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Vordense Winkeliersvereniging
De Vordense Winkeliersverniging is dinsdagavond in Hotel Bakker onderscheiden met de "Parel van
Vorden 1985". Jaarlijks wordt deze onderscheiding door de werkgroep Leefbaarheid te Vorden uitge-
reikt. Tot dusver kwamen hier vrijwel altijd panden voor in aanmerking. De voorzitter van de werk-
groep Leefbaarheid Freiherr von Mengden zei dat deze parel de winkeliersvereniging ten deel is ge-
vallen omdat zij met de Kerst de kerstboompjes zo enig in Vorden hebben opgesteld.

Van l i n k N nam rcchls: de heer W. Polman, F., von Mengden; T. Sj nk, (i. Hazekamp en A. Turfboer.

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

maandag- t/m vrijdagmorgen
j;praak. Spreekuur wethouder
ia 10.00 uur volgens afspraak.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 7 april
1986 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer B.G. Reintjes, Mosselse-
weg 16, voor het bouwen van een
mestsilo.

2. Verleende vergunning
voor een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het nationaal fonds sport gehandi-
capten vergunning verleend voor het
houden van een collecte gedurende
de periode van 21 tot en met 26 april
aanstaande.

3. Militaire oefeningen
Op donderdag 24 april aanstaande zal
er onder meer in deze gemeente een
militaire oefening worden gehouden.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen. Er zal geen gebruik van losse
munitie worden gemaakt. •

4. Tydelyke verkeersmaatregelen
In verband met een te houden con-
cours hippique, georganiseerd 'door
de L.R. en P.C. "De Graafschap" te
Warnsveld, hebben burgemeester en
wethouders besloten de navolgende
tijdelijke verkeersmaatregelen te tref-
fen:
Afsluiting voor alle verkeer, behalve
voetgangers van de Berkel en het Lek-
kebekje op 19 en 20 april aanstaande
van 08.00 tot 18.00 uur of zoveel kor-
ter en langer als noodzakelijk is.

5. Ter visie legging
bestemmingsplannen

Zoals u in de advertentie elders in dit
blad kunt lezen, liggen tot en met 10
mei aanstaande een tweetal ontwerp-
bestemmingsplannen en een tweetal
door de gemeenteraad vastgestelde
bestemmingsplannen ter visie.

Afgelopen week is een advertentie
terzake gepubliceerd in het Zutphens
Dagblad, de G.O.C, en de Nederland-
se Staatscourant. Tevens heeft publi-
catie plaatsgevonden op het gemeen-
telijk publikatiebord.

Alhoewel niet verplicht, vindt veelal
ook publikatie plaats in het plaatselijk
nieuws- en advertentieblad "Con-
tact". Door een misverstand is in de
vorige uitgave die publikatie evenwel
achterwege-gebleven. Derhalve vindt
publikatie in dit blad deze week plaats,
waarbij er op wordt gewezen dat de
datum van 10 mei wel als uiterste da-
tum geldt voor indiening van even-
tuele bezwaren tegen de twee ont-
werp-plannen.

6. Verkeersdrempels
in de diverse wijken

In meerdere woonwijken liggen thans
reeds enkele jaren verkeersdrempels
en kruispuntverhogingen. U hebt daar
derhalve ruime ervaring mee op kun-
nen doen. Thans zouden burgemees-
ter en wethouders graag vernemen
hoe de ervaringen met deze maatre-
gelen zijn, zodat daarmee in de toe-
komst rekening gehouden kan wor-
den.
Het college is vooral benieuwd naar
de ervaringen van diegenen die slecht
ter been zijn en derhalve wellicht ge-
bruik moeten maken van een rolstoel
en van mensen die minder goed kun-
nen fietsen en daardoor met de ver-
keersdrempels moeite zouden kun-
nen hebben.
Uw reacties kunt u schriftelijk of tele-
fonisch kenbaar maken (tel. 2323 tst.
18 of 19).

7. Inzameling landbouwplastic
Zoals bekend zijn de containers waar-
in u het landbouwplastic kon depone-
ren verdwenen. Thans zal het plastic

door de firma Maatman op 23 mei
aanstaande opgehaald worden. Eenie-
der die plastic aan Maatman wil geven
dient dit echter tevoren telefonisch op
te geven (05752-2323 tst. 19). Op 22
mei zullen dan de adressen aan de fir-
ma Maatman worden doorgegeven.
Uw medewerking wordt zeer op prijs
gesteld.

8. Mestsilo's
In verband met de meststoffenproble-
matiek worden er thans in het buiten-
gebied mestsilo's gebouwd. Voor de-
ze silo's hebben burgemeester en wet-
houders van de inspektie Milieuhy-
giëne te Arnhem voorschriften ont-
vangen ter bescherming van het mi-
lieu. Deze voorschriften dienen mid-
dels een vergunning ingevolge de
Hinderwet te worden opgelegd.

Naast een bouwvergunning is voor
een degelijke mestsilo derhalve een
(nieuwe) hinderwetvergunning ver-
eist. Er zal bij de vergunningverlening
naar gestreefd worden om de proce-
duretermijn zo kort mogelijk te hou-
den. Gemiddeld zal dit drie a vier
maanden in beslag nemen. Met de
planning voor het bouwen van een
mestsilo dient daarmee derhalve re-
kening gehouden te worden. Nader
informatie omtrent het aanvragen van
Hinderwetvergunning kunt u ter se-
cretarie verkrijgen.

9. Overlast van hondenuitwerpselen
In toenemende mate wordt geklaagd
over de overlast die de uitwerpselen
van honden veroorzaken. Er is nage-
noeg geen plantsoen of trottoir vrij
van deze uitwerpselen. Uiteraard zijn
de honde-eigenaren verantwoordelijk
voor deze overlast.

Er wordt dan ook een dringend be-
roep gedaan op de verantwoordelijke
personen om hun honden in de eigen
tuin of in de goot de behoefte te laten
doen, zodat geen overlast meer on-
dervonden wordt. Wellicht ten over-
vloede wijzen wij u erop dat het in de
algemene politieverordening verbo-
den is om honden in plantsoenen of
op trottoirs hun behoefte te laten
doen.

"Hierop is vanuit Vorden en van bui-
ten Vorden zeer positief gereageerd.
De heer von Mengden noemde deze
Kerstaktie een geweldig initiatief. Hij
bood de winkeliersvereniging een
bord met inscriptie aan dat t.z.t. een
plaatsje zal krijgen in het toekomstig
VW kantoor.

Aangenaam verrast
Als voorzitter van de Vordense onder-
nemersvereniging, waarvan de ge-
boorte vanavond is aangehandigd wil
ik U als afgevaardigde van de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden hartelijk
dank zeggen voor uw woorden en
voor de toekenning van de jaarlijkse
prijs van de Parel van Vorden.
Wij zijn hier bijzonder mee ingeno-
men omdat het de eerste maal is in het
37-jarig bestaan van de winkeliersver-
eniging dat onze vereniging een prijs
is toegekend.
U hebt ons de prijs toegekend op
grond van de Kerstversiering en dan
met name de verlichte kerstbomen.
Wij zijn des te meer verheugd over de
wijze, waarop U de verlichte kerstbo-
men heeft geïnterpreteerd.
In de praktijk wordt nagenoeg elke ac-
tie van een winkelier of groep winke-
liers als commercieel bekeken.
U hebt door het toekennen van de
prijs de kerstman in een zachter licht
geplaatst. Wij moeten dan ook eerlijk
toegeven, dat de uitstalling van de 100
kerstbomen meer heeft bericht dan
dat wij hadden durven hopen.
De reacties en het enthousiasme,
waarmee niet allen de inwoners van
Vorden, maar ook van ver daarbuiten,
dit initiatief beloonde, grenst aan het
ongelooflijke.
U mag er van overtuigd zij^kt wij al-
les in het werk zullen steltWfm deze
jaarlijks terugkerende kerstversiering
te continueren in de hoop dat alle in-
gezetenen van Vorden nog vele jaren
mogen genieten van "Vorden in
Kerstsfeer". 4k

Voorjaars-
ledenvergadering CDA
Maandag 14 april jl. was een gedeelte
van de Vordense CDA-leden bijeen
op de voorjaarsledenvergadering in
het Dorpscentrum.
Aan de orde kwamen onder meer een
bestuursverkiezing, waarbij men
mevr. Vaags, mevr. Tolkamp, de heer
Voerman en de heer Schuerink wel-
kom kon heten als nieuwe leden. Een
fraktielid gaf de aanwezigen een kijkje
achter de schermen over het verloop
van de "coalitieonderhandelingen"
tot nu toe met VVD en PvdA.
Een nabespreking van de gemeente-
raadsverkiezingen en een vooruitzien
naar de 2e kamer verkiezingen lever-
den een aantal leuke suggesties op
voor de campagne.
Na het huishoudelijk gedeelte volgde
een korte en krachtige inleiding van
de heer C.Chr. Voerman, met als titel
"Maken we in Vorden de dienst uit of
is het in Arnhem of in Den Haag?".
Een zeer leerzaam betoog over taak
en funktie van diverse CDA-partijor-
ganen: rijk, provincie en gemeente,
met en duidelijke oproep aan het
CDA lid om mee te denken en mee te
praten over het te voeren beleid.

