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Echtpaar Pappersen-Immink
60 jaar getrouwd

Woensdag 26 februari is het echtpaar Pappersen-Immink 60 jaar getrouwd. De heer Willem Papper-
sen is 80 jaar en geboren en getogen Vordenaar. Zijn vrouw Janna Immink is eva^ens 80 jaar en komt
uit Lochem. Beiden genieten nog een goede gezondheid en kunnen nog vololKun hobbies uitoefe-
nen. Ze houden van lezen en muziek: opera en operette.
Tot aan de oorlog was de heer Pappe-
sen koperslager bij de Gems. Tijdens
de oorlog heeft hij veel gezworven en
allerlei dingen gedaan o.a. voor de on-
dergrondse gewerkt.

Na de oorlog kon hij niet meer wen-
nen aan het vaste werk, zodat hij voor

zichzelf is begonnen. Eerst de boer
langs om alles te verkopen wat er zoal
op de boerderij nodig is. Daarna is hij
in lederwaren begonnen, veel in
Noord en Zuid Holland.

Maar Vorden bleef toch trekken en na
10 keer te zijn verhuisd is het echtpaar

in een bejaardentehuis aan de Pas-
torieweg in Vorden neergestreken.
Het echtpaaHieeft 2 kinderen, 5 klein-
kinderen e^B achterkleinkinderen.
Zij houdenreceptie op zaterdagmid-
dag l maat van half drie tot half vijf in
de zaal van de Herberg aan de Dorps-
straat te Vorden.

Raad Vorden keurt

De raad van Vorden heeft maandagavond unaniem het flat gegeven aan de gemeentebegroting 1986. Voor
het eerst sedert vele jaren kwam deze begroting (door personeelsproblemen op het gemeentehuis) zo laat
aan de orde. Burgemeester Vunderink die met name door het CDA daarvoor kritiek kreeg te verduren,
deelde mede dat de begroting 1987 zeer zeker in november aanstaande behandeld zal worden.

Discussies
Tegelijkertijd diende de raad zich
maandagavond uit te spreken over de
meerjarenbegroting 1986 tot en met
1989. Alvorens een besluit werd geno-
men gingen hieraan oeverloze discus-
sies vooraf. Er was nl. verschil van me-
ning over de onroerendgoedbelas-
ting.
Volgens het college is deze meerjaren-

planning alleen uitvoerbaar wanneer
hier met ingang van l januari 1987 een
verhoging van de O.B. van vijf procent
tegenover zal staan.
Het CDA stelde moeite te hebben
deze O.B. jaarlijks tot en met 1989 te
verhogen. De P.v.d.A. plaatste wat
kanttekeningen maar vond wel dat
wanneer men de meerjarenplanning
wil uitvoeren, men aan belastingver-
hoging niet ontkomt.

De VVD fraktie maakte duidelijk ken-
baar dat indien een verhoging van de
O.B. in het najaar noodzakelijk blijkt,
de fraktie achter de visie van het colle-
ge staat. De mening van de raad leek
duidelijk.
Burgemeester Vunderink probeerde
uit te vissen of het college nu daad-
werkelijk met de meerjarenplanning
aan de slag kon gaan, of dat de raad op
gegeven moment nog ergens een
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Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch Ie maken bij receptie gemeentehuis).

1. Uitoefening van het kiesrecht door
personen die in dienstbetrekking /ijn
De burgemeester van Vorden herin-
nert in verband met de op 19 maart
1986 te houden verkiezing van de le-
den van de Gemeenteraad aan de on-
derstaande bepalingen van de kies-
wet.
1. Volgens artikel I 10 der kieswet is ie-
dere werkgever verplicht te zorgen,
dat iedere stemgerechtigde werkne-
mer, die bij hem in dienstbetrekking
is, gelegenheid ontvangt om aan de
verkiezingen deel te nemen, voor zo-
ver hij dat niet buiten zijn werkuren
kan doen.
Deze verplichting geldt niet ten aan-
zien van de werknemers, die binnen
de voor de stemming bepaalde tijd
geen dienst verrichten in een gemeen-
te, waar zij aan de stemming kunnen
deelnemen, of in een aangrenzende

gemeente. Indien laatstgenoemde
werknemers evenwel, om aan de
stemming deel te nemen, niet langer
dan twee achtereenvolgende uren be-
hoeven te verzuimen, geldt vorenge-
noemde verplichting van de werkge-
ver wél.
2. Op grond van artikel X9 der kieswet
wordt de werkgever die de hierboven
vermelde, met opgelegde verplichting
niet nakomt, gestraft met hechtenis
van ten hoogste veertien dagen of
geldboete van ten hoogste vijfenze-
ventig gulden.

2. Rattenbestitjding
Tot 28 februari aanstaande kunt u zich
nog opgeven voor de gebruikelijke
jaarlijkse aktie voor de bestrijding van
ratten. De aktie wordt gehouden in de
week van 3 tot en met 7 maart aan-
staande. Zoals bekend is de bestrij-

ding van ratten in genoemde week
gratis.

3. Wet op de
Stads- en dorpsvernieuwing
Zoals u in de advertentie elders in dit
blad kunt lezen heeft de gemeente-
raad op 24 februari jl. de bijdrage 1986
stads- en dorpsvernieuwing in princi-
pe verdeeld (zgn. budgetbedrag).
In het vervolg van de raadsvergade-
ring, a.s. donderdag, staat nog een wij-
ziging van de subsidieverordening
stads- en dorpsvernieuwing op het
programma.
Gelet op de mogelijkheden om bij de
gemeente een vezoek in te dienen
voor subsidie terzake woningverbete-
ring; herstel rieten daken etc. zal in
een volgende editie van Contact nade-
re informatie hierover worden ver-
strekt.

stokje voor zou kunnen steken. Het
was duidelijk, burgemeester Vunde-
rink wenste honderd procent zeker-
heid opdat men zich op het gemeente-
huis niet een partij werk op de hals
gaat halen waarvan later blijkt dat het
tevergeefs is geweest.
Burgemeester Vunderink baseerde
zijn opvatting op uitlatingen van
raadsleden in de trend van "de diverse
kanttekeningen in aanmerking ne-
mende" etc.
De raad wenste de soep echter niet te
heet op te dienen. Na veel heen- en
weer gepraat, gevolgd door enkele
schorsingen, werd uiteindelijk beslo-
ten de meerjarenplanning 1986 tot en
met 1989 aan te nemen met dien ver-
stande dat de lijst per voorstel zal wor-
den bekeken wat de financiële kon-
sekwenties zijn. De raad gaf het colle-
ge de ruimte in die zin dat mocht blij-
ken dat een verhoging van de onroe-
rendgoedbelasting onvermijdelijk is,
de raad zich hiertegen niet zal verzet-
ten. Kortom het college kan met de
meerjarenbegroting aan het werk
zonder het risico te lopen halverwege
door de raad teruggefloten te worden.

Verhoging afvalstoffenheffing
gehalveerd.
Een ander discussiepunt vormde
maandagavond het collegevoorstel
om de afvalstoffenheffing met 10 pro-
cent te verhogen. Dit "feest" ging niet
door. Tijdens de algemene beschou-
wingen bleek duidelijk dat hier de me-
ningen binnen de frakties uiteen la-
gen.
Het CDA zag voor dit jaar de nood-
zaak van een verhoging vanjten pro-
cent niet zitten. Vijf proc^p vond
men welletjes.

De P.v.d.A. ventileerde een andere
mening: nl. de verhoging niet zoeken
in de heffing zelf maar de ^fciiszak-
ken in prijs te verhogen. Ditmiitte op
bezwaren van wethouder Bogchel-
man die bang was dat daardoor de
Vordenaren dan zelf het huisvuil "er-
gens" gaan deponeren.

Overigens toonde de WD fraktie
zich voorstander om de afvalstoffen-
heffing wel met tien procent te verho-
gen. Wethouder Bogchelman deed
nog een uiterste poging om de raad
over de streep te trekken door te wij-
zen op de extra kosten die de "Armoe-
de" in Lochem (de stortplaats weer de
gemeente Vorden het huisvuil depo-
neert) met zich brengt.

Het college, konstaterende, dat tien
procent verhoging geen haalbare
kaart bleek, stelde daarop een verho-
ging van vijf procent voor. Dit voorstel
werd met zeven stemmen voor (het
CDA en de beide wethouders) en zes
tegen (WD en PvdA) door de raad
aangenomen.
Wethouder Bogchelman: „Beter een
half ei, dan een lege dop".

Geslaagd
Onze plaatsgenotes mevr. A. van
Houte-Dierkx en mevr. S. Oortgiesen-
Zwart deden in Utrecht examen voor
resp. de diploma's lerares kostuum-
en mantalvak, theoretisch gedeelte en
coupeuse kostuum- en mantelvak,
theoretisch gedeelte. Zij slaagden
hiervoor.
Zij volgden hun opleiding bij Dank-
kaerts Modevakschool T. Leuverink-
Eijkelkamp te Zutphen.

Wereldgebedsdag
Op vrijdag 7 maart wordt in de R.K.
kerk aan het Jebbink de dienst gehou-
den voor de jaarlijkse Wereldgebeds-
dag, de dienst is voorbereid door de
vrouwen uit Australië. Zij gaven als
thema aan "kies, dan het leven", het
leven ons gegeven door God.
Een onderwerp dat ons allen zeker
aanspreekt en waarvoor we ons allen
zeker gezamenlijk zullen inzetten.

Tijdens de dienst zal een collecte wor-
den gehouden. De opbrengst van de
collecte is dit jaar o.a. bestemd voor: l.

Het Wiluna project in Australië, aan-
koop van een gemeenschapscentrum
omdat de oude door onbekende oor-
zaak is afgebrand; 2. Het medisch
Centrum van de wereldraad van ker-
ken, financiële steun bieden in haar
voorlichtende werk over de gehele
wereld.; 3. Koffers met inhoud (via de
Memisa, f300,- per stuk) voor vroed-
vrouwen en dorpsgezondheidswer-
kers.
Wij hopen op uw financiële hulp. Het
rouw- en trouwkoor o.l.v. mevr. van
Zandvoort zal in de dienst haar mede-
werking verlenen. Een ieder is van
harte welkom.

Dienst met jongeren
Zondag 2 maart a.s. is er weer een
dienst met jongeren in de N.H. Kerk.
In deze dienst zal voorgaan mevr. Lut-
tikhuizen uit Deventer, zij is zieken-
huispredikante van het St. Geertrui-
denziekenhuis in Deventer en het
P.W. Janssenhuis in Almen.
Muzikale medewerking aan deze
dienst wordt verleend door het jeugd-
en ouderenkoor uit Hellendoorn. Het
koor zal met ca. 70 leden in de dienst
aanwezig zijn.

Mevr. Luttikhuizen zal spreken over
het Koninkrijk van God, dat we niet
voor ons zelf mogen houden; de
vruchten van het volgen van Jezus
moeten zichtbaar zijn. Het is de be-
doeling dat we ons leven vruchtbaar
zijn; dat wil zeggen goede dingen
doen waardoor andere mensen geluk-
kig worden. Na afloop van de dienst is
er gelegenheid een kopje koffie te
drinken in de Voorde. De jeugddienst-
commissie heet jong en oud hartelijk
welkom.

Wehme
De weeksluiting op de Wehme, zater-
dagavond wordt geleid door ds. J. Zijl-
stra.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Ilse Denise Wassink
ONDERTROUWD: E.J.G. Schepers
en B.H. Regelink; J.S. Gerritsen en
J.W.M. Schepers.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A.F. Wehlburg, oud
84 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uurjongerenviering. Zon-
dag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Op 2 maart 3e zondag van de 40-dagentijd:
zondag "Oculi". 10.00 uur mevr. ds.
Luttikhuizen te Deventer. Dienst met
jongeren - koffie na. Schriftlezing Matth.
21: 3346. Kollekte: jeugddienstcommis-
sie.

GEREF. KERK\ORDEN
Zondag 2 maart 10.00 en 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra, H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
l en 2 maart dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

WEEKENDDIENST TANDARTS
l en 2 maart P. Waart, Barchem, tel. 05734-
744. J.G. van Dijke, Hengelo, tel. 05753-
1370. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len 11.30 uur.

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

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

TAFELTJE DEKJE
Maart: mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752M487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Dames noteert u vast maandag 10 maart

modeshow
bij HOTEL BAKKER.

CONFECTIE EN MODE

Zutphenseweg 29 - tel. 05752-1971
72251 DG Vorden

Winterswijk, Misterstraat 78

Administratiekantoor Vorden B.V.
de Regt Bloemendaal
Ruurlosweg 21 - 7251 LA VORDEN
Telefoon 05752-1485

Voor het verzorgen van Uw

belastingaangifte 1985
zal ons kantoor ook dit jaar weer extra
geopend zijn op de volgende avonden:
WOENSDAG 5 MAART
WOENSDAG 12 MAART
WOENSDAG 19 MAART
van half 7 tot half 9.

U kunt dan, zoals altijd met al Uw
problemen bij ons terecht, immers:
A.K.V.: Het kantoor voor al uw
fiscaal-juridische problemen.

UNIEK IN NEDERLAND
Alles onder één dak!
Voordelig nieuwe en gebruikte
KANTOORMEUBELEN.
Nieuwe woonmeubels met

korting
d.m.v. toonzaal- en beursmod., b-keus,
noodverkopen, eigen import,
fabrieksrestanten enz.

Kuijk's meubelbeurs
Hulshofstraat 8, Lichtenvoorde.
Tel. 05443-71256

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
menteraad in zijn vergadering van 24 februari 1986
heeft besloten tot verdeling van de voor 1986 te ver-
wachten bijdrage in het kader van de stads- en dorps-
vernieuwing, en wel als volgt:

a. woningverbetering (hoofdstuk 2 subsidie-verorde-
ning) en steun aan huurders (hoofdstuk 5)f 109.000,-
b. monumenten en herstel rieten daken
(hoofdstuk 3) f30.000,-
c. midden en kleinbedrijf (hoofdstuk 4) f 0,-
d. overige steun, anders dan steun aan huurders
(hoofdstuk 5) fO,-
e. vebouw bibliotheek (restant 1985) f 16.195,-
f. opstellen bomenplan en parkeerplan f 11.000,-
g. onderzoek riolering de Boonk e.o.
h. bomenherstel bij de N.H. kerk
i. diverse onderzoeken

f 5.500,-
f7.530,-

f 13.500,-

Vorden, 25 februari 1986
De burgemeester van Vorden,
Mr. M. Vunderink.

Groepsles

blokfluit/algemene muzikale
vorming voor kinderen

Informatie:

BOB BEL
Mispelkampdijk 3, Vorden Tel. 05752-3439.

Wie is in het bezit van
een premie toewijzing

Architektenburo de Wijs b.v. heeft een groot aantal type
woningen welke geschikt voor u zijn.

Het type GKP 900 variant kost f 11 2.000,— all in.
inkl. GIW garantie, exkl. bouwkavel.

BOUWBEDRIJF KLEIN ZESSINK NOTTEN B.V.
Beatrixlaan 17, 7255 DB Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2702.

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

Wij houden vrijdag 28 februari INFO-AVOND
van 19.00 uur - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

Uitbreiding van de eigen Worstmakerij!
Nu eigen gemaakte zoutarme

Nagelhout en rookvlees.
Proef... en geef uw oordeel.

geldig
t/m 5 maart

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Biefstuk 250 gr 5,95

VOORDELIGVLEES^
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG
Riblappen kilo 12,90
Hamburgers 6 halen 4 betalen

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per k l 9,90

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boeren-
leverworst
250 gr.

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

1,95

Gebr. Gehakt
150 gr. 1,15

Bij 1 rookworst een
pond zuurkool

WOENSDAG
GEHAKTDAG

SPECIALITEIT

Cordon Bleu
5 halen

4 betalen

GRATIS y h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

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

Alle gekruid gehakt -f
per kilo /f

slagerij jan rodenburg
î DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70 r£S
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Geachte ouders en grootouders,
wij hebben een leuke

jeugdspaarregeling voor u.jaarregelin*

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u «iel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mirter Steam i$ te huur bij:

HELMINK

R.J. v. Overbeeke
• Zelfstandigheid van

ouderen bevorderen

• Goede bereikbaarheid
openbare gebouwen

• Sociale aktiviteiten voor
ouderen ondersteunen
en stimuleren

Te koop: Franklin Stove alles-
brander te gebr. als open-
haard. Ideaal in voor en na sei-
zoen. Afm. H 76, br. 85, d 60
Europ. kwal. f 345,-.
Tel. 05752-2867.

Gevraagd: jongen voor
grasmaaien, motormaaier
aanwezig.
Tel. na 18.00 uur
05752-2647

Wilt U worden opgeleid tot co-
stumiëre, coupeuse, enz? (ca. 1
dag per week)
Wilt U leren knippen en
naaien? Voor beginners en
gevorderden.
Of wilt u leren patroonte-
kenen? (volgens de uitste-
kende Danckaerts-methode;
geheel naar eigen maten).
Vraagt U - geheel vrijblijvend -
informatie bij:
DANCKAERTS
modevakschool
T. Leuverink-Eijkelkamp,
Deventerweg 135 - 7203 AG
Zutphen.Tel. 05750-16204.

KQM EN DOE MEE, met de
gratis kennismakings les van
de gym/spelgroep moeders en
peuters op 5 maart, 11.00 uur in
het Dorpscentrum o.l.v. J.Th.
Wullink, Tel. 2281.

VRIJDAG 28 FEBRUARI

KLAVERJASSEN
AANVANG 20.00 UUR
ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG.

Winterpremie
f 50,- per man per dag

voor binnenschilder- en
behangwerk

Maak er nu gebruik van nog t/m 21
maart. Voor nadere inlichtingen.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

BROOD
lekker gezond en voedzaam
in wel 45 soorten.
Puur natuur en vers van de warme
bakker. Dat proeft u.

WEEKEND AANBIEDING:

Rozijnenbollen
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden -Tel. 1877

Voor O tot 11-jarigen:
de Piek-fijn Spaarrekening

cco
PIEK-FIJN SPAARREKENING J

Kleine kinderen sparen nog niet zelf.
Maar u kunt het ze al wél leren.

Daarom is er de Piek-fijn Spaarrekening
voor kinderen van 0-11 jaar. Een spaar-

vorm met extra hoge rente. Zo leert u ze
al opgroeiend met geld omgaan.

En bouwt u stap voor stap meteen een

aardig kapitaaltje voor ze op.
De Piek-fijn Spaarrekening is een ideaal
begin voor baby's, peuters, kleuters en
lagere schooljeugd.
Informeer er eens naar.
Of vraag de speciale folder "Jongeren
Spaarplan".

De Piek-fijn Spaarrekening
van de bank met des.

Omdat ugraaggoed op de kleintjes past.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
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 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene Schuberlstraat 5 - Nijverheid: Geerdmksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelmina^traat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhooldkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOOHDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decani|eweg 3.



Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje
ILSEDENISE

Ze werd op 20 februari 1986
geboren. We noemen haar

ILSE
Henk, Henny en Barry
Wassink

Het Hoge 5
7251 XT Vorden.

Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
zoon

HARM-JAN
Herman Hartman
Jenny Hartman-

Luimes

19 februari 1986
Dennendijk 7,
7231 RB Warnsveld
Tijdelijk adres het Nieuwe
Spittaal, Ooyerhoekseweg 8,
Warnsveld.

Hartelijk dank voor het feit dat
jullie op zo'n fijne wijze, hoe
dan ook, ons 50-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

FAM. LUIMES

Vorden, februari 1986.

Voor uw blijken van deelne-
ming welke U ons heeft be-
toond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

GERRIT JAN DIJKMAN

zeggen wij U hartelijk dank.

Uit allernaam:
J. Dijkman-Bannink

J.F. Geerken
Aanwezige werk-
gelegenheid behouden

Ondersteuning scholing/
werkervaringsprojekten

Projekten starten voor
langdurig werklozen

Te koop: ZX spectrum 48 k
met extra's. Prof. toetsenbord,
joystickinterface, 1 joystick, 1
light pen interface, 1 lightpen,
1 spraak generator, org. soft
ware, totaal f 490,-.
Tel. 05735-1495.

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

G. Bogchelman
CDA gaat de verkiezing in
met de kernbegrippen:
• Gerechtigheid
• Gespreide

verantwoordelijkheid
• Solidariteit
• Rentmeesterschap

1936 1986

Donderdag 6 maart a. s. hopen onze ouders
en grootouders

HJ.W.STEEGE
en

H.E. STEEGE-LEUNK

de dag te gedenken dat zij 50 j aar geleden in
het huwelijk zijn verbonden.

Ter gelegenheid hiervan houden zij een
receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant "De Boggelaar", Vordenseweg
32, Warnveld.

Kinderen en kleinkinderen.

7231RK Warnsveld, februari 1986
"Ganzenslag"
Hekkelerdijk 10.

In volle vrede en in de zekerheid van zijn geloof, heeft de
Heere op zijn tijd tot zich genomen, mijn lieve huisge-
noot, onze broer, zwager en oom

GERRIT WILLEM NIEUWENHUIS

op de leeftijd van 62 jaar.

Vorden: Ch. Overzet-de Vries
kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld.: A. Hiddink-Nieuwenhuis
Zelhem: H.J. Nieuwenhuis

W.B. Nieuwenhuis-Tijken
Zelhem: H. Nieuwenhuis-Ter Heume
Borculo: G. Nieuwenhuis-Masselink
Zelhem: D. Nieuwenhuis-Nijenhuis

en neven en nichten.

7251 CP Vorden, 25 februari 1986
De Stroet 5.

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum van
de „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 28 februari
van 19.00 tot 19.30 uur.

De rouwdienst waarbij U wordt uitgenodigd zal gehou-
den worden op zaterdag 1 maart om 11.00 uur in „Den-
nenlust", Stephanotisweg 4 te Zelhem, waarna de ter-
aardebestelling zal plaatshebben om 11.45 uur op de
Algemene Begraafplaats te Zelhem.

Met leedwezen namen wij kennisvan het overlijden van
de heer

GERRIT NIEUWENHUIS

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid.

"De Knupduukskes"

Heden is door Zijn Heer thuisgehaald mijn lieve man,
mijn lieve vader

JAN ALBERT NORDE
echtgenoot van M.E. Norde

in de ouderdom van 84 jaar.

M.E. Norde-Norde
Albert Norde

7251 MZ Vorden, 22 februari 1986
„Stegeman"
Kostedeweg 2.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad.

Zaterdag 22 februari is onze beste neef

JAN ALBERT NORDE

ons op bijna 85 jarige leeftijd plotseling door de dood
otnomen.

W. Norde
J.B. Norde-Winkel
J.H. Norde-van Ark

Vorden, februari 1986.

GEBRUIKEN MISBRUIK
VAN MEDICIJNEN
Ja of nee, hoe, hoeveel, hoelang.
Fijn, dat er mensen zijn die niet zo gauw naar medicijnen
grijpen. Jammer dat in bepaalde gevallen mensen te
lang wachten om medicijnen te gebruiken.

Deze onderwerpen zullen besproken worden door
mevr. Haaksma, arts uit Apeldoorn, op woensdag
26 februari, aanvang 19.30 uur in het Dorps-
centrum.

Deze avond wordt georganiseerd door de Vrouwenraad
van Vorden (evt. inl. tel. 2024).

In plaats van kaarten

t
Wij hebben de droeve plicht U in kenniste stellen dat na
een kortstondige ziekte, voorzien van het Heilig Sacra-
ment derZieken van ons is heengegaan, mijn lieve huis-
genoot, onze lieve en zorgzame vader en opa

JACOBUSJOHANNESWOLTERING
weduwnaar van Th. M. Schepers

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: R.B. Lammers-Gol
G.H. Woltering
J.H. Woltering-Woestenenk

Hengelo (G): M.H. Jolij-Woltering
C.R.Jolij

Wilp: Th.M. Wullink-Woltering
D.Wullink

Vorden: J.J. Woltering
G.H A. Woltering-Ebbers
en kleinkinderen

7251 XX Vorden, 26 februari 1986
Het Hoge 34

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum van
de 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.
De avondwake zal plaatshebben op vrijdag 28 februari
in de Christus Koning Kerk, Het Jebbink 6 te Vorden van
20.00 tot 20.45 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de avondwake in boven-
genoemd uitvaartcentrum van 21.00 tot 21.45 uur.

De uitvaartmis zal plaatshebben op zaterdag 1 maart a.s.
vanuit de ChristusKoning Kerk om 14.00 uur, waarna de
teraardebestelling zal plaatshebben om 15.00 uur op
het R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

N a de plechtifheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in Hotel Bakker te Vorden.

Zaterdag 8 maart

hanenverkoop
door het

Vordens Mannenkoor
t.b.v. 50 jarig jubileum

In verband met de opening van onze
zaak in Winterswijk zijn wij a.s.

donderdag 27 februari na 16.00 uur

GESLOTEN
CONFECTIE EN MODE

Zutphensewg 29 - 7251 DG Vorden
Telefoon 05752-1971.

Misterstraat 78 - Winterswijk.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 27,28 feb. 1 mrt.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 kilo

Holl. golden
delicious

1,95
MAANDAG

3 maart
500 gram

gesneden
witte kool

0,55

DINSDAG
4 maart

500 gram
vers gekookte

bietjes
0,95

WOENSDAG
5 maart

500 gram
Holl. Gesn.

andijvie
2,50

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

(fisseïw ^ mode
presenteert:

TREND
SHOW

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.
Wanneer: vrijdag 7 maart 19.30 uur

zaterdag 8 maart 10.30 uur
en 14.00 uur

Waar: daar waar je het direkt kunt
kopen, dus in onze zaak.

Toegang: uiteraard gratis.

IIIIIIIIIIII Hl IIIIIII

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1985
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavonden
5, 12, 19 en 26 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laast.
Gaarne op afspraak.

Keurslager

de 2e week
voordeel-

strippenkaart

24 febr. t/m 1 mrt.
1 kg kippepoten

500 gram
hacheevlees f 1 2,48

UW VOORDEEL f 4,50

KEURSLAGER

VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

VRIJDAG 28 FEBRUARI

KLAVERJASSEN
AANVANG 20.00 UUR
ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG

Vrijdag 7 maart 1986 ver-
werpingsavond bij
Café Eijkelkamp, aanvang
20.00 uur.
Oranje Commissie Medlertol.

't Beeckland
Chr. School voor L.H.N.O.

Het Hoge 41,
7251 X Worden
Tel. 05752-1512.

- Afstudeermogelijkheden
op A-, B-, C- en D-niveau

- Doorstromingsmogelijkheden
vele vormen van
M.B.O. (Middelbaar Beroeps Onderwijs),
K.M.B.O. (Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs) en
andere opleidingen.

- Toelatingseis:
voor het 1 e leerjaar:
8e groep van de basisschool gevolgd hebben
voor het 2e en 3e leerjaar;
onder bepaalde voorwaarden 1, resp. 2 jaar
voortgezet onderwijs.

- Aanmelding
voor het 1 e leerjaar bij voorkeur via de direkteur van
de basisschool.
Voor toelating tot hogere leerjaren kunt u zich
rechtstreeks wenden tot de school.

LA. Nijhoff, dir.

Geef een gezond beleid de beste kans
Stem daarom op de WD

Voor verbetering van mogelijkheden
voor bedrijfsleven, agrarische sector en

recreatie.



Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
of

TAPIJT met de

unieke
CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf-
verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

Te koop: helft of vierdels
van een pink.
B. WUNDERINK,
Ruurloseweg 85, Vorden
Telefoon 6735.

Te koop: enkele nieuwe kin-
derschaatsen met schoen.
Maten 30 t/m 34.
Prijs f 20,-p.p.
Tel. 05752-3018.

Onderhouds adviezen
Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Biedt zich aan: zelfstandige
hulp in de huishouding. 1 of 2
x. per week.
Tel. 2674.

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

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

• Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

met
Televisie

reparaties
- direc»

l i naar

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

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

^2» -̂ ^^^^^^^^^^^^^ ;̂

Gunner
PARIS

IFJEflNS; W.iJÜf

degoet

Model: wijd, halfwijd, strak, bandplooi, spie, dubbele been-
naad: maar ook gewoon recht model.
Uitvoering: streep, ruit, gebleekt, stonewashed, sandwashed, voorgewassen, donker.

Maten: Amerikaanse maten 27-44

de grootste ~
in spijkergoeiï

Zojuist binnengekomen:

Polo's
in de allernieuwste kleuren

Sweatshirts
in de allernieuwste kleuren .291

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO

De ene hypotheek
is de andere met..

De bc|i|;;fiptÉii;il u
daarom altijd e en hypotheek ' * par maatf '

advis|pfpi||̂
Met guristige Condities eit eert aantrekkëlijjc^ rente.

Praat <ïiis$tijd ook ̂

Bij debank wet de
kunt u kiezen.

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

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

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

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

* Alpina, Remmington
Kettingzagen

* Honda, Carraro en Ferrari
tuinbouwtrekkers 2 en 4 wielig
met aanbouwwerktuigen.

* Bladblazers
* Veegmachines

UU W t land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750 1381?.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

siteilt dotltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 27 februari 1986
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ALGEMENE BESCHOUWING V.V.D. ALGEMENE BESCHOUWINGEN C.D A.
DE HEER H. TJOONK: MEVR. AARTSEN-DEN HARDER:

„Bij toekomstig beleid
terughoudendheid betrachten"
Kijkend naar de voor ons liggende meerjaren-begroting, moeten wij helaas, zonder nu direct pessimis-
tisch te zijn, constateren dat de jaren van grote begrotingsoverschotten achter ons liggen. Dit betekent
dat in de komende jaren, bij het formuleren van nieuw beleid, de nodige terughoudendheid betracht dient
te worden. Dit zeker in een tijd, waar velen in onze gemeente zich blijvend geplaatst zullen zien tegenover
een daling van inkomen.
De voor ons liggende meerjaren-be-
groting en investringsnota tot en met
1989, zoals vermeld op lijst A ontmoet
onzerzijds weinig bezwaren. Toch wil-
len wij over een aantal onderdelen en-
kele opmerkingen maken.

Bestemmingsplannen
Onze fractie kan zich geheel vinden in
uw voornemen de mogelijkheden
voor het benutten van de bijgebou-
wen van woningen in het buitenge-
bied te onderzoeken.
Vooral voor startende ondernemers
zou dit mogelijkheden kunnen scha-
pen om met niet al te veel middelen
een begin te maken. Wij gaan dan ook
accoord met uw voorstel om van het
voorlopig batig saldo van 1985
f35.000,- voor dit doel te bestemmen.
Wel vragen wij ons af of dit bedrag vol-
doende zal zijn.
Bij de behandeling van het onderwerp
pand Maalderinkweg 3 is ook door on-
ze fractie reeds het nodige gezegd. Wij
willen ook thans nog eens benadruk-
ken dat onze fractie, met inachtne-
ming van alle belangen, een zo groot
mogelijke vrijheid van allen die wo-
nen of werken binnen onze gemeente
voorstaat.
Dit betekent echter niet, zoals door
enkele in deze raad wel eens wordt be-
weerd, dat wij voor een ongebreidelde
vrijheid zijn.

Omleiding zwaar verkeer
In de vergadering van januari jl. nam
de raad het besluit om het vrachtver-
keer door middel van haakse kruisin-
gen om Vorden te leiden.
Onze fractie zal zich ook in de toe-
komst blijven verzetten tegen plan-
nen die er uiteindelijk toe zullen lei-
den dat, behalve het vrachtverkeer,
ook het personenverkeer om Vorden
geleid gaat worden.
De economische belangen, waarbij
wij vooral denken aan de midden-
stand, die hierdoor geschaad worden
zijn veel te groot. Bovendien zullen de
financiële consequenties voor de ge-
meente en derhalve voor de burgers
onaanvaardbaar hoog zijn. Wel me-
nen wij dat voldoende aandacht be-
steed dient te worden aan de verkeers-
veiligheid. Wij denken hierbij
o.a. aan een veilig rijwielpad langs de
Ruurloseweg, aldus de heer Tjoonk.

Overname zandwegen
Met uw voornemen, geconcretiseerd
in een ook in deze vergadering nog ge-
daan raadsvoorstel, het onderhoud
van de zandwegen over te nemen,
wordt op de valreep tegemoet geko-
men aan een reeds vele jaren bij onze
fractie bestaande wens. Het spreekt
vóór zich dat wij van harte in kunnen
stemmen met uw voornemen.

Verharde wegen
in het buitengebied
Onze fractie is van oordeel dat het on-
derhoud van de wegen in het buiten-
gebied een hogere prioriteit verdient.
Er zal naar middelen gezocht dienen
te worden om te bereiken dat het on-,
derhoud naar voren geschoven kan
worden. Met betrekking tot de recon-
structie van de Baakseweg merken wij
op dat, ons inziens, volstaan zou kun-
nen worden met herstel van verzakte
wegdelen.
De besparing die daardoor onstaat
zou kunnen worden aangewend om
een begin te maken met de recon-
structie van onze wegen, zoals bij-
voorbeeld de Schuttestraat, de Del-
densebroekweg en de Nijlandweg.

Gemeentelijke accomodaties
Uw college stelt dat voor de uitbrei-

ding en verbetering van de gemeente-
werf een bedrag van f800.000,- nodig
is. Daar daarvoor de middelen ontbre-
ken, stelt uw college voor een bedrag
van f400.000,- beschikbaar te stellen
voor verbetering van de werf.
Wij zouden dan ook van u willen ver-
nemen hoe u zich met dit bedrag de
beoogde verbetering van de huidige
werf voorstelt en in hoeverre hiermee
een ook op langere termijn accepta-
bele oplossing wordt bereikt.

Automatisering
Ook voor onze fractie is duidelijk dat,
wil Vorden met de tijd meegaan, de in-
voering van automatisering zal moe-
ten worden gestimuleerd.
Automatisering moet echter geen
doel op zich zijn, maar dient bij te dra-
gen tot efficiency-verbetering, verbe-
tering van de arbeidsomstandighe-
den, verbetering van de kwaliteit van
de dienstverlening en zeker niet in de
laatste plaats tot kostenbesparing.
Wij zouden van uw college willen ver-
nemen of zij aan kan even welke be-
sparingen zij denkt te kunnen realise-
ren met de op korte termijn door te
voeren verdere automatisering.

Materieel Gemeentewerken
Uw college stelt dat aanschaf van een
zelfrijdende kooimaaier tijdbesparing
betekent en de efficiency verhoogd.
De lasten nemen echter wel toe.
Graag zouden wij van uw college wil-
len vernemen welke de besparing is
die tegenover deze kostenstijging
staat en in hoeverre de kwaliteitsver-
betering opweegt tegen deze kosten-
stijging.

Centraal Antenne Systeem
Reeds een aantal jaren is duidelijk dat
het huidige centrale antenne systeem
dient te worden vervangen. Ons is
meegedeeld dat de Gamog vrijblij-
vend een enquête houdt in onze ge-
meente. Onze fractie is van oordeel
dat, alvorens een definitief besluit ge-
nomen wordt, één of enkele alterna-
tieven bekeken dienen te worden. Ge-
zien de slechte kwaliteit zal spoed be-
tracht moeten worden.
Vooruitlopend op de eventuele uitslag
van de enquête van de Gamog, zullen
de alternatieven aan ons voorgelegd
dienen te worden. Wachten op de uit-
slag van de enquête zal alleen maar
vertragend werken en ertoe kunnen
leiden dat wij als raad voor het blok ge-
zet worden.

Gemeentelijke monumenten
Gezien het beperkt bedrag wat be-
schikbaar is, adviseren wij uw college
bij de definitieve opstelling van de lijst
niet al te ambitieus te zijn en ter dege
rekening te houden met de belangen
van de eigenaren.

Toerisme
Met belangstelling ziet onze fractie
uw voorstellen inzake de ontwikke-
ling van het toeristisch beleid tege-
moet. Voor Vorden zal het toerisme in
de toekomst van steeds groter belang
worden.

Graag zou onze fractie zien dat uw
college met voortvarendheid werkt
aan de plannen die er bestaan nabij
het zwembad. Onze fractie is van oor-
deel dat, indien er in de Achterhoek
plaats is voor zo'n project, Vorden niet
door laks te handelen de boot mag
missen.

Bovendien hebben ook verenigingen
in Vorden er belang bij dat de gemeen-
te hier zorgvuldig maar ook snel tot
besluiten komt.

Onderwijs
De wet op het Basisonderwijs heeft
ook voor de Vordense scholen de no-
dige gevolgen. Onze fractie spreekt de
wens uit dat de doorgevoerde veran-
deringen de kwaliteit van het onder-
wijs ten goede zullen komen.

Muziekonderwijs
Met belangstelling ziet onze fractie de
definitieve plannen van uw college
met betrekking tot het muziekonder-
wijs tegemoet.
De indruk bestaat echter dat, omdat
het eindrapport van de Gemeente
Zutphen nog maar recentelijk binnen
is, er nauwelijks nog tijd is voor een
goede afweging.
Bekeken zal moeten worden of, in-
dien nodig, de definitieve beslissing
om al dan niet uit de Muziekschool te
treden nog één jaar langer kan worden
aangehouden.

Regeling jubilea en
huldiging kampioenen
Goede relaties met de Vordense vere-
nigingen i^K>or het goed functione-
ren van d^pbrenigingen van essen-
tieel belang. Door het tonen van be-
langstelling voor het wel en wee van
de Vordense verenigingen geeft het
Gemeentebestuur er blijk van dat zij
zich betreden voelt bij het vereni-
gingsgebeÉBi.
Onze fractie ziet dan ook met belang-
stelling uw plannen in deze tegemoet.

Kunst
Hoewel onze fractie niet afwijzend te-
genover kunst staat, zijn wij van oor-
deel dat f 15.000,- per jaar ten behoe-
ve van de beeldende kunst toch wel
wat te veel van het goede is.

Onroerendgoed belasting en
Gemeentelijke heffingen
Met betrekking tot de afvalstoffenhef-
fing merken wij op dat het onze fractie
betreurd heeft dat niet reeds in het vo-
rig najaar de raad het besluit genomen
heeft dat tarief te verhogen.
Dat ook hier sprake is van een lasten-
verzwaring voor de burgers ontken-
nen wij niet en hebben wij ook nooit
ontkend. Echter waar de onroerend
belasting gezien moet worden als de
sluitpost van de gemeentebegroting,
moeten de overige gemeentelijke hef-
fingen gezien worden als een prijs
voor een verleende dienst.

Hoewel de meerjaren-begroting aan-
geeft dat op niet al te lange termijn er
tekorten zullen ontstaan, zijn wij met
betrekking tot de onroerendgoed be-
lasting van oordeel dat thans nog niet
het moment aangebroken is om een
beslissing te nemen over de komende
jaren.

Tot slot mijnheer de voorzitter, willen
wij van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om college en ambtenaren te dan-
ken voor de wijze waarop ook in 1985
is gewerkt, aldus de heer Tjoonk tij-
dens de algemene beschouwingen
van de VVD.

„Graag betere service
naar het publiek"
We schrijven vandaag 24 februari 1986, op zich een dag als alle andere dagen, voor de ge-
meente Vorden de dag waarop de raad zich moet uitspreken over de ontwerp begrotingen
1986, de ontwerp begroting van het grondbedrijf 1986 en de meerjaren-begroting 1986-
1989. Aan de stukken zoals ze hier voor ons liggen, is door het ambtenarenkorps stevig
gewerkt, en daarvoor willen wij onze waardering uitspreken. Minder waardering is er in
onze fractie echter voor het feit dat we nu pas op 24 februari 2 maanden gaans in 1986, ons
kunnen uitspreken over de begroting 1986. We willen U dan ook zeer nadrukkelijk vra-
gen de begroting 1987 te behandelen in november 1986. Een dergelijk laat tijdstip is voor
onze fractie eigenlijk onaanvaardbaar.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

De redenen waarom dit zo gelopen is,
kennen we allemaal, U hebt ze in uw
nieuwjaarstoespraak zelf ook ge-
noemd. En wij zijn er ons van bewust
dat wij als raadsleden door onze vele
vragen en het mee willen denken in
het beleid, het personeel meer belas-
ten dan enkele jaren geleden, maar
het gaat om zeer wezenlijke zaken, die
voor een groot deel op ons afkomen
vanuit de samenleving en dus vanuit
degenen die wij hier vertegenwoordi-
gen.
Bovendien wordt er van bovenaf ook
steeds meer werk gedropt bij de ge-
meenten. Door de opvulling van een
aantal vacatures, de herbezetting in
het kader van de ADV, en de verder-
gaande automatisering, komt er mo-
gelijk wat ruimte, mocht echter blij-
ken dat dit niet voldoende is, dan blij-
ven wij openstaan voor verdere uit-
breiding van personeel en eventuele
uitbesteding van pieken in de werk-
zaamheden.
Het heeft ons dan ook verband, dat U
voorstel een deel van de g4Pn voor
de herbezetting ADV te gebruiken
voor de verdere uitvoering van de au-
tomatisering. Graag hierover wat na-
dere informatie. Overleg met de com-
missie G.O. over dit punt lij^^ns zeer
noodzakelijk. ^f
Een voltallig personeelsbestand zal
naar we hopen ook leiden tot een be-
tere service naar het publiek, en daar-
door tot een positiever geluid over de
bestuurlijke organisatie van onze ge-
meente.
Een goede relatie tussen gemeentebe-
stuur en bevolking is van groot be-
lang, de bevolking wil wel gezien de
ervaringen van de nieuwjaarsontmoe-
ting en de vorige raadsvergadering.
Laten we als gemeentebestuur daar
dan ook voor openstaan, aldus mevr.
Aartsen.

Werkgelegenheid en
werkloosheid
In het afgelopen jaar is het college
overgegaan tot een actief beleid ten
aanzien van de werkgelegenheid. Het
bezoek van Vordense bedrijven in sa-
menwerking met het GAB en de daar-
uit voortkomende scholings- en
werkervaringsproject, waardoor een
aantal jongeren aan de slag kunnen,
zijn zaken die wij van harte toejuichen
en waarvoor het C.D.A., indien nodig,
meer financiële middelen beschik-
baar wil stellen.
Regelmatig kontakt tussen het ge-
meentebestuur en het vordense be-
drijfsleven lijkt ons een goede zaak,
waardoor sneller ingespeeld kan wor-
den op nieuwe ontwikkelingen en si-
tuaties.
Naast de werkgelegenheid mag ook
de groep mensen zonder betaalde ar-
beid niet vergeten worden, hiervoor
moeten aktiviteiten in samenwerking
met de Stichting Mensen Zonder
Werk ontwikkeld blijven worden.
Niet geheel duidelijk is, welk bedrag
er nog in de reserve aanwezig is voor
de stimulering van de werkgelege-
heid. Er worden 2 bedragen genoemd,
investeringslijst A geeft f48.000,- aan
en het overzicht van de reserves
f37.000,-.

Wegen
De C.D.A.-fraktie is blij dat binnen
zeer afzienbare tijd de vele klachten
over de staat van onderhoud van de
zandwegen tot het verleden zullen
gaan behoren, nu binnenkort daad-
werkelijk tot uitvoering wordt overge-
gaan. Mocht dit niet allemaal in eigen
beheer uitgevoerd kunnen worden,
dan een deel uitbesteden.

Met de door U voorgestelde recon-
structie van de Baakseweg kunnen wij
instemmen, evenals met de toekom-
stige verbetering op lijst B van de
Schuttestraat. Een vraag: waarom as-
falt, heeft dit te maken met de onder-
laag of zijn er andere redenen?
In verband met het toenemende zwa-
re verkeer op de wegen in het buiten-
gebied zou het een goede zaak zijn om
eens te inventariseren welke wegen
nog meer voor reconstructie in aan-
merking zouden moeten komen, dit
zou dan eventueel samen kunnen
gaan met het onderhoud van deze we-
gen", aldus mevr. Aartsen.

Recreatie en toerisme
Onze gemeente heeft gefungeerd als
project-gemeente voor het toeristisch
recreatief ontwikkelingsplan van de
provincie en daar is een plan voor toe-
ristische recreatief beleid op gemeen-
te niveau uit voortgekomen.
Ook de plaatselijke WV schenkt de
nodige aandacht aan de ontwikkeling
van het toerisme in Vorden.
Bij het bovenstaande moet het echter
niet blijven, de C.D.A. fractie vindt
dat er met alle gegevens die op tafel
zijn gekomen iets gedaan moet wor-
den, zij moeten vertaald worden in
concrete plannen en voorstellen in sa-
menwerking met de daarvoor geëi-
gende instanties als plaatselijke,
streek- en provinciale WV en het re-
creatieschap.
Tevens zal waar mogelijk de kans
moeten worden waargenomen om
Vorden te promoten. Graag een reac-
tie uwerzijds hierop en een termijn
waarbinnen we een voorstel met con-
crete plannen tegemoet kunnen zien.
In het streven recreatie en toerisme
uit te breiden, zal echter wel een goe-
de belangen afweging ten opzichte
van het landschap en de landbouw
plaats moeten hebben.

Welzyn
Het welzijnsgebied is een breed ter-
rein, bovendien ook het terrefh waar
we naast overheidsbemoeienissen,
het meest te maken krijgen met aktivi-
teiten die ontwikkeld worden door het
particulier initiatief. Het zal niet onbe-
kend zijn dat het CDA het particulier
initiatief hoog in het vaandel heeft
staan, we spreken van gespreide ver-
antwoordelijkheid, en veel waarde-
ring heeft voor alle burgers die op dit
terrein actief zijn.
De gemeentelijke overheid heeft hier
o.i. vooral de taak aktiviteiten te sti-
muleren, goede voorwaarden te
scheppen, belemmeringen weg te ne-
men en bij eventuele witte vlekken ak-
tie te ondernemen. Enkele aspecten
van het welzijnsterrein willen wij wat
nader onder de loupe nemen.
— Flankerend ouderenbeleid:
Op dit gebied is door het college enige
activiteit ontwikkeld. Waar de CDA-
fractie vooral aan hecht is dat er een
goed samenhangend beleid tot stand
wordt gebracht, in samenwerking met
de betrokkenen zelf en in overleg met
de commissie welzijn. We vernemen
graag op welke termijn we een be-
leidsnota ouderenbeleid tegemoet
kunnen zien.
De provincie biedt dit jaar weer de
mogelijkheid projecten in te dienen
die voor subsidie in aanmerking ko-
men. Kunt U al enig inzicht geven
welke plannen zijn of zullen worden
ingediend en wat de eventuele reactie
van de provincie hierop is.

- Peuterspeelzaal:
In zijn ruim 11-jarig bestaan heeft de
huisvesting van de peuterspeelzaal

voortdurend een "tijdelijk" karakter
gehad. Verschillende pogingen om tot
definitieve huisvesting te komen zijn
op niets uitgelopen.
Nu komt U met een voorstel om de
huidige ruimte, de vergader/instruc-
tieruimte van de sporthal aan te pas-
sen, en gedacht wordt dan aan een ei-
gen entree en toiletruimte.
De problematiek ligt echter ook op
het terrein van de te kleine binnen-
speelruimte en de mogelijkheid tot
buiten spelen.
De C.D.A.-fractie is van mening dat
de peuterspeelzaal na al die jaren
recht heeft op definitieve huisvesting,
en al is het een oneigenlijk gebruik
van de vergader/instruktieruimte,
kunnen we ons er in vinden dat die
plaats definitief wordt, al zijn er wel ie-
dealer plaatsen denkbaar, maar we
zouden er dan wel op willen aandrin-
gen, dat de speelruimte zowel binnen
als buiten aangepast wordt aan de nor-
men.
In uw voorstel missen we wat voor ge-
volgen deze uitbreiding heeft voor de
exploitatiekosten en de huur, moge-
lijk kunt U ons daarover nader infor-
meren.
— Muziekonderwijs:
Sinds 1983 wordt er gewerkt aan een
vorm van muziekonderwijs die voor
een brede laag van de bevolking toe-
gankelijk is. In mei 1984 besloot de
raad het contract met de muziek-
school met 2 jaar te verlengen. In die
periode zou dan een definitieve oplos-
sing gevonden moeten worden. Tot
dit moment heeft ons nog geen voor-
stel bereikt en de angst bestaat bij on-
ze fractie dat we opnieuw in tijdnood
komen en daardoor mogelijk niet de
juiste beslissing nemen.
Naar onze mefting zou uiterlijk in mei
een voorstel over het muziekonder-
wijs door de raad behandeld moeten
worden, daarover zouden we graag
een toezegging uwerzijds ontvangen.
— Sociaal cultureel werk:
De kortingspercentage op de subsi-
dies voor de sociaal culturele vereni-
gingen lopen dermate hoog op, dat
naar onze mening niet meer over kor-
ting gesproken kan worden. De
C.D.A. fractie vraagt zich af, of de hui-
dige subsidie verordening aangepast,
c.q. gewijzigd zal moeten worden, om
toch de verenigingen in staat te stellen
hun belangrijke functie binnen onze
vordense gemeenschap zo goed mo-
gelijk te kunnen blijven vervullen.
Bij de voorbereiding van het nieuwe
sociaal cultureel plan voor de komen-
de vijfjaar zal hier zeker de nodige
aandacht aan geschonken moeten
worden. Bij de behandeling van het
sociaal cultureel programma 1986 wil-
len we nog nader terugkomen op het
in de begroting opgenomen bedrag
voor sociaal cultureel werk.
— Sport:
In het afgelopen jaar zijn er door de
C.D.A. fractie enkele pogingen on-
dernomen om, op uw verzoek aan de
commissie sport, aan te geven hoe de
subsidieverordening voor de sport-
verenigingen er uit zou gaan moeten
zien, nadat de raad uw voorstel voor
een nieuwe verordening in november
1984 had afgewezen.

Uitgangspunt was voor ons de tot op
heden in gebruik zijnde verordening
met een aantal wijzigingen die vooral
betrekking hebben op de zelfwerk-
zaamheid en de doelreserveringen.
We hopen dat binnen afzienbare tijd
er een voorstel op tafel zal liggen, te-
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meer daar het niet geheel ondenkbaar
is dat de sportverenigingen in het ko-
mende jaar ook met een kortingsper-
centage geconfronteerd zullen gaan
worden, aldus mevr. Aartsen.

Gemeentwerf
Nu door de raad in meerderheid be-
sloten is niet tot uitbesteding van be-
paalde taken van de dienst gemeente-
werken over te gaan, kan het niet uit-
blijven dat de gemeentewerf uitbrei-
ding en verbetering behoeft. Een van
de voordelen hiervan zal zijn dat de
dienst efficiënter zal kunnen werken.
Voor de C.D.A. fractie is het echter
wel de vraag of verbetering alleen ge-
noeg is en of het bedrag van
f400.000,- toereikend zal zijn om een
optimale efficiency te bereiken. Het is
voor ons niet ondenkbaar dat er meer
financiële middelen moeten komen
om een goed onderkomen voor de
buitendienst gemeentewerken te
creëren, en wij zouden er de voorkeur
aan geven het goed te doen, eventueel
verplaatsing, in plaats van lapmidde-
len te gebruiken.

'Mochten de nu geraamde bedragen
niet voldoende zijn, dan kan mogelijk
gefaseerd te werk worden gegaan. Ge-
zien de laatste berichten over de opde-
ling van Warnsveld, zal het mogelijk
wel noodzakelijk zijn gefaseerd te
werk te gaan, daar er dan behoefte aan
een grotere werf kan ontstaan, mis-
schien kunnen we dan ook nog een
beroep doen op rijksgelden. Een
eventueel overschot 1986 zou wat on-
ze fractie betreft gebruikt mogen wor-
den voor verbetering van de gemeen-
tewerf. Goede verbetering nu, zal de
exploitatiekosten in de komende ja-
ren lager uit doen vallen dan aangege-
ven. Uw voorstel hierover zien wij
met belangstelling tegemoet.

Riolering
Uw gedachten over het aanvullen van
het fonds voor riolering spreekt de
CDA-fractie aan. Grote projecten als
vervanging van de riolering kunnen
niet enkele jaren opgevangen worden.
Met uw voorstel over deze fondsvor-
ming kunnen wij dat dan ook akkoord
gaan.

Onderwas
Na de invoering van het Basisonder-
wijs in augustus 1985 zal naar we ho-
pen in de loop van 1986 de huisvesting
van alle scholen in orde komen.
Twee voormalige kleuterscholen zul-
len aan hun onderwijsbestemming
onttrokken worden, l school zal om
niet aan een sportvereniging overge-
daan worden, de tweede zal, ondanks
de vele aanvragen geen andere be-
stemming krijgen.
Graag zouden wij van U vernemen
welke plannen U hebt met de vrijko-
mende gronden. Uit de vele aanvra-
gen tot hergebruik van de Timpe blijkt
dat er in Vorden bij een aantal vereni-
gingen de behoefte bestaat te kunnen
beschikken over een eigen ruimte, als
gemeentebestuur zullen we mogelijk
de helpende hand moeten bieden bij
het vinden van dergelijke ruimten,
b.v. door het verlenen van bouwver-
gunningen, wijziging van een bestem-
mingsplan.

Belastingen
"De economie trekt aan", "het gaat
beter met ons land", zijn op dit mo-
ment de termen die je regelmatig in de
media tegenkomt.
Helaas is het echter wel zo dat de
doorsnee burger daar nog niet veel
van merkt. Een gemeentebestuur kan
en mag vrijwel niets doen op het ge-
bied van de inkomens-positie van
haar burgers.
Het enige gebied waar we iets kunnen
doen, zijn de gemeentelijke belastin-
gen en tarieven. De C.D.A.-fractie
heeft in de afgelopen jaren er steeds
op gewezen, dat er een relatie moet
bestaan tussen de lastenverzwaring
en de zaken waarvoor deze lastenver-
zwaring wordt gebruikt.
Voor ons ligt nu de meerjarenbegro-
ting 1986-1989 met een dekkingsplan,
waarin staat aangegeven hoe deze
meerjarenbegroting gemaakt kan
worden, n.l. door de verhoging van de
onroerendgoed belasting met 5% per
jaar.
Met de meerjarenbegroting kunnen
wij akkoord gaan, met uw voorstel om
nu al te besluiten de onroerendgoed-
belasting jaarlijks t/m 1989 met 5% te
verhogen hebben wij moeite.
De C.D.A. fractie wil nu nog niet voor
een aantal jaren vastleggen dat de

o.g.b. zoveel moet stijgen. We willen
liever bij de jaarlijkse begrotingsbe-
handeling bezien, of het dan inder-
daad nodig is de o.g.b. te verhogen en
welke percentage dan eventueel
noodzakelijk is.
Mogelijk is er dan ook beter inzicht op
hoe de aantrekking van de economie
doorwerkt naarde burger. Bovendien
is het in onze ogen geen goede zaak
een volgend college en raad op te za-
delen met een beslissing door ons op
de valreep genomen.
Voor wat betreft uw voorstel de afval-
stoffen met 10% te verhogen blijven
wij bij ons standpunt van november
j.l., en zouden we ook nu willen voor-
stellen tot een verhoging van 5% te be-
sluiten een daardoor het dekkingsper-
centage van 90% op een later tijdstip te
bereiken dan 1987.

Met de verhoging van de begrafenis-
rechten van 10% kunnen wij akkoord
gaan. In het kader van de belastingen
zouden wij U willen vragen goede
voorlichting te blijven geven over de
mogelijkheden van eventuele kwijt-
schelding, vermindering van de ge-
meentelijke belastingen, aldus mevr.
Aartsen.

Automatisering
Een stap zetten op de weg van de au-
tomatisering betekent zo blijkt, datje
geen stapje meer terug kunt doen,
nauwelijks pas op de plaats kunt ma-
ken, maar hurrie up voorwaarts mars
moet gaan.
Onze fractie is bereid verder op de
weg te gaan met de automatisering,
maar zou wel een paar punten ter
overdenking willen meegeven nl:
- goede afstemming op elkaar van de

verschillende geautomatiseerde
gebieden, waardoor optimaal ren-
dement ontstaat

- goed overleg met een betrokken-
heid van het personeel en de com-
missie g.o. voor wat betreft het per-
soneelsbeleid.

En de wens leeft bij onze fractie dat
er tussentijds b.v. per kwartaal, finan-
ciële overzichten aan de raad voorge-
legd kunnen worden, waardoor we in
staat zijn het beleid zonodig bij te stel-
len, aldus mevr. Aartsen tijdens de al-
gemene Beschouwingen van het
C.D.A. A

ALGEMENE BESCHOUWINGEN P.v.dA
DE HEER J. BOSCH:

„Vorden mag gelukkig zijn met
burgemeester Vunderink"
„In /ijn nieuwjaarsrede was burgemeester Vunderink nogal pessimistisch gestemd over het bestuurlijk
tun kt i on eren van onze gemeente, zeker in het licht van wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Wij onder-
schrijven dit sombere beeld gedeeltelijk, al is er anderzijds geen reden om ons geheel de put in te praten.
Wy beschikken over een goed en hard werkend ambtenarencorps. Wy beschikken ook over een burge-
meester, waarmee we - het mag wel eens worden gezegd - in Vorden best gelukkig mogen zijn.

Burgemeester Vunderink is niet zo
zeer het type van een goedmoedige
burgervader, maar wel van een be-
kwaam bestuurder, die veel goede
dingen heeft gedaan voor onze ge-
meente, al is dat niet altijd voor ieder-
een zichtbaar.
Grote waardering hebben wij voor
zijn onpartijdigheid, zijn gevoel voor
wat in zijn ogen nodig en rechtvaardig
is, zonder daarbij onderscheid te ma-
ken naar de maatschappelijke status
van de persoon met wie hij te maken
krijgt, of met diens politieke kleur.
Er zijn niet zo veel bestuurders, die
dat kunnen opbrengen en er zijn ook
maar weinig echte liberalen in dit
land", aldus de heer Bosch (P.v.d.A.).

Bestuurbaarheid
Toch zijn er wel redenen anderzijds
om enigszins somber tegen het be-
stuurlijk funktioneren van onze ge-
meente aan te kijken. Wij noemen
een paar punten en geven wat sugges-
ties tot verbetering.
Raad:
In de raad, in de commissies wordt te
weinig naar eikaars argumenten ge-
luisterd. Er zijn te vaak en te veel voor-
ingenomen standpunten, er is te veel
partijpolitiek of persoonlijk machts-
streven, er wordt - boven alle me-
ningsverschillen uit - minder dan
vroeger naar het belang van onze ge-
meente gekeken.
Er is ook te weinig informeel contact
tussen de frakties, er zijn te veel haan-
tjes, die victorie moeten kraaien.
Men gaat akkoord met voorstellen
(b.v. bestemmingsplannen) en als die
bij de bevolking slecht overkomen,
stelt men zich plotseling als oppositie

op, geeft de burger gelijk en de ambte-
naren de schuld, terwijl die alleen
maar een besluit uitvoeren, dat door
diezelfcte Raad is genomen.
Een wethouder of een fraktie veran-
dert - vlak voor de raadsvergadering -
plotseling van standpunt over een
zaak, die al geruime tijd in behande-
ling is; meestal zonder duidelijke ar-
gumentatie worden collega-wethou-
ders of andere frakties daarbij in de
steek gelaten. Politiek gekonkel ach-
ter de schermen is duidelijk te ruiken
in de raadszaal en leidt tot afkeer van
de geïnteresseerde burger van de ge-
meentepolitiek", aldus Bosch.
De commissies van de beide wethou-
ders funktioneren niet zoals het
hoort. Er is te weinig echte discussie
met de portefeuillehouder, die er
meestal alleen maar zit om te noteren
of een raadsvoorstel een meerderheid
krijgt of niet. Dit leidt weer tot slechte
voorbereiding van een raadsbesluit,
met het gevolg: verwarring en ondui-
delijkheid in de raadsvergadering en
tot irriatie over en weer.
Voorbeeld: toekomst gemeentewer-
ken. Dit alles, beste vrienden, moeten
we ons allemaal aantrekken, want uit-
eindelijk zijn onze inwoners het
slachtoffer van minder goede of on-
doordachte besluiten van zowel Raad
als het College. Uiteindelijk is het een
kwestie van mentaliteit en die behoeft
- naar onze mening - bij alle frakties
wel enige verbetering.

Wat kunnen we - behalve de mentali-
teit - nog verder verbeteren?
- De fraktie, die geen wethouder

heeft, zou een wat beter gestructu-
reerd overleg met het college moeten
hebben, eventueel de college-verga-

deringen via een waarnemer moeten
kunnen bijwonen, teneinde de be-
staande informatieachterstand weg te
werken.
- Ambtelijke adviezen bij voorgeno-
men raadsbesluiten zouden aan ieder
gemeenteraadslid ter beschikking
moeten worden gesteld.

Teneinde de relatie tussen gemeente-
bestuur en bevolking te verbeteren,
stellen wij het volgende voor:
- "Gemeentenieuws" in het Week-

blad Contact is nuttig, maar de stijl is
vaak te moeilijk en te ambtelijk. De
stukken zouden wat populairder ge-
steld kunnen worden.
- Wanneer een burger (bij aanvraag
om vergunningen, bij verzoeken van
welke aard dan ook) langer dan 14 da-
gen moeten wachten op antwoord,
moet hij daarvan op de hoogte wor-
den gesteld, zodat hij in ieder geval
weet dat de zaak in behandeling is en
wanneer hij antwoord tegemoet kan
zien. Dit is een kleine moeite en voor-
komt onnodige irritatie.
- Er zouden binnen afzienbare tijd
meer werkelijke bevoegdheden van
het gemeentebestuur aan de burgerij
(via artikel 61 van de gemeentewet)
moeten worden overgedragen. Te
denken valt aan het sportbeleid, het
ouderenbeleid, het sociaal cultureel
werk in het algemeen. Een moeilijk
punt met risico's, maar zeker het over-
wegen waard als we de mondigheid
van de burgerij willen erkennen en in-
spraak meer dan alleen maar met de
mond willen belijden.
Op het gebied van bijvoorbeeld het
welzijn krijgt de gemeente in de toe-
komst een meer zelfstandige rol en -
binnen een door de raad vastgesteld

kader - zouden organisaties op het be-
treffende gebied en/of individuele
burgers daaraan gestalte moeten kun-
nen geven.

Problemen in de toekomst
Vergrijzing:
De bevolking in Nederland zal in de
toekomst verder vergrijzen, met alle
consequenties van dien. Wij zullen in
de toekomst geconfronteerd worden
met minder inwoners. Dat heeft ge-
weldige consequenties voor de ge-
meente, voor verenigingen en andere
instellingen.
Alle consequenties van deze ontwik-
keling zijn nog niet goed te overzien,
maar een tijdig inspelen op deze ont-
wikkeling achten wij dringend ge-
wenst. Hoe houden we Vorden aan-
trekkelijk als woon- maar ook als
werkgemeente voor de jeugd?
Hoe voorkomen we, dat grote groe-
pen ouderen in de toekomst zich
steeds meer geïsoleerd zullen voelen?
Moeilijke zaken, waar niemand een
pasklaar antwoord op weet. Het plan
om op de plaats van het voormalig
Jeugdcentrum bejaardenwoningen te
bouwen, zou een eerste aanzet kun-
nen zijn voor een eigen, gemeentelijk
ouderenbeleid. Wij ondersteunen dat
van harte, zo zegt Bosch.

Regionale samenwerking
Het is onze opvatting, dat kleine ge-
meenten als Vorden zich in de toe-
komst alleen maar zelfstandig kunnen
handhaven, indien er een goede regio-
nale samenwerking tussen de ge-
meenten blijft bestaan.
Het takenpakket van de gemeenten is
zo gegroeid en zo gecompliceerd ge-
worden, dat zonder adequate regiona-
le ondersteuning een gemeente als de
onze dat niet meer zelfstandig kan
doen.
In dit verband zijn de plannen om het
goed funktionerende gewest Midden-
IJssel op te heffen en te vervangen
door een niet funktionerend gewest
Oost-Gelderland een bedreiging voor
onze zelfstandigheid. Wij wachten
met enige bezorgdheid de beslissing
van de Minister af.

Meerjarenplan (finai^teel)
De afgelopen jaren zijn J^nanciële
middelen van de gemeenten in ons
land sterk aangetast door eenzijdig
door de Rijksoverheid opgelegde
maatregelen:
— er is fors gesnoeid in de^^keringen
uit het gemeentefonds; ^P
— er zijn kosten van de Rijksoverheid
afgewenteld op de gemeenten (WSW
e.d.);
- de bijstandsuitkeringen zijn sterk
toegenomen, zonder dat daar evenre-
dige compensatie van het Rijk tegen-
over stond;
— rijkstaken zijn overgeheveld naar de
gemeenten; het takenpakket van de
gemeente is derhalve vergroot, de be-
schikbare middelen zijn door het Rijk
verminderd.

De boodschap van dit kabinet is heel
laconiek: het gaat allemaal beter met
u, tenzij het al slecht met u ging. En bij
die laatste categorie behoren ook de
meeste gemeenten.
De bestuurlijke mogelijkheden op lo-
caal niveau zijn sterk ingeperkt, het
verzorgingsniveau is in veel gemeen-
ten verminderd en slachtoffers daar-
van zijn wederom die groepen van on-
ze bevolking, die het ook uit andere
hoofde al moeilijk hebben.

Geen belastingverhoging
Toen de bezuinigingsgolf zich aan-
kondigde, heeft onze fraktie zich - in
grote lijnen - op het volgende stand-
punt gesteld:
- handhaving van het verzorgingsni-
veau in onze gemeente;
— geen of nauwelijks verhoging van de
gemeentelijke belastingen;
- om een sluitende begroting te be-
houden: desnoods minder (of selek-
tiever) investeren.

Deze doelstellingen zijn in het alge-
meen tot op heden redelijk gereali-
seerd. Dankzij de in het verleden op-
gebouwde reserves is de pijn van de
rijksbezuinigingen tot op heden in on-
ze gemeente nog niet zo erg voelbaar
geweest.
Aannemende dat dit kabinetsbeleid
zal worden voortgezet, tekenen zich
in de komende jaren wel donkeren
wolken af.

Zonder ombuiging van het beleid
wordt ook onze gemeente geconfron-
teerd met tekorten, die een bedreiging
zullen vormen voor het huidige ver-
zorgingsniveau, en de lasten voor de
burger zullen vergroten.
Nu is het waarschijnlijk wel zo, dat in
de begroting 1986 - en daarmee ook in

de begroting van de jaren daarna - nog
wat verborgen ruimte zit, anderzijds
zullen er ook tegenvallers optreden.
In het algemeen beschouwen we de fi-
nanciële planning van de gemeente
als realistisch.
Hoe en in hoeverre moet het finan-
cieel beleid in de komende jaren wor-
den omgebogen, zonder dat het ver-
zorgingsniveau wezenlijk wordt aan-
getast of de lasten voor de bevolking
sterk zullen stijgen?
Het antwoord daarop is duidelijk:
minder investeren dan in het investe-
ringsschema staat aangegeven en een
duidelijker politieke keuze bij de af-
weging van wat door moet gaan en
wat niet.
De opgesomde investeringen mogen
alle belangrijk zijn (wij hebben er geen
kunnen ontdekken, waarvan wij bij
voorbaat zeggen dat het onzin is); de
beschikbare middelen dwingen tot
een keus:

Gemeentewerken
Wij zouden in overweging willen ge-
ven de investeringen in de sector ge-
meentewerken (totaal 6 ton + l man
uitbreiding) nog eens grondig met de
Raad (of onderdelen daarvan) door te
spreken. Er is over de toekomst van
gemeentewerken genoeg gesproken,
maar eigenlijk weinig echt gediscus-
sieerd.

De discussie (of wat daarvoor door-
ging) is geëindigd in verwarring en on-
duidelijkheid. In tegenstelling tot wat
soms is beweerd, is het uitbesteden
van gemeentelijke taken bij onze frak-
tie best bespreekbaar, mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
— een goede dienstverlening moet ge-
garandeerd kunnen worden;
— er moet financieel voordeel tegeno-
ver staan;
—geen gedwongen ontslagen voor het
gemeente-personeel.
Een echte discussie op bovengenoem-
de punten heeft noch in de commissie
noch in de Raad plaatsgevonden.

Omleiding zwaar verkeer
Wij zijn niet zo gelukkig met de uit-
komst van de raadsdiscussie in janua-
ri. Wij vrezen, dat alleen een recon-
structie van de Dorpsstraat (zonder
vloeiende bochten te maken) de
moeilijkheden eerder zullen vergro-
ten dan wegnemen.

Weliswaar blijft onze fraktie positief
staan tegenover elke poging om het
centrum van het dorp aantrekkelijker
te maken, maar wij kunnen geen me-
dewerking geven aan het besluit van
raadsmeerderheid.

De reserve van f316.000 kan dan ook
o.i. vrijgenomen worden, de Gamog-
winst van f55.000 kan een andere be-
stemming krijgen en nu het vloeiend
maken van de bochten definitief van
de baan is, kunnen de posten voor het
frequenter aanbrengen van slijtlagen
op de Horsterkamp vervallen.

Bij elkaar een extra budgetruimte van
maximaal f 125.000 per jaar, die wel-
licht voor andere doeleinden besteed
kunnen worden (hetzij veilig stellen
voor het bestaande verzorgingsni-
veau, hetzij minder lastenverhoging).

Dekkingsplan
In het dekkingsplan wordt voorge-
steld de gemeentelijke belastingen te
verhogen. Hoewel enige belastingver-
hoging welhaast onvermijdelijk lijkt,
verbinden wij daaraan de volgende
voorwaarden:
— er moet een aktief kwijtscheldings-
beleid voorgemeentelijke belastingen
en tarieven worden opgestart, tenein-
de de lagere inkomenscategrieën te
beschermen;
- de verhoging van de afvalstoffen-
heffing dient te gebeuren in de vorm
van verhoging van de prijs van de plas-
tic zakken i.p.v. een verhoging van de
heffing als zodanig.
- Het investingsniveau mag zeker

niet hoger worden dan zoals weerge-
geven in het ons voorgelegde schema.
Wij beschouwen dat als een absoluut
maximum dat voor onze gemeente fi-
nancieel veranwoord is in de komen-
de jaren.
— het investeringsschema dient op de
eerder door ons genoemde twee pun-
ten nog eens grondig te worden hero-
verwogen.
- de noodzaak van de lastenverho-
ging moet duidelijk kunnen worden
aangetoond, mede in het licht van een
aantal bij de gemeente nog bestaande
niet onaanzienlijke reserves, aldus
sprak de heer J. Bosch maandagavond
in de raad van Vorden bij de behande-
ling van de gemeentebegroting.

Johan N orde blijft
voorzitter van
4In de Reep'n'
Door een aantal leden van de Aan-
spanning 'In de Reep'n' was dinsdaga-
vond een buitengewone ledenverga-
dering uitgeschreven waarin de funk-
tie van voorzitter Johan Norde ter dis-
cussie werd gesteld. Niet vanwege het
feit dat de voorzitter te weinig voor de
vereniging zou doen. Neen, hem werd
een "over-aktief- beleid verweten. Dat
wil zeggen deze verontruste leden
vonden dat de voorzitter teveel zaken
naar zich toe trok, waardoor andere
funktionarissen binnen de vereniging
te weinig aan bod zouden komen.
De vergadering op zich verliep in een
vrij rustige sfeer waarbij toch wel dui-
delijk werd dat er binnen de vereni-
ging wel waardering is voor het werk
dat Norde voor 'In de Reep'n' heeft
verricht. Ook in de toekomst zal hij
zich als voorzitter blijven presenteren
want de motie met daarin de vraag of
de voorzitter gehandhaafd kon blijven
werd door 70 procent van de leden po-
sitief beantwoord.
Tijdens deze vergadering werd af-
scheid genomen van mevrouw van
Druten die een aantal jaren als sekre-
taresse van 'In de Reep'n' heeft gefun-
geerd. Voorzitter Johan Norde bracht
haar dank voor de inzet die zij in al die
jaren aan de dag heeft gelegd.

Landbouwschool
start met nieuwe
onderwijsvorm
Met ingang van l augustus 1986 wordt
de School voor Algemeen Vormend,
Biologisch en Agrarisch Onderwijs te
Vorden (Nieuwstad 49) uitgebreid
met een afdeling voor Individueel
Landbouw Onderwijs (I.L.O.).
Het I.L.O. kenmerkt zich o.a. door
kleinere klassen (12-15 leerlingen) en
is vooral bedoeld voor leerlingen die
gebaat zijn bij een meer individueel
gerichte aanpak.

Hierbij gaat het om leerlingen die een
ruime belangstelling hebben voor de
levende natuur en vooral praktisch ge-
richt zijn. In het I.L.O. gaat men, bij
het leren, uit van aanschouwlijkheid
en concrete situaties. Door de geringe
groepsgrootte biedt het I.L.O. de mo-
gelijkheid om iedere leerling de aan-
dacht te geven waar hij of zij om
vraagt. Evenals in het reguliere L.B .O.
bestaat de mogelijkheid om op ver-
schillende niveau's examen te doen.
Meer informatie hierover kunt u krij-
gen door kontakt op te nemen met de
I.L.O. coördinator dhr. A. Uiterwijk.

Geslaagd
Onze plaatsgenote mevr. J.Th. Wul-
link-Kauffman slaagde dezer dagen
voor het examen "Meer bewegen
voor ouderen". De cursus werd geor-
ganiseerd door de afdeling M.B.v.O.
van de Gelderse Sport Federatie.

Les Princes
Regie: Tony Gatlif; met o.a. Gerard
Darmon, Muse Dalbray. Frankrijk
1985.
Les Princes vertelt van een groep zi-
geuners aan de rand van een stad er-
gens in Frankrijk. Ze leven in een
woonkazerne, bestemd als door-
gangshuis, waar de politie naar wille-
keur af en toe binnenvalt om de
bouwval onbewoonbaar te verklaren.
Met zigeuners hoefje immers nog
minder rekening te houden dan met
krakers. Centrale figuur is Nara, die
zijn vrouw heeft verstoten omdat zij
haar "taak" weigert om hem rijk aan
kinderen te maken, door stiekem de
pil te slikken.
Nara woont met zijn negenjarige
dochter en zijn grootmoeder. Deze rol
wordt gespeeld door de tachtigjarige
actrice Muse Dalbray, die van die ei-
genweize opstandige oude zigeunerin
een schitterende creatie maakt.
De zigeuners leven van dag tot dag.
Nara sharrelt zijn bestaan bij elkaar en
houdt zijn dochter af van haar moe-
der, die op de achtergrond probeert
zijn liefde terug te winnen. Hij moet
zich ook tegen zijn zwagers verweren
en krijgt te maken met de schooljuf-
frouw van zijn kind.
Deze zigeunerwereld kan door nie-
mand anders zo natuurgetrouw ge-
portretteerd worden. Les Princes
heeft iets van een gedramatiseerde
documentaire.
Les Princes is wel een ontroerende
film en bovendien, mede dankzij de
twee hoofdrollen, vaak heel geestig.



% OPEN HUIS %
> FEES1ELUKE HEROPENING >

Vrijdag 28 februari 15.OO - 22.00 uur Zaterdag 1 maart 10.00 - 16.OO uur
Zojuist is de verbouwing van onze winkel-verkoopruimte gereed gekomen.

Hierdoor komt ons uitgebreide programma elektrisch huishoudelijke artikelen, verlichtingsarmaturen e.d. nu nog beter tot zijn recht.

KIJKT U MAAR!!

ENORME
ZUIGKRACHT
en compleet met
veel hulpstukken
type HE 4100
KWALITEIT!

PHILIPS^/
AFB 044 luxe 405 Itr.
diepvrieskist
adviesprijs1150,-
onze prijs59^

OPENINGS-
PRIJS

AWF 564
stoere wasautomaat
adviesprijs 1009,-

'onze prijs799

OPENINGS-
PRIJS

AWB 650
Grote 4,5 kg
droogautomaat
onze prijs J2&;-

OPENINGS-
PRIJS

Onze prijs.2£9r-
OPENINGS- '

PRIJS

Type HE 4300
zeer krachtige
1100 Watt motor
— automatisch

oprolsnoer
— elektronisch

regelbaar enz.
catalogusprijs 499,-
onze prijs AÓ9T-

bPENINGS-
PRIJS

HL 2134 E
PHILIPS lichtgewicht
strijkijzer met
controlelampje en
lang snoer
LET OP!

OPENINGS-
PRIJS

HD 5355 Luxe
12 kops koffiezetter
in witte uitvoering
onze prijs3&r-

OPENINGS-
PRIJS

CASSETTE WALKMAN

Dit is helemaal te gek.
Walkman met
hoofdtelefoon normaal

OPENINGS-
PRIJS

Tevens hebben wij ook aan de Doe-Het-Zelver gedacht en ons magazijn zodanig ingericht dat u wel moet slagen wat betreft

loodgieterswerk c.v. installaties elektra wasmachine onderdelen

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek tijdens het OPEN HUIS waar u dan ook kennis kunt maken met o.a
ƒ het volledige Miele programma (stofzuigers, wasmachines etc.); De Nefit Turbo HR c.v.-ketel

(ZIE ADVERTENTIES ELDERS IN DIT BLAD)

Ordelman & Dijkman
Installateurs; gas, water, elektra, c.VSpalstraat 14 - Hengelo Gld. - TeleWm 05753-1285 b. g. g. 3580

Laat uw stem
niet verloren gaan!

Stem bij
volmacht

lijst 1
Inlichtingen:

Telefoon 1427

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

•i i

B.Z.A. jonge vrouw, 34
jaar, om een hele morgen bij
bejaarde mensen h.h. werk te
doen als vrijwilligster.
Brieven onder nr. 47-1 Bureau
Contact.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Woensdag 5 maart 20.15
uur FILMHUIS VORDEN
LES PRINCES
Regie Tony Gatlif.
Telefoon 1647.

Woensdagavond 12 maart
start een cursus
"BLOEMSCHIKKEN MET
VOORJAARSBLOEMEN"
De cursusduur is 3 lessen.

Opgave en inlichtingen:
WILLEMIEN STEENBLIK-

RIETMAN
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810.

Voor onze filialen te Ruurlo en
omgeving zoeken wij nog enkele

part-time krachten
leeftijd tot 23 jaar.
Interesse?

Bel van Vliet
Tel. 08360-25774 s.v.p. na 14.00 uur.

t Beeckland'
Chr. School voor L.H.N.O.

Het Hoge 41
Tel. 05752-1512

Gevraagd zo spoedig mogelijk

SCHOONMAAKSTER
voor 4 uur per week.

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

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de directri-
ce, mevr. LA Nijhoff, aan wie u ook uw sol-
licitatie kunt richten.

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

Gevraagd,

een meisje
van ca. 16 jaar voor het weekend en

de vakanties die geïnteresseerd is in

het groente en fruitvak.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
's avonds telefoon 6429.

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.

Rabobank
Portugal informatie-avond
met een dia-show en
info stands

Rabobank i.s. m. Portugees
Verkeersbureau, Arke, Hotelplan,
KLM en TAP/Air Portugal.

Maandag 10 maart a.s.
Schouwburg Lochem, Oosten/val 22.
Aanvang 20.00 uur
Toegangskaarten a f 3,50 (incl. kop koffie)
verkrijgbaar bij de RABOBANK.



Rabobank organiseert Portugal avond
De Rabobanken Vorden, Ruurlo, Borculo, Almen-Harfsen en Lo-
chem-Barchem organiseren een reisinformatie-avond over Portugal,
het meest verrassende vakantieland van Europa. Dit vakantieland
dient zich bij de toerist aan in vier delen, te weten Noord-Portugal,
Lissabon, de Algarve en Madeira.
De belangrijkste stad van Noord-Por- Tenslote, ver weg in de Atlantische
tugal is Oporto, aan de wijnrivier de
Douro. Een stad met een heel eigen
bekoring. Wat hier met name opvalt
zijn de gevels, bekleed met tegels in de
meest prachtige kleuren. De Costa
Verde bezit vele gezichten. Naast
glooiende landschappen met karakte-
ristieke plaatsen als Barcelona en Bra-
ga, treft men er schitterende verge-
zichten over brede rivieren en meren
aan.
Lissabon, gelegen aan de rivier de
Taag, herbergt vele oude gebouwen,
grote pleinen, talrijke standbeelden,
gezellige winkelstraten en prima re-
staurants. Opvallend is de kleine wijk
Alfama met smalle straatjes en oude
huisjes. Op steenworp afstand liggen
de badplaatsen Estoril en Cascais met
prima zandstranden en een ideale
branding voor surfers.
De Algarve, het populairste gebied
van Portugal, is rijk aan pure zand-
stranden. Bijvoorbeeld Praia de Rocha
met de mooiste stranden en Albufeira
met het meeste vertier. Keuze in
overvloed.

Oceaan, Madeira. Een eiland met een
bonte bloemenpracht en een schitte-
rende natuur. Ideaal voor wandelaars
en rustzoekers.
De Rabobank wil u graag kennis laten
maken met dit te onbekende vakantie-
land. In samenwerking met Arke, Ho-
telplan, het Portugees Vekeersbureau
en de luchtvaartmaatschappij KLM en
TAP/Air Portugal, organiseren boven-
genoemde Rabobanken een reisinfor-
matie-avond op 10 maart a.s. in de Lo-
chemse Schouwburg te Lochem.

Op deze avond wordt uitgebreide in-
formatie gegeven over de vele vakan-
tiemogelijkheden in Portugal. Een
schitterende dia-show op een zes me-
ter breed scherm en de Portugeese
zanger Rolando Silva, die live op-
treedt, nemen u mee op reis door Por-
tugal. Toegangskaarten a f 3,50 inclu-
sief een kop koffie zijn verkrijgbaar bij
de Rabobanken Vorden, Ruurlo, Bor-
culo, Almen-Harfsen en Lochem-
Barchem. Indien voorradig ook 's
avonds aan de zaal.

Expositie in
"Het Wemeltie"
Expositie van de schilder Franz Ha-
zelzet in "Het Wemeitje", Kieften-
dorp 2, Hengelo Gld. met als thema
"De Bosjesman".
Tijdens zijn reizen door Afrika zag
Franz de rotsschilderingen van de
bosjesmannen. Via litteraire werken
raakte hij geïnspireerd door de cultuur
en het lot van de bosjesman. Hij ver-
moedt dat dit kleine koperkleurige
volk de oudste bewoners van Afrika
zijn. Zowel door blank als zwart zijn
ze teruggedrongen tot de Kalahari
woestijn en zijn sterk in aantal ver-
minderd.
Voor de bosjesman gold de rotsschil-
derkunst als hoogste uitdrukkings-
vorm van hun liefde voor leven en de
diepere betekenis daarachter.
Een deel van de geëxposeerde-goua-
ches van Franz Hazelzet is in tempera
en oost-indische inkt uitgevoerd,
waarbij de aardkleuren het meeste op-
vallen.
Andere te bezichtigen gouaches zijn
ontstaan met de potschilderkunst nog
in het achterhoofd, alleen nu ging de
menselijke beweging een rol meespe-
len. Door het gebruik van andere ma-
terialen n.l. oliepastels en waterverf
ontstonden fellere kleuren combina-
ties.
Verder zijn er aquarellen in blauw, die
getekend en geschilderd zijn met een
fazantenveer.
Franz Hezelzet volgde na zijn studie
sociale geografie te Utrecht, de avond-
opleiding Artibus. Gedurende 6 jaar
heeft hij lessen gehad in schilderen en
tekenen. Hij heeft veel gereisd o.a.
door Afrika, midden- en zuid Ameri-
ka. Gedurende een jaar woonde en
werkte hij in de staat Bahia (Brazilië)
waar hij d.m.v. portretschilderen in
zijn onderhoud voorzag.
De expositie is van 15 februari t/m 8
maart en is behalve maandag en don-
derdag alle dagen geopend van 11-16
uur. U bent van harte welkom.

Vrijwilligers
vakantiewerk
De Landelijke Vereniging van Vrijwil-
ligerscentrales heeft een boekje uitge-
geven met informatie over mogelijk-
heden om in vakantieperiodes vrijwil-
ligerswerk te doen.
Er is een groot aantal organanisaties
in opgenomen die gedurende de va-
kantieperiode(s) met vrijwilligers wil-
len werken.
De aktiviteiten waarvoor vrijwilligers
gevraagd worden zijn zeer verschil-
lend, bijvoorbeeld: begeleiding van
vakantiekampen voor kinderen, ou-
deren, gehandicapten, of zelf aan iets
meebouwen of meedenken.
Per organisatie is een korte beschrij-
ving van de aktiviteiten en aanvullen-
de informatie opgenomen.
Er staan ook een aantal organisaties in
vermeld die werkkampen in binnen-
en/of buitenland organiseren.
Deze brochure is gratis verkrijgbaar
bij het vrijwilligersproject te Zutphen,
VGravenhof 2b.
Men kan zich daar ook in laten schrij-
ven voor bemiddeling naar vrijwilli-
gersvakantiewerk in eigen omgeving.
Organisaties die nog vrijwilligers zoe-
ken voor vakantiewerkaktiviteiten

kunnen hun vraag hier eveneens op-
geven. Deze vraag is in aparte mappen
ook in de vrijwilligersvacaturebanken
te vinden.
Voor verdere inlichtingen en opgaven
kan men bellen met de coördinator
van het Vrijwilligersproject: tel.
(05750)-14067.

Bijeenkomst voor
mensen met MS
Het rayon Doetinchem van de Neder-
landse Miltiple Sclerose Stichting or-
ganiseert een bijeenkomst voor men-
sen met MS, hun begeleiders en be-
langstellenden op donderdag 27 fe-
bruari a.s. in gebouw Het Anker, Lee-
rinkstraat 43 te Doetinchem, aanvang
19.30 uur.
We zijn blij dat we Mariëtte Traas, er-
gotherapeute van Den Ooiman, be-
reid hebben gevonden deze avond te
verzorgen, want zij kan u veel nuttige
en praktische aanwijzingen geven om-
trent onze dagelijkse manier van
funktioneren.
Hierbij valt te denken aan bijvoor-
beeld zitten (pijnklachten die kunnen
ontstaan door een slechte zithouding
of een minder geschikte stoel), ver-
plaatsen (ook door middel van een
rolstoel), huishoudelijke activiteiten
of het uitoefenen van een hobby.

Wij kunnen u deze nuttige avond van
harte aanbevelen, temeer daar Ma-
riëtte Traas haar inleiding zal begelei-
den met het vertonen van dia's en ge-
bruiksvoorwerpen.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden
tot: Mevr. A.A. v.d. Koppel-Ossewaar-
de, Wilgenhage 17, 7002 CJ Doetin-
chem, tel. 08340-30550.

IN VOGELVLUCHT

• Varkenshouderij-kern
Het bestuur van de varkenshouderij-
kern Eibergen/Groenlo e.o. nodigt al
haar leden en huisgenoten uit voor
een algemene ledenvergadering. De-
ze vergadering wordt gehouden op
donderdag 27 februari a.s. in zaal Con-
cordia (meester Nelissenstraat) te Bel-
trum.
De agenda voor deze bijeenkomst ziet
er als volgt uit:
1. Opening; 2. Notulen; 3. Jaarover-
zicht 1985; 4. Begroting en contributie
1986; 5. Bestuursverkiezing: aftre-
dend en niet herkiesbaar zijn de heren
A.J.G. Keunen, Rekken en B.J. Mee-
kes, Groenlo. Als kandidaten worden
door het bestuur voorgesteld de heren
G.H. ten Dolle uit Eibergen en G.J.
Lindenschot uit Ruurlo; 6. medede-
lingen; 7. Rondvraag. Pauze rond
20.30 uur.
9. Inleiding over D.A.V Winterswijk.
Enkele medewerkers van het D.A.V.
(Dierlijk Afval Verwerkingsbedrijf)
destructor te Winterswijk zullen aan
de hand van een dia-serie een inlei-
ding houden over de werkwijze, opha-
len en verwerking van kadavers, in het
bedrijf.
10. Discussie. 11. Sluiting.
Na de pauze is de vergadering ook
voor niet-leden toegankelijk. Ieder-
een is dan van harte welkom.

• CDA
Op woensdag 5 maart a.s. organiseert
het CDA in het kader van de campag-
ne t.b.v. de gemeenteraadsverkiezin-
gen de zesde grote regionale verkie-
zingsmanifestatie in Zutphen.
Deze manifestatie zal plaatvinden in
het Ontmoetingscentrum "Hanze-
hof, Coehoornsingel l te Zutphen.
Naast kandidaten voor diverse ge-
meenteraden uit de directe omgeving
zullen tal van landelijk bekende CDA-
politici aanwezig zijn. Op deze bijeen-
komst die om ca. 19.30 uur begint zal
o.a. het woord gevoerd worden door
CDA-partijvoorzitter drs. P. Bukman,
de voorzitter van de CDA-tweede Ka-
merfractie dr. B. de Vries en CDA-
lijsttrekker voor de Tweede kamerver-
kiezingen, minister-president drs.
R.F.M. Lubbers.

Natuurlijk zijn ook vele kandidaten
voor de Tweede Kamer, CDA-be-
windslieden, Eerste Kamerleden en
leden van het Europese Parlement
aanwezig waarmee de bezoekers per-
soonlijk van gedachten kunnen wisse-
len tijdens het informele gedeelte.

Het programma voor deze bijeen-
komst luidt globaal als volgt:
- opening en verwelkoming met di-
rect daarop aansluitend een kort be-
groetingswoord door CDA-partij-
voorzitter drs. P. Bukman.
- toespraak door CDA-fractieleider
in de Tweede Kamer dr. B. de Vries.
- toespraak van CDA-lijsttrekker en
minister-president drs. R.F.M. Lub-
bers.

Direct na afloop van het officiële pro-
gramma start het informele gedeelte
van de manifestatie waarbij de kie-
zers-bezoekers in de gelegenheid zijn
direct persoonlijk contact te hebben
en te discussiëren met alle aanwezige
CDA-politici.

Sterilisatie-castratie aktie van
de Dierenbescherming afd.
Zutphen e.o.
Wegens gj^e belangstelling en aan
het eind vHimze financiële middelen
zijde, waren we genoodzaakt te stop-
pen met het verstrekken van kortings-
kaarten van deze aktie. Het spreekt
voor zich, dat een ieder die deze kaart
thuis gestmrd kreeg, zijn/haar dier
nog kan ImÊ^ behandelen. Onmidde-
lijk na de eerste advertenties en pers-
berichten begonnen de telefoons te
rinkelen. Te bemerken aan de reacties
is de aktie ook dit jaar (evenals vorig
jaar) goed aangeslagen.Veel informa-
tie werd gevraagd en gegeven.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofFeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke woensdagavond trainen in het
Dorpscentrum.

28 febr. Jong Gelre culturele avond met de
GmvL en NBvPL in de Herberg

6 mrt. Jong Gelre meespeeltheater van
prov. KPJ en CPJ zaal Wildebeest
te Doetinchem

7 mrt. Jong Gelre regio volleybal
Dorpscentrum

10 mrt. Jong Gelre politieke avond met
GMvL en NBvPL in de Herberg

13 mrt. Ledenvergadering St. Deldense
Buurtfeest

14 mrt. Jong Gelre volleybal
Dorpscentrum

15 mrt. Dropping St. Deldense . .
Buurtfeest

22 mrt. dansavond café Eijkelkamp
22 mrt. Jong Gelre provinciale binnen-

sportdag in de Hanzehal Zutphen
24 mrt. Jong Gelre A.J.K. gespreksavond

Dorpscentrum

Zaalvoetbal
Velocitas
Bedrijfs/aalvoetbaltoernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert ook dit jaar
weer een bedrijfszaalvoetbaltoernooi.
Het toernooi wordt gehouden in de
sporthal aan het Jebbink.
De voorrondes vinden plaats op de
maandagen 24 maart; 14 april en 21
april. De finales vinden plaats op
maandag 28 april.
Deelname is open voor Vordense be-
drijven. De spelers dienen daar op de
loonlijst te staan. Gastspelers zijn dus
niet toegestaan.
Tot en met 7 maart kan men zich op-
geven bij de heer K. Bergenhenegou-
wen, Hertog Karel van Gelreweg 16 te
Vorden (tel. 2446). Het inschrijfgeld
bedraagt f 85,- per team.
Inzet is "De Herberg-wisselbeker".
Deze beker is momenteel in bezit van
Drukkerij Weevers.

Velocitas wint met 5-0 van
Andarinyo
Velocitas l heeft weinig moeite gehad
om Andarinyo naar een kansloze 5-0
nederlaag te spelen. In de tiende mi-
nuut opende A. Dijkstra de score 1-0.
F. Bos bepaalde de ruststand op 2-0.
In de tweede helft scoorden F. Bos
(strafschop), J. Leegstra en M. Rou-
wen. Invaller doelman J. Klaassen
voorkwam met enkele goede reddin-
gen een tegentreffer.
Maandagavond 3 maart speelt Veloci-
tas 3 thuis tegen Pavanda 5.

Winst voor heren Dash
De heren van Dash uit Vorden heb-
ben de lastige competitiewedstrijd uit
tegen ABS uit Bathmen met 1-3 ge-
wonnen. Dash ging voortvarend van
start en nam een 1-9 voorsprong.
Door daarna zeer nonchalant te spe-
len eindigde deze set toch nog in een
15-12 nederlaag. In de volgende sets
bleef Dash beter bij de les en kreeg de
thuisclub weinig kansen meer. Dash
speelde aanvallend in die periode be-
ter hetgeen resulteerde iiJBtie seto-
verwinningen op rij te weteWO-15; 5-
15 en 13-15.
Dezer dagen heeft Dash ook meege-
daan aan een volleybaltoernooi geor-
ganiseerd door ABS. Deelnemende
ploegen waren: Isala; Harfi^; Colm-
schate; ABS en Dash. HePrordense
team won de eerste prijs.
Deze week speelt Dash voor de com-
petitie uit tegen de koploper Isala II.

Volleybaluitslagen Dash
De volleybaluitslagen waren bij Dash
als volgt: Dames: Colmschate l -
Dash 1: 0-3; Harfsen l - Dash 2: 1-3;
SVS 5 - Dash 3: 1-2.
Dames beker: WIK - Dash 1: 0-3.
Heren: DCS 3 - Dash 3: 1-2; Dash 4 -
ABS 3: 1-2.
Meisjes: MAK: Dash l -Bruvoc2:3-0;
SVS - Dash 2:3-0; MBK: Dash 2 - Isala
1: 1-2; MCT Dash-Wilp: 2-1.
Jongens B: DSC - Dash: 2-1.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Midwinterrit
4De Graafschaprijders'
De V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
organiseerde zondagmiddag een zo-
genaamde Midwinterrit, een oriente-
ringsrit die tevens meetelde voor het
PCC kampioenschap 1986 afdeling
Gelderland.
De rit met een lengte van 45 kilometer
was uitgezet door de heren Bert Rege-
link en Harry Horsting. Start en finish
waren bij café Schoenaker, waar Bert
Regelink na afloop aan de volgende
personen de prijzen uitreikte:
Auto's A-klasse en PCC: 1. W.D. Wis-
selink, Ruurlo; 2. H. Boudstra, Dam-
woude; 3. H. Cortumme, Toldijk.
Auto's B-klasse en PCC: 1. B. de
Weerd, Voost; 2. J. Mennink, Ruurlo;
3. B.J. Menkhorst, Halle.
Toerklasse leden: 1. T. Enzerink, Zel-
hem; 2. A.J, Eskes, Vorden;. 3. G. van
Veldhuizen, Warnsveld.
Toerklasse niet leden: l . W Oude Wol-
bers, Almelo; 2. H. Kokhuis, Almelo;
3. M. Maalderink, Toldijk.
Bromfietsen: 1. E. Horsting, Vorden;
De aanmoedigingsprijs ging naar G.J.
Arfman uit Vorden.

Dash dames
blijven winnen
De dames van Dash hebben de com-
petitiewedstrijd tegen Colmschate,
welke in Deventer werd gespeeld vrij
gemakkelijk met 3-0 gewonnen. De
setstanden 4-15; 6-15 en 2-15 spreken
voor zich.
Zaterdagmiddag werd, eveneens in
Deventer de bekerwedstrijd tegen
WIK uit Steenderen ook met 3-0 ge-
. wonnen. Hier waren de setstanden

15-10; 15-8 en 15-9. Zaterdag spelen
de dames van Dash voor de competi-
tie uit tegen ABS.

Winst heren Vorden
tegen Roderlo
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond de competitiewedstrijd te-
gen Roderlo III met 8-3 gewonnen. In
de eerste perode had Vorden een 2-1
voosprong dankzij doelpunten van
Martin Siebelink en Rudi Sloot. De
tweede periode werd afgesloten met
3-2. Han Berenpas scoorde voor Vor-
den.
Hans Berenpas en Jaap Stertefeld
zorgden in de derde periode voor een
5-2 voorsprong. De eindstand 8-3
kwam in de laatste periode tot stand
via twee treffers van Martin Siebelink
en een goal van Jaap Stertefeld.

Forse nederlaag aspiranten
De aspiranten van Vorden hebben de
polocompetitie wedstrijd tegen Hou-
trib met niet minder dan 4-13 aan de
broek gekregen. Mark Karmiggelt
scoorde de vier tegentreffers.

"Vorden" kontrakeert
Henk de Weerd
Henk (Charly) de Weerd wordt met
ingang van het volgende voetbalsei-
zoen de nieuwe trainer bij "Vorden".
Het kontrakt met trainer Jan Hendrik-
sen zal namelijk niet worden velengd.
Charly de Weerd is voor Vorden geen
onbekende. In de zeventiger jaren
toen de geelzwarten driemaal achter-
een promoveerden was de Weerd nl.
trainer van het toendertijd zo succes-
volle team met als bekendste speler
Geert Heersink.

DAMMEN
sneldammen voor teams
In de eerste ronde van het sneldam-
men voor teams werd het eerste team
derde met 6 punten achter DVD Doe-
tinchem en DIOS Eibergen met resp.
9 en 8 punten. Topskorer werden
Henk Hoekman en Bertus Nijenhuis
met 9 punten uit 5 wedstrijden.

Het tweede team werd eveneens 3e in
Aalten. Het derde team speelde een
thuiswedstrijd in d'Olde Smidse en
wist, voornamelijk door een verras-
sende overwinning in de eerste ronde
op Terborg. Na een aantal nederlagen
werden nog 3 punten bijgeskoord, wat
een 3e plaats opleverde achter Ter-
borg en Dinxperlo, die beiden 8 pun-
ten hebben. Topskorers werden Wim
Berenpas en Michiel Boerkamp met 6
punten uit 5 wedstrijden.

Distriktsvoorrondes
Na Harry Graaskamp in de hoofdlasse
heeft Bennie Hiddink zich ook in de
finale Eerste klasse geplaatst, door
een wat benauder remise tegen Joop
Heyink. Martin Boersbroek won van
Michael Horst en werd derde. Bertus
Nijenhuis verloor in de hoofdklasse
van Gerhard van Kampen. De poule-
winnaars plaatsen zich voor de di-
striktsfinale, die op 15 maart in Vor-
den worden gestart.

Gelders kampioenschap
Gerrit Wassink is, door een remise te-
gen Gep Leeflang, geplaatst voor de
kwartfinales om het kampioenschap
van Nederland. Hij eindigde met Bert
van Harten en Peter Hoopman op de
gedeelde 3e plaats met 13 punten.
Geert Berends werd kampioen met 17
punten, Chris Jurriens 2e met 14 pun-
ten. Henk Ruesink eindigde als 10e.
In de eerste klasse won Simon Wiers-
ma van Henk van Laar; hij eindigde
als lle met 8 punten.

Henk Hoekman remiseerde met Ber-
ry Peters en eindigde op een gedeelde
4e plaats. Hij valt echter terug naar de
distriksfinale. Jurgen Sluiter wist
Douwe Hokwerda een puntje af te
snoepen, maar blijft op de 10e plaats
staan.

Oudledentoernooi
In de laatste ronde van het oudleden-
toernooi won Dimmendaal van T.
Janssen. Voorzitter Theo Slutter reik-
te na afloop de prijzen uit aan winnaar
H.Scheffer(10uit7),G.Dimmendaal
(9 uit 7) en T. Janssen (8 uit 6). De ove-
rige klasseringen waren: 4. J. Wiersma
sr.; 5. R. Slutter; 6. J. Kuin; 7. G. Bos-
Gosselink; 8. H. Berenpas.

Onderlinge kompetitie
J. Koerselman - J. Slutter 1-1; J. Hoe-
nink - M. Boersbroek 0-2; H. Esselink -
G. Hulshof 0-2; B. Rossel -B. Breuker
2-0; J. Kuin - H. Berenpas 1-1.
Jeugd: C. Voskamp - M. Molendijk 0-
2; T. Bolder - W. Helmink 0-2; A. Be-
renpas - M. Klein Kranenbarg 0-2; E.
Bos - M. Helmink 0-2; D. van Dijk - F.
Meyerman 0-2; M. Klein Kranenbarg -
M. Molendijk 1-1; D. van Dijk - C.
Voskamp 2-0; H. Wempe - F. Meyer-
man 0-2; T. Bolder - W. Helmink 2-0;
H. Wempe - E. Bos 2-0; M. Klein Kra-
nenbarg - F. Meyerman 2-0; D. van
Dijk - H. Wempe 2-0; M. Molendijk -
D. van Dijk 2-0; H. Wempe - C. Vos-
kamp 1-1;. W. Helmink-M. Klein Kra-
nenbarg 2-0; F. Meyerman - A. Molen-
dijk 2-0; E. Bos - M. Molendijk 0-2; M.
Klein Kranenbarg - D. van Dijk 2-0;
D. van Dijk - E. Bos 2-0.

Steunde
^ coUecte

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VAN HET KLEINE

Achterweg 5,2103 SW Heemstede



Distrimex - pompen - mesttechniek
MESTOPSLAG - MESTPOMPEN - ROERSYSTEMEN - SPUITTECHNIEKEN - VOGELSANG MESTTECHNIEK

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van pompen, met name pompen voor mestverwerking

EEN GOED ADVIES IS ENORM BELANGRIJK!!!!
Wij tonen u in onze hal een kompleet gemonteerde nfestsilo - diverse mestpompen en alle technische

randapparatuur!

Voorkom problemen en maak met uw handelaar/installateur een afspraak voor een bezoek aan ons bedrijf

ZOEK HET NIET TE VER!!! DENK O.A. EENS AAN EVENTUELE SERVICE.

IMORTEUR VOOR NEDERLAND:

pompen bu
Edisonstraat 1 2 - 7006 RD DOETINCHEM - telefoon 08340-44124. NA NIEUWBOUW MISSET RECHTS.

Bromfietsverzekering

bromfietsplaatje

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

Vorden, tel. 1888
Kranenburg, tel. 6769
Wichmond, tel. 05754-423

Klokken - pendules
tafelklokken - wekkers en
horloges
De collectie is nu weer helemaal compleet na
de Sinterklaas en de Kerstverkopen.

AGROOTKORMELINK
logerie goud & zilver optiek

Spalstraat - Hengelo

van uw advertentie-materiaal behoort bij
ons tot de mogelijkheden

WEEKBLAD CONTACT
NIEUWSTAD 12, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1404

Over 4 weken is het Posen
Ons eigen fabrikaat opgemaakte
paaseieren staat voor U klaar, een
prachtige collectie, hebt U speciale
wensen, kom dan s.v.p. zo spoedig
mogelijk, omdat wij met uw wensen
rekening kunnen houden.

Vriendelijke groeten:
BANKETBAKKERIJ

J.Wiekart Telefoon 1750

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

HJHusqvarna
De motorzaag specialist

Fa. Kuypers
Tel. 1393.
Doorlopend prima inruilers te
koop.

PIANOSTEMMER
Wim Bal, Ruurlo. Tel. 05735-
2240. Ook voor onderhouds-
reparaties.

0039

1-KlM, I

mjm

Wie gaat er mee naar de

sterrenshow
van Willem Ruys

op 5 maart a.s.

Vertrek om 15.30 uur vanaf het
Marktplein in Vorden.
Prijst 30,- (entree, reiskosten en 1

kop koffie).

Inlichtingen:
G.T.W. REIZEN
J.L HARREN, Klarenbeekseweg 14, 7283 EB Voorst
Telefoon 05758-1334.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Aannemersbedrijf

CUPPERS
HENGELO-VORDEN
TEL 1729-TEL. 6648

ook voor

mestopslagsiio's
Boven- en ondergrondsuitvoering

Scherpe prijsaanbieding.

De Luifel organiseert op 22 maart

BAL

A Ctri&T
Dorpsstraat 11

Tel. 05735-1312
Ruurlo

VOOR GEHUWDEN
met als extra artiesten

DE DEURZAKKERS

ORKEST
THE EVENING STARS
De gehele avond door varken aan
het spit en haring en saladekra-
men.
Aanvang 20.00 uur.
Alleen op reservering.

l

•
•
Uw gasrekening
kan drastisch ~
omlaag
Betaal niet langer te veel voor
uw centrale verwarming.
Uw gasrekening kan
drastisch omlaag
met een Nefit-
Turbo HR-ketel.

nefit

Als Nefit-Turbo Dealer
kunnen wij u deskundig
informeren over de -
te bereiken f/

besparingen.

hoogrendementketel
Tijdens open dagen is er een Nefit stand aanwezig.

Ordelman & Dijkman
Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1285 b.g.g. 3580

zuiniger stoken is niet denkbaar

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122
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Reakties College op de
Algemene beschouwingen

Naar aanleiding van opmerkingen van het CDA zei burgemeester Vunderink dat het toeristisch
plan voor Vorden momenteel door een begeleidingscommissie wordt uitgewerkt. "We weten

nog niet wanneer we als college met een voorstel zullen komen. In elk geval zullen we de verslagen
van de besprekingen in de begeleidingscommissie in de commissie Algemeen Bestuur ter tafel brengen.

Ik hoop in de loop van het jaar met wat meer konkrete voorstellen te kunnen komen",
aldus burgemeester Vunderink.

De voormalige kleuterschool "Het
Kwetternest" gaat om niet over aan de
voetbalvereniging "Ratti". Op de vrij-
gekomen grond zal een nieuw Groe-
ne Kruis gebouw komen. Burgemees-
ter Vunderink kon nog niet exakt zeg-
gen wat er met de kleuterschool "De
Timpe" gaat gebeuren.
"Woningbouw op die plek is niet haal-
baar. De diepte is te gering, bovendien
ligt het te dicht bij de spoorbaan. Ik
denk dat de school afgebroken zal
moeten worden. Bij afbraak krijgt de
grond dan de bestemming "Openbaar
Groen", aldus Vunderink.
Naar aanleiding van opmerkingen van
de WD zei burgemeester Vunderink
dat de lijst van gemeentelijke monu-
menten niet beperkt behoeft te blij-
ven. Het college zal zoveel mogelijk
rekening houden met de belangen
van de eigenaar.

Waarnemer
"De suggestie van de P.v.d.A. dat de
fraktie die geen wethouder in het col-
lege heeft een waarnemer naar de ver-
gaderingen van B&W kan sturen zul-
len we overwegen. De vraag is of de
betrokken fraktie er wat aan heeft. Uw
opvatting (informatieachterstand)
wordt in elk geval wel door het college
onderkend", aldus de heer Vunderink.
Om ambtelijke adviezen aan raadsle-
den beschikbaar te stellen is een vraag
die niet zomaar te beantwoorden is.
"We kunnen de konsekwenties niet
overzien. Wel zullen we proberen een
oplossing te vinden". Ook dit punt zal
t.z.t. in de commissie Algemeen Be-
stuur besproken worden.
Tevens zal getracht worden om de stijl
in "Gemeentenieuws" eenvoudig te
houden. "Een aparte funktionaris
kunnen we daarvoor niet aanstellen
misschien krijgen we nog eens geld
voor een aparte voorlichter", zo zei
burg. Vunderink gekscherend.

Om meer bevoegdheden van het ge-
meentebestuur aan de burgerij over te
dragen is ook een onderwerp dat in de
commissie Algemeen Bestuur be-
sproken zal worden.
Ten aanzien van de regionale samen-
werking sprak burgemeester Vunde-
rink de hoop uit dat de ontwikkelin-
gen zo zullen uitpakken zoals de raad
zich heeft uitgesproken (Gewest Mid-
den IJssel).

Vordense bedryven
Wethouder J.F. Geerken (CDA) zei
naar aanleiding van opmerkingen uit
zijn eigen fraktie dat hij zeer zeker zal
doorgaan met het bezoeken van Vor-
dense bedrijven.
"Dat er op de investeringslijst A een
bedrag wordt genoemd van 48.000
duizend gulden en op het overzicht
van de reserves 37.000 gulden komt,
omdat er al een bedrag van 5 mille uit
deze pot is getrokken voor de opvang
van werkelozen. Ook is er 5070 gulden
"afgehaald" voor Job Creation", aldus
de heer Geerken. Hij beloofde dat er
dit jaar een overzicht zal komen van
die wegen die voor rekonstruktie in
aanmerking komen. De Schutte-
straat, Deldensebroekweg en de Nij-
landweg worden dan tevens "meege-
nomen". De gemeente heeft gezien
het kostenaspekt voor asfalt gekozen
in plaats van klinkers. "Bovendien is
asfalt ook plezierig voor fietsende kin-
deren", aldus Geerken. Bedoeld wor-
den de Schuttestraat en de Baakse-
weg. Binnenkort komt er een nota
over het flankerend ouderenbeleid,
zo beloofde de wethouder. Hetzelfde
geldt ten aanzien van het muziekon-
derwijs. Ook hier hoopt wethouder
Geerken in mei met een voorstel te
kunnen komen. Binnenkort komt er
ook een voorstel ten aanzien van de
verordening voor de sport, waarin ver-
werkt de zelfwerkzaamheid en doel-

reserveringen. Over de gemeentewerf
zei wethouder Geerken dat het colle-
ge plannen heeft een twee- of drietal
ontwerpen aan de raad voor te leggen.
Naar aanleiding van vragen van de
WD zei wethouder Geerken dat er in
maart enkele offertes ten aanzien van
het centraal antennesysteem in de be-
treffende raadscommissies besproken
zullen worden. De WD werd tevens
beloofd dat wethouder Geerken een
voorstel zal indienen met betrekking
tot het huldigen van kampioenen. Wat
betreft de toeristische plannen die er
zijn nabij het zwembad deelde de heer
Geerken mede dat er momenteel nog
twee kandidaten "in de markt" zijn.
Een daarvan start binnenkort met een
haalbaarheidsonderzoek.

Financiën
Wethouder Bogchelman (WD) ging
uitvoerig in op de problematiek van
de onroerendgoedbelasting en de af-
valstoffenheffing (zie elders in dit
blad). Hij adviseerde de frakties om
toch vooral te kiezen voor trendmati-
ge verhogingen. "Anders krijgen we
schokeffekten", zo sprak hij.
Om tussentijds aan de raad per kwar-
taal financiële overzichten voor te leg-
gen zag wethouder Bogchelman niet
bepaald zitteiL "Dit vraagt veel extra
werk. BoveiM|n hebben we met veel
jaarposten teTüaken", zo zei hij.
Naar aanleiding van opmerkingen van
de P.v.d.A. zei de heer Bogchelman
dat hij mee wil werken aan een aktief
kwijtscheldingsbeleid voor gemeente-
lijke belasti^Hh en tarieven.
De heer Bo^helman deelde mede
dat er bij het versturen van de nota's
folders bijgevoegd zullen worden met
daarin aangegeven op welke wijze
men voor kwijtschelding in aanmer-
king kan komen. Tot op heden is er in
Vorden aan tien personen kwijtschel-
ding verleend.

COMMISSIE SPORT EN CULTUUR

Wij maken ons zorgen
over de bibliotheek
De commissie Sport & Cultuur maakte zich woensdagavond duidelijk
zorgen over de toekomst van de openbare bibliotheek. "Ik vraag mij af
waar het naar toe moet. De bibliotheek is gevraagd te bezuinigen. Dat
gebeurt ook maar dan wordt de bezuiniging gevonden in de tariefsver-
hoging. Met dat soort verzoeken om bezuinigingen moeten we dan
ook beslist niet doorgaan", zo adviseerde de heer W. Voortman (P.v.-
d.A.).
"Ik denk dat ze het bij de bibliotheek
ook eens moeten zoeken op het ge-
bied van platen en video", zo ging hij
verder.
Mevr. Aartsen (CDA) en de heer E.
Brandenbarg (WD) waren het wel
met de zienswijze van Voortman
eens, waarbij zij echter wel duidelijk
stelden dat men niet in het beleid wil
treden van het bestuur van de biblio-
theek.
Overigens is men in Vorden zeer zui-
nig op de boeken. Er is een bezit van
22.000 boeken, terwijl de norm 18.000
boeken aangeeft. Men koopt dus
meer boeken aan, terwijl er relatief
weinig oude boeken verdwijnen.

De heer E. Brandenbarg (WD) zou
gaarne zien dat de bibliotheek ook ge-
durende de zomermaanden open is.
Dit wordt in het bestuur besproken.

Volgens de heer de Vries geen een-
voudige zaak. Dit met het oog op de
personeelsbezetting.

De commissie had geen moeite om
een positief advies uit te brengen over
het sociaal kulturele programma voor
1986. De heer E. Brandenbarg (WD)
had enkel bezwaar tegen de subsidie
van f79,25 aan het IKV. "We moeten
de politiek er buiten houden", zo vond
hij.

W.BJ. LICHTENBERG (CDA) IN COM. OPENBARE WERKEN:

krijg een punthoofd
van de kastanjebomen9

CDA'er W .B J. Lichtenberg wond zich woensdagavond in de com-
missie openbare werken danig op toen daar de "beroemde" kastanje-
bomen weer ter sprake kwamen. "Ik kryg een punthoofd van deze
kastanjebomen".

"Raadsleden worden verweten dat ze
hun verstand niet gebruiken. Ik vind
het tijdverspilling dat er opnieuw een
raadsvoorstel ligt. IN DECEMBER
J.L. HEBBEN JULLIE EEN BE-
SLUIT GENOMEN. EN DAT WAS
HEEL DUIDELIJK. Worden de bo-
men niet door de Bomenstichting
geadopteerd dan zal er één boom ge-
hakt worden. Het getuigd toch van on-
behoorlijk bestuur dat hier zo maar
aan voorbij wordt gegaan. Je kunt al-
leen met een nieuw voorstel komen
wanneer het oude raadsbesluit wordt
teruggenomen", aldus Lichtenberg.
Hij bleef bij zijn eerder ingenomen
standpunt: één boom omhakken en
alvast één nieuwe boom inplanten.
"Het liefst een plataan van 30 centi-
meter. Waar niks wil groeien wil altijd
wel een plataan groeien", aldus Lich-
tenberg.
De heer E. Brandenbarg (WD) be-
treurde het dat hij ooit al eens had be-
pleit om de beide kastanjebomen te
kappen. "Ik kom hierop terug en hoop
dat beide bomen blijven staan. Plant
alwel een paar nieuwe kastanjebomen
van 10 centimeter omvang. Lichten-
berg: "Bij bomen met een dergelijke
geringe omvang mag je de politie er
wel bijzetten, anders zijn ze zo ver-
dwenen".
De heer W. Voortman (P.v.d.A.)
schaarde zich achter de visie van de
Bomenstichting die van mening is dat
de bomen nog een flink aantal jaren
meekunnen. "Misschien houden de
bomen het wel zo lang vol dat wij het
niet meer meemaken", zo sprak
Voortman. "Dan ga je wel vroeg
dood", zo reageerde Lichtenberg.
Over één ding waren ze het woens-
dagavond in de commissie Openbare
Werken wel unaniem eens. Namelijk
dat de gemeente Vorden het onder-
houd van zandwegen zelf gaat verzor-
gen. "Het staat hoog in het vaandel
van ale frakties", zo verwoordde de
heer E. Brandenbarg (WD) de ziens-
wijze van de gehele commissie.

'CDA Vonten
gaat het worden'

In een dinsdagavond gehouden verga-
dering van het CDA bestuur met de
CDA gemeenteraadsfractie, gaf voor-
zitter Bogchelman officieel het start-
sein voor de propaganda campagne
met het oog op de komende verkie-
zingen.
In verband hiermee zullen de CDA
raadsleden zich persoonlijk in het
weekblad Contact gaan voorstellen en
tevens hun specifieke interessegebied
binnen het gemeentelijk beleid aan-
geven.
De heer Bogchelman gaf de campag-
ne het motto mee van:

'CDA Vorden gaat het worden'.

Hij benadrukte vervolgens dat juist op
gemeentelijk terrein de christelijke
beginselen de basis van het beleid vor-
men.
Op gemeentelijk niveau zijn de moge-
lijkheden zelfs groter dan in de lande-
lijke politiek, omdat de doorsneebur-
ger de politiek juist in hun eigen om-
geving beter herkent.
De pijlers waarop het CDA steunt: ge-
rechtigheid-solidariteit-gespreide ver-
antwoordelijkheid en rentmeester-
schap zullen ook richtsnoer blijven
van het gemeentelijk beleid.
Bestuur en fractie hebben alle ver-
trouwen dat de kiezers hun onmisba-
re steun ook dit jaar weer via de stem-
bus zullen geven.

Voorlichtingsavond
Bedrijfsopvolging
De afdeling Vorden van de GMvL or-
ganiseerde in samenwerking met de
Rabo-bank een voorlichtingsavond
over het onderwerp "Bedrijfsopvol-
ging". Voor deze bijeenkomst waren
tevens de plaatselijke afdelingen van
de Ned. Bond van Plattela|^/rou-
wen; de KPO; Jong Gelre; CnTB en
de ABTB uitgenodigd. De bijeen-
komst stond onder voorzitterschap
van de heer B. Abbink die tijdens zijn
openingswoord een groot aantal be-
langstellenden welkom kon •fen.
Nadat de aanwezigen altereert ken-
nis hadden genomen van een audiovi-
suele presentatie van de bedrijfsop-
volging, hield de heer H.G. Vrielink,
sociaal-ekonomisch voorlichter van
de GMvL een inleiding. Hetzelfde
deed na de pauze de heer H. Berkhof,
kredietadviseur. Van de gelegenheid
tot het stellen van vragen werd een
druk gebruik gemaakt.

Vordense Amnestygroep
zoekt vry wüligers
Dit jaar viert Amnesty International,
de wereldwijde mensenrechtenorga-
nisatie, haar 25-jarig bestaan. U zult
hierover via radio en t.v. nog geregeld
wat horen. Helaas is het na 25 jaar nog
steeds nodig dat er acties onderno-
men worden tegen onwetmatige han-
delingen waar mensen mensen door
gedupeerd worden.
Gelukkig is het zo dat er nog steeds
mensen zijn die niet berusten in: 't is
zo ver weg en daar kan ik toch niets
aan doen" maar die zelf iets willen on-
dernemen en dikwijls met succes! In
ons land zijn al 500 groepen, over de
hele wereld 500.000 leden en dat aan-
tal groeit nog steeds.
Mensen van zeer verschillende plui-
mage, jong en oud, mannen en vrou-
wen, CDA'er, WD'ers en PVDA'ers,
kerkelijk en juist niet kerkelijk.
Echter in Vorden hebben enkele le-
den voor verhuizing, en verandering
van werkkring de groep verlaten en nu
zoekt de Vordense Amnestygroep
naar actieve vervangers. Daarvoor
hoeft men geen speciale kennis te
hebben, ieder kan op zijn of haar ma-
nier een steentje bijdragen; b.v. iets
rondbrengen, een brief schrijven, een
marktkraampje inrichten.
Het streven is juist een gevarieerde
groep te krijgen, waar zo veel mogelijk
bevolkingsgroepen in vertegenwoor-
digd zijn. Bent U schoolverlater,
huisvrouw, huisman, part-timer, ge-
pensioneerd, bejaard, diestplichtig
militair, brandweerman en heeft U
wel eens een uurtje tijd, Amnesty stikt
van het werk. Het is boeiend werk,
juist omdat je samen voor anderen be-
zig bent.
ledere eerste maandag van de maand
is er een schrijfavond in het Dorpscen-
trum, waar iedereen welkom is met
vragen of voor nadere informatie.

Rabobank
gaat verbouwen
Dit voorjaar begint de Rabobank in
Vorden met een ingrijpende verbou-
wing. De plannen daarvoor zijn in het
laatste stadium gekomen. De verbou-
wing hangt niet alleen samen met een
toenemende drukte op de bank. Een
gewijzigde indeling van de bankhal
moet ook een betere dienstverlening
mogelijk maken.
Er komt een kasbox in de bankhal met
een dubbele bezetting, waar de cliën-
ten voor kleine kasopnamen direct te-
recht kunnen. Daarnaast krijgen de
balies een veel ruimere opstelling en
indeling, waardor de privacy voor de
cliënt belangrijk verbeterd wordt.
Het "schouder-aan-schouder staan"
bij grote drukte is dan verleden tijd.
Voor bedrijfscliënten komt er een
aparte bedrijvenhoek. Naast hun kas-
transacties kunnen bedrijfscliënten
daar voor alle andere bankzaken te-
recht. Er is nu eenmaal verschil tussen
aard van de bankzaken van particulie-
ren en bedrijven. De nachtkluis komt
in een uitbouw aan de voorzijde, zo-
dat cassettes direct vanuit de auto,
zonder uitstappen, in de kluis gedepo-
neerd kunnen worden. Het overvalri-
sico wordt daarmee belangrijk min-
der.
Er is ook al rekening gehouden met
een eventuele installatie van een geld-

uitgifteautomaat. Nu is er op de balies
nog geen ruimte voor computerappa-
ratuur. In de vernieuwde bank wor-
den alle balies uitgerust met termi-
nals, die rechtstreeks met de al vele ja-
ren aanwezige computer in verbin-
ding staan. Het wordt een flinke uit-
breiding van de benedenverdieping,
want er komt zo'n 400 vierkante me-
ter vloeroppervlakte bij.
Verwacht wordt, dat met de bouw be-
gin april begonnen kan worden. In no-
vember moet alles klaar zijn.

Kies de
Keurslager

de 2e week
voordeel-

strippenkaart

24 febr. t/m 1 mrt.
1 kg kippepoten

500 gram
hacheevlees f 1 2,48

UW VOORDEEL f 4,50

KEURSLAGER

VLOGMAN _

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Een leuk gebeuren van vroegere tijden uit Vorden.

Uut Old Vodden
deur Trappen Hendrik

HET FEESTVARKEN, VRIJDAG 30 AUGUSTUS 19..

Kleine Jan de meubelmaker die in de deure van de werkplaatse steet, zeg
egen dree jonges dee noa schole goat, jonges ieleu kriegt ieder een stuu-
ver ai mien zoo'n keuntjen hier brengt.
Een stuuver en dat vlak veur koneginnefeest dat was heel wat en nao met
mekare der evven over hadden e sprokken Iepen de jonges langs den
toorn de mark op. Net bie den hoek stonden bie 2 manden jonge keun-
tjes een handelaar uut Jellem en een boer te handelen en door kriegt
twee jongens grote ruzie met mekare en loopt al vechtende dee beide ke-
rels biekans van de sokken en terwiel de anderen bezig bunt dee jonges
uutmekare te halen grip den derden as de bliksum een keuntjen uut de
mande en breg dat nao kleine Jan. Dee dut dat ding een oranje strik um
den hals eene um den boek en eene um den stat en lot dan dat schreeu-
wen de dink lopen.
Umdat iederene achter dat ding begon te jagen wodden hè hoe langer
hoe wilder en leep dwas de straote over bie Brandenbarg de losstaande
veurdeure in um an de gelagkamer onder de tapkaste te kroepen.
Maor veurdat ze dat ding daor onder hen hadden ehaald waren der eerst
nog wel wat köpkes koffie en borreltjes umme vallen.
Dat de jonges too de den herrie zagen neet langer op de mark bleven en
rap de schole opzochten en neet wachten wat den handelaar zol doon
naodat hè het keuntjen weer had. Zal an ieder dee dit leest wel duudeluk
weezen.

Kinderfietsen vaak onveilig
Jaarlijks 10.000 kinderen door slechte fietsen
in het ziekenhuis.
De Rijkspolitie zond een brief aan de scholen, wij willen niet nala-
ten deze ook te plaatsen in Contact om zo een steentje bij te dragen
aan de veiligheid in het verkeer.
Even in Uw herinnering terughalen.
In 1984 controleerden actieve leden
van Veilig Verkeer Nederland, afde-
ling Vorden in samenwerking met de
Rijkspolitie van Vorden 329 fietsen.

Op 22 oktober 1985 controleerde zij
375 fietsen.
In 1984 waren 145 fietsen zonder ge-
breken. In 1985 waren dat er 123 stuks.
Resumerende: 1984: gecontroleerd
329 fietsen, 145 zonder gebreken, 1984
met gebreken.
1985: gecontroleerd 375 fietsen, 123
zonder gebreken, 252 met gebreken.
Respectievelijk dus 44% goed. 56%
waaraan iets mankeerde en 32,8%
goed met 67,2% waaraan iets man-
keerde.
Dus de technische staat van de fietsen
van onze schoolgaande jeugd gaat
achteruit. Bij een kleine hercontrole
bleek ons, dat maar weinig geconsta-
teerde gebreken verholpen waren, ui-
teraard de goede niet te na gesproken.
Wat mankeerde er nu aan? Veelal wa-
ren het kleine technische gebreken
b.v. geen/kapotte bel, geen/kapotte
reflector, geen reflectoren aan de trap-
pers, defecte verlichting, loszittende
wielen, etc. etc. Tevens werden 3 le-
vensgevaarlijke vehicels geheel afge-
keurd.
Met deze fietsen, met een of meer ge-
breken, sturen wij onze kinderen over

de veelal drukke wegen. We maken ze
weggebruikers met alle risico's van
dien.
De gehouden controles hebben uite-
raard tot doel, dat de geconstateerde
gebreken door de ouders verholpen
worden. Daarom worden kaartjes met
geconstateerde gebreken uitgereikt.
De Rijkspolitie doet U bij deze een
idee aan de hand. Ter gelegenheid van
verjaardag of andere gelegenheden
krijgt een kind wel eens een kado. Wel
nu, geef ze een waardevol kado, b.v.
een bel of verlichting of reflectoren
etc. etc. U pakt dat kado in en doe er
een door Uzelf geschreven bon bij,
waarin U schrijft dat U het gegeven
zelf zult monteren en de fiets aan een
algehele onderhoudsbeurt zal onder-
werpen.
Om U enige attentie-punten van een
fiets aan te geven, doe ik U een twee-
tal folders van Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Vorden toekomen. Mis-
schien kunt U die afdrukken in Uw
schoolkrantje ais U die heeft.
Tevens wil ik van de gelegenheid ge-
bruik maken om U allen alvast mede
te delen, dat met ingang van l januari
1987 de zijreflectoren aan de fietsen
verplicht worden gesteld.
Wij allen zullen U dankbaar zijn en
niet als laatste ,onze eigen kinderen.
Want: Verkeersveiligheid is een zaak
van ons allen.
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