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V.V.V. te Vorden heeft weer heel wat
voor de toeristen in petto

De V.V.V. te Vorden heeft tijdens de jaarvergadering het /omerprogramma voor de toeristen
bekend gemaakt. Ken uitgebreid programma. Begrypelijk want zoals uit het jaarverslag van se-
kretaris Lubberdink bleek, ondervindt Vorden veel belangstelling voor de V.V.V. aktiviteiten.
Zo kwamen vorig jaar 20.689 personen de tuinen v an de Wiersse bezichtigen. De V.V.V. infor-
matie is verhuisd van schoenhandel Wullink naar het kantoor van de Bondsspaarbank. In de
zomermaanden zal de V.V.V. informatie ook op zaterdag enkele uren geopend zyn.

Penningmeester Jan van Ark kon het fi-
nancieel verslag afsluiten met een batig sal-
do. Bij de bestuursverkiezing waren a l t re -
de nel de heren l . y e r k a m p , Lubberd ink en
van (iocthem. In verband met het vertrek
van de heer G. Koerselman was de heer J.
de Gruy tc r kandidaa t gesteld. A l l e heren
werden herbenoemd en de heer de Gruy-
ter benoemd. De heer Remmers bedankte
de heer Koerselman voor het vele werk dat
de/e voor de vereniging heeft gedaan.

Zomerprogramma
Het /omerprogramma van de V.V.V. / i e t
er voorlopig als volgt u i t : ledere woensdag
Aehtkas te len tocht . Eerste tocht 30 j u n i ,
laa ts te tocht woensdag l september.
Elke maandagavond avondwandel ing on-
der le iding van de heer Weustenenk en el-
ke donderdag een avondwandeling op de
Bramel onder het motto "Kent U bomen",
melde heerTerpstra. Op maandagdinsdag
en donderdagmiddag kan men paardrijden
per koets met de heer Oortgiesen. Verder
staat bez icht ig ing van het p ine tum op het
programma, 2 staringavonden, 2 diaavon-
den, be/ icht iging van de boerderij van de
heer M e n n i n k en Bouwmeester, 2 orgel-
concerten, boercnbrui lof t en optredens
van de boerenkapcl de Achtkaste lendar-
pers en de tblkloristiche dansgroep de
K n u p d u u k s k e s bij het kasteel. A l l e data
zijn nog n ie t precies bekend maar de/e
worden vermeld in het /omerprogramma
folder, die begin mei ui tkomt en verkrijg-
baar is bij de V.V.V en in alle winkels in
Vorden. Ook worden dit jaar evenementen
van div. andere verenigingen opgenomen
0.8,:
15 mei Dash volleybaltoernooi, 20 mei,, ] 3

jun i , 25 j u l i , 5 september, Oriënter ingsr i t
V.A.M.C. de Graafschaprijders.
20 mei Acht kastelentocht per (Iets 's mor-
gens
30,31 mei, 25,25 juli, 24 oktober openstel-
l ing t u i n Kasteel de Wiersse.
1,2,3, en 4 j u n i avondvierdaagse georgani-
seerd door de gymnas t iekverenig ing Spar-
ta.
12 jun i ronde van de Achterhoek met een
premiesprint om 12.22 in de Dorpsstraat.
19 j un i Kringconcours voor Paarden in de
Schuttestraat. 19 j u n i Wielerronde van
Vorden. 20 j u n i Concours h ipp ique voor
pony's. 27 jun i competitie toernooi touw-

t r ekve ren ig ing bij het c lubhuis . 4 j u l i Con-
cert bij Kasteel Vorden van het Vordens
Mannenkoor en de Ach tkas te l endarpe r s . .
5, 19 j u l i en 2 aug. Ned. reisver, afd. Zut -
phen en Omstreken ver/orgt een dagtocht
per fiets o.a. naar Almen, Laren, Verwolde,
l . x e l , Lochem, Zwiep. Barchem en weer
terug naar Vorden.
14 j u l i Optreden van het huisvrouwenor-
kest en de dansgroep van de Pla t te lands-
vrouwen.

14 j u l i jeugdtouwtrekwedstri jden om het
kampioenschap van Vorden. Voor straten,
verenigingen, buurtschappen etc. 12, 26
j u l i en 9 augustus Dagtocht per fiets naar
Wichmond, Baak, Bronkhorst, Steende-
ren. Doesburg, Drempt, Toldijk, Vorden.
17 ju l i Pretty Markt. 21 ju l i bedrijfstouw-
trektoernooi om het kampioenschap van
Vorden voor bedrijven, verenigingen en
buurtschappen.
23, 24 en 25 ju l i Achtkastelen weekend de
Graafschaprijders. 29,30 en 31 j u l i Kermis
met eventueel Braderie, als het bestuur
vergunning krijgt deze braderie in de
Dorpsstraat te houden.
8 augustus Aanspanning in de Recp'n
Aehtkaste lentocht met historische r i j tui-
gen.
17, 18, 19 en 20augustus Avondvierdaagse
van Jong Gelre. 30 augustus Afslui t ing zo-
merprogramma met Vordens Mannen-
koor. 26 september Herfstfietstocht
V.R.T.C. Achtkastelenrijders. 20 oktober
Herfs tachtkas te lentocht .

Kxposities
3 j u l i tot en met 28 augustus tentoonstel-
ling over Staring in de Bibliotheek.
12 tot en met 14 augustus exposeren in-
wonders van Vorden in de zaal boven de
AMRO.
Verder kwamen als suggesties naar voren
het organiseren van een wandeltocht langs
de Acht Kastelen, het uitzetten van korte
wandelingen, die met kinderen gelopen
kunnen worden, suggesties om de jeugd
met de kermis gratis toegang bewijs te ge-
ven voor de draaimolen, Crossfietsen voor
Kinderen. Paaltjes wandelingen, Weuste-
nenks 's Vonder, beter aangeven waar het
knopenlaantje is en een Aehtkastelen-
tocht, maken met alle leden van de V.V.V.

Wandelen in Vorden
Zaterdag, l O april, wordt met het organise-
ren van de derde, tevens laatste wandeldag
van de Winterserie "De Baakse Beek" door
de Christelijke Bond "Sport en Natuur"
(CBSN) het winterwandelseizoen afgeslo-
ten. De CBSN organiseerde alleen al in het
oosten van het land maar liefst 13 van der-
gelijke wandeldagen, verdeeld over ver-
schillenden winterseries.

Voor komende zaterdag zijn aantrekkelijke
wandelroutes uitgezet in de omgeving van
Vorden. De afstanden zijn 7, 14 en 21 km
naar keuze. Start en finish zijn bij cafe-res-
taurant "De Herberg", Dorpsstraat 10 in

Vorden. Er kan gestart worden 's morgens
en 's middags.
Zowel leden als niet-leden kunnen aan de-
ze wandeltochten deelnemen. Daar aan de
routes gewoontegetrouw weer veel aan-
dacht werd besteed, mag worden aangeno-
men, de de deelnemers opnieuw aan hun
trekken zullen komen, juist in de zo won-
dermooie omgeving van Vorden.

Paastentoonstelling
van ,,Achterhoekjes"
Vanaf maandag 5 april is er in de
galerie van de bibliotheek een

Tentoonstelling van werken van Jan Kost
Deze week organiseert de Vereniging "Oud Vorden" in de boven/aal van de Am-
ro-bank een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van on/e Vordense
schilder Jan Kost.
Jan Kost, geboren op 12 december 1914 volgde na de lagere school de ambacht-
school waar hij het schildersvak leerde. Na de school trad hij in dienst bij schilder
Jörissen hier in Vorden waar hij zich in het vak bekwaamde. Ook in zijn vrije uren
was hij met het vak bezig wat resulteerde in het behalen van de "lager tekenakte" te
Apeldoorn.
Nadien volgde hij de lessen aan "Kunstoefening" in Arnhem (te vergelijken met
de huidige Kunstakademie) .
Na de oorlog begon hij voor eigen rekening als reclameschilder te werken. Naast
werk voor reclameburo's verzorgde hij o.a. de illustraties van "Midwinteraovund"
van H. Odink, "De Mölle" van v.d. Lugt en meerdere boekomslagen waar "Uit
Kroniek en Volksmond" van H. Odink wel de bekendste is. Naast dit werk versche-
nen talrijke olieverfschilderijen, aquarellen, pen- en potlood keningen en pastels
van zijn hand.
Bloemen, landschappen en boerderijen hadden zijn belangstelling maar het liefst
schilderde hij oude geveltjes. Ook de Vordense Kerk is door hem diverse malen op
het doek gezet, zelfs/.o vaak dat h ij daar haast genoeg van kreeg. Het laat se doek dat
hij van deze maakte behield hij /.elfen is thans ook nog in het bezit van mevr. Kost,
die gelukkig ook nog tal van andere s tukken van zijn hand in haar bezit heeft. Te
jong naar onze begrippen overleed Jan Kost op 13 jun i 1975.
Toezeggingen van mevr. Kost en andere bezitters van zijn werk maken het moge-
lijk een uitgebreid overzicht te geven van wat van zijn hand verschenen is.
De tentoonstelling is geopend van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 apri l telkens 's middags
van 2 tot 5 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. Uiteraard is de toegang gratis.

PAASAANBIEDING
Start 't nieuwe seizoen met voordeel

AdaV tenniSballen in wit en geel KNLTB goedgekeurd
voor alle wedstrijden 2 tins voor 4J\t o U

(per tin 14,45)

20% korting
op onze tennisrackets. o.a. Pinguin, Slazenger, park-Leich.

10% korting
op onze tenniskleiding en -schoenen.

Uw tennisspecialist

Marrons
,,„d, dttlutffmil

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Open huis bq H.C.I.

Honderden mensen bezochten vorig weekend de H.C.I. b.v. te Hengelo Gld. Veel goed nieuws
werd er getoond, gedemonstreerd voor de bouw en verbouw van het eigen huis. Een zeer ac-
tueel onderdeel h k-rbij was het bouwen van een brandveilige schoorsteen. Tevens werd er een
zeer uitgebreide kollectie kachels cq. allesbranders getoond, iets wat nu zeer populair is. Had
men vragen over isoleren, ook hiervoor had men een speciale stand opgesteld, waarbij deskun-
dige mensen aanwezig waren, om op alle gestelde vragen een antwoord te geven.

Bijzonder fraai was en is toch wel de afde-
ling keukens, tegels en sanitair. Vooral op
keukengebied werden er de allernieuwste
modellen en kleuren getoond. Natuurlijk
werd er ook in deze prachtige keukens de
Atag inbouwapparaten gedemonstreerd,
waardoor menig lekker hapje kon worden
genuttigd. H.C.I. ontwerpt en monteert
zelfde keukens, waarbij dan ook garantie
wordt gegeven, iets wat in deze onzekere

tijd zeer wenselijk is. De vele keuken op-
stellingen in de showroom zijn van dien
aard, dat men beslist kan zeggen, dat de
H.C.I. in deze regio, misschien wel lande-
lijk, zeer toonaangevend is.

Een aardige bijzonderheid van deze dagen
was ook de verschillende klederdrachten
die de H.C.I. dames droegen, hetgeen zeer
in de smaak viel bij de bezoekers.

expositie te zien van werk van het echt-
paar L. H. van Dijk en G. E. van
Dijk-Enzerink uit Zutphen. Zij zijn
amateurschilders en wonen sinds een
zestal jaren in deze omgeving. Deze
mooie streek is voor hen een voort-
durende bron van inspiratie. Al
zwervende proberen zij steeds nieuwe
onderwerpen te vinden. Helaas
verdwijnt er regelmatig iets van het
"oude". Het tekenen en schilderen
noemen zij een familiekwaaltje.
Destijds hebben zijn les genoten van
de schilders Bellaard en Tonneyk.
Eerder werkten zij in de provincies
Utrecht, Overijsel en Limburg. De
tentoonstelling bevat een heel klein
gedeelte van hun werk en is een
overzicht van onderwerpen uit Bronk-
horst, Steenderen, Baak, Toldijk,
Vorden, Lochem en Zutphen. Ook is
er de Gelderse Flora te zien. De
expositie duurt tot en met 29 april en is
te bezichtigen tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek.

Jong Gelre
afdeling Vorden
Jong Gelre uit Vorden mag op 24 apri l
meedoen aan de provonciale kul ture le
wedstrijd, die gehouden zal worden in "De
Klok" te Dieren. Dit dank/.ij een vierde
plaats die t i j d e n s een regionale wedstrijd
werd behaald. Tijdens de regio tafel tennis-
wedstrijden kwam Johanna Bercnpas suc-
cesvol voor de dag. Zij speelt met Willy
Schouten op een later t i jds t ip dit jaar om
het kampioenschap van regio West-Ach-
terhoek.

Tijdens de provinciale binnensportdag in
de Rijnhal te Arnhem, behaalde de dames-
/aalvoetbalteam van Vorden een eerste
plaa ts . Bij de tafe l tennis werd Johanna Be-
renpas eerste en Anja Wull ink tweede.

Inmiddels is de afdeling Vorden op excur-
sie geweest naar de Coberco te Lochem
waar men zag hoe de melk tot melkpoeder
wordt verwerkt. In Enschede werd een be-
zoek gebracht aan de Grolsch. Hie r bleef
het niet alleen bij ki jken.

Op 16 april gaat Jong Gelre kegelen bij de
Boggelaar, waarvoor men zich kan opge-
ven bij Jan Abbink (tel. 1528).

Maandagavond 19 apri l is er een excursie
naar de Export slagerij van Vordenaar
Derk Jansen in Apeldoorn. Op vrijdag 23
april vindt er in Hengelo een regio speur-
tocht plaats. Een dag later is er de jaarli jkse
provinciale ledenvergadering in "De Klok"
te Dieren met een culturele wedstrijd en na
afloop bal met de "National Four".

Het feest van de hoop
Pasen is het grote, het eigenlijke Feest van
de kerk. Als ergeen Paasfeest bestond, dan
zouden al die grote woorden over vrede,
verzoening en bevrijding zinloos zijn.
Maar nu is er reden tot hoop.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Want die unieke Mens uit Nazareth, die de
dupe scheen te worden van de machten
van het kwaad, die heeft het toch gehaald.
Hij heeft overwonnen.

Daarom is er geen grond tot het doemden-
ken. Er zijn meer dan genoeg ellendige din-
gen in onze tijd. Maar ze hebben het laatste
woord niet. We mogen in het geloof erte-
gen in gaan.

"Nu is op aard, geen goede daad
meer tevergeefs gedaan.
Want wat gij goed doet, is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan"
Straks luiden de Paasklokken en zingen we
in alle kerken de liederen van hoop en
bevrijding.

Paasgroeten van gevangen
Ook op dit Paasfeest wordt aan de kerkgan-
gers gevraagd, een Paasgroet te zenden aan
Christenen, die om hun overtuiginggevan-
gen zijn gezet of verbannen. Op de beide
Paasdagen liggen in de ruimte onder de to-
ren van de Dorpskerk lijsten klaar, waarop
ieder zijn naam kan zetten. Al die namen
worden gehecht aan de groet die naar de
gevangen zittende mede-christenen wordt
gezonden. We mogen er vanuit gaan, dat
de gevangenen die paasgroet inderdaad
zullen ontvangen. Uit de lange lijst van na-
men zijn er vier uitgekozen.

Een priester in de Sovjet-Unie, een inge-
nieur in Tsjecho-Slowakije, een vakbonds-
leider in Chili en een Bantoe-leider in
Zuid-Afrika.

Ook op 2e Paasdag
een Paas-viering
Er is een gezamenlijke Paasdienst op 2e
Paasdag in de Dorpskerk. Het Zangkoor
"Excelsior" verleent dan zijn medewer-
king. Maar daarnaast zal er volop gelegen-
heid zijn, om zelfde Paasliederen te zin-
gen.

Geboren: Kristl Theodora Henrica
Haggeman;
Ondertrouwd: H. J. F. Gotink en J.
G. Hendriksen;
Gehuwd: A. J. J. Zents en J. M. J.
Wallerbosch; J. N. A. van Iperen en
A. J. Fleming;
Overleden: H. A. Huetink, oud 21
jaar; L. Pardijs, oud 57 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Donderdag 8 april 20.00 uur Witte Donder-
dag viering
Vrijdag9 april 15.00 uur Goede Vrijdag vie-
ring
Zaterdag 10 april 20.30 uur Paaswake
Zondag 11 april 9.00 uur Paasdienst
Maandag 12 april 9.30 uur 2e Paasdag
Dinsdag 13 april 19.00 uur begin St. Antio-
nisoveen.

R.K. KERK VORDEN
Donderdag 8 april 18.30 uur Witte-Don-
derdag viering
Vrijdag 9 april 15.00 uur Kruisweg
19.30 uur Goede Vrijdag viering
Zondag 11 april plechtige Paasviering
Maandag 12 april 10.45 uur 2e Paasdag.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 11 april Ie Paasdag 8.30 uur ds. J.
Veenendaal
10.00 uur ds. J. Veenendaal.
Maandag 12 april, 2e Paasdag 10.00 uur ds.
J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 11 april Ie Paasdag 10.00 uur ds.
J.R. Zijlstra 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
Maandag 12 april, 2e Paasdag ds. J.C. Kra-
jenbrink, gez. dienst in N.H. kerk.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Vrijdag 9, zondag 11 en maandag 12 april
N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 en maan-
dag 12 april dr. Sterringa, tel. 1255.
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 an 9.00-
9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 10 april 12.00 uur tot dinsdag 13
april 7.00 uur dr. Breukink, tel. 1566. Te-
vens avond en nachtdienst.

TAFELTJE DEK JE
Memvr.TakkenkampTel. 1422. Graag bel-
len voor 9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg, Tel. 6875 Graag bellen tus-
sen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

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 BILBIOTHEEK
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, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



s(t)unaaruw VS mar k t
reen vóórdelige Petsen!

Kreyenbroek
spijsbroodjes
pak 6 stuks
van 1.75 voor

149
Tuc zoutjes
groot pak
va n 0.89 voor

079

Eierdopjes
set a 6 stuks
beige of bruin
van 2.75 voor

239

TV snacks
mikado
van l .69 voor

139
f m

Schuimeitjes
of
assorti eitjes
200 gram
van i .49 voor

129
Croky chips
zout of paprika
zak 120 gram
van 0.79 voor

Q69
Calve
Vleessauzen
alle soorten
van 2.39 voor

Bonduelle
doperwten
extra fijn
1/1 blik
van 2,59 voor

219
Olijven
zonder pit
320 gram
van J. 15 voor

Ansjovis
reepjes of
rolletjes
van 2.35 voor

189
f m

Deep blue canadese
pink zalm
blik 220 gram
van 2.98 voor

Asperges
blik 250 gram
van 2.29 voor

209
Friki
kalkoen rollade
700 gram
per stuk

Mor a oven
grill kroketten
pak 4 stuks nu

Celtona
servetten
pak 100 stuks
van 2.19 voor

189
m m

Pop/a 1000
toiletpapier
pak a 4 rol
van 1.89 voor

165
U m

Wegwerp
bekers
pak WO stuks
van 3.65 voor

298
Bloemenvaas
"Athene"
van 3.50 voor

8X4
Deo spray
3 geuren
deze week

2?8
Prodent
tandpasta
set a 2 tubes a
50 ml
deze week

Aardbeien
1/2 blik
van 1.89 voor

169
m m

K.G. kof f ie
vacuüm of bonen
pak 500 gram
van 6.59 voor

Rosé d'anjou
per fles
van 4.45 voor

395
Korenaer
advocaat
fles 0.5 liter
van 4.95 voor

445

Geldig van 8/4 - 10/4
Mager
Schouder
filetrollade
kilo

Mager
Runderrollade
kilo

1598

Geldig van 8/4- 10/4.

Uw VS groenteman brengt een
grote keuze aan Je kwaliteit aard-
appelen, groente en fruit en vele
primeurs zoals aardbeien,asperges,
avocado's, bleekselderij, mango's,
sperzieboontjes, k/w/'s enz. enz.

Hankey Ban nister
whisky
per fles
van 14.95 voor

Ossenstaart
250 gram

Soepv/ees
250 gram 350
Volop voorradig speciali-
teiten van onze Chef Slager
o. a. tournedos, ossehaas,
entrecote, cotelet suisse,enz

Fondue of gourmetschotel
In diverse prijs klassen, met al uw
wensen houden wij rekening.

Hausmacher
leverworst
150 gram

Stegeman
achterham
100 gram

Barstens vol sap en heerlijk van
smaak/14 grote
Marok
sinaasappels

Klasse 1
Hollandse
tomaten
500 gram

Coppelstock
bessenjenever of
kersenbrande wijn
fles 1 liter

7045

169
f m

Crème
forestière
150 gram

129
f m

Salami
goud
100 gram

159
Schouderham
150 ara m

Jonma
eiersalade
100 gram

189
m m

169
Johma
gallen cocktail

•am
198
m m

Johma kant en klare^mm f\ r-
huzarenschotel V'i/O
kilo /

Export kwaliteit
Golden
delicious
4 X 1/2 kilo

Goudgele
bananen
kilo geen 2.98

Verse
aardbeien
doosje 200 gram

Pracht bos
Tros anjers
diverse tinten

493

Florijn vieux
1 liter
van 16.45 voor

1595
Gibaldin andalucia
een witte wijn uit
Andalusie
"een tikje droog"
per fles

Melkbrood
800 gr a m
gratis gesneden
nu voor

495
>^
179

Zachte
puntjes
zak a W stuks
nu voor

199
M m

495
Pracht
begonia
diverse tinten
Regelmatig water geven, doch ook
af en toe laten opdrogen.

Voor de paasdage^ieft u in de
plantenardeling eendacht assor-
timent aan van o. a. zware Anthu-
rium's, azalea's, Stephanotis.
Hortensia's enz. enz., Komt dat zien

Paasstol
met spijs
gewichtplm 750
gram. Geen 4.95
maar

Coberco
dagverse
slagroom
0.5 liter
van 3.65 voor

Mona
chipolata
pudding
0.5 liter "
van 2.37 voor

Goudse haas
jong belegen
kilo

199
m m

mm945
Camembert of
brie
blik 125 gram
van 3.15 voor

Boursin
150 gram
kruiden of peper
van 4.05 voor

Dinsdag, woensdag
Schouder-
karbonade
kilo

wit, rood of dry
fles deze week MARKTCotes
du Rhone
"Ceasar"
per fles
van 5.75 voor

Dinsdag
Verse worst

grof of fijn kilo
M o ra oven
grill bitterballen
doos 12 stuks Woensdag

Gehakt
50% rund-
50% varkens kilo

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELOIGLD l RUSSEN GROENLO GOOR V O R U F NGeldig van 8 414 4'82



op vrijdag 9 april van 9 tot 9 uur en zaterdag 10 april van 9 tot 4 uur

tuinmeubelen en parasols - hand - en motormaaiers - tuinmachines en nog veel
meer handig tuingereedschap - vele aantrekkelijke voorseizoensaanbiedingen.

Kom 's vrijblijvend rondkijken bij Barendsen - Zutphenseweg 15 - Vorden.

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

Maria Joanne

We noemen haar

JOANNE

Frits en Marja van Amerongen-
Weenk.

Schuttestr. 12 Vorden.

5 april 1982
Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal Warnsveld.

Dankbaar en blij geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
zoontje

Roald Johannes Bernardus

Wij noemen hem

ROALD

Benny Nijenhuis
Wilma Nijenhuis-Schutten

2 april 1982
7251 WK Vorden
Hoetinkhof 73

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Warns-
veld.

Zonneschermen uit voor-
raad leverbaar.
* gratis informatie
* vrijblijvende prijsopgaaf
* gratis plaatsing

HELMINKb.v.
Zutphenseweg 24, Vorden.

Te koop: 2 aquarellen 50x 40
cm. in lijst gesign. H. Dijkfaus.
Tel. 05755-1218.

De bladenman heeft "het Aan-
zien van 1981" voorradig.
Dus aanzien bestellen, bladen-
man bellen.
Tel. 05735-2532.

JEUGD-DISCO
A.s. vrijdagavond van 19.00
tot 20.30 uur in de jeugdsoos.

ATTENTIE: voor de aanst.
feestdagen verse haantjes, kip
en eieren.
Het vanouds bekende adres
Poeliersbedrijf Rossel. Nieuw-
stad 45, Tel. 1 283.

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

DECHARME
VANCOMFORT.

Code 166 l leest
Porcelan calfs
Fl. 129,95

M KKINK
Nicuwsliiil U V c i i i k - n

Op zaterdag 10 april a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40 jarig hu-
welijk te herdenken.

M. EGGINK
A. EGGINK-WESSELINK

Wij hopen dit te vieren op woensdag 14
april a.s.

U kunt ons feliciteren van 1 5.30 tot 1 7.00
uur in zaal Schoenaker te Kranenburg, Vor-
den.

Vorden, April 1982
„Hoge Weide"
Kostedeweg 5.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig man gedaan
Wie weet wat je hebt geleden,
wie weet wat je hebt doorstaan.

Hedenmorgen is van ons weggenomen, na een langdu-
rig ziekbed, mijn lieve man en onze lieve zorgzame va-
der

HENDRIK REINDERT MULDER
Geboren 29-12-1922

echtgenoot van A.G. Bomer

Sini Mulder-Bomer
Piet
Dorien

Hengelo (Gld.), 3 april 1982
Veldhoekseweg 8.

De begrafenis heeft op zonderdag 8 april inmiddels
plaats gehad op de Algemene begraafplaats te Hengelo
(Gld.).

Na een lange moedige strijd, is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, onze beste schoonzoon, broer,
zwager en oom

HENDRIK REINDERT MULDER
echtgenoot van A. G. Bomer

op de leeftijd van 59 jaar.

Vorden: J. Bomer
C.Th. Bömer-Garretsen

Den Haag: A. Mulder
G. Mulder-de Roode

Apeldoorn: A.T. Steering-Mulder
T.C. Steering

Ballo (Dr.): T. Hagedoorn-Mulder
L.H. Hagedoorn

Bilthoven: J. Mulder
W.T. Mulder-Spier

Vorden: A.J. Golstein-Bömer
J.W. Golstein.
neven en nichten

3 april, Veldhoek
Hengelo (Gld.)

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plot-
seling overlijden van ons geacht lid en medebestuurslid

LAMBERTUS PARDIJS

Alles wat hij voorde vereniging deed en wasblijft bij ons
in dankbare herinnering.

Bestuur, dirigent en leden
muziekvereniging CONCORDIA

KOMT ALLEN ZATERDAG 10 APRIL

een Engelse dansgroep
uit Crawley treedt voor u op met dans,
zang, en muziek samen met „De Knup-
duukskes.

Het Bestuur.

Aanvang 20.00 uur in 't Pantoffeltje.
Gratis toegang.

PAASVUUR
Op 2e Paasdag 's avonds om 20.45 uur
wordt een paasvuur ontstoken in Hoetink-
hof. Indien er nog materialen beschikbaar
zijn voor dit paasvuur, kan dat op donderdag
8 april a.s. worden gebracht tussen 9-16
uur. Tevens kunt u voor de Vogelwerkgroep
Vorden en omstreken, geschikt materiaal
brengen b.v. planken van 10 cm of breder.
Dit paasvuur wordt georganiseer4,door de
werkgroep Leefbaarheid Vorden.

Vordense Winkeliers Vereniging
l.v.m. Goede Vrijdag is de

Koopavond
deze week verplaatst naar

donderdagavond
Goede Vrijdag zijn de winkels tot 6 uur open.

Uitnodiging
tot het meevieren van

Het Paasfeest
in de DORPSKERK

fcoede Vrijdag:10.00 uur en 19.30 uur Dienst
^an Schrift en Tafel
1 e Paasdag: 8.30 uur Paasjubel met jong en oud.
Samenzang rnet orgel en trompet.
10.00 uur: Hoogfeest van Pasen. Samenzang met

^rgel en trompet.
me Paasdag 10.00 uur Gezamenlijke Paasvie-
ring. M.m.v. Chr. Gem. Koor "Excelsior".

BROOD
van de Warme Bakker is ook met de
Paasdagen

langer vers
Zo uit de oven in de winkel.
Neem de proef op de som en probeer
maar eens!

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Tel. 1373

a.s. maandag 2e Paasdag

GROTE BINGO
met prachtige prijzen w.o.
tuinstel, schommelbank, stereo cass. ree., dek-
bedden compl logeerbed, stereo platenspeler met
boxen etc. etc.

ledere deelnemer gratis kop koffie. Aanvang
20.00 uur.

BODEGA "T PANTOFFELTJE"
Dorpsstraat 34, Vorden, tel. 1770.
v.v."Vorden"

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Vrijdag 9 april 1982 (Goede vrijdag)
Gesloten zullen zijn

In verband hiermee, wordt de avondo-
penstelling van 9 april 1982 verplaatst
naar donderdag 8 april 1982.

De gezamenlijke banken van Vorden.

Spectaculaire - aanbiedingen
Wegens uitbreiding van ons assortiment o.a. met:

* zout en zoetwatervissen
* tropische vogels
* knaagdieren

Deze week op het gehele assortiment, zolang de voorraad strekt:

GROOTSTE KORTINGEN
o.a.

* Kanarie met kooi vanaf 36,75
* Hondemanden vanaf 10,25
* Diverse blikvoeders 4 haienS betalen

Dierenspeciaalzaak "MONIQUE"
Spalstraat 12, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2396.

HET
FIJNSTE
VLEES
VOOR

KOMT
VAN

Slagerij Krijt

Dorpsstraat 32
Vorden.
Tel. 1470

Er is plaats voor een

PART-TIMESTER
met ervaring.

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Autorijschool
„Oortgiesen"

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Infor-
meer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.

LEGO
BAZAR SUFFERS

KRANENBURG

JOWÉ-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26



Bij Prijs-slag begint het goedkope
voorjaar. Da's pas pasen!

vanille
roomijstaart,
voor
6-8 personen

l l

AAROBElfH
Aardbeien,
heel blik

l l

DelWonte Delmonte
halve perzi-
ken of halve
abrikozen,
heel blik

Paasbrood,
rijk gevuld
met kren-
ten, rozij-
nen en spijs,
± 750 gram

Advokaat,
f les 0,5 liter,
Vrij Produkt

l l

GREEN
•--Til

EN®

Chinese
sperzie-
bonen,
heel blik

l l

iglo kabei-
jauwfilets,
graatarm,
pak
400 gram

Diepvries
kip,
± 900 gram,

00

Montilla,
oorkruik
2 liter

Gesorteerde
Regent
bonbons,
doos
400 gram

Eieren,
10 stuks,
middel-
groot nr. 4

Maroc
handsinaas-
appelen,
net
a 10 stuks

348

Slagerij
Rosezalm,
hele moot,
blikje
220 gram

Drumsteaks,
vers of gemarineerd, 500 gram
Rosbief,
mals, mager, 500 gram
varkensrollade,
mager, kilo 995

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 10 april a.s

Groente en fruit
_299

99
59

^179

GrannySmith,
kilo
Hollandse radijs,
per bos
Hollandse sla,
per krop
Champignons,
250 gram

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 10 april a.s.

Bourbon-
pudding,
vanille,
chocolade,
aardbeien
of caramel

79
Mora 8 kro-
ketten of
18 bitter-
ballen, meer
dan 10%
vlees

l l

Jonge GOUdse kaas, vacuüm verpakt, kilo

BamblX, pak 180 gram

Volonté appel of sinaasappelsap,
literpak

VolfOde Zalm, hele moot, blikje 220 gram

Abee zalmsalade, bakje 150 gram

Mateus rosé, fles 0,74 liter

.669
89

109
.499
149
599
.169
_199
99
79

.199
Bahlsen pizza SnackS,75 gram, diverse smaken 149

Jaffa sinasdrink, e pakjes 349

JAC. HERMANS

Halfvolle koff iemelk, fles 1000 gram
Heinz huzarensalade, biik 475 gram
Filterzakjes no. 2, so stuks
Karaat tafelmargarine, kuip soo gram
Geisha asperges, buk 250 gram

Graves Superieur, Moelleux, fles 0,7 liter 599 tomatenpuree, blikje 1 50 gram __ 69 Theezakjes, 20 stuks a 4 gram, Vrü Produkt

Bordeaux blanc ,demi-sec, fles 0,7 liter 499
Gesneden champignons, potje soo mi.
Augurkjes, zoetzuur % pot

Entre deux mers, fles 0,7 liter 499
UnOX COCktailWOrStjeS, blik 200 gram

V. Houten chocoladetabletten,
80 gram, melk, puur of hazelnoten _

Bordeaux superieur, rood, fles 0,7 liter _ 599
Cotes de Bourg, fles 0,7 liter 599

Knorr SOep, groente, kip of tomaat, zakje

SnelkOOkhjSt; pak 400 gram

Mergpijpjes, s stuks

Medoc, fles 0,7 liter 799
Bordeaux rouge,fles 0,7 liter 499

Remia f htesaus, emmer 0,6 liter

Stokbrood, vacuüm verpakt, 400 gram

FOUiré rollen, chocolade of vanille, I9stuks.

Smith'S Chips, paprika of naturel

Melba toast, 5 pakjes a 6 stuks, Vrij Produkt

199
179
229

99
69
89
99
199
139
99
99
79

_ 99
Dieetmargarine, kuipje 250 gram, vry Produkt _ 99
ROZebOttelSiroOp, fles 0,6 liter, Vhj Produkt 229

KnakWOrSt, blik 200 gram, 10 stuks, Vrü Produkt _ 189

kalfs, kip, champignons of rundvlees

ZOUte pinda's, zak 250 gram, Vrij Produkt _ _ 199

Zonnebloemolie, literflacon, Vnj Produkt .299

Ryvita knackebRDt, licht of donker, pak 200 gram 69

Gesneden champignons, potje soo mi. _ _ 199
Vierkante theebiskwie, pak 170 gram 49

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS
Nieuwstad 5, Vorden Stationsplein 31, Zutphen



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 8 april
44e jaargang nr. 4

Knoop als herinnering.

de 6000ste inwoner van Vorden is op l april j.l. in het huwelijk getreden met
mejuff rouw Wallerbosch uit Doetinchem. Foto: Het bruidspaar legt een knoop
in een boom aan het knopenlaant je.

,Oud Vorden"
Voor het verzorgen en bijplaatsen van tekst van de foto's oud Vorden hebben wij
de heer H. Haverkamp, Komvonderlaan, telf. 1265, bereid gevonden dit te verzor-
gen. Dus als u foto's e.d. hebt gaarne bezorgen bij bovengenoemd adres.

Foto van de Molenweg (nog zonder wegverharding en verlichting) omstreeks
1928. In de verte bakker Voskamp. De kinderen zijn Annie Gerritsen en Henkie
H.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden - Varsseveld 0-1
In een uitermate slecht gespeelde wed-
strijd heeft Varsseveld een verdiende 0-1
zege behaald op Vorden. Verdiend omdat
de gasten in de eerste helft toch wel wat
sterker waren. Na rust brouwden beide
ploegen er letterlijk rfiets meer van.
Voor Vorden doelman Wim Harms was het
erg sneu dat ju is t het verantwoordelijk was
voor het Varsseveld doelpunt. In de vijfde
minuut van de tweede helft liet hij name-
lijk de bal van zijn borst afspringen, waarna
R. Schuurman op vrij eenvoudige wijze
kon scoren. Sneu aangezien Harms voor
rusteen paar voortreffelijke reddingen ver-
richtte bij inzetten van Geessink en
Schuurman.
In de tiende minuut van de eerste helft had
Varsseveld geluk toen Hengeveld, nadat
doelman Wossink het doel reeds had verla-
ten, de bal na een schot van Hiddink van de
doellijn kon halen. Dit was dan ook het eni-
ge wapenfeit van Vorden. Verder liet de
aanval het gedurende de gehele wedstrijd
afweten en had Varsseveld doelman Wos-
sink een rustige middag.

Uitslagen V.V.Vorden zaterdag 3 april:
de Hoven A l - Vorden A l 2-3: Vorden B l -
Eefde BI 0-2: Vorden B2 - Wilh. SSS 7-0:
WarnsveldCl -Vorden C l 2-0: Vorden C2
- Almen Cl 11-0: Voorst C3 - Vorden C3
9-0.

Donderdag l april:
Markelo2-Vorden 2 1-4: Baak2-Vorden3
l -4: Erica 4 - Vorden 5 0-0: Vorden 7 - Ratti
42-2.

Zondag 4 april
Vorden - Varsseveld 0-1: Vorden 2 - Marke-
lo 2 3-1: Vorden 3 - Erica 4 0-1: de Hoven 3 -
Vorden 4 0-2: Vorden 5 - SHE 3 2-2: Vor-
dcn 6 - KI. Dochteren 3 2-2: Ratti 4 - Vorden
7 2-3: Baak 5-Vorden 8 0-1.

Programma V.V.Vorden. Zaterdag 10 april:
Markelo Ao - Vorden Ao: Vorden A l - KL
Dochteren A l: AZC B l - Vorden B l: Zut-
phen B2 - Vorden B2.

Maandag 12 april (2e Paasdag)
Grol 4 - Vorden 2: Vorden 5 - Lochem 8:
Vorden 7 - Erica 9.

Dinsdag 13 april:
Vorden Ao - Ruurl Ao.

Donderdag 15 april
/ u t phania 3 - Vorden 3: Vorden 4 - Soccii 3:
AZC 7 - Vorden 8.

Ratti l-Z.V.V. 13-2
Uit een aanval op rechts kreeg H. Eggink in
de eerste minuu t van de wedstrijd, de bal
keurig aangespeeld, dook in het doelge-
bied met de bal aan de voet, en schoot kei-
hard in de linkerbenedenhoek, onhoud-
baar voor de keeper van Z W. l -0. Een flin-
ke opsteker voor Ratti die de punten hard
nodig heeft. Het spel bleef verder in de eer-
ste helft gelijkopgaand. Hoewel Ratti de
beste kansen had om de score te verhogen.
Eggink en Smeitink mistten elk een kans.
De rust ging in met een 1-0 voorsprong
voor Ratti. Direkt na de thee kwamen de
gasten meer opzetten. Van Ratti zijde werd
op het middenveld slecht gecombineerd.
In de 55e minuut maakte Waarle op een
ongelukkige manier hands in het straf-
schopgebied. Scheidsrechter Te Molder
was onverbiddelijk, strafschop.
Van Mossel van ZWscoorde beheerst 1-1.
Ratti kreeg het even moeilijk. Bij een aan-
val van ZWin de 65e minuut liep Wassink
te ver uit, waardoor Keizer van ZW met
een lob Wassink verrastte 1-2. Ratti ging nu
fel in de aanval en schiep kansen. Gosse-
link kopte een bal net over. 13 minuten
voor tijd scoorde H. Eggink opnieuw voor
Ratti de gelijkmaker 2-2.3 minuten voor de
officiële speeltijd zorgde J. Nijenhuis voor
het winnende doelpunt, uit een keurigdiep
gegeven bal kon hij beheerst scoren. 3-2. In
de laatste minuut kwam ZW nog dichtbij
een doelpunt, maar de bal ging maar net
voor het doel langs, zonder dat deze door
een speler werd aangeraakt. Scheidsrech-
ter Te Molder floot een goede wedstrijd.

Uitslagen s.v.Ratti
afd.zondag:Sp.Lochem4-Ratti l 1-1:Rat-
ti 2 - Oeken 5 4-0: Sp. Brummen 9 - Ratti 3
1-0: Ratti 4-Vorden 7 2-3.
Dames: Ratti l-Oene l 4-0: DEO2-Ratti2
0-3.
Junioren: Ratti a - SCS a 3-2: Mariënvelde
b - Ratti b 3^Katti c - Reunie c 3-1.
Afd zaterd jHtti l - ZCC 13-2: DZSV 4 -
Ratti 2 3-2:Tatti 3 - Wilh. SSS 7 3-5.

Programma S.V. Ratti.
Afd. Jeugd, tticaal -Ratti a l :Noordijkbl
- Ratti bl : S^fceede c3 - Ratti cl.
Afd. zaterdijR.atti l - FC Overstegen l:
Ratti 2 -Sp. Haarlo2:
Afd. Zondag: Hercules 3 - Ratti l: Ratti 4 -
Hercules 7.
afd. dames. Klarenbeek - Ratti 1: Ratti 2 -
DEO 2.

Verlies Vordense
herenpoloers
In een goed gespeelde en spannende wed-
strijd hebben de heren van Vorden zon-
dagavond met 2-3 van Ruurlo verloren. In
de eerste periode werd niet gescoord, waar-
na Roderlo in de tweede periode op 0-2
kwam. Dankzij Frans Karmiggelt en Arjen
Mengerink werd het in de derde periode
gelijk 3-3. Tien seconden voortijd lukte het
Roderlo de volle winst te grijpen.

Dames-
zaalvoetbaltoernooi
Woensdagavond 7 april wordt er in de spor-
thal te Vorden een zaalvoetbaltoernooi
voor dames gehouden. De organisatie is in
handen van de Vordense Zaalvoetbalvere-
niging "Velocitas". Het toernooi, waarvoor
zich verschillende teams hebben opgege-
ven, begint 's avond vroeg.

Vorden - Duikelaar 3^4
De dames van Vorden hebben de competi-
tiewedstrijd op het nippertje met 3-4 verlo-
ren. Dankzij treffers van Roxanne ter
Huerne en Diseree Westerveld nam Vor-
den in de eerste periode een 2-1 voor-
sprong. Bij de stand 2-2 kwam Vorden via
Hermien Tiessink opnieuw op voorsprong
3-2. De dames van de Duikelaar slaagden
erin deze achterstand in een 4-3 overwin-
ning om te zetten.

Dames halen 3 punten
in Apeldoorn
Dynamo 3, dat onherroepelijk zal gaan de-
graderen, is afgelopen zaterdag in Apel-
doorn toch nog een tamelijk lastige tegen-
standster voor Dash geweest. Het blee, dat
de Apeldoornse ploeg versterkt was door
terugkomst van 2 dames, die tijdelijk uitge-
schakeld waren geweest. De eerste set was
met 11-15 voor Dash. In de 2e set knokten
de teams gelijk op, maar Dash was de ge-
lukkigste met 17-19. In de 3e set moest
Dash buigen voor Dynamo met de set-
stand 15-11, maar in de 4e set een zeer be-
langrijke set, kon Dash toch weer zichzelf
en de set met 10-15 in haar voordeel bes-

lechten. Een verdiende 3 overwinningen
voor Dash. De stand met nog 2 wedstrijden
te spelen is: Activa, 2. Explosie, 3. Flamin-
go's, 4. Setash, 5. Shot, 6. Dash, 7 Saturnus
de Moeien, 8 Trivos, 9. S.V.S. 2 10. Duno.

Overige uitslagen: ds. prom. kl. Dash 2 -
Isala 3 0-3: ds. Ie kl. Vios l - Dash 4 2-1:
Bruvoc 2 - Dash 3 0-3: ds. 2e kl. Dash 5 -
Vios 4 2-1: Vios 2 - Dash 51-2: ds. 3e kl.
Dash 7 - Hercules 2 2-1: hr. 2e kl. Bruvoc 3 -
Dahs2 1-2.

Tonny Wassink wint cross
"De Graafschapryders"
Tonny Wassink is erin geslaagd om de eer-
ste onderlinge clubcross van "De Graaf-
schaprijders" winnend af te sluiten. Dit ge-
beurde in de Klasse 175 cc en hoger: 2
Tonny Harmsen, 3 Johan Bijenhof, 4. Jan
Koop, 5. Wietse Veenstra.
Klasse 125 cc: 1. Rolf Oostering, 2. Gerrit
Bosch, 3. Robert Helmink, 4. Hans Bosch,
5. Marcel Bulten.
Klasse jeugd 50cc t/m 125cc: l.Tjeerd Sta-
pelbroek, 2. Adrie van Ark, 3. Rob Groot
Tjooitink, 4, Erik van Ark, 5, Gerrit Pardijs.

Dammen
Deze week spelen Johan Krajenbrink en
Wieger Wesselink in de halve finales van
Nederland voor junioren.
Johan Krajenbrink speelt in Beilen. Kans-
hebbers zijn in Beilen Jacob Bosma, Erik
Brunsma, Hendrik v.d. Zee en Johan Kra-
jenbrink
In Westcrhaar komt Wieger Wesselink u i t .
Naast Wesselink zijn de kanshebbers
Klaas Bor, Gerard Jansen, Henk van Kla-
veren en Adri Vermeulen. De eerste drie
plaatsen geven recht op deelname aan de
Nederlandse finale, die in j u l i georgani-
seerd wordt. De nummers 4 van de drie
ha lve finales spelen een barrage om de Ie
plaats van het kampioenschap.

Onderlinge competitie: H. Ruesink - H.
Grotenhuis 1-1, J. Masselink-G. Wassink
1-1, H. Wansink - H. Graaskamp 0-2, J.
Lankhaar - G. Dimmendaal ^fc F.erste
klasse A. A b b i n k - H . F.sselink^Hj. Hoe-
n i n k - B . BruekerO-2.
Jeugd groep l : G. Brummelman-A. Sloe-
tjes 2-0, M. Bocrsbroek - N . d e Kle rk 0-2, J.
Dijk - A. Plijter 2-0, R. Slütter -
pas l - f , E. Brummelman-M.
2, M. v. Burk-J . Slütter 0-2, W b h o f - J .
K u i n 0-2, Groep 2: H. Berenpas - M. Rue-
sink 2-0, E.v. Est -G. B r i n k m a n 2-0, R. Bie-
lawski - B. v. Zuylekom 0-2, H. Bakering-J.
Brandenbarg 0-2, H. Berenpas - R. Bulten
1-1, G. Brinkman - R. Bilawski 2-0, B. v.
Zuylekom - E. v. Est 0-2, M. Rues ink - H.
Bakcring 0-2.

De junioren van DCV zijn gelijk geëindigd
met DVD Doetinchem en hebben zich ge-
plaatst voor de Geldersche finale. De uit-
slag van het treffen met WDV Winterswijk
is : B. Hiddink - F. Zegelink 0-2, W. Wesse-
l i n k - H. SOnderen 1-1, J. K r a j e n b r i n k - M .
Sanders 2-0, H. Hoekman - E. Oonk 2-0.
Het eerste aspirantenteam heeft zich ook
geplaatst voor de Gelderse finale. Ze won-
nen de laatste wedstrijd met 7-1 van DVD
2: A. Hicmcke - E. Kamies I - l , J. Slütter -
K. Dobbinga 2-0, Ej. Wuestenenk - H. l lu -
bers 2-0: W. Berenpas - D. v.d. Bosch 2-0,
Zoals te verwachten was verloren het 2e
aspirantenteam van DVD l , het kampioen-
steam.
De uitslagen zijn J. Dijk - A. v.d. Berg 0-2:
M. Boerkamp - J. Bakker 0-2, M. Bocrs-
broek - W. BakkerO-2, R. Slütter-C. de Wit
0-2.

Engelse dansgroep
op bezoek hij
de "Knupduukskes"
De Vordense folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes" krijgt met de Pasen
bezoek van een Engelse dansgroep uit
Crawley. De groep komt vrijdagavond in
Vorden aan. Zaterdagmorgen kan men
Vorden "bekijken" en inkopen gaan doen.

Voor 's middags is het nog niet helemaal
zeker wat er gaat gebeuren. Het is of een
optreden of een rijtoer door de omgeving
van Vorden georganiseerd door de aan-
spanning "In de Reep'n".

Zaterdagavond verzorgt de groep uit Enge-
land in samenwerking met de "Knup-
duukskes" een optreden in bar-bodega 't
Pantoffeltje. Zondagmiddag wordt een be-
zoek gebracht aan Bronkhorst, waarna zon-
dagavond in het Pantoffeltje gezamenlijk
de maaltijd zal worden gebruikt waaraan
ook Paaseieren te pas zullen komen, 's
avonds vertrekt men naar Borculo om daar
een groot Paasvuur te gaan aanschouwen.

Tweede Paasdag punteren in Giethoorn en
een verbroederingsfeest 's avonds in het
Pantoffeltje. Dinsdagmorgen zullen de
gasten weer naar Engeland vertrekken.

Kollekte Ned. Hartstichting
hvvna l s voorgaande jaren hee l t ook nu de carnavalsvereniging „de Deurdrajers"
hun schouders ge/et onder de collecte van de Nederlandse Ha r t s t i ch t i ng . Als
vr ienden van de H a r t s t i c h t i n g /ijn zij daar erg b l i j mee.
/oals u we l l i ch t weet is het in de/e tijd moei l i jk om aan col lectanten te komen.
Wanneer het ons minder goed gaat, gaan we wat meer nog dan voorheen, aan ons-
zelf denken . Daarom kon één van de geplande collectes in ons dorp al geen door-
gang v inden .
Ook is er in de contactpersoon van de Ned. l l a r t s t i c h t i n g een wijziging gekomen.
Jan ter Beek stopt ermee en heeft een goede plaatsvervanger gevonden in Rob
Schui l t / , l lij /al in de komende tijd de activiteiten van de Ned Hartst ichting coör-
dineren.
De carnavalsvereniging die zich op a l l e r l e i gebied mini fes teerd /oals in sociaal en
cultureel op/icht zeggen wij als har t s t ich t ing bijzonder h a r t e l i j k dank voor het
adopteren van de/e collecte en daarmee ook hun collectanten.
En U geachte le/ers, laat hen niet in de "kou" staan, dan laat U ons, en vele waar-
voor dit geld wordt besteed ook niet in de kou staan. "Laat uw har t spreken".

Verloren en
gevonden
voorwerpen
Verloren
geel/bruine portemonnee, inh. 5 br.
ƒ 10,-, l br. f 25,- en kleingeld; l br.
ƒ 25,-; Mechelse herder geel/bruin;
gouden ring met bloedkoraal; wit/bruin
gevlekte Foxhond; sleutelhander
(hoefijzer) + 5 sleutels w.o. van een
Opel Kadett; l zwarte portemonee met
drukknop inh. verzekeringbewijs;
zadeldek van een fiets; l pauw; heren
digitaal horloge, Seiko; gouden munt ,
koningin Elisabeth, (behoorde aan
armband); l leren d. bruine
handschoen; d. bruine knipportemonee
inh. ƒ 30,—; zwarte herenportemonee,
voorzien van geel plakplaatje; neuswiel-
aanhangwagen; handelaarskenteken 22-
FH—l- '/a; groene fiets Empo; doublé
kettinkje; bruine schapeieren
handschoen; zwarte herenportemonnee
inh. 26,-; dameshorloge zilveren bandje
merk Pontiac; giropasje nr. 2326007;
bruine suede leren handschoen; zwarte
dameshandschoen; leren rijzweep,
bruin; beige/bruin portemoneetje inh.
ƒ 10,--; zwart leren herenportemonee
inh. ƒ 10,--; electronische sigarettenaan-
steker in bruin leren hoesje; sigaretten-
koker (immitatieschildpad) bruin;
blauw/witte muts en leren handschoen;
donkerrode knipportemonee ƒ 25,-.

Gevonden
blauw/rode kinderhandschoen; l paar
kinderhandschoentjes rood/blauw/wit
/groen; beige portefeuille met rijbewijs
etc.; zwarte kinderportemonee inh.
ƒ 1,10; blauw truitje; sleuteletui met 4
sleutel; sportbroekje met 2 kniebescher-
mers; bruine portemonee; broche
(zweepmodel); contactsleutel VW;
horloge cresta digital; zwart sleutel-
mapje met 5 sleutels bruine glacé-
handschoen; zwart leren honderiem met
schakels; bruine knipportemonnee
ƒ 11,70; 2 kammen, pakje shag en
portemonnee; zwarte poes met witte
bef; 3 br. ƒ 10,—, verlovingsring ƒ 16,90
duits geld in zwart lederen portemonnee
en verschillende toegangsbewijzen;
grote haan met witte kraag (grijsachtig);
sleutel in groen mapje; d. bruine heren-
portemonnee inh. ƒ 10,—; 2 sleutels,
vermoedelijk Simca; Baco;
kinderportemonnee totaal inh. ƒ 10,05;

oranje regenpak, maat M; zak met 3
steeksleutels oranje, l bougiesleutel en 2
schroevendraaiers; dameshorloge, merk
Arugo, rond model, zilveren kettinkje
met grote schakel; bruin leren
handtasje; skai bruine handschoen; 400
franse francs; groen trainingspak met
zwarte streep; l bruin leren
handschoen, gevoerd; l br. ƒ 10,-;
grijs/zwart/blauwe parkiet.

Inlichtingen Rijkspolitie Vorden:
Bureau geopend: elke dag van 8.00 uur
tot 18.00 uur.

Paasvuur
Donderdag 8 april wordt er in de wijk Hoe-
tinkhof materiaal verzameld voor een Paas-
vuur. De gemeente heeft hier al een flinke
stapel hout gedeponeerd. Dinsdag en
woensdag zal dat met een bulldozer bijeen
geschoven worden, waarna met behulp
van ladders de stapel donderdag verde op-
getast zal worden. Een en ander wordt in
overleg met de gemeente, de politie en de
brandweer door de werkgroep Leefbaar-
heid georganiseerd. Waarschijnlijk zullen
de padvinders van de David Alfordgroep
ook meehelpen. De ontsteking zal plaats-
vinden op Tweede Paasdag.

(zie advertentie)

8 apr. Bejaardenkring, Dorpscentrum
13 apr. Bejaardensoos, Kranenburg
20 apr. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
22 apr. Bejaardenkring, Dorpscentrum Pa-

sen
24 apr. Warnsveldse Operette uitvoering,

Dorpscentrum
28 apr. Ned. B.v.Pl.Vr.
30 apr. Koniginnebal voor gehuwden en

verloofden in café Eljkelkamp.

Adverteren
in het
plaatselijke blad
contact

Oranjevereniging Vorden
De eerste spontane reacties/aanmeldingen voor lidmaatschap der Oranje-
vereniging zijn binnen. Dit geeft een gevoel van mee- en samenwerking 30
april moet weer een feest worden voor ons ALLEN!!!
Wij hopen dat er nog vele aanmeldingen zullen volgen en daarom zult u
ook wekelijks in de gelegenheid worden gesteld (als u nog geen lid bent) de
mogelijkheid wordt geboden om via onderstaande BON zich op te geven
en in te leveren bij de plaatselijke BANKEN.

29April zal de toneelvereniging T.A.O. uit de Wildenborch de spits
afbijten van het feestprogramma met een zeer goed toneelstuk aldus
diegene die de uitvoering elders hebben bijgewoond. Toch maar weer een
stukje toneel van eigen bodem. Vorden is niet alleen rijk aan eigen
schilderkunst maar ook acteerkunst!!!
Het beloofd een mooie toneelavond te worden. Zorg ervoor dat wij op 29
april in het Dorpscentrum een volle bak hebben.
Het z.g. schot voor de boeg.

Volgende week iets over het morgenprogramma met o.a. de
folkloristische optocht.

Bon

Naam.

Adres.

Plaats

Geeft zich op als lid van de Oranjevereniging voor ƒ per jaar.

(minimum ƒ 7,50).

Handtekening:



Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Een hele pagina gemeentenieuws!
Zoals de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak al ge-
zegd heeft kan de gemeente meer naar buiten treden door
het geven van voorlichting. Dit kan voorlichting zijn over
zowel materiële als immateriële zaken. Een uitvloeisel hier-
van is dat er periodiek meer aandacht aan gemeentezaken
geschonken zal worden dan u gewend was. Wanneer er zich
onderwerpen voor lenen om wat meer uitgediept te worden
dan kunt u in de toekomst een hele pagina gemeente-
nieuws verwachten. Zo zal er binnenkort een bladzijde ge-
vuld worden over het bestemmingsplan Buitengebied. Ook
de "vertrouwde" onderwerpen zullen op deze pagina's niet
ontbreken. Dit keer zal het accent liggen op het onderwerp
openbaarheid van bestuur in de gemeente Vorden, een on-
derwerp dat naar wij menen uw belanstelling zal hebben.

Voor de "nieuwe" wet openbaarheid van bestuur geldt dat -
hoewel reeds van kracht sinds l mei 1980 - het toch nuttig is
om u daarover nader te informeren, mede naar aanleiding
van o.a. het raadsbesluit d.d. 12-1 -1982, tot vaststelling van
een gemeentelijke verordening op de openbaarheid van
bestuur. Deze verordening is ook ondertekend door burge-
meester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zo-
veel zijn bevoegdheden betreft. Van de verordening kan
kennis worden genomen ter gemeente-secretarie, afd. I en
is bovendien zoals gebruikelijk - tegen betaling van de
kosten voor het maken van een kopie - verkrijgbaar.

Onderstaande tekst en de genoemde verordening zijn op-
gesteld door de raadscommissie voor openheid en open-
baarheid van bestuur.

Openbaarheid van bestuur; een toelichting op een nieu-
we wet

Een nieuwe wet
Vanaf l mei 1980 is de Wet
openbaarheid van bestuur
van kracht. De burger heeft
een nieuw recht, namelijk om
kennis te nemen van informa-
tie waarover de overheid be-
schikt. Iedereen kan bij een
Nederlands overheidsorgaan
(van rijk, provincie of ge-
meente) om informatie vra-
gen die in documenten is op-
genomen.

Kon dat voorheen dan niet?
Zeker, al vele jaren verschaf-
fen de voorlichtingsdiensten
van departementen, provin-
cies en gemeenten zoveel mo-
gelijk de inlichtingen waarom
burgers vragen. Er was echter
niet een wet die zie wanneer
een verzoek om informatie
moest worden ingewilligd en
in welke gevallen de overheid
zo'n verzoek mocht weigeren.
Bovendien moest de burger
met een afwijzing van zijn ver-
zoek genoegen nemen; hij
kon nergens in beroep gaan.
De wet openbaarheid van be-
stuur heeft dat veranderd. In
de WOB is bepaald dat over-
heidsorganen in beginsel ver-
plicht zijn een verzoek om in-
formatie in te willigen. Alleen
in uitzonderingsgevallen mag
een verzoek worden afgewe-

zen. Men zou het zo kunnen zeggen: openbaarheid is regel,
geheimhouding is uitzondering. Een overheidsorgaan mag
niet zomaar weigeren informatie te verschaffen omdat het
dit niet wenselijk of niet nodig vindt. In de wet is geregeld in
welke gevalle/L geen informatie wordt verstrekt. Daar moet
de overheid zich aan houden. Als een overheidsorgaan een
verzoek afwijst, kan de burger daartegen in beroep gaan op
grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheids-
beschikkingen (de Wet Arob).

De WOB verlangt van de overheid niet alleen dat zijn infor-
matie verschaft als de burger daarom vraagt, maar ook dat
zij dat op eigen initiatief doet. De overheid doet dat overi-
gens al vele jaren. De bestaande praktijk van overheisvoor-
lichting wordt onder de nieuwe wet zeker voortgezet.
Maar ter wille van de duidelijkheid van het bestuur en om
de burger in staat te stellen zijn inzichten bij het nemen van
beslissingen door overheid tijdig kenbaar te maken, spoort
de wet de overheid tot meer activiteit op dit gebied aan.

Verder verplicht de wet ook de gemeente tot het openbaar
maken, eveneens zonder dat de burger daarom hoeft te vra-
gen, van onder meer de beleidsadviezen van niet-ambtelij-
ke adviescommissies.

Tot wie moet men zich wenden?
De voorlichtingsdiensten van
de overheid hebben informa-
tiepunten, waar de burger
met zijn verzoek om informa-
tie terecht kan. Men kan een
verzoek kenbaar maken door
te schrijven, te telefoneren of
door naar het informatiepunt
te gaan.
Voor een verzoek om infor-
matie bij de gemeente kan
men zich dus schriftelijk wen-
den tot de drie bestuursorga-

nen, te weten raad, burgemeester en wethouders en de bur-
gemeester. Een verzoek om informatie, gericht tot de raad,
wordt ingediend bij de burgemeester. Wordt een verzoek
abusievelijk tot een bestuursorgaan gericht, dat zich daar-
mee niet bezig houdt, dan wordt het verzoek doorgezon-
den.

Voor een monderling verzoek
om informatie bij de gemeen-
te, kan men zich in het alge-
meen wenden tot het ge-
meentehuis, telefoon 05752-
2323.
Indien u aan de telefoniste
mededeelt, waarover u een
inlichting wilt hebben, zal zij
u direct doorverbinden met
degene die de zaak behandelt.
Algemene informatie wordt
verstrekt door de afdeling Al-
gemene Zaken en Voorlich-
ting ter secretarie, toestel 18
of 19.
Hoe preciezer de burger zijn
wensen kenbaar maakt, des te
beter en vlotter kan een ver-
zoek worden behandeld.

Op welke informatie heeft men recht?
De informatie die men kan krijgen moet zijn vastgesteld in
schriftelijke stukken of ander materiaal, zoals foto's, pons-
kaarten en -banden, etc...

Het is niet zo dat de burger
recht heeft op alle informatie
die bij de overheid berust. Zo
zijn er schriftelijke stukken en
ander materiaal, bestemd
voor gebruik binnen de over-
heid, die niet in hun geheel
kunnen worden openbaar ge-

aakt. Men noemt dat "inter-
e dokumenten". Voorbeel-

den daarvan zijn: schriftelijke
adviezen van ambtenaren en
notulen of bandopnamen van
lijke documenten hoeven ech-

penbaarheid te blijven. De
de elementen uit interne do-

C l

interne besprekingen. De
ter niet helemaal buiten
burger heeft er recht op be
cumenten wél te vernemen en dat zijn: feitelijke gegevens,
prognoses, die uit die gegevens zijn afgeleid en beleidsalter-
natieven (mogelijk manieren om een beleid te voeren). Uit
interne documenten wordt geen informatie verstrekt over

gegevens die nog in bewer-
king zijn of die een onvolledig
en daardoor vertekend beeld
zouden geven. Als de over-
heid feitelijke gegevens uit in-
terne documenten verstrekt,
moeten die gegevens gereed
en volledig zijn. Prognoses
moeten in voldoende mate
betrouwbaar zijn. Ook mag in

het algemeen geen informatie worden verstrekt over per-
soonlijke beleidsopvattingen van bestuurders en ambtena-
ren, zoals die in interne documenten zijn neergelegd. Als
een overheidsorgaan informatie verschaft over gegevens in
interne documenten, mag niet blijken van welke personen
die gegevens afkomstig zijn. De gegevens moeten, zoals dat
heet, "in geobjectiveerde form" worden verstrekt. Er is een
bijzondere regel, die zowel voor interne als voor andere do-
cumenten geldt: op gegevens in documenten, die nog aan
personen of instanties moeten worden verzonden of al zijn
verzonden, heeft de burger pas recht als mag worden aan-
genomen dat zij de geadresseerde(n) hebben bereikt.

In welke form wordt de informatie verstrekt?
De gevraagde informatie kan
op verschillende manieren
worden verstrekt. Er kan een
kopie van het betrokken do-
cument worden gegeven.
Overheidsorganen kunnen
ook toestaan van de inhoud
van het document zelfkennis
nemen, bijvoorbeeld doorhet
ter inzage te geven. Een ande-
re mogelijkheid is een uittrek-
sel of een samenvatting van
de inhoud te geven. Soms kan
met het verschaffen van
schriftelijke of mondelinge in-
lichtingen worden volstaan.
Bij het kiezen tussen de ver-
schillende vormen van infor-
matieverstrekking, moet het
overheidsorgaan met de voor-
keur van de verzoeker reke-
ning houden. Als deze een be-
paalde voorkeur uitspreekt,
moet het overheidsorgaan
zich daarnaar richten. Zou
daardoor echter de vlotte
voortgang van de werkzaam-
heden bij het overheidsor-
gaan worden
belemmerd, dan kan voor een
andere vorm worden geko-
zen. De overheid mag kosten
die voor het verstrekken van
informatie moeten worden
gemaakt, in rekening bren-
gen, bijvoorbeeld voor het
maken van fotokopiën.

Hoe snel wordt de informatie gegeven?
Het overheidsorgaan moet de informatie binnen een rede-
lijke termijn verstrekken. Wat een redelijke termijn is,
hangt van de omstandigheden van het geval af. Over heel
wat zaken zal direct of binnen zeer korte tijd mondelinge of
schriftelijke informatie kunnen worden gegeven. Als de be-
handeling van een verzoek meer tijd vergt, kan voor de één

een wachttijd van bijvoor-
beeld twaalf uur te lang zijn,
terwijl een ander er misschien
geen bezwaar tegen heeft de
gevraagde informatie na drie
weken te ontvangen. Meestal
zal het afhangen van de vraag
voor welk doel men de infor-
matie wil gebruiken. Als de
verzoeker dit mededeelt, kan
het overheidsorgaan daarmee
rekening houden. Dit bete-
kent overigens niet dat de ver-
zoeker verplicht zou zijn te
vertellen voor welk doel hij de
informatie wil gebruiken. De
vorm waarin de informatie
wordt verstrekt, speelt ook
een rol. Met het maken van
samenvattingen zal meer tijd
zijn gemoeid dan met het ge-
ven van mondelinge inlichtin-
gen.
In de verordening terzake
heeft de raad van Vorden be-
slist, dat zo spoedig mogelijk
en toch in ieder geval binnen
tien dagen na ontvangst, op

het verzoek moet worden beslist. Deze termijn kan één-
maal met ten hoogste tien dagen worden verlengd.
Wordt een verzoek om informatie tot de raad gericht, dan
moet de burgemeester dat in de eerstvolgende vergadering
aan de orde stellen.

Wanneer wordt geen informatie verstrekt?
Zoals gezegd, wordt uit interne documenten geen informa-
tie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen van be-
stuurders en ambtena^fcn ook niet over gegevens die nog
in bewerking zijn of die^^i vertekend beeld zouden geven.
Daarnaast noemt de wet een aantal algemene uitzonde-
ringsgronden.

Er wordt geen informatie ver-
strekt:
a. indien dit de eenheid van de
Kroon - staatshoofd en minis-
ters - in gevaar zou kunnen
brengen. Die eenheid zou in
gevaar komen als informatie
zou worden verstrekt over de
inhoud van documenten,
waaruit van eventuele me-
ningsverschillen tussen
staatshoofden en kabinet zou
blijken;
b. indien dit de veiligheid van
de staat zou kunnen schaden;
c. indien het betreft bedrijfs-
en fabricagegegevens voorzo-
ver deze vertrouwelijk aan de
overheid zijn medegedeeld.

Het verstrekken van informa-
tie blijft ook achterwege in-
dien en voorzover het belang
daarvan niet opweegt tegen
de volgende belangen:
d. de betrekkingen van Ne-
derland met andere landen;
e. de economische en finan-
ciële belangen van de staat en
andere publiekrechtelijke li-
chamen;
f. de opsporing en vervolging
van strafbare feiten;
g. inspectie, controle en toe-
zicht door of vanwege over-
heidsorganen.
Om bijvoorbeeld de controle
van de technische staat van
voertuigen op de weg doel-
treffend uit te voeren, wordt
nogal eens gebruik gemaakt
van steekproeven. Dergelijke
steekproeven kunnen hun zin
verliezen als daaraan teveel
bekendheid wordt gegeven;

h. het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlij-
ke levenssfeer en de bescherming van medische en psycho-
logische onderzoekresultaten, die individuele gevallen be-
treffen;
i. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of bena-
deling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Afwyzing van het verzoek.
Als de ambtenaar die een verzoek om informatie behan-
delt, meent dat het geheel of gedeeltelijk moet worden af-
gewezen, deelt hij dit aan de verzoeker mede.

Hij verteld dan ook waarom
de gevraagde informatie naar
zijn mening moet worden ge-
weigerd. Ziet de verzoeker de
redelijkheid van het nee in,
dan zal daarmee de zaak zijn
afgedaan. Als de verzoeker te
kennen geeft het niet met de
weigering eens te zijn en zijn
verzoek handhaaft, wordt het
verzoek doorgestuurd naar bij

de gemeenten het gemeentelijk bestuursorgaan, dat het
aangaat, of naar een daartoe door het beslissingsbevoegde
gemeentelijke bestuursorgaan gemachtigde ambtenaar,
indien de verzoeker zijn verzoek handhaaft.

In beroep gaan
Als de verzoeker met de schriftelijke afwijzing geen genoe-
gen wenst te nemen en wil weten of het overheidsorgaan
het verzoek terecht heeft geweigerd, kan hij beroep instel-
len op grond van de Wet administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen (de Wet Arob). Hij moet dit binnen 30
dagen doen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State (Binnenhof l, postbus 20019,2500 E A Den Haag, te-
lefoon 070-657947). De kosten daarvan zijn f75,- voor grif-
fierecht.

De verzoeker kan de Afdeling
rechtspraak vragen als onaf-
hankelijk rechterlijk college
na te gaan of het verzoek al
dan niet terecht is afgewezen.
Een uitspraak van dit college
is beslissend; verder beroep is
niet mogelijk.
Als overigens een bestuursor-
gaan van een gemeente of van
een provincie een verzoek om
informatie schriftelijk heeft
afgewezen, moet men eerst
bij dat orgaan een bezwaar-
schrift indienen, voordat men
bij de Raad van State in be-
roep kan gaan. Tegen een
schriftelijke afwijzing door
een orgaan van de rijksover-
heid kan rechtstreeks bij de

afdeling rechtspraak van de Raad van State beroep worden
ingesteld.

Derde-belanghebbende
Als iemand een overheidsorgaan om bepaalde informatie
vraagt, kan het gebeuren dat die informatie op anderen ,
"derden" genaamd, betrekking heeft. Bij de beslissing of de
gevraagde informatie zal worden verstrekt, moet het over-

heidsorgaan met de belangen
van die derden rekening hou-
den. Zoveel mogelijk moet

• worden vermeden dat derden
LPMV^Cy* door het verstrekken van in-
» « —' formatie schade lijden. Als de

\5 informatie, die op een derde
betrekking heeft, inderdaad
wordt verstrekt, moet het
overheidsorgaan de beslis-

sing en de verstrekte informatie schriftelijk aan die derde
meedelen als hij daarom vraagt. De derde-belanghebben-
de kan dan, als hij dat wil op grond van de Wet Arob in be-
klag gaan.

Informatie verstrekken op eigen initiatief
De wet verplicht overheidsorganen ook op eigen initiatief
informatie te verstrekken, dus zonder dat iemand daarom
heeft gevraagd. Een overheidsorgaan moet uit eigen bewe-
ging informatie over het beleid verschaffen, zodra dit in het
belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

Dit is een aansporing de be-
staande praktijk van informa-
tieverstrekking door de voor-
lichtingsdiensten van de over-
heid voort te zetten en, waar
nodig, te verbeteren. Het kan
gaan om informatie ten be-
hoeve van de voorbereiding
van het beleid, informatie
over het aanvaarde beleid en
informatie ten behoeve van
de uitvoering van het beleid.
De informatie moet in begrij-
pelijke vorm worden ver-
strekt en op een zodanig tijd-

stip dat de burgers hun inzichten in de loop van het be-
stuurs-proces tijdig ter kennis van de overheid kunnen
brengen. De algemene uitzonderingsgronden die eerder al
zijn genoemd, gelden ook voor het verstrekken van infor-
matie op eigen initiatief.

Beleidsadviezen van niet-ambtekjke adviescommissies
Beleidsadviezen die door
niet-ambtelijke adviescom-
missies aan de overheid zijn
uitgebracht, moeten worden
openbaar gemaakt binnen 30
dagen nadat advies is ontvan-
gen.
Niet-ambtelijke adviescom-
missies zijn niet alleen die
commissies waarvan slechts
niet-ambtenaren lid zijn.
Waar het om gaat is dat de
commissie onder haar stem-
gerechtigde leden geen amb-
tenaren telt, die op grond van
hun functie het bestuursor-
gaan al moeten adviseren
over het onderwerp waarover
de commissie advies uit-
brengt.
Ambtelijke adviescommis-
sies bestaan gehee!f ^meng-
de adviescommissies voor
een deel uit zulke ambtena-
ren. De overheid kan de ad-
viezen van zulke commissies

op eigen initiatief openbaar maken, maar zij is daartoe vol-
gens de WOB niet verplicht.



Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belanghebbenden de moge-
lijkheid officieel bezwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwvergunningen treft u on-
derstaand aan. Het indienen van bezwaar is aan een aantal
regels gebonden. Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Belangrijk is even-
wel dat een bezwaarschrift binnen 30 dagen na de datum
van publikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
G. Kuenen, Galgengoorweg 5, voor de bouw van een gara-
ge.

Verleende vergunning voor een collecte
Burgemeester en wethouders hebben voor de periode van
5 april tot en met 12 april een collectevergunning afgegeven
aan de Hartstichting.

Mestvaalten en groenvoederkuilen
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat de mestvaal-
ten en groenvoederkuilen te dicht aan de openbare weg
worden geplaatst. Ingevolge de Algemene Politieverorde-
ning is dat verboden. Mestvaalten en groenvoederkuilen
dienen op een afstand die grote is dan tien meter van wonin-
gen of wegen gestitueerd te zijn.
Wij reken op uw medewerking.

Mededelingen inzake de verkeerstudie
Verkeersvoorzieningen in woonwyken
De beloofde inspraak-avonden, waar de verkeersvoorzie-
ningen per wijk kunnen worden besproken, zullen in de
boerderij bij het gemeentehuis worden gehouden onder-
staand schema:
Maandag 19 april a.s. 19.00 uur wijk Brinkerhof

20.30 uur wijk Hoetinkhof
Donderdag 22 april a.s. 19.00 uur Molenwijk

20.30 uur Boonkwijk

Tekeningen met alternatieven voor mogelijke verkeers-
voorzieningen liggen vanaf heden ter inzage op het bureau
gemeentewerken en in de bibliotheek gedurende ope-
ningsuren.
Op de A-bladen zijn ideeën aangegeven met drempels e.d.;
op de B-bladen staan wegversmallingen vermeld.
Direct omwonenden ontvangen van de inspraakavond nog
een apart bericht; voor overige belangstellenden en belang-
hebbenden geldt dit bericht als uitnodiging. Iedereen is
welkom. Reacties, die reeds ontvangen zijn over verdere
voorstellen mede in de overwegingen worden betrokken.
Aanvullende voorstellen of meningen kunnen nog schrifte-
lijk worden ingediend tot twee dagen voor de inspraakavon-
den. De verdere inspraak op de avonden zelf kan dan mon-
deling plaatsvinden.
Wij hopen dat uit het reeds verrichtte onderzoek, de reeds
ontvangen reacties, en de nu voorgenomen inspraak, oplos-
singen naar voren komen die voor een ieder aanvaardbaar
zijn. Hopelijk kan daarna de uitvoering nog dit jaar plaats-
vinden. Voor Hoetinkhof en Brinkerhof ligt dat zeker in de
bedoeling omdat de voorzieningen daar met het te verrich-
ten herstraatwerk kunnen worden opgenomen.
Zoals u reeds zult hebben gemerkt zijn in de Boonkwijk de
proefopstellingen verwijderd. Mede uit ontvangen reacties
is ons gebleken dat met de "poortwerkingen" volgens deze
proefopstelling niet het gewenste resultaat werd verkregen.
Het materiaal was elders nodig zodat, in afwachting van de
op handen zijnde definitieve beslissing, de voorzieningen
zijn verwijderd. Ook in de andere wijken hebben de
proefopstellingen uitgewezen, dat "poortwerking" aldaar
niet wenselijk is. Deze proefopstellingen zullen worden
verwijderd zodra een beslissing is genomen over de defini-
tieve voorzieningen.

Het schaven van zandwegen
Belanghebbenden die het schaven van zandwegen tegen
verminderd tarief door de gemeente willen doen uitvoeren,
dienen hiervan mededeling te doen vóór 24 april aanstaan-
de aan het bureau gemeentewerken. Na vaststelling van
het te betalen bedrag, hetwelk bij vooruitbetaling dient te
worden voldaan, zal de weg in het werkschema van 1982
worden opgenomen.
Bij opgave na 23 april zal op een langere wachttijd gerekend
moeten worden.

Ophalen huisvuil in het Buitengebied
In plaats van maandag, 2e Paasdag, wordt het hu i svu i l in
het bu i tengebied opgehaald op dinsdag 13 apri l a.s.

Sluiting van de secretarie en bureau gemeente-
werken op Goede Vrijdag
De secretarie en bureau gemeentewerken zullen op
Goede Vrijdag (9 april 1982) de gehele dag gesloten
zijn.

KNIPTIP

Bij filmen is een zonnekap on-
ontbeerlijk. Want als de zon
rechtstreeks in de lens schijnt,

worden de kleuren minder briljant.

Voor de Paasdagen zo'n heerlijk

Paas spijs brood
van de Echte Bakker

•ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

PAASMEUBELSHOW
DINSDAG

6
APRIL

WOENSDAG

7
APRIL

DONDERDAG

8
APRIL

VRIJDAG

9
APRIL

ZATERDAG

10
APRIL

Koopavonden tot 21.00 uur
Op 6, 7 en 8 april.

Tijdens uw bezoek kunt U kennismaken met de
nieuwste voorjaarskollekties
Ruim 3500 m2 meubelen in alle stijlen

Let op onze speciale aktiekrant
(deze week huis aan huis bezorgt in de hele regio)

EEN VOORBEELD:

Paasprijs:

1095,-
Opvallend gevormde slaapkamer van puur massief eiken.
Een 2-persoons ledikant en 2 nachtkastjes voor een prijs die
binnen ieders bereik ligt!

Geheel massief eiken

LEKTUURBAK
Meeneemprijs

85,-
(zolang de voorraad strekt)

Geniet in de lentetiiiLvan dit
meubelvoordeelfe

Grandioze superscherpe prijzen

bij:

* Gratis reservering en verzekering
voor later aflevering

* Prima service en garantie
* gratis bezorgen door eigen vakmensen
* Extra koopavonden 6, 7 en 8 april
* Kamerbreed tapijt voor de scherpste prijzen

Uit voorraad leverbaar.

3500 M2 MEUBEL- E rAPIJTTOOIMZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK
WONINGTEXTIEL
TAPIJT

HELMINK B.V.
VORDEN

Zutphenseweg 24 -Tel. 05752-1514

Maandagmorgen gesloten

Vrijdags koopavond

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servIce
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Old.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

J A^AwV
KNIPTIP „ojsf
Er gebeurt vaak iets
bijzonders in het ge-
zin. Hou daarom de
camera dicht bij de
hand.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen hij
DROGISTF:RI.I
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke l-dan-service

Te koop: Opel Manta
1600 S. prijs n.o.t.k.
H. Olthof, Het Hoge 48, Vor-
den. Tel. 05752-2588. Tussen
18.00 en 19.00 uur.

Cursus na-zwangerschaps gym

Voor inlichtingen. Mevr. A.
Venhuis - v.d. Graaf,
tel. 1945 (bij voorkeur tussen
17.00- 18.00 uur.).

Te koop: gesloten aanhang-
wagentje, 1 dames rijwiel
klein model, droogmolen.
A.F.J. Waarle, Stationsweg.
14. Vorden. Tel. 2186

Te koop ongeveer 6 mtr. gres-
buis 0 30 cm. voor voederbak-
ken.
Tel. 6744.

Paardrijden. Stoeterij de Hes-
senkamp. Kerkhoflaan 5. Vor-
den. tel. 1737.

Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding voor enkele da-
gen per week.
Tel. 1328.

Deelnemers uit 12 landen aan de
start bij de Int Hengelo-Races
Nu alle contracten met de coureurs /ij n afgesloten, b l i jk t dat niet minder dan 12 landen verte-
genwoordigd zullen /.ijn hij de Int. Hengelo-Races op 2e Paasdag. Daar de wedstrijden voorde
Nederlandse rijders meetellen voor het Kampioenschap van Nederland 1982, is de organise-
rende HAMOVE er van verzekerd ook alle toppers uit eigen land aan de start te knjgen. Dit
geldt zowel voor de klassen 50-425-250-350-500cc als voor de Formule- en Sportklasse.

Hoofd we d strijd is ongtwijfeld de 500cc,
welke over 2 manches wordt verreden, en
waarin Boet van Duimen en Jack Middel-
burg het zwaar te verduren zullen krijgen
tegen Daytona-winnaar Greame Crosby
en wheely-king de Italiaan Graziano Rossi,
beiden lid van het Marlboro-team, onder
leiding van de befaamde Giacomo Agosti-
ni. De organisatie prijst zichgelukkigbeide
laatste rijders te hebben gecontracteerd
vóór Daytona. Na de geleverde prestatie in
Amerika waren zij waarschijnlijk voor de
HAMOVE onbetaalbaar geworden.

Bij gunstige weerstomstandigheden zal
het ronderecord, wegens de grote concu-
rentie, ongetwijfeld verbeterd worden.
Jack Middelburg is recordhouder met een
tijd van 1.48.555 minuut, dat is 150,773
km/uur. Op de rechte stukken van de
"Varsselring", dat 4 haakste bochten heeft,
moet daartoe gereden worden met een
snelheid van ver boven de 200 km/uur.

Enige deelnemers uit het buitenland zijn:
Zwitserland: Hans Muller, Rolf Rütti-
mann; Finland: ReinoEskelinen, EeroHy-
varinen, Pekka Nurmi; Australië: Greame
Mc. Gregor; Zuid-Afrika: Alan North, Jon
Ekerold; Duitsland: Martin Wimmer,
Bernd Stief, Günther Dreier, Manfred
Goldstein, Gustav Reiner, Gerhard Sin-
ger, Martin Hubrig, Bernd Rosbach; Bel-
gië: Chris Beart; Zweden: Per Bam Carls-

son, Tore Alexanderson; Denemarken:
Thomas Pedersen; Nieuw-Zeeland: Grea-
me Crosby; Italië: Graziano Rossi; Fran-
krijk: Stu Avent, Phillippe Coulon.

De traniningen worden op zaterdag 10 ap-
ril gehouden. Deze zijn ook voor publiek
toegangkelijk. De wedstrijden op Paas-
maandag beginnen eerder dan voorgaande
jaren.
Na afloop van de races vindt er een zeer in-
terressante demonstratie plaats van Vete-
raan Race- en Sportmotoren. Vele beroem-
de merken en typen zullen daarbij te zien
en te horen(!) /.ijn.

Bij de start en finisch en in de Boschbocht
staan zittribunes, terwijl in de Veldermans-
bocht en in de Molenbocht statribunes ko-
men.

Veiligheid: 7 televisiecamera's langs de
baan kunnen de wedstrijdleiding het gehe-
le gebeuren op de voet doen volgen. Bij de
molen komt een mobiel hospitaal met chi-
rurgisch arts, narcotiseur en verplegend
personeel. Op 12 posten staan EHBO,
Brandweer, ambulances en artsten opge-
steld.
Ongeveer 350 personen zijn bij de organi-
satie actief betrokken.



m i fflHH
Donderdagavond 8 april van 19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 9 april van 09.00 -18.00 uur
Zaterdag 10 april van 09.00 -16.00 uur

MEUBEL- en TAPIJTSHOW
ANKERSMITbij Woninginrichting

Tijdens de show vele aanbiedingen en extra korting

Groenloseweg 9
Ruurlo telefoon 1239

Zo'n gemakkelijk zittende
sleehak-ballerina heeft alleen
maar voordelen:
't is apart, 't is aktueel...
tot en met de prijs!
Een top-model uit onze
Chérie-collection.

25,-

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

LAG A heeft
alles voor uw
gezellige

Paastafel

LwvD/V boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 05752-3100.

AD VI-R' !N

Brood is lekker en
lekker goedkoop

voor uw ontbijt en lunch

vers van de echte bakker

VANASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

P.S. ons brood is bekroond in Utrecht
met het gouden bakkertje.

Paasaanbiedingen bij

RUURLO

Grote kollekties en scherpe prijzen!
Bij aankoop van een kostuum of kombinatie een

OVERHEMD GRATIS

KINDERJACKS div maten nu 25.

DAMES REGENMANTELS nu a, «. 98,
DLAZ.tno in div. stoffen, ook grote maten tot 54 v.a. U Or

ALCANTARA BLAZERS EN JASJES 465,
IM. ALCANTARA JASJES 209,
ROKKEN EN BLOUSES grote sortenng v a 49.- en 29,

In onze kinderafdeling.

Communiejurkjes mooie koiiektie
Hedenavond koopavond. Konstant open tot 9 uur. Goede Vrijdag geen koopavond

Salades voor de Paasdagen?
Uw bestelling ontvangen wij gaarne ui-
terlijk vrijdag 9 april.
Afhalen : 1 e of 2e Paasdag

Huzarensalade P.P. 5,00
Russisch ei PP7,00
Zalmsalade^ PP7,50
Wij zijn beide Paasdagen geopend!!!

„Se Herberg"
Dorpsstraat 10a, Vorden, tel. 2243.

Voor een gezellige en gezonde paastafel hebben
wij voor u ovenvers

Paasbrood
Krentebrood
Rozijnenbrood
en vele soorten

Brood en broodjes
Alles van de warme Bakker: bestel tijdig bij

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 . 1877

Wij wensen u prettige Paasdagen.

Na een interne verbouwing is onze winkel

VRUDAG 9 APRIL OM 9.00 UUR
weer open.

Wij hebben een geheel nieuwe collectie

TENIMISKLEDING
en enkele leuke aanbiedingen

K LU VERS
SPORT- TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41»VORDEN-Tel.05752-1318



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

«Lekker

Omdat't met iets van
decgroenteman kan.

^ •• Qmdat t nwt iets v«n
r f- cte*6roenternan kan.r

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 8 april
44e jaargang nr. 4

Er wordt veel
gedaan voor

uw hart

Hart- en vaatziekten vormen de grootste
bedreiging voor onze gezondheid.
Wellicht is het mede de tol die we
betalen voorzorgeloze eetgewoonten,
een bewegingsarm bestaan en een
leven vol spanningen.
Hoe dan ook, de tol is te zwaar en
de Nederlandse Hartstichting voert
sinds jaar en dag een verbeten strijd
om daar verandering in te brengen.

In 1981 alleen al gaf de Nederlandse
Hartstichting ruim f 8.000.000-
uit aan steun voorweten-
schappelijk onderzoek, gericht
op het voorkomen, behandelen
en genezen van hart- en
vaatziekten.
Om vitale kennis te ver-
spreiden onder hartpatiënten,
de medische wereld en het
grote publiek werd nog eens
f 4.000.000,- uitgegeven.

Verder schonk de Hartstichting
aan verschillende instellingen
in totaal 40 defibrillatoren weg
kostbare apparaten, waarmee
het hart bij een infarct
opnieuw op gang gebracht
kan worden. En zoals ieder jaar
gingen weer tientallen reani-
matie oefenpoppen naar
nieuwe cursusplaatsen.
In de Hartenark vonden hart-
patiënten samen met hun
partners een nieuwe basis voor
de toekomst en genoten de
kleinste patientjes van een
onbezorgde vakantie.

Met de juiste begeleiding
en nazorg komen veel

patiënten hun hart-
infarct of -operatie

weer helemaal
te boven.

•Reanimatie: sinds enkele jaren
beschikken de belangrijkste stadions
over moderne defibrillatoren van
de Nederlandse Hartstichting.

In de Hartenark vinden de allerjongste
hartpatiëntjes liefderijke en deskundige

begeleiding, tijdens de onbezorgde
vakantieweken, die de Hartstichting voor

hen organiseert.

iZelf kunt i^ft meest
voor uw gezondheid

doen. Daarom neemt
voorlichting zo'n be-

langrijke plaats in bij
de Hartstichting.

Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis in de strijd tegen hart- én vaatziekten.
Daarom wordt dit werk krachtig door de Nederlandse Hartstichting gesteund.

Laat
uw hart
spreken

De Nederlandse Hartstichting doet al
dit belangrijke werk, omdat niemand
anders het doet en ze is daarbij geheel
afhankelijk van uw welwillendheid.
Immers, de waarderingssubsidies die
de Hartstichting van de overheid
ontvangt, dekken nog niet een
half procent van alle uitgaven.
Wij rekenen dus op U in de
Nationale Hartweek.

nederlandse hartstichting ^ 7'J vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10,2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600

SE* '\-

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze blijde gebeurtenis. Of het nu

voor een geboorte danwei verloving of huwelijk is, u wilt iets bijzonders verzenden voor deze geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in een
monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit!

:•. -:•;•' :: • •*•

drukkerij weevers b.v.
nieuwstad 14 — telefoon 1404

:§f: *i;:;. .&-.

<*••:•

iiitcrcsinl



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 1 2/29 van de Wet
ABM ligt vanaf heden op de secretarie van de gemeente
Vorden op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van
1 3.30 tot 1 6.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden ter inzage een verzoek
met bijlagen van:

1. de heer D.G. Wesselink, Zutphenseweg 1 27, 7251
DP Vorden, datum verzoek 16 februari 1982, adres
inrichting Zutphenseweg 127, kadastraal sectie/L,
nummer 117, om een vergunning ingevolge de Hin-
derwet tot het oprichten, of in werking hebben van
een agrarisch bedrijf met mestopslag;

2. de heer H. Helmink, de Eldersmaat 3, 7251 RJ Vor-
den, datum verzoek 1 7 februari 1 982, adres inrich-
ting de Eldersmaat 3, kadastraal sectie N, nummer
19, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor het oprichten of in werking hebben
van een agrarisch bedrijf met mestopslag, alsmede
een propaangasinstallatie.

Aangezien voorhands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen/adviezen
uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn
de door ons opgestelde ontwerp-vergunningen tegelij-
kertijd met de verzoeken om vergunning ter inzage ge-
legd.

Strekking van het ontwerp van de beschikkingen: voor
zover thans rekening valt te houden met de in het ge-
bied waar de inrichting is gelegen in de toekomst te ver-
wachten ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting, is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften, waardoor
eventueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichting
wordt voorkomen of beperkt.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of ontwerpbeschikkingen kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 1 mei 1982. U gelieve daarvoor
een afspraak te maken. Indien men dat wenst, worden
de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaar-
schrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daar-
toe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaar-
schrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Datum: 8 april 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Gazelle-plezier
voor twee!
Wat voor soort fiets u ook
zoekt, Gazelle heeft 'm.

Tot 'n tandem toe.
Ideaal voor weekends
en vakanties.

Wilt u meer weten?
Kom naar ons: voor
advies of de Gazelle-
folder. Onze service
telt voor twee!

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Telefoon 05753-7278

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden.

Te koop tuinmeubelen
Terrasstoelen in wit en bruin.
Pracht collectie kussens met bijpassende tafel-
kleedjes en parasols.
Verder tafels, parasolvoeten, relaxstoelen, strets-
bedden, Unica's, boten, slaapzakken, luchtbed-
den. Ook losse dekjes verkrijgbaar enz. enz. enz.
Voordelige prijzen.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 8.30-18.00 uur
Vrijdag 8.30-21.00 uur.
Zaterdag 8.30-12.00 uur.

„ATOMICA"
Opslag: A. Goossens,
Steenderenseweg 11, Hengelo (Gld.)
tel. 05753-2139.

Kwaliteit kopen.
l

l l
ie**'

Fort kruiwagen
70 liter hobby tuin-

kruiwagen.gegalvaniseerde
bak. Als bouwpakket.
Van 92,60 voor

Labora
hobbyspade
Met stalen blad en 85 cm
essen T-steel.
Van 35,-voor

890,.
J.6S6,.

Gold-N stikstof
Een langwerkende stikstof-
houdende meststof
uitstekend geschikt voor uw
gazon. Geeft geen verbran-
ding, ook niet tijdens droge
perioden.
3 kg zak van 23,25 voor

Wllik

•u

Skü/graskant-
maaier

'Type 537 H. 200 Watt
motor. De gazon-

trimmer met f lauw
gebogen steel voor
optimale werk-

houding. Met
bescherm kap.

Maaibreedte 225 mm.
Van 169,-voor

Heeft u hem al ont-
vangen, die vier pagina's
tellende kleurige
Welkoop tuinkrant '82?
Pagina na pagina fantas-
tische Welkoop aanbie-
dingen voor uw tuin-
onderhoud of uw tuin-
plezier. Kom kijken, kiezen.;
kopen zoals altijd in elk /
seizoen bij Welkoop.
In deze advertentie
alvast een steengoeie
greep uit de Tuinkrant '82.

^

Nijptang
Van het gerenommeerde merk
Knipex. Mag in geen enkele
gereedschapskist ontbreken
Van 14,70 voor

Qualcasffwift E 35
Elektrische korf maaier met
verstelbare maaihoogte,
maaibreedte 35 cm Dubbel
geïsoleerd, radio en TV
ontstoord. Inclusief
grasvangbak.

Van 435,- voor

Klauwhamer
Prima klauwhamer van Zubi-
Ondo, met hickory steel.
Van 14,50
voor 90

L/ronaooor mei
diameter 8 cm.•mmÊ*mm y^rïvv^i—. Van ^ ^

Welkoop voor uw dier 53,75
___^___________ voor

WMr-^m

Houten sleggen
Vierkant model met bandijzer
Voorzien van essen steel
Van 45,75 voor

Rond model
met zware ringen
en zijbeslag,
met essen steel.
Van 59,25 voor

Grondboor
Zeer solide
grondboor voor
alle grondsoorten.
Lengte 125 cm
Diameter 7 cm.
Van 52,30 voor

Grondboor met

J/g

Hoog L
komplL
van da Ie

^toel
fchita"
lel, metaal, kleur wit,
•net kussen (lelietjes

Welkoop
aktieprijs

Welkoop.voor betaalbaar tuinplezier!
••• •..'"•SL. -^«««or-^

Welkoop handmaaier
Uitstekende gazonmaaier voor
een zeer lage prijs. Licht in
gewicht, eenvoudige
bediening. Maaibreedte 33 cm.
Van 149,-voor

Gedroogde
koemestkorrel
De beste organische mest
voor de tuinamateur. Milieu-
vriendelijk en goed voor een
gezonde groei.
In 50 liter zak van 35,75 voor

r

I
mm WiP
kèo|i

doet z'n naam eer aan!

Rontani
hobby-laarzen
Rontani kunststof kuitlaars,
maten 39 t/m 46. Kleuj groen
Van 23,35 voor

95
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Meer dan 150 winkels in Nederland, in uw regio:

HENCELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

W^« Mm •• IIUUIII ^^>l «•«•••• _

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons
terecht met al uw vragen op het gebied van wonen
en bouwen, voor hulp bij aanvragen vergunningen
etc. U wordt direct geholpen, het kost u niets, en
U bent verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 057521787

Pantalons modieus katoen,
ook voor heren. In wit en marine, alle maten

Modecentrum

rr\
r OU

Ruurlo

Halve hectare weiland.
Gelegen aan 't Veile te Rugrlo.
Prijsindicatie f 1 5.000,- k.v.

Ten Kate-Ten Hag Makelaardij b.v.
De Graafschap

Plantsoenstraat 75 - Doetinchem.
Tel. 08340-32491 -34422.



Mannenmode~'82 voor élk moment van de dag
,»«••£

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

GROTE
sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

met
Televisie

reparaties
—p direct

il t naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam \i een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

VORDEN TEL (05752) 1381

Mister Steam is t* huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSfcWEG TEL 05752 1514!

GEMEENTE VORDEN
Inspraakavonden verkeersvoorzieningen in woonwij-
ken.
Te houden in de boerderij bij het gemeentehuis.
Maandag 19 april a.s. 19.00 uur wijk Brinkerhof

20.30 uur wijk Hoetinkhof
Donderdag 22 april a.s. 19.00 uur Molenwijk

20.30 uur Boonkwijk

Tekeningen liggen ter inzage op het bureau gemeente-
werken en in de bibliotheek gedurende openingsuren.

Zie verder onder gemeentenieuws.

Vorden 6 april 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Pasen

Soft ijstaarten

(1 dag van te voren bestellen)

Pasen

7,50
10,00
12,50

Diverse meeneembekers en Milksha-
kes.

Usbuffet „Kerkepad"
Dorpsstraat 8, Vorden, Tel. 1921



£ EIKEN VITRINE
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g EIKEN KAST
C) Massief front van

1995,-Nuo
€
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PAASSHOW
van 8 tot 17 april

NIEKVANHUNIMIK
biedt u het

grootste assortiment meubelen voor de

LAAGSTE PRIJZEN
BANKSTEL 3-1-1 massief eiken, bloemstof.

Openingsprijs l ̂ F%/ \Ji~

Openingstijden:
Dinsdag en woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 9.00 tot 21.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
's Maandags gesloten

ZWARE EIKEN
BANKSTELLEN

Met lederen kussens

Met zware bloemstof of uni.

2190,-
1490,-

MODERNE EE1HOEKEN met rundieder bekleding. Tafel
en 4 stoelen, geheel massief ei-
ken.

Normaal
2875
voor

1890,-

Wij leveren alles uit voorraad. Franco thuis door heel Nederland.
10000 m2 meubeltoonzalen. Keus uit honderden bankstellen.
Alles met onze volledige garantie.

KOMPLETE WONINGINRICHTING

NIEK VAN HUNNIK

Wie wil volkstuintje huren,
1600 m2. Direct te gebruiken.
Te bevragen:
Tel. 08340-23860.

Jij komt toch ook
A.s. vrijdagavond naar de
jeugd-disco in de jeugdsoos
van 19.00 tot 20.30 uur.

Te koop: peugeot racefiets
groen.
Carolien Kramp, 't Kerspel 25.
tel. 05752-2895. Vorden.

Prettige Paasdagen!
wij maken weer dat heerlijke

Paasbrood met amandelspijs
Besteld U vroegtijdig s.v.p.

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U. Tel. 1373

Opheusden
DOMINEESTEEG 14- RUURLO

Tel. 2896 Hattem

Kinderschoenenweek!
Deze week ( 8 t/m 10 april a.s.) op alle

Bunnies - Jimmy Joy
sandalen

10% KORTING

Bij uw kinderschoenenspecialist.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Wegens verhuizing te koop:
goed onderhouden gazon-
maaier als nieuw ATGO de Lu-
xe 14.
Tevens een 4 pit gaskook-
plaat bij
Joh. Bakker, Mulderskamp,
Vorden. tel. 05752-1914.

Te koop. pootaardappelen
Surprise. Jonge konijnen, 2
paar voetbalschoenen
Bekker, Almenseweg 24,
Tel. 2984.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VOOR U NOG STEEDS PARAAT

ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT

IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden, tel. 1619

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Daf kan alleen bij ons!
Bij aankoop van tenminste 6 strekkende meter van

ons kamerbreed tapijt van de maand
betaalt u voor de zesde meter slechts één cent!

Ĝrafiek én Lancia
De Grafiek, modern diagonaal gestreept. Wol versterkt
met acryl. Laat zich perfect kornbineren met de Lancia.
^ Beide in 4 eigentijdse

^ tinten op 400 cm breed.'
1 » Per strekkende meter

Vom^de zesde meter betaalt u slechts één cent!

Woonhuizen
Twee onder één kap

In kasko of kompleet op te leveren voor de prijs die
u past.

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Het Hoge 11,7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

TAK! EASY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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