Plattelandsvrouwen
De eerstvolgende bijeenkomst van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
zal zijn op dinsdag 22 april.
Op deze koffiemiddag zal mevr.
Bosch-Brethouwer ons iets komen
vertellen over de periode waarin zij
burgemeeser van Brummen was.
Deze middag wordt gehouden in het
"Pantoffeltje".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

over de machten die het leven willen
doden, klinkt op deze zondag volop,
evenals in het zondagslied: Gezang
213.
Tegelijk is er na Pasen ook weer de
mogelijkheid om weer over te gaan tot
de "orde" van de dag.
Daarom hebben wij de kritische wer-
king van de Geest nodig, om in het
spoor van God te blijven.
De schriftlezing uit Jozua 9 maakt dui-
delijk, dat het Rijk van Gods vrede ons
tot onderdanen maakt. Mensen die
naar zijn aanwijzingen leven. De wet
van God bepaald hoe er geleefd
wordt, anders is er geen toekomst
voor Israël toen en voor ons nu.
Met de catechesantengroep van de
16/17 jarigen is deze dienst voorbe-
reid, als afsluiting van het seizoen.

Evangelisatie commissie
organiseert een appèldienst
Deze dienst wordt zondag in de Gere-
formeerde Kerk gehouden en begint
om 19.00 uur. De voorganger is ds.
K.H.W. Klaassens. Het thema van de-
ze dienst zal zijn: Bidden een manier
van leven.
Er zullen 2 meisjes van de muziek-
school met dwarsfluit aan meewer-
ken.
Na de dienst is er gelegenheid tot na-
praten over dit thema onder het genot
van een kopje koftïo liereen is er
van harte welkom.

Rommelmarkt annex Ba/ar
Op vrijdagmiddag en -avond 18 april
a.s. wordt in het Achterhuus van de
Geref. kerk aan de Zutphenseweg een
rommelmarkt annex bazar gehouden.
Er zijn vele attrakties waarvan de op-
brengsten bestemd zijn voor het ker-
kewerk. Verder zijn er behalve fraaie
handwerken, voor de regelmatige
rommelmarktbezoekers kostelijke
dingen te koop.
Zie tevens advertentie.

GEBOREN: Bas Cruijsen.
ONDERTROUWD: H. Geerlings en
J.H. Klein Obbink; A.H. Abbink en B.
Korenblek; F.H. Fokkink en R.C. Hij-
enga.
GEHUWD: J.G. Leemkuil en M.H.
Berghuis; E.J.G. Schepers en B.H.
Regelink.
OVERLEDEN: Geen

Vierde Paaszondag
in de Dorpskerk
Met de woorden van Psalm 66 begint
de viering van de Vierde Paaszondag,
die als naam heeft: Jubilate!
Wij herkennen daarin het woord: Ju-
belen. De vreugde om Gods triomf

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 20 april 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, m.m.v. catechesanten.
19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens in de Gere-
formeerde Kerk. Appèldienst georgani-
seerd door de Evangeliesatie Commissie
m.m.v. twee meisjes van de muziekschool;
dwarsfluit.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 20 april 10.00 uur dhr. Jaap Rie-
mens. 19.00 uur Evang. Dienst ds. Klaas-
sens in de Geref. kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
19 en 20 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen 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 TANDARTS
19 en 20 april J.H. de Lange, Lochem. Tel.
05730-4357. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 19 april 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Breukink. Tel.
1566. Tevens de gehele week nachtdienst
van 19.00 tot 07.00 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
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor half negen.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van.13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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.



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 BW 5000 kost f 11 2.000,— all in.
inkl. GIW garantie, exkl. bouwkavel.

AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS
Hengelosestraat 26, 7256 AC Keijenborg, tel. 05753-1448

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

Wij houden vrijdag 1 8 april INFO-AVOND
van 19.00 uur - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

DE VALEWEIDE
HEIDEPLANTEN 10 stuks
VASTE PLANTEN 4 stuks
KASCHRYSANTEN i bos
ROZEN bos

12,50
5,~
4,50
4,95

BEGONIA 1 grote geen S,-maar
KOOL, SLA EN ANDIJVIE PLANTEN

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Luxe regen-
meter met
standpijp, voor-
zien van verdeel-
schaal.
Slechts 6,95

Skil trimmer

Licht mo-
del, geschikt

voor moeilijk be-
reikbare plaat-

sen en grasran-
den. 175 watt

van 149,-
nu voor 89,-

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen
Telefoon 18411

— brillen - oog met ing
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

Strikken en kunststof
gespen zijn hoogmode
Deze queenie in kamil-
le-geel heeft ze
Zonnig prijsje.

beide

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Braderie1986
De Braderie wordt dit jaar gehouden
op donderdag 17 juli van 1 5.00 uur
tot 23.00 uur in het centrum van
Vorden.
Zaterdag 19 juli kinderbraderie van
9.30 tot 12.30 uur op het terrein van
de Amro-bank.

Een ieder die interesse heeft wordt
verzocht z.s.m. contact op te nemen
met:
G. van Zeeburg, telefoon 1531
HA. Rombouts, telefoon 3111
P.H. Emsbroek, telefoon 2081

Ons
vorstenhuis

Aanzien van
1985 voor
24,90

Honda gazonmaaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

ROMMELMARKT
ANNEX BAZAR

met veel attracties

op vrijdag 18 april
van 14.00 tot 21.00 uur
in het Achterhuus van de

Geref. Kerk aan de

Zutphenseweg te Vorden.

29,75

Losse stelen of vaste stelen:
Welkoop steelt de show

met z'n gereedschap.

Als uw hobby tuinie-
ren is, moet u beslist eens
langsgaan bij Welkoop.
U vindt er werkelijk alles
op het gebied van tuin-
verzorging. En altijd zeer
voordelig geprijsd.

Bovendien beschikt
Welkoop ook over een
zeer uitgebreide Doe-het-
zelf afdeling. Welkoop is
er voor binnen en buiten.
Kom eens langs.

Aktiepakket
Wolf Multi-star

Ter introduktie van het
Multi-star systeem een
speciaal pakket bestaan-
de uit: krabber, hark en
bijbehorende
steel. Nu: 29,75

14,95

Hobbyspade
Hobbyspade met stalen
blad, voorzien van
beuken T-steel van
85 cm -• A QC
Nu: 14/YO

Black & Decker
Verf-stripper

Type HG 991. Vermogen
1000 Watt. Werktempera-
tuur 360°C. t oNU: oy,—
Bemeste tuinaarde

Triomf bemeste tuinaar-
de is een bodemverbete-
rend middel. 3 zakken
van 40 liter. i s\
NU: Ivf/"

Plastic bloembak
Model "coupe" met ronde
voet, kleur wit, hoogte
36 cm.
Nu

jr -w r
O//O

Straatbezem
Vero straatbezem, na-
tuurvezel, kleur zwart
Breedte A O£
275 mm. Nu: O/^O
Kenner hondebrok
Komplete maaltijd. Bevat
alle benodigde eiwitten
en vitamines en is uitste-
kend verteerbaar.
Zak van AI f } C25 kg. NU: 4o,yo

Jeugdsoos 't Stampertje gaat in
samenwerking met de Oranjevereniging op

30 april a.s. een Klünrace organiseren
Deze race wordt verreden op de

Horsterkamp en wel op rolschaatsen.
Het parcours zal bestaan uit diverse

hindernissen en stempelposten.
De inschrijving voor deze race staat open

voor teams uit maximaal 4 personen.
Men kan zich opgeven tot en met 19 april

en wel bij: Bennie Lebbink,
Eikenlaan 27 - Vorden - Tel. 6739.

Valma Wash
&Shine

Voor het wekelijkse on-
derhoud, beschermt de
auto tegen vuil. Flacon
van 500 ml met r Q r
spons. N u: O/yO

WCll[00|)
PRIJZEN ZIJN INKLUSIEF BTW.
LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
AKTIE IS GELDIG T/M 17 MEI 1986.

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

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

U zoekt gewoon eens wat „anders" om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap.
't Pantqffeltje heeft vooral na de verbouwing een precies
.passende " gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlyk uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid .voor uw familiediner.



In plaats van kaarten.

Daar het niet mogelijk is u allen
persoonlijkte bedanken, betui-
gen wij u onze oprechte dank
voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven bij 't
overlijden van mijn lieve man,
vader, opa en overgrootvader

JOHAN WILLEM
GOLSTEIN

Uit aller naam:
J.H. Golstein-Wicherink.

Voor de grote belangstelling
ondervonden tijdens en rond-
om onze afscheidsreceptie,
betonen wij U onze hartelijk
dank.

J.WECHGELAER
H.E. WECHGELAER-

BOEREMA.

Te koop: kinderracefiets
10-14 jaar i.z.g.st.
Tel. 1293.

Wilt u breien?
Lukt het niet?
Snapt u het patroon niet?
Geen probleem!
Wij willen U graag helpen. Wij
willen op dinsdagmorgen en
dinsdagavond breiles geven.
Bel even voor informatie:
05752-2628 of 2202.

Parttime dragers gevraagd
voor Vorden en eventueel ove-
rige plaatsen, leeftijd niet ou-
der dan 65 jaar.
Voor sollicitatie kunt U schrij-
ven of bellen naar de Monuta
Stichting, de heer J.H.C. Box,
Olieslagweg 1 5, 7242 AE Lo-
chem, tel. 05730-4555.

Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

Meisje, 15 jaar zoekt vakan-
tiewerk van ca. 1 juni tot 15
juli.
Telefoon 1410.

Te koop: na 7 mei wegens be-
wezen diensten g.o.h. metro-
noom.
Brieven onder nummer 3-1
Bureau Contact, Vorden.

VRIJDAG
18 APRIL

KLAVERJASSEN
20.00 uur

ZAAL SCHOENAKER

PRETTY MARKT
a.s. 5 juli grote Pretty markt
zwem en polover. Vorden '64.
Heeft U nog wat op te ruimen!
Wij komen het graag bij u
ophalen.
Bel. 2407.

Te koop: z.g.o.hr toercara-
van, Eifelland, bj. '72.
5 persoons met nieuwe voor-
tent.
Na 1 8.00 uurtel. 05752-1753
b.g.g.2061.

Kunstgebittenreparatie „

DROGISTERtJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 22 19

WEEKEND AANBIEDING

vruchtenvlaaitjes
't winkeltje in vers brood en banket

ANDREABBINK

Burgemeester Galleestraat 22

REPARATIE
was- en afwasautomaten

' 24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

e/7

BETSY KORENBLEK

l

$

trouwen op 25 april 1986 om 13.45 uur in
het gemeentehuis "Kasteel Vorden " te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
Weieerwaarde heer ds. Klaassens.

Dagadres: Bodega „ 't Pantoffeltje ",
Dorpsstraat 34 te Vorden.
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur.

Toekomstig adres:
Wildenborchseweg 17, 7251 KB Vorden.

i
'>-^0^0-^0''j&-

Op dinsdag 22 april hoopt onze vader en opa

DERK WAGENVOORT

zijn 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur
in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10,
Vorden.

Kinderen en kleinkinderen.

April J 9 86, Pastorieweg 15,
7251 AK Vorden.

In diepe verslagenheid delen wij u mee dat

JOS

van ons is heengegaan, 21 jaar oud.

Wij vragen om uw meeleven en troost in onze diepe
droefheid, met onze vele vragen.

Vorden: Hans en Diny Spithoven-
Hendriks Franssen

Harry
Ria en Jos
Lisette
Hermien en Wim
Yvonne
Anita en Rob.

7251 LV Vorden,
14 april 1986.
De Banekamp 6.

De uitvaart wordt gehouden op vrijdag 1 8 april 1986
om 10.30 uur in de parochiekerk van Kranenburg-Vor-
den, waarna om ca. 11.45 uur begrafenis op het R.K.-
kerkhof aldaar.
Donderdag 17 april om 19.00 uur avondwake in ge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance in de kerk.

Direktie en personeel van „Metaaldraaierij Vorden b.v."
hebben met grote ontsteltenis kennis genomen van het
plotselinge heengaan van

JOS SPITHOVEN

Wij hebben hem leren kennen als een medewerker, die
met volledige inzet zijn werkzaamheden verrichtte op
zijn eigen enthousiaste en spontane wijze.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit verlies te
dragen.

Vorden, 14 april 1986.

Met diepe droefheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze fijne collega

JOS SPITHOVEN

Zijn inzet en collegialiteit zal voor ons een blijvend voor-
beeld zijn.

Personeelsvereniging
Metaaldraaierij Vorden b.v.

Met ontsteltenis vernamen wij het overlijden van onze
vriend

JOS

Zijn vriendschappelijke en opgewekte omgang met
ons zal in onze herinnering blijven.

Benno Schuppers
Grego Ernst
Alfred Maalderink.

Vorden, 14 april 1986.

Heden is tussen ons weggenomen onze beste vriend

JOS SPITHOVEN

Wij wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke
dagen en voor de toekomst.

Bestuur en werkgroep
Jeugdsoos 't Stampertje.

Vorden, 14 april 1986.

Heden behaagde het de Heere van ons weg te nemen na
een kort ziekbed, onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

ARNOLDA CHRISTINA

GROOT WASSINK
wed. van Gerrit Jan Wu///nk

in de gezegende ouderdom van 82 jaar.

Vorden: GJ.Wullink
G. Wullink-Bovenschutte

Hengelo Gld.: EJ. Bruil-Wullink
G.J. Bruil

Warnsveld: A. Teunissen-Wullink
WA. Teunissen

Vorden: AJ. Wullink
J. Wullink-Nijenhuis
en kleinkinderen.

13 april 1986.
7251 XZ Vorden, 't Hoge 84.

Correspondentie adres:
B. v. Hackfortweg 41, 7251 XB Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag a.s. 17
april om 13.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden.
De begrafenis zal aansluitend om 14.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Her-
berg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

FEEST BIJ DE KEURSLAGER!

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

Aanbiedingen geldig 17, is en 19 aprii 1935
^ ^» k̂. —~~-. &

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

2 kilo
Hollandse

Golden
delicious

1,95

MAANDAG
april
kilo

uien
0,95

DINSDAG
22 april

500 gram'
gesneden
spitskool

1,95

WOENSDAG
23 april

500 gram
gesneden

chinese kool
1,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

«TW177* * /*-* * »Winnfimc
* * A\\ ^ r w, •niini-\

Dr Keurslngcrs bc.st.i;in K) ia.ii. Dat wordt mi lurl laai
liv.st. l i- iH'XiniUMi nu-t .1 u v k m lang U)()() iiiiin vakanties.

l.lkf \\vek opnieuw hij uu Kfinslagei kans op een la
weekend ol midweek arrangement in een hungalov\ van
AKliOX' Rekieatie. (ia snel naai uw Keurs lage r. Hij een bestelling; vaïïof¥f*
ontvangt neen kanskaart. Misschien hent mle/e week de gelukkige winnaa

RECLAME VANAF DONDERDAG 17 APRIL

EXTRA VOORDELIG:
mooie malse limousine

RIBLAPPEN
nu 500 gram (+ 3 kanskaarten extra) 7,98

gevuld met ham en kaas 100 gram 1,55
VOOR DE BOTERHAM (UIT EIGEN WORSTKEUKEN}

KOOK WORST 250 gram (aan stuk) fc ƒ

ACHTERHAM ,oogram 2,25

SELLERYSALADE 10o9ram 0,89

6,98
HET WINNENDE NUMMER VAN WEEK 1 IS: 612

De Keurslager. Al 40 jaar verstand van lekker vlees.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

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

VAKANTIE
van 26 april t/ m 1 0 mei

KAPSALON

P. SIETSMA
DORPSSTRAAT 1 - TELEFOON 1984.

ALLEEN DEZE WEEK:
4 spijkerbroeken voor
f100,-.
3 overalls voor f 100,-.
Tel. 05752-3018.

Gelegenheid tot het inscha-
ren van 2 pinken.
FA. WISSINK,
Wildenborchseweg 14,
Vorden, tel. 6837.

SPAAR
VEEL

GELD UIT!

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

Twee prachtige kolbert/
pantalon kombinaties in
linnenoptiek.
Kolberts 269,-,
pantalons 119,—.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden



Burgemeester feliciteert 100-jarige

Tydens de receptie ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag in zaal De Olde Smidse ontving mevr.
Smit uit handen van burgemeester Vunderink een herinneringsbord van de gemeente Vorden. De burge-
meester was met zgn echtgenote aanwezig om de eeuwelinge te feliciteren. Hy liet weten dat het herinne-
ringsbord van de gemeente alleen bij heel speciale gelegenheden wordt uitgereikt. De receptie in De Olde
Smidse werd bezocht door veel familie, buren en kennissen.

Collegevormmg in Vorden rond
WD en CDA in Vorden hebben definitief besloten eikaars wethou-
derskandidaten resp. de heren Mr. M.A.V. Slingenberg en J.F.
Geerken te steunen bij de wethoudersverkiezingen op dinsdag 29
april aanstaande.
Na de principe-uitspraak van enkele weken geleden om weer samen
een college te gaan vormen, /ij n in de afgelopen weken verdere on-
derhandelingen gevoerd tussen CDA en WD op basis van hun ver-
kiezingsprogramma's. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een
aantal afspraken over het te voeren beleid in de komende raadsperio-
de. De verdeling van de portefeuille binnen het college zal plaatsvin-
den in overleg met burgemeester Vunderink.

Rekord-opbrengst
oud-papier bij
Touwtrekvereniging
Afgelopen zaterdagavond werd de
heer Antoon Steenbreker voor een
volle zaal Schoenaker weer voor het
voetlicht gehaald.
Voorzitter G. Barink stelde hem ten
voorbeeld en feliciteerde hem met
zijn inzet voor de oud-papier-aktie.
Liefst 337.800 kg oud-papier zamelde
hij afgelopen jaar in voor zijn touw-
trekvereniging.
Deze verenigingsman begon in 1968
met de oud-papier-aktie. Met een aan-
hanger achter zijn fiets verzamelde hij
in 1968 11.500kg.In 1972wasditalop-
gelopen to 105.000 kg. In 1982 beliep
de opbrengst al 316.000 kg.

In 123 containers bracht hij het in 1984
tot 333.790 kg. En afgelopen jaar ging
Antoon Steenbreker er weer met eni-
ge duizenden kilo's overheen. Er wa-
ren 125 containers nodig om het pa-
pier af te voeren.
Dagelijks - vroeg en laat, licht en don-
ker - ziet men hem rijden met de bak-
fiets. En opnieuw dus had deze vere-
nigingsman zijn rekord gebroken.

In zaal Schoenaker hadden zich velen
verzameld om de toneelavond mee te
maken. De toneelvereniging T.A.O.
uit de Wildenborch speelde met veel
élan het in dialect geschreven stuk
"Streupers". De rollen waren goed
verdeeld; er werd vlot gespeeld, de
rollen bleken goed ingestudeerd. Ap-
plaus aan het einde was dan ook te-
recht en verdiend.

'Concordia' organiseert
\4ooienmarkt
De rpuziekvereniging "Concordia"
organiseert zaterdag 10 mei in het
dorpscentrum een vlooienmarkt. De
bedoeling is onder meer dat particu-
lieren in de gelegenheid worden ge-
steld om wat nieuwe of tweede hands
goederen te verkopen of te ruilen.
Ook verenigingen uit Vorden en om-
geving hebben de gelegenheid om
spullen te verkopen. Deze vlooien-
markt is niet toegankelijk voor erken-
de handelaren.
Concordia zal zorgen voor een ruim
opgezette gelegenheid. Opgave voor
deze vlooienmarkt is mogelijk bij de
heer W. Barink.

Tips voor caravans
Onder bovenvermelde titel is o.a. in
samenwerking met Buro Voorlichting
Rijkspolitie te Apeldoorn een nuttig
boekje verschenen, boordevol tips,
wetenswaardigheden, wettelijke eisen
etc. betreffende het gebruik van cara-
vans.
Het boekje is gratis te verkrijgen bij de
rijkspolitie te Vorden, receptie ge-
meentehuis tijdens de openstellingsu-
ren en bij alle campinghouders te Vor-
den.

Deuren en keukens
gerenoveerd
door Portas
Portas is een onderneming met meer
dan 450 vakbedrijven in 10 landen van
Europa. Ze renoveren nu al 10 jaar
met groot succes, kozijnen en keu-
kens. De deuren worden bekleed met
een kunststof op granulaatbasis, waar-
na de deur bestand is tegen stoten,
geen slijtage meer, praktisch onder-
houdsvrij. Ook honden en katten kun-
nen Portas deuren niet beschadigen.

Vrijdag 18 april in het dorpscentrum
tentoonstelling. (Zie advertentie).

Ballonnenwedstrijd
Deurdraejers
Tijdens het grote karnavalsweekend
in februari organiseerde de karnavals-
vereniging "De Deurdreajers" tradi-
tiegetrouw haar ballonnenwedstrijd.
Op de bedoelde zondagmiddag was
de belangstelling zo groot dat de klub
van Elf in eerste instantie ballonnen
tekort kwam. Gelukkig kon er toch
voor gezorgd worden dat alle deelne-
merskaarten met een ballon het
luchtruim kozen.
Het aantal terugmeldingen was dit aar
aan de lage kant, waarbij er nog één
was die onwaarschijnlijk verre reis zou
hebben gemaakt naar Italië. Hierbij
bleek echter dat de deelnemerskaart
niet via de lucht, maar in het dash-
boardkastje van een Achterhoekse
vrachtwagenchauffeur de reis had ge-
maakt en dus niet in aanmerking
kwam voor een prijs.
De drie echte prijswinnaars zijn: Karel
Stoltenborg, Tamara Riemsdijk en
Sander Jansen. Zij ontvangen elk een
waardebon van vijftien gulden.

Opbrengst collecte
De in de periode van 7 t/m 13 april ge-
houden Nationale kollekte kinderbe-
scherming heeft het bedrag van
f3479,85 opgebracht met de hulp van
47 collectanten.

Gospelavond in
Dorpscentrum
Op vrijdagavond 18 april begint in het
Dorpscentrum in Vorden een Gospel-
avond met muziek en film. De organi-
satoren (Stichting SNL) hebben ge-
merkt dat het begrip "gospelavond"
nog^fcrwarrend is en daarom willen
zij cfl^Rader verklaren.
Gospelmuziek is in feite "relipop".
Popmuziek met een religieuze in-
houd. De gospelavond van SNL is dus
in feite een avond met aantrekkelijke
eigejjjklse muziek waarbij een reli-
gieiJJRiderwerp centraal staat. Het
thema van de SNL-avond luidt:
God...?... geloof het maar! In de
boeiende speelfilm staat hetzelfde
thema centraal.
De Stichting SNL nodigt nogmaals al-
le jongeren uit Vorden en omstreken
uit om zo'n avond - die ze waarschijn-
lijk nog nooit meegemaakt hebben -
eens te bezoeken. De toegang is gra-
tis.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van
de redaktie)

Aforismen
Aforismen zijn "korte, pittige spreuken
als gevolg van een inval of een plotselinge
verheldering", aldus de dikke van Date.
Nietsche schreef: "als eerste onder de
Duitsers ben ik een meester v/h aforis-
me. Het is mijn ambitie in één zin te zeg-
gen, wat een ander zegt in een boek - of
niet zegt in een boek ". Het aforisme is in
ons land minder bekend. Oorzaak: de
preek! Wat is een preek? Je zou het zo
kunnen zeggen: een preek is een omcirke-
ling en een uitweiding, plus toepassing
van l tekst, van l Spreuk, of zo men wil,
van één aforisme, uit het boek der Spreu-
ken van Salomo. Preken zijn in Neder-
land populair, vooral de goede, dus ook
de goede predikanten. Kent u een voor-
beeld? Hierover dan het eerste aforisme:
Sommige dominee's hadden beter
boekhouder kunnen worden: een en-
kele boekhouder wordt dominee, op
grond van singuliere predik-gaven.
(HvD).
Ik ben van plan, Deo volente, in Onder
Ons, regelmatig, enkele aforismen te
plaatsen. Als ze mijzelf zijn ingevallen,
staat er achter de spreuk (HvD), zijn ze
van anderen, dan staat er de naam van
die auteur onder, voorbeeld: God geeft
ons wel de noten, maar Hij kraakt ze
niet voor ons. (Hans Christiaan Ander-
sen).
En tot besluit van dit stukje deze: Toen
ik jong was dacht ik de wereld te kun-
nen bekeren, ouder geworden, weet ik
dat ik nYn eigen kinderen niet verande-
ren kan. (HvD).
Deze inleiding is door de uitleg wat lan-
ger geworden. Met de volgende hoop ik
de copijruimte van 7 cm, verticaal niet
te overschrijden.

Scriba H. v. Dorsten.

Kulturele wedstrijd
Jong Gelre
Vrijdag 18 april vindt in zaal Witkamp
te Laren de regionale culturele wed-
strijd van regio West Achterhoek
plaats. De afdelingen zullen aan de
hand van het jaarthema van het Plat-
telandsjongerenwerk een toneel- of
cabaretstukje brengen. De drie best
beoordeelde afdelingen mogen mee-
doen aan de provinciale kulturele
wedstrijd op 26 april in Dieren. Het
stuk dat Vorden brengt is geschreven
door Erik Knoef.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
V ie rakker.

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 dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

17 apr. Bejaardenkring
18 apr. Jong Gelre cttlturele wedstrijd

van de regio West-Achterhoek in
zaal Witkamp te Laren.

22 apr. Bijeenkomst Plattelandsvrouwen
26 apr. Jong Gelre provinciale leden-

vergadering, culturele wedstrijd
en feestavond in "De Klok"
te Dieren.

26 apr. De Snoekbaars sM^»r-wedstrijden,
vertrek De Herl^H

30 apr. Oranjebal café Epelkamp, Medler
l mei Bejaardenkring
9 mei Jong Gelre algemene voorjaars-

ledenvergadering + schieten in
De Kapel in de Wildenborch

11 mei De Snoekbaars ^^or-wedstrijden
vertrek De HerS^. »

14 mei Plattelandsvrouwen
15 mei Bejaarde n kring reisje
17 mei Provinciale buitensportdag in

Hengelo Gld. Jong Gelre
26 t/m
29 mei Avond vierdaagse Sparta
29 mei Bejaardenkring

- Sportbeoefening voor
gehandicapten

Staat u wel eens stil bij sportbeoefe-
ning door gehandicapten? In de zin
van "wat houdt het allemaal in".
Denkt u er wel eens bij na wat het is
om graag aan sport te willen doen en
dan te stuiten op problemen van aan-
passingen. Hieronder noemen wij eni-
ge, voorbeelden om u een indruk te ge-
ven:
- niet kunnen sporten omdat je geen
sportrolstoel hebt;
- de drempels en obstakels van een
sportaccomodatie waar je met je rol-
stoel niet overheen kunt;
— na het sporten niet kunnen douchen
omdat er bijvoorbeeld geen aangepas-
te douche-zitjes hangen;
- in een zwembad niet in het water
kunnen komen omdat er geen zwem-
badlift aanwezig is;
— de materialen niet kunnen vasthou-
den of bedienen omdat deze niet op je
handicap zijn aangepast;
- niet kunnen paardrijden omdat er
geen opstapperron is en geen specifie-
ke begeleiding;
— als je blind bent geen sport- en spel-

v.o.v.
Vordens Ondernemers
Vereniging opgericht
Dinsdagavond waren in Hotel bakker de leden van de Vordense winke-
liersvereniging alsmede de leden van de plaatselijke afdeling van de
KNOV bijeen met als doel een fusie aan te gaan.
In de praktijk bleek namelijk dat beide verenigingen zeer dicht bij elkaar
stonden. Volgens de heer Polman is de winkelier van deze tijd bij meer
zaken betrokken dan de "schoenmaker blijf bij je leest gedachte".
"Als winkelier heb je tegenwoordig te maken met veel meer randvraag-
stukken. Verkeer, milieu, huurproblemen noem maar op. Met dit soort
zaken moetje een stuk know-how achterje hebben staan. En die inbreng
heeft de KNOV al jaren. Ook met de problematiek rondom het verkeer
werkten wel al nauw samen", zo lichtte de heer Polman toe.
De gezamenlijke leden besloten met grote meerderheid tot de oprich-
ting van de "Vordense Ondernemers Vereniging".
Het bestuur ziet er als volgt uit: W. Polman, voorzitter; A. Klein Brinke,
penningmeester; H. Elbrink; mevr. H. Sueters; M. Siemerink; J. Wie-
kart; D. Vlogman; G. Harmsen en D. Groot Jebbink. Een sekretaris zal
nog onderling worden aangewezen.

materiaal hebt met geluid om de ma-
terialen te kunnen horen.
Zo kunnen we nog wel even door-
gaan. In ieder geval kunt u hieruit de
konklusie trekken dat - buiten de zeer
vele vrijwilligers die de gehandicapten
begeleiden bij het kunnen uitoefenen
van hun sport - ook veel geld nodig is
om deze specifieke voorzieningen te
kunnen realiseren. Het NATIO-
NAAL FONDS SPORT GEHANDI-
CAPTEN beijvert zich om al dit soort
zaken mogelijk te maken en is daarbij
geheel afhankelijk van het particulier
initiatief: DUS VAN U.
Vandaar dit voorproefje op onze collec-
te-week van 211/m 27 april a.s. Duizen-
den vrijwilligers - die de gehandicapten-
sport een warm hart toedragen - staan
dan weer voor onze gehandicapten klaar
om met de collectebus uw bijdrage te
vragen. Door uw steun worden niet al-
leen /ij, maar ook de gehandicapten die
willen sporten, gesterkt. Laat hen niet in
de steek.

Café Uenk kampioen
zaalvoetbal voor
horeca bedreven
Het horeca zaalvoetbaltoernooi is ten
einde, op woensdag 9 april werd de
laatste en tevens beslissings wedstrijd

gespeeld tussen café Uenk en café Het
Zwaantje.
Deze wedstrijd eindigde na de regle-
mentaire speeltijd in 2-2, waarna er
strafschoppen moesten worden geno-
men, na het nemen van elk drie straf-
schoppen stond de stand gelijk name-
lijk 2-2, toen ging men over tot het om
en om nemen van strafschoppen,
waarin café Uenk na nog 4 maal te
hebben raak geschoten winnaar werd
van het toernooi.
Bij de prijsuitreiking bedankte de or-
ganisatie de Sporthal Beheerder en de
sponsors van dit toernooi, t.w. café
Uenk, De Herbeg, De Olde Smidse en
Het Proat Hoes die het mogelijk
maakten om elk team van een beker
te voorzien.

De eindstand van het toernooi, dat in
het geheel 46 wedstrijden telde is als
volgt: 1. en kampioen Café Uenk; 2.
Café Het Zwaantje; 3. De Herberg 1;
4. Het Stampertje; 5. De Olde Smidse;
6. De Herberg 2; 7. De Herberg 3; 8.
Het Praot Hoes; 9. Schoenaker 1; 10.
Schoenaker 2.

De organisatoren Dhr. W. Sloetjes en
G. Stokkink hebben laten doorsche-
meren om volgend jaar wel weer zo'n
toernooi te willen organiseren, dat
door de elftallen gretig werd aangeno-
men, om weer deel te nemen.

Koninklijke Muziekvereniging
"Sophia's Lust" 125 jaar
Na het grote succes van de revue die "Sophia's Lust" ter gelegenheid
van haar 125-jarig jubileum op de planken heeft gebracht, staat de in-
woners van Ruurlo en omgeving weer een mooie avond te wachten.
Op 18 april komt het Trompetterkorps van de Cavalerie in orkestbe-
zetting naar Ruurlo.
Het 48 personen tellende cavalerieor-
kest zal ons in zaal de Keizerskroon een
amusementsprogramma ten gehore
brengen van de bovenste plank. De ju-
bilerende vereniging nodigt hierby alle
muziekliefhebbers uit de avond bij te
wonen. Gezien dit optreden een relatie-
concert is, /ijn leden van muziekkorp-
sen uit omliggende gemeenten ook van
harte welkom. In het kader van haar
125-jarig jubileum wordt de avond door
"Sophia's Lust" aangeboden, zodat de
toegang gratis is. Vanaf heden kunnen
kaarten worden afgehaald bij De Kei-
zerskroon.

Dank zij de spontane medewerking
van majoor Duits van de Koninklijke
Luchtkapel, is "Sophia's Lust" erin
geslaad het cavalerieorkest op korte
termijn naar Ruurlo te halen. Aanvan-
kelijk stond voor 18 april een optreden
van de Koninklijke Luchtmachtkapel
gepland, maar door verplichtingen op
de dag op de luchtmachtbasis Gilze-
rije, heeft de Luchtmachtkapel haar
bezoek aan Ruurlo naar een ander
tijdstip moeten verschuiven. Dit
korps komt nu definitief naar Ruurlo
op vrijdag 31 oktober.

BROOD
doet je goed, vers van uw Echte Bakker, zo uit
de oven in de winkel.
Wij werden op de Oost Gelderse bakkersdag
te Winterswijk bekroond met 10 prijzen zo
uit de produktie.
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Raad houdt collegevoorstel
inzake renovatie
Centraal Antennesysteem aan
Mede doordat de raadsleden dinsdag aan het eind van de middag nog een "pak informatiemateriaal" thuis
bezorgd kregen en dat niet voldoende bestudeerd kon worden is het collegevoorstel inzake de renovatie
van het centraal an tennesy steem op verzoek van alle frakties aangehouden. De heer W. Voortman (PvdA)
was onder meer van mening dat het college eerst nog in overleg moet treden met "Thuis Best" op welke
wyze de kosten voor het centrale antennesysteem door de abonnees moeten worden betaald.
De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA)
wenste meer informatie over de vraag
of'Thuis Best" wel of geen antennes
toestaat. Lichtenberg stelde nadruk-
kelijk tegen een antenneverbod te
zijn.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) zei
geen moeite te hebben met het ver-
zoek het voorstel van het college aan
te houden. "Al doet het me wel een
beetje pijn", zo sprak hij tegenstrijdig.
In mei zal deze materie opnieuw in de
raad behandeld worden.

Vyf mille voor
"probleemverenigingen"
De raad besloot voor het sociaal kul-
tureel programma voor 1986 een be-
drag van f 42.400,- te voteren. Daar-
naast werd besloten om vijf mille aan
het fonds SKW te onttrekken om uit
die "pot" verenigingen die buiten hun
schuld in de financiële problemen zijn
geraakt, te kunnen helpen.
Het college stelde zich op het stand-
punt dat aanvragen daartoe door de
raad moeten worden goedgekeurd.
Met name mevr. Aartsen (CDA) en
de heer Voortman (PvdA) waren van
mening dat het college zelf in staat
moet zijn, verzoeken van verenigin-
gen te beoordelen.
Burgemeester Vunderink zei nogal
wat aanvragen om "noodhulp" te ver-
wachten. Hij achtte het daarom beter
dat er een extra "drempel" ingebouw
wordt. Op verzoek van de heer Voort-
man (PvdA) zal de commissie Welzijn
binnenkort wat "globale" criteria vast-
leggen. De heer E. Brandenbarg
(VVD) vond een pot van vijf mille
voor "noodverenigingen" meer waard
dan het sleutelen aan het kortingsper-
centage.

Verlaging klokuren
Muziekschool Zutphen
De raad van Vorden heeft met de frak-
tie van de PvdA tegen, het voorstel
aangenomen om het aantal klokuren
bij de muziekschool Zutphen met tien
procent te verlagen, zijnde twee klok-
uren.
Mevr. Aartsen (CDA) betreurde het
dat de visie die de gemeente Vorden
heeft ten aanzien van de verandering
van de struktuur van de muziekschool
niet door de andere gemeenten ge-
deeld wordt.
"We zijn nu in feite terug bij af. Helaas
hebben we nog geen andere alterna-
tieven. Momenteel profiteert een klei-
ne groep mensen van deze muziek-
school. Laten we ons de komende ja-
ren beraden op welke wijze wij het
beste het muziekonderwijs in Vorden
kunnen dienen", zo sprak zij.
Op haar verzoek zal het bedrag dat
door deze verlaging van de klokuren
"vrij" komt voor het muziekonderwijs
in Vorden worden gereserveerd.
De heer E. Brandenbarg (WD) advi-
seerde het college om door te gaan

met druk uit te oefenen op de muziek-
school in Zutphen. "Momenteel staan
we met de rug tegen de muur", aldus
Brandenbarg.
De heer W. Voortman (PvdA) voelde
er niets voor dat het aantal klokuren
wordt verlaagd. Zijn fraktiegenoot A.
Ploeger gebruikte in dit verband het
woord "verarming" . Het biedt geen
oplossing om steeds wat van de kloku-
ren af te knabbelen", zo sprak Ploeger.
Lichtenberg (CDA) kreeg de lachers
op zijn hand toen hij opmerkte dat de
PvdA in het verleden tegen hem gezegd
had ("Ik hakte toen met het wethou-
dersbijltje", zo zei Lichtenberg) maak
een voorstel zodat we uit de muziek-
school kunnen stappen!
Overigens mocht de raad in de toe-
komst toch besluiten om het kontrakt
met de muziekschool Zutphen op te
zeggen dan zal dit voor l augustus
1987 moeten gebeuren.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) zei
tenslotte de neiging te hebben om te
geloven dat de andere gemeenten
toch wel zorgvuldig over de struktuur
van de muziekschool Zutphen zullen
gaan nadenken.

College zal voortaan meer
offertes aanvragen bij
aanschaf materialen
Het college van Vorden kreeg dins-
dagavond van zowel de heer E. Bran-
denbarg (WD) alsmede de heer R.J.
van Overbeekde (CDA) de "op-
dracht" om bij aanschaf van materia-
len meer dan l offerte aan te vragen.
Beide heren hadden de indruk dat dit
bij de aanschaf van een grondfrees
(waarvoor de raad deze avond
f 9607,50 uittrok niet het geval is ge-
weest. Met deze frees kan gemeente-
werken met de onderhoud van 20 km
zandwegen uit de voeten.
Met berekking tot de 27 kilometer
zandwegen waarvan de gemeente
binnenkort het onderhoud zal over-
nemen is nog geen duidelijk beeld of
gemeentewerken dit zelf kan doen of
dat dit uitbesteed moet worden. Bij
plaatselijke aannemers zullen in elk
geval ook offertes worden aange-
vraagd zo beloofde wethouder Geer-
ken.

Gemeentebestuur ziet geen
mogelijkheden voor
gebouw Zuivelfabriek
Naar aanleiding van vragen van de
heer A. Ploeger (PvdA) deelde burge-
meester Vunderink mede dat de ge-
meente Vorden geen mogelijkheden
ziet voor het gebouw van de zuivelfa-
briek dat zoals bekend straks leeg
komt te staan. "We hebben de moge-
lijkheden onderzocht om daar de ge-
meentewerf te vestigen. We hebben
ook bekeken of er t.z.t. woningbouw
gepleegd kan worden. De kosten wor-
den te hoog om het één en ander te
exploiteren", aldus burg. Vunderink.

Op vragen van de heer M. Groen of er
nog wat te melden valt over het re-
creatiepark antwoorde burgemeester
Vunderink dat men momenteel aan
het onderhandelen is met een andere
gegadigde. "Meer kan ik niet zeggen",
aids burg. Vunderink.
De heer W. Voortman (PvdA) stelde
het college een aantal vragen naar
aanleiding van het feit dat de Stichting
"De Ombudsman" de gemeente over
de vingers heeft getikt omdat "Vor-
den" bij het uitbetalen van bijstands-
uitkeringen van eens per week naar
eens per maand een "nadelige" over-
bruggingsregeling heeft gehanteerd.
Volgens Voortman zijn er mensen die
twee maanden 750 gulden hebben
moeten overbruggen. Wethouder
Geerken antwoordde hierop dat deze
750 gulden juist is, maar dat hij met
een 25 tal uitkeringsgerechtigden
heeft gesproken en dat in een "sche-
ma" is aangegeven dat wanneer er
problemen mochten ontstaan er naar
een oplossing gezocht zou worden.
"Op verzoek is met twee personen een
soepele afbetalingsregeling getrof-
fen", zo zei wethouder Geerken die
de publicaties over de Stichting Om-
budsman voorbarig vond.

Boekwerken voor
scheidendflKaadsleden
"U was stectPJvritisch en alert. U had
een erg goeie inbreng. Ik kan niet an-
ders zeggen dat uw fraktie altijd een
belangrijke ro.1 heeft gespeeld bij de
beleidsvoering", aldus sprak burge-
meester VuJikrink dinsdagavond tot
de heer J. B^R, die na zestien jaar de
Vordense raad gaat verlaten. De heer
Bosch heeft 12 jaar de funktie van
fraktievoorzitter bij de PvdA bekleed.
De heren H.A. Bogchelman (WD)
en A. Ptoeger (PvdA) hebben beiden
12 jaar zitting in de raad gehad. "Beide
heren hebben weinig met elkaar ge-
meen. Ploeger altijd in de aanval en
wethouder Bogchelman met een aar-
zelende stem, die soms bijna niet
meer te verstaan was, in de verdedi-
ging", zo zei de heer Vunderink.
De heer C.Chr. Voerman (CDA)
heeft gekozen voor provinciale Sta-
ten. "Ik vind dit jammer, U legde als
fraktievoorzitter van het CDA een
groot gevoel voor verantwoordelijk-
heid aan de dag. U zocht altijd aktief
naar compromissen", aldus de heer
Vunderink. De heer Voerman heeft
vanaf 1978 zitting gehad in de ge-
meenteraad.

"Dertig stemmen meer en U was in de
raad gebleven", zo sprak burgemee-
ster Vunderink tot de heer H. Graas-
kamp (CDA) die vanaf 1982 zitting
heeft gehad. Burgemeester Vunde-
rink bood alle scheidende raadsleden
een tweetal boekwerken aan. De heer
H. Tjoonk (WD) sprak als nestor van
de raad "lovende" woorden tot zijn ex-
collega's.

COMMISSIE SPORT EN CULTUUR WIL:

"Potje" voor verenigingen
met ernstige financiële problemen
De commissie Sport en Cultuur heeft wethouder J.F. Geerken
woensdagavond een voostel mee gegeven dat inhoudt dat er een be-
drag van 5000 gulden gereserveerd moet worden voor die verenigin-
gen die door het kortingspercentage op de subsidieregeling in ernsti-
ge financiële problemen geraken. Dit bedrag zal dan geput moeten
worden uit het Fonds Stichting Sociaal Kultureel Werk. (In deze
"pot" zit momenteel nog 22 mille).
Daardoor trok mevr. Aartsen-den Ook zij beoogde in eerste instantie
Harder (CDA) een door haar inge- met haar voorstel dat de "probleem-
diend voostel in om in plaats van verenigingen" meer armslag zouden
f 42.400,- (collegevoorstel) f 46.250,- krijgen.
op de gemeentebegroting 1986 voor De heer Voortman (PvdA) had intus-
de sociaal kulturele verenigingen uit sen echter gerekend dat het voorstel
te trekken. van mevr. Aartsen in de praktijk bete-

kende dat van de 20 verenigingen er
elf f 429,- meer zouden ontvangen,
maar dat 9 verenigingen f211,- min-
der zouden ontvangen. "Dus geen
goed voorstel", aldus de heer Voort-
man. Mevr. Aartsen besloot vervol-
gens haar voorstel in te trekken.

Bibliotheek
"De bibliotheek blijft in de zomer
twee weken dicht. Daar is niet aan te
ontkomen", aldus kreeg de heer E.
Brandenbarg (WD) desgevraagd van
wethouder Geerken te horen. Wil
men de bibliotheek gedurende die
twee weken elke dag twee uren open
houden dat gaan de circa twee dui-
zend gulden kosten. "Dan vergeet
mijn vraag maar", aldus Brandenbarg.

't is Oranje, 't blijft Oranje

Gevarieerd programma
Oranjevereniging
Gezien de goede belangstelling vorig jaar heeft het bestuur van de Oranjevereni-
ging Vorden besloten om de aubade op Koninginnedag (30 april) ook dit jaar
weer bij het gemeentehuis-kasteel Vorden te doen plaatsvinden, ditmaal met
medewerking van de muziekvereniging "Concordia".

Het morgenprogramma zal door Concordia muzikaal worden opgeluisterd, 's
middags zal Sursum Corda haar beste beentje voorzetten bij een volkomen
nieuw programma met o.a. Klünrace, spectaculaire show cascadeurs, kunstwie-
lervereniging Juliana. Dit wordt allemaal gehouden op de Horsterkamp op de
straatweg, dus niet op de feestweide. Er zijn geen zitplaatsen dus u mag gerust
een stoeltje meenemen (een vast feestterrein heeft Vorden nog niet).

Muziek ook bij de opening van de Oranjefeesten op zaterdag 26 april in het
Dorpscentrum. Het klarinet-trio bestaande uit mevr. Venderink-Smeenk, de
heer J. Boerstoel en de heer L. van Zandvoort zal hier tonen wat er met zo'n in-
strument mogelijk is.

Iets heel anders op deze avond maar zeker niet minder is de opvoering van het to-
neelstuk "de Streupers" dat door de Wildenborchse toneelvereniging T.A.O. in
het dialect voor het voetlicht zal worden gebracht.
Toegang tot deze avond is gratis voor leden van de Oranjevereniging, anderen
kost het f4,- p.p.
Bent u nog geen lid? Geeft u dan nu op bij een van onderstaande adressen, 't kost
maar één tientje per jaar.
B. Bloemendaal, tel. 1485; H. Wullink, tel. 1342; G. Weevers, tel. 1404.
Zoals ieder jaar wordt nu ook een ledenwerfaktie gehouden.
Dit jaar is Vorden Zuid aan de beurt. Volgende week zullen de
j^tuursleden hiervoor op pad gaan.

Volgende week zal een speciale f eestkrant verschijnen met het volledige program-
ma. Copij voor advertenties kunt u inleveren tot vrijdag 18 april bij drukkerij Wee-
vers.

Commissie Openbare Werken
neigt voor renovatie centraal
antennesysteem naar CAI-Zutphen
Een destijds door de heer E. Brandenbarg (WD) gelanceerd voorstel
om ten aanzien van de renovatie van het centraal antennesysteem hij
meerdere bedryven offertes aan te vragen (de gemeente wilde nl. met
de Gamog in zee gaan) heeft ertoe geleid dat het college de commissie
een drietal offertes heeft voorgelegd waaruit een keuze gemaakt kan
worden.
De commissie openbare werken heeft
er woensdagavond bijna anderhalf
uur over gediscussieerd om tot een
advies te komen. Dit lukte maar ten
dele. De heer W. Voortman (PvdA)
was duidelijk. Hij koos voor CAI-Zut-
phen. Dit bedrijf rekent een aanvang-
vergoeding van f 14,25. (Gamog
f 17,05) en de firma Scheurink f 13,55.
Laatstgenoemde viel af omdat zo zei
Voortman hij dit bedrijf beter geschikt
achtte om het onderhoud te blijven
doen.
CAI-Zutphen heeft volgens Voort-
man een duidelijker beleid.
"Zij spelen sneller op nieuwe situaties
in. De Gamog loopt zo'n beetje achter
CAI-Zutphen aan", zo stelde Voort-
man die het ook als een voordeel zag
dat dit bedrijf tot aansluiting van het
antennesysteem overgaat wanneer er
65 procent van de gegadigden mee-
doet. Bij de Gamog ligt dit percentage
op 70 procent.
De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA)
was niet bepaald gelukkig met het col-
legevoorstel. "Het college onttrekt
zich aan zijn verantwoordelijkheid
door ons een keus te laten maken", al-
dus de heer Lichtenberg die persoon-
lijk wel van CAI-Zutphen geporteerd
is maar nog geen vrij mandaat van zijn
fraktie heeft gekregen omdat er eerst
nog een paar vragen door het college
beantwoord moeten worden.
De heer Lichtenberg wilde bijvoor-
beeld eerst zwart op wit dat de 1600
woningen die voor het nieuwe anten-
nesysteem in aanmerking komen ge-
lijktijdig geënketeerd zullen worden
en ook dat bij uitvoering de "zaak"
binnen één jaar is aangesloten.
De heer E. Brandenbarg (WD) gaf
zijn voorkeur voor CAI Zutphen on-

der voorbehoud. Hij wilde ook nog
wat garanties ingebouwd zien b.v. dat
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best" zich konformeert aan het beleid
van de gemeente. Alle drie frakties
waren er unaniem over eens dat er
geen antenneverbod mag komen.
"Om de man van de kleine portemon-
naie te beschermen", zo lichtte Lich-
tenberg toe.

Onderhoud zandwegen
De commissie openbare werken sprak
deze avond ook uitvoerig over het on-
derhoud van zandwegen. In Vorden
moet zo spoedig mogelijk negen kilo-
meter zandweg "een beurt hebben".

De vraag is of gemeentewerken dit ge-
zien de onderbezetting wel aan kan.
De heer Lichtenberg (CDA) had hier
zijn twijfels over. Op zijn verzoek zal
het college bij een paar plaatselijke
aannemers offerte aanvragen.

"Dan kunnen we eens vergelijken", zo
sprak Lichtenberg die daar niet vanaf
wilde laten hangen of de gemeente
een grondfrees moet aanschaffen die
f9607,50 gaat kosten. Het college wil-
de aanvankelijk een frees kopen van
f 5250,- maar deze werd bij nader in-
zien "te licht" bevonden.

COMMISSIE SPORT EN CULTUUR

Bezorgd over het muziek-onderwijs
voor de komende jaren
De commissie voor Sport en Cultuur heeft woensdagavond zeer lang
gediscussieerd over het voorstel van het college om de banden met de
muziekschool Zutphen niet te verbreken doch wel het aantal kloku-
ren met twee te verlagen.
"We kunnen nu tenminste het bedrag
dat we aan de muziekschool willen
uitgeven in de hand houden. We moe-
ten in Vorden geen eigen muziek-
schooltje creëren daar kunnen we ook
niet mee uit de voeten", aldus mevr.
Aartsen-den Harder die daar mee aan
wilde geven dat zij het collegevoorstel
"met veel pijn" accepteerde. Mevr.
Aartsen bepleitte om het bedrag dat
nu vrij komt door het minder aantal
klokuren beschikbaar te stellen aan
muziekopleiding in Vorden.
Zowel de heren E. Brandenbarg
(VVD) en W. Voortman (PvdA) wa-
ren van mening dat er tussen nu en
volgend jaar wat moet gebeuren.
Doorgaan op deze voet zagen beide
heren niet zitten.

"Waar we voor moeten zorgen is dat
we het muziekonderwijs in Vorden op
een behoorlijk niveau moeten jhou-
den. Ten aanzien van de muziek-
school zutphen zullen we met konkre-
te plannen moeten komen", zo sprak
de heer Brandenbarg.

De heer Voortman was vooral be-
vreesd over het feit dat door het terug-
brengen van de klokuren de capacteit
van lesuren ernstig wordt aangetast.
Wethouder Geerken (CDA) stelde
dat er volgend jaar meer inzicht is in
deze materie. Ook hij zou gaarne zien
dat er intussen een "praalstuk" op ta-
fel zou komen. "We moeten in ieder
geval iets ondernemen", zo vond de
heer Geerken.



Vorden - Loo 3-1
Datje met hard werken toch een leu-
ke wedstrijd kunt spelen bewezen
zondagmiddag Vorden en Loo.
Beide teams bleven tot het laatste
fluitsignaal, onder leiding van de goed
fluitende scheidsrechter Wopereis,
zeer aktief.
In de eerste helft een vrijwel gelijkop-
gaande strijd, waarbij de beste kansen
voor de thuisclub. Na tien minuten
omzeilde Bennie Wentink de buiten-
spelval waarna zijn voorzet op maat
rakelings door Bas Oosterink langs de
verkeerde kant van de paal werd ge-
kopt. Aan de andere kant moest doel-
man Harms met een uiterste reflex
onder in de hoek de bezoekers van
een doelpunt afhouden.
Na 35 minuten nam Vorden een 1-0
voorsprong. Op links zette Peter Hoe-
vers de bal voor die ineens door Mark
v.d. Linden werd ingeschoten. In de
laatste minuut van de eerste helft had
Mark v.d. Linden pech toen een kop-
bal van hem tegen de lat belandde.
In de tweede helft opnieuw twee aan-
vallend ingestelde teams. In het veld
deden de ploegen niet veel voor elkaar
onder.
Vorden schiep zich echter de betere
kansen. In de 20e minuut zette Peter
Hoevers twee Loo spelers op het ver-
keerde been, zijn prima voorzet werd
door Leo Stekkers fraai ingekopt 2-0.
Zeven minuten voor tijd werd het 3-0
toen een inzet van Leo Slokkers door
één van de Loo-spelers vaji richting
werd veranderd.
Een minuut voor tijd beging Chris
Hissink een ovetreding binnen het
strafschopgebied, die scheidsrechter
Wopereis terecht naar de penaltystip
deed wijzen. Aanvoerder Bultink red-
de voor zijn ploeg de eer door de bal
beheerst in te schieten 3-1.

Uitslagen + programma
V.V. Vorden
Uitslagen 13 april: Vorden l - Loo l 3-
1; KL Dochteren 2 - Vorden 2 0-0;
Ruurlo 3 - Vorden 32-1; Vorden 4 - De
Hoven32-0;Warnsv.B.4-Vorden51-
5; Vorden 6 - Witkampers 91-1; Vor-
den 8 - Erica '76 9 2-1.
Programma 20 april: Sp. Overwete-
ring - Vorden 1; Vios B. 2 - Vorden 2;
Vorden 3 - Markelo 2; Vorden 7 - de
Hoven 7; Ratti 3 - Vorden 7; SHE 5 -
Vorden 8.

Bedrijfszaalvoetbal-
toernooi
In de sporthal 't Jebbink werd de twee-
de avond gehouden van het bedrijfs-
zaalvoetbaltoernooi. De uitslagen wa-
ren als volgt: Sorbo II - Kettelerij 8-0;
Weevers - Zuivelfabriek II 3-0; Sorbo
l - Sorbo II0-0; Zuivelfabriek II - Ket-
telerij 2-0; Weevers - Sorbo I 2-2; Sor-
bo II -Zuivelfabriek II 5-0; Kettelerij -
Wee vers 1-4; Zuivelfabriek II - Sorbo I
2-2; Weevers - Sorbo II 1-5; Sorbo l -
Kettelerij 5-0.
Opmerkelijk is dat de bedrijfskam-
pioen van vorig jaar te weten het team
van drukkerij Weevers er niet in is ge-
slaagd om tot de finales door te drin-
gen. Sorbo l en II plaatsten zich hier-
voor. De finalewedstrijden worden
gehouden op 28 april.
Maandag 21 april wordt eerst nog de
derde pouleavond gespeeld. Hieraan
doen mee: Wolbrink, Zuivelfabriek 1;
A.T.V, Ten Have en Rondeel.

Dameszaalvoetbal-
toernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas organiseert op maandaga-
vond 12 mei een zaalvoetbaltoernooi
voor damesteams. De kosten bedra-
gen f 70,- per team. Tot 25 april kan
men zich opgeven.

Ratti l - Oeken 2-0
De Ratti-dames waren erg gespannen
omdat zij niet nogmaals een neder-
laag wilden incasseren om in de race
te blijven voor het kampioenschap.
Binnen 5 minuten kwamen zij al met
1-0 voor te staan doordat Jolanda
Temmink de bal goed voortrok waar-
door Marjo Toebes alleen voor de
keepster kwam te staan en kon scoren.
Tot twee maal toe raakte Jolanda Tem-
mink met afstandschoten de lat. In de
laatste minuut van de eerste helft
kreeg Carla Addink nog een kans om
te scoren doordat zij de keepster van
Oeken omspeelde maar helaas kwam
de bal in het zijnet terecht.
Na de thee gingen zij met goede moed
er weer tegenaan wat al binnen 5 mi-
nuten resulteerde in een doelpunt van
Carla Addink. Zij kreeg de bal in haar
bezit, wilde hem voorzetten maar via
de doellat belandde de bal in de goal.
Gedurende het verdere verloop van
de tweede helft werd er bij vlagen

goed gevoetbald door onze dames,
maar er werd niet meer gescoord.
Lisette Spithoven en Carla Addink
werden gewisseld voor resp. Gerry
Berendsen en Yvonne Spithoven.
De Ratti-dames hebben nu 21 punten
uit 14 gespeelde wedstrijden.
A.s. woensdag 16 april inhaalpro-
gramma Erix - Ratti 1.

Vordens Tennis Park
De Vordense tennisvereniging V.T.P.
neemt ook dit jaar weer deel aan het
competitiegebeuren. De tenniscom-
petitie start het komende weekeinde
en duurt 6 weken. Wekelijks zullen de
uitslagen in dit weekblad opgenomen
worden.
Het competitiegebeuren speelt zich
voornamelijk op de zaterdag en zon-
dag af, alhoewel het V.T.P. ook mee-
doet aan de damescompetitie op de
dinsdag en de juniorencompetitie op
de woensdagmiddag.
De volgende teams nemen aan de za-
terdagcompetitie deel: één mix-team
in de 4e kl., bestaande uit Ron en Jos-
ca van Wijk en Jules en Anneke Ho-
nig;
één mix-team in de 6e kl., bestaande
uit Jan en Gery Woltering en Bert en
Truus Brandenbarg;
één heren-team in de 5e kl., met Peter
Pijnappel, Dick Wijers, Gerard Eb-
bers en Hennie Reindsen als spelers;
één heren-veteranenteam in de 3e kl.,
waarvoor Jutze v.d. Meer, Eelke Hui-
zinga, Evert Coppiëns, Jan Krooi en
Gerard Wolbers uitkomen.
Aan de juniorenkompetitie op zater-
dag nemen twee ploegen deel, één
mix-team t/m 17 jaar en één jongens-
team t/m 14 jaar.
Alle teams van de zaterdagcompetitie
spelen in dezelfde sterkte-klasse als
vorig jaar. A.s. zaterdag speelt het 6e
kl. mixed-team en de heren-vetera-
nen thuis.
De zondagcompetitie heeft dit com-
petitieseizoen twee herenteams in de
strijd, en wel l team in de 5e klasse
met Ton van Snellenbèrg, Peter Bie-
lawski, Henk Dekker en Joop Kluft als
spelers, en l team in de 6e klasse met
Ruud Ubink, Riek de Gruyter, Jacco
Venhuis en René Bielawski. Voor het
eerst dit jaar speelt er ook een junio-
ren-jongensteam in de zondagcompe-
titie mee. Een verzoek van de V.T.P.
om het Ie zondag herenteam in een
hogere klasse te laten uitkomen door
de KNLTB niet gehonoreerd. De
ploeg van Ruud Ubink speelt a.s. zon-
dag thuis.

Jeugdwielrennen
te Baak
Zondag 20 april wordt er de eerste
jeugdronde van Baak verreden. Er
doen in totaal 250 jeugdrenners aan
mee.
Zij komen uit Gelderland, Friesland,
Groningen, Drente en Overijssel en
zullen om de ereplaatsen en bloemen
strijden, in de leeftijden van 8 jaar tot
en met 14 jaar.
Na de jeugdwedstrijden komen er ca.
60 damesnieuwelingen aan de start in
de leeftijd van 15 en 16 jaar. Ze rijden
deze wedstrijd over een afstand van 30
km.
Gezien het programma zal het een
leuke en sportieve middag worden.
Het wordt georganiseerd door de
wielrenvereniging RTV Vierakker/
Wichmond.

Jeugdwielrennen
Zaterdag 12 april is de jeugd van de
wielren vereniging R.T.V. Vierakker/
Wichmond naar Veenendaal geweest
en hebben daar hun tweede wedstrijd
verreden van dit seizoen, georgani-
seerd door de wielrenvereniging „De
Vallierenners".

De renners van Vierakker hebben
daar goed gepresteerd en behaalden
de volgende plaatsen:
13 jaar Luco Zonneveld 21; 12 jaar
Maureen Homrighousen 2e; Sifra
Waarlo 13e; 11 jaar Michel van de Aar
2e;EdwinMaalderink7e; lOjaarMar-
jan de G reef 5e; Karin Homrighousen
6e.

Volleybal Dash
De uitslagen bij Dash waren als volgt:
Dames: Dash l -SVS 2 3-0; Wilhelmi-
na l - Dash 2 1-3; Vios 2 - Dash 3 2-1;
Dash 4 - Colmschate 3 1-2; Dash 6 -
Salvo22-1; Dash 7-Wilhelmina4 1-2.
Meisjes: MAK DSC - Dash 2 3-1;
MBK Isala - Dash l 0-3; MCT Harfsen
- Dash 1-2.
Heren: Dash 2 - DSC l 3-1; Isala 7 -
Dash 3 2-1; DVO 3 - Dash 3 2-1; Dash
4 - Colmschate 4 3-0; Dash 5 - DSC 4
1-2.
Jongens: Hasa - