deze set werd nl. pro-
bleemloos met 9-15 door Dash ge-
wonnen.
De coach van de Zwaluwen trok lering
uit deze setnederlaag en wisselde een
paar speelsters met uiteindelijk voor
Dash catastrophale gevolgen.
Het spel van de Almelose dames werd
plots een stuk aantrekkelijker en aan-
vallend gevaarlijker.
Met resp. setoverwinningen van
15-11; 15-6 en 15-10 werd Dash naar
een 3-1 nederlaag gespeeld.
De dames van Dash spelen deze week
uit tegen Evoc in Emmeloord.

Dammen
DCV2-ADCAalten2:ll-9
De tot 2 keer toe uitgestelde wedstrijd
van de Vordense reserves tegen de
Aaltense reserves is in een nipte doch
verdiende overwinning voor de Vor-
denaren geëindigd. Theo Slutter mis-
te aan het eerste bord een schijfwinst;
waarna zijn jeugdige tegenstander
met precisie de winst op het bord
bracht. Ook Bertus Wentink verloor
onnodig: nadat zijn tegenstander dam
had gehaald, had Wentink deze er di-
rekt weer af kunnen kombineren. Hij
overzag dit echter waarna hij kansloos
verloor. Verdiende overwinningen
waren er voor Ab Wassink, Henk
Klein Kranenbarg, Gert ter Beest en
Jan Hoenink.
T. Slutter - P. Konink 0-2; A. Wassink -
B. ter Huerne 2-0; H. Klein Kranen-
barg - H. Hoopman 2-0; S. Buist - G.
Wevers 1-1; G. ter Beest - G. Tolkamp
2-0; B. Breuker - M.R. Baboe 1-1; G.
Hulshof- W. Vrieze 0-2; B. Wentink -
B. Lammers 0-2; H. Wansink - B. Nij-
man 1-1; J. Hoenink - H. Onnink 2-0.

Zaal Voetbal Persoonlijke wedstrijden

Velocitas l - Ruurlo l
Een zonder inzet en zonder zelfver-
trouwend spelend Velocitas heeft te-
gen Ruurlo verdiend verloren.
Alleen Mark Rouwen slaagde er in,
om bij de stand 0-4, de uitstekende
Ruurlo-keeper te passeren.
De eindstand werd tenslotte l -6. Door
dit resultaat is de Vordense ploeg be-
hoorlijk in de zorgelijke zone terecht
gekomen. Uit de laatste twee wedstrij-

In de barrage om een plaats voor het
Nederlands kampioenschap senioren,
is Johan Krajenbrink er niet in ge-
slaagd om deze finale te halen. Hij
speelde tweemaal remise, waarbij hij
tegen Bauke Bies wederom in tijd-
nood de winst liet liggen. Doordat
Bies de laatste ronde tegen Hein
Meyer wel won, gaat hij door naar de
Nederlandse finale.
Johan Krajenbrink zal zich in de
kwartfinales voorde volgende halve fi-

COMMISSIE OPENBARE WERKEN:

'Krijgt Ratti wel
de juiste lichtmasten?'

In de commissievergadering voor openbare werken kwam woensdag-
avond het collegevoorstel aan de orde om voor 2500 gulden twee
lichtmasten te plaatsen van de v.v. 'Ratti' om het verlichtingsniveau
op het oefenveld te verbeteren. De gemeente wil dit doen omdat Ratti
zich bereid heeft getoond om gronden af te staan voor de bouw van de
nieuwe basisschool. Het voetbalveld wordt daardoor verlegd, waar-
door het oefenveld wordt verkleind.

De heer W.A.J. Lichtenberg (CDA)
vroeg zich af of het wel de juiste licht-
masten zijn. 'Er zijn b.v. goedkope
masten die wel veel energie vergen',
zo merkte hij op.
Ir. J.W. Hendriks, direkteur gemeen-
tewerken, wees erop dat de armaturen
voor lichtmasten over het algemeen
vrij duur zijn. Dit kan per armatuur
wel twee duizend gulden verschil be-
dragen.
'Ratti heeft misschien wel gedacht, we
hebben twee lichtmasten nodig, laten
we maar iet de duurste aan de ge-
meente vragen. Misschien hadden ze
meer mogen vragen, ik weet het niet',
aldus de heer Hendriks die op verzoek
van de commissie kontakt met Ratti
zal opnemen om te bekijken of er bin-
nen het budget van 5200 gulden ande-
re c.q. betere oplossingen zijn.
Er ontstond voorts een discussie in de
commissie of voor dit soort zaken ad-
vies aan de VSF (Vordens Sportfede-
ratie) gevraagd moet worden. De me-
ningen waren verdeeld. Voor wethou-

der Geerken aanleiding om toe te zeg-
gen dat hij binnenkort met de VSF
gaat praten over wederzijdse werkwij-
zes e.d.

Ir. J.W. Hendriks deelde tijdens deze
commissievergadering mede dat hij
juist vanochtend een monster van het
WOG heeft ontvangen over de kwali-
teit van het slootwater aan de Mispel-
kampdijk.
Dit naar aanleiding van vragen die
destijds door het vroegere raadslid
Stoltenborg werden gesteld. De WOG
heeft het water kwalitatief als goed
beoordeeld. 'We zullen overeen poos-
je wanneer het flink heeft geregend
nogeens een monster later nemen', zo
zei de heer Hendriks.
Voorts deelde hij mede dat het hek-
werk nabij het kruispunt Baakseweg/
't Hoge over een paar jaar, wanneer de
beplanting hoog genoeg is, zal ver-
dwijnen. Dit naar aanleiding van vra-
gen van de heer E. Brandenbarg
(WD).

nales moeten zien te plaatsen. Gerrit
Wassink plaatste zich ook voor de
kwartfinales door een 2e plaats in het
Gelders kampioenschap, dat afgelo-
pen zaterdag in Huissen werd beëin-
digd. In de laatste ronde verkreeg hij
wel voordeel tegen de latere kam-
pioen Geert Prinsen, maar die wist de
remise binnen bereik te houden.
Hierdoor bleef hij l punt voor op Was-
sink.
Ook Tjeerd Harmsma en Henny van
Aalten hebben zich voor de kwartfina-
les geplaatst. Henk Grotenhuis ten
Harkel, die van Hans Ladage won,
heeft nog een kansje als hij de barrage
met Geert Berends en Bert van Har-
ten wint om de 5e plaats.

Harry Graaskamp verloor van Bert
van Harten en eindigde als laatste.
Een van de 5 kwartfinales, die met
spelers uit Gelderland en Overijssel
wordt door de Gelderse dambond
waarschijnlijk georganiseerd in zaal
d'Olde Smidse in Vorden.
Bij de junioren won Henk Hoekman
weliswaar van Berry Peters in een uit-
stekende flankpartij, maar de vierde
plaats, rechtgevend op een startbewijs
in de halve finales bleef buiten bereik.
Bij de aspiranten verloren Michiel
Boerkamp en Jurgen Slutter van re-
spektievelijk Tim Hoogeveen en Odin
Mol. Ze eindigden als l Ie en 12e.
Bij de distritsvoorrondes heeft Henk
Ruesink een puntverlies geleden te-
gen Nengerman. Hierdoor staan in
deze voorrondegroep beide spelers
gelijk. Bennie Hiddink won van te
Boekhorst en heeft 3 punten en ook
nog uitzicht op een finaleplaats. Jur-
gen Slutter remiseerde met H. Bruins.

Wedstrijd Vorden-Zutphen
Op vrijdagavond is een wedstrijd geor-
ganiseerd tussen de jeugd uit Vorden
en de jeugd uit Zutphen. De Zutphen-
se spelers wonnen met 13-3.
H. Berenpas - A. Bouwman 0-2; G.
Brinkman - M. Baakman 2-0; W. Hoe-
nink - Y. Baakman 0-2; M. Klein Kra-
nenbarg - M. Kuin 0-2; A. Berenpas -
B. Haas 1-1; G. Puinman-M. Turkani
0-2; D. ter Huerne - R. Turkani 0-2; B.
Klein Kranenbarg - M. Bouwman 0-.

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: G. Wassink - H. Graas-
kamp 2-0; H. Hoekman - B. Nijenhuis
2-0; J. Koerselman - B. Hiddink 1-1;
H. Ruesink - W. Wesselink 1-1.
Eerste Klasse: H. Berenpas - M.
Boersbroek 0-2; B. van Zuylekom - W.
Hulshof 0-2; W. Berenpas - G. Brum-
melman 2-0.

WDVWinterswijk-DCVO-8
Het aspirantenviertal van DCV heeft
wederom met de maximale skore ge-
wonnen. Zij bleken veel beter dan

hun Wmterswijkse kollega's. John
Kuin opende aan bord 4 de skore, ge-
volgd door Rik Slutter aan bord 3, Mi-
chiel Boerkamp aan bord 2 en Jurgen
Slutter aan het kopbord.

Waterpolo
Nederlaag voor dames
Mede door het feit dat het team niet
compleet was hebben de dames van
Vorden '64 zaterdagavond met 4-3
van de Berkel verloren. De eerste pe-
riode werd middels een doelpunt van
Antoinet Weijenberg met een 1-0
voorsprong afgesloten. Deze stand
bleef in de tweede periode gehand-
haafd. De derde periode werd afgeslo-
ten met een 3-2 voorsprong voor de
Berkel. Grietje Welleweerd scoorde
tegen. Nadat de Berkel tot 2-4 was uit-
gelopen bepaalde Antoinet Weijen-
berg de eindstand op 3-4.

Heren verslaan Berkel
De heren van Vorden behaalden za-
terdag een gemakkelijke 5-1 zege op
de Berkel. Door doelpunten van Jaap
Stertefeld (numerieke meerderheid)
en Franz Karmiggelt nam Vorden in
de eerste periode een 2-1 voorsprong.
Jaap Stertefeld bracht in de tweede
periode de stand op 3-1. In de derde
periode maakten de heren van de Ber-
kel het tamelijk bont, want binnen an-
derhalve minuut moesten drie spelers
het water verlaten. Kier Knol en Peter
Nijenhuis profiteerden 5-1.

725 deelnemers
fietscrossenduro

De fietscrossclub van de 'Graafschap-
rijders' organiseerde zondag de eer-
ste fietscrossenduro in KNWU ver-
band voor de zogenaamde afdeling
III.
Door de organisatoren was nabij cam-
ping 'De Reehorst' een parcours uit-
gezet met een lengte van 5 kilometer.
De 125 jongelui die aan de start kwa-
men moesten dit trajekt vier of vijf
keer (al naar gelang de leeftijd) afleg-
gen. De uitslagen waren als volgt:
Klasse t/m 10 jaar: l . Rainard Vesterik
438 str. punten; 2. Bas Leverink 479;
3. Anro Linnenbank 480, Vorden; 4.
Dennis Hilverink 482; 5. Olievier
Gouvernante 487 strafpunten.
Klasse 11 t/m 14 jaar: 1. Gerben Dor-
land 759 strafpunten; 2. Matthie Tan-
ke 760; 3. Stephan Braakhekke, 764,
Vorden; 4. Johan Weuminck 775; 5.
Gerben Lieverdink 783 strafpunten.
Klasse 15 jaar en ouder: 1. Gerard
Heuven 698 strafpunten; 2. Hanstcr
Weeme 731; 3. Berry te Dorsthorsi
736; 4. Wilco Zandbergen 758; 5. Pe-
ter Dwars 766 strafpunten.



'De Graafschap'
Feestavond

De rijvereniging 'De Graafschap'
houdt op zaterdagavond 2 maart in „'t
Onder Schoer" te Barchem haar jaar-
lijkse feestavond. Tevens wordt dan
de ruiter/amazone van het jaar be-
kend gemaakt. Het feest begint om
20.00 uur.

Nieuwe sekretaresse
De Vordense rijvereniging 'De Graaf-
schap1 heeft woensdagavond in Hotel
Bakker afscheid genomen van sekre-
taris Gerrit Vlogman die wegens stu-
die zijn taak moest beëindigen. Voor-
zitter H. Spijkerman schilderde in een
korte toespraak de verdiensten van de
heer Vlogman voor de vereniging en
bood hem een geschenk onder cou-
vert aan. Mevrouw J. v.d. Berg zal
voortaan als sekretaresse van de vere-
niging gaan fungeren.
Gerrit Vlogman bracht nog eenmaal
het jaarverslag uit, waarbij hij aan-
dacht schonk aan het concours, feesta-
vond e.d. Het ledental bedraagt mo-
menteel 33 leden bij de paarden en 23
ponyleden. Financieel staat de vereni-
ging er gezond voor. De lesgelden en
het lidmaatschapsgeld kon dan ook op
het oude niveau worden gehand-
haafd. Tot nieuwe bestuursleden wer-
den gekozen mevrouw J. van den
Berg en de heer H. Heuvelink. Me-
vrouw Lebbink stelde zich nl. ook niet
meer herkiesbaar. Bij de ponycom-
missie stelden mej. Y. van Doesburg
en de heer H. Heuvelink zich niet
meer herkiesbaar. Zij werden opge-
volgd door resp. mevr. J. Arendsen en
de heer G. Groot Roessink.
Het jaarlijkse concours zal dit jaar in
het weekend van 8 en 9 juni aan de
Schuttestraat worden gehouden. Op

zondag 17 maart is er een ontspan-
ningsdag op Ruighenrode, terwijl er
deze zomer een 5 daags zomerkamp
naar Buurse in de planning staat.

Sursum Corda
De chr. muziekvereniging "Sursum
Corda" gaf vrijdag- en zaterdagavond
de laatste twee uitvoeringen uit een
reeks van drie.
Beide avonden was de grote zaal van
het het Dorpscentrum goed gevuld en
konden de aanwezigen genieten van
een optreden van het muziekkorps, de
drumband en lyrakorps alsmede de
majorettes en de minirettes. In tegen-
stelling tot de eerste uitvoering werd
er vrijdagavond een uitgebreider mu-
ziekprogramma gebracht. Zo trad Leo
van Zandvoort als solist op in het klari-
netconcert van Jan v.d. Waard.

Vordens dameskoor
Het Vordens Dameskoor hield onder
voorzitterschap van mevr. Groot Ob-
bink een goed bezochte jaarvergade-
ring. Sekretaresse mevr. Boers bracht
verslag uit over de gebeurtenissen van
het afgelopen jaar, terwijl mevr. Eg-
gink de financiën besprak.
Het Vordens Dameskoor heeft de
laatste tijd beslist niet stil gezeten. Het
koor heeft vele avonden een zang- en
bontprogramma verzorgd voor onder
andere Den Bouw in Warnsveld,
Nieuwe Spittaal in Warnsveld, P.W.
Jansen huis in Almen, Den Ooiman in
Doetinchem en de Leeuwerikweide
te Zutphen.
Verder werd in de vergadering beslo-
ten om dit jaar weer een reisje te ma-
ken en in oktober een kontaktavond te
houden. In juni zal het koor deelne-
men aan een zangconcours in het Bra-
bantse Made.

Stampertjes Huisdieren-
verkiezing 1985
Op zaterdagmiddag 16 maart organi-
seert Jeugdsoos 't Stampertje de huis-
dierenverkiezing 1985. Hieraan kan
een ieder meedoen met een klein
huisdier b.v. hond, kanarie, goudvis,
marmot enz. enz.

Deze verkiezing zal uit de volgende
onderdelen bestaan n.l. het orgineel-
ste, het knapste en het best verzorgde
huisdier.
De beoordeling zal geschieden door
het publiek en een plaatselijke dieren-
arts. De deelnemers kunnen zich in-
schrijven tegen een kleine onkosten
vergoeding van f2,50 bij de jeugdsoos
op zaterdagmiddag 2 en 9 maart of op
de dag zelf.

Vormingsavond
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal op donderdagavond 28 februari
een vormingsavond organiseren over
het jaarthema "Relaties en Sexuali-
teit". De provinciale vormingswerk-
groep van Jong Gelre heeft een pro-
gramma samengesteld met een film
en een spel. Er zal naar aanleiding van
deze film op een speelse wijze over dit
onderwerp gepraat en gediscussieerd
worden. De aanvang is om 20.00 uur
in het dorpscentrum.
Ook zal Jong Gelre afd. Vorden mee-
doen aan de culturele wedstrijd van
regio West Achterhoek. Een door ei-
gen leden geschreven toneelstukje zal
dan op 12 april in zaal Dennenlust te
Zelhem worden opgevoerd.

met
Televisie

reparaties
«- - direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

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

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tei. 05750 13813

Vrijdag 1 maart a.s. om 20.00
uur in café Eijkelkamp, Medler
grote verwerpingsavond
o.a. Rad van Avontuur, Sjoelen,
Balgooien, Schieten en Spij-
kerslaan.
Mooie prijzen.

Oranje comité
Medlertol.

Gevraagd voor
museum 1940-1945

alles uit die periode zoals:
helmen, uniformen, bajonetten,

documentatie enz.
Ook mannelijke en vrouwelijke

etalagefiguren

JEAN KREUNEN
Marktstraat 6,

7255 CA Hengelo Gld.

DE TAP
KRAAN SPECIALIST
alle materialen
voor: gas-,
water-.

karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor de
doe-het-zelver

Vooral uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Elëctro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Elëctro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

Voor het slijpen en
onderhoud van uw

motorrnaaier, tuinfrees,
kettingzaag etc.

Word gehaald
en gebracht.

baréndsen
Zutphenseweg 1 5 Vorden. Tel. 05752-1261

Administratiekantoor Vorden b.v.
B.H.J. de Regt B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg 21 - 7251 LA VORDEN
Telefoon 05752-1485

Traditioneel organiseren wij ook dit
jaar weer de van oudsher van ons
kantoor bekende avonden voor het
verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1984
Op:
woensdag 6 maart
woensdag 13 maart
woensdag 20 maart
woensdag 27 maart
zal ons kantoor geopend zijn van
half 7 tot half 9.

U kunt dan met al Uw problemen
over tweeverdieners, voet-
overheveling, voordeurdelers etc.
bij ons terecht, immers

AKV het kantoor voor al uw fiscaal-
juridische problemen!

RIJDT UW BROMFIETS WEL
ZUINIG GENOEG?

Voordelig bericht van de Rabobank: de
premie voor een bromfietsverzekering
is nauwelijks verhoogd!

WA VERZEKERING VOOR EEN
AUTOMATISCHE BROMFIETS ƒ76-

WA VERZEKERING VOOR EEN
BROMFIETS MET VERSNELLING
ƒ120,-

Inclusief: l. bromfietsplaatje
2. verzekeringsbewijs

3. opberghoes 4. assurantie-
belasting 5. overige kosten.

Rabobank

BELANGRIJK
Voor iedereen die alleen het woord computer kent.

In maart starten wij in de plaatsen

VORDEN HENGELO
RUURLO WARNSVELD
een computercursus, "Programmeren in basic.
Onze cursisten weten na 10 weken waar ze over praten.
Voorafgaande aan de cursus houden wij eerst een intro-
ductieavond.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar:
05240-13961 / b.g.g. 05915-52711.

SpHOESTER
kantoorefficiency bv/C.O.S.

Friesestraat 49, 7741 GT Coevorden.
Tel.: 05240-13961.
Antwoordnummer 21fL7740 VB Coevorden.

Ja, u leest het goed!

Eindelijk weer op zaterdag

16 maart a.s.

dansavond
Muziek: „Medler Trio"
Aanvang 20.00 uur.
m:

Café-Restaurant

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634.

Dealer

L.M.B. „VORDEN"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL. 05752-3163

Mededeling aan alle deelnemers van de
gratis verloting van het getoonde
varken, tijdens onze 4-daagse show.

Het juiste gewicht was 83 kg en werd
na loting gewonnen door:
Gerard Beunk, van loonbedrijf
Beunk, Spalstraat 23a, Hengelo Gld.

PROFICIAT

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.

KNIPTIP (g
Er zijn handige apparaat-
es om dia's te snijden en
ook supersnel in te

ramen. Uw
fotohande-
laar heeft ze

Tijdelijk:
200 sigarettenhulzen
voor maar 1,98.

Nu bij:

Sig. Mag. BRAAM
Voor al uw rookartikelen.
Burg. Galleestraat 10a,
Tel. 3260.

de "linmerieë
RESTAURANT* CAFÉ N

Arie Maalderink
ochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

KARBONADE -ZOVEEL U WILT
MET DIV. AARDAPPELEN & GROENTEN

TOT EN MET APRIL-1985
IN ONS RESTAURANT

22.50 P.P.
VOOR 272 UUR TAFELEN

ONTWERP/AANLEG

centrale verwarming

luchtverwarming

koeling

air-conditioning

elektra

loodgieterswerk

SERVICE/ONDERHOUD

24 uurs-dienst

storingopvang

ketelonderhoud

abonnementen

dag/nachtklokken

ER/HR-ketels

automatisering

Bel 05752-1546 en vraag om de gratis folders en
dokumentatie!

installatietechniek vorden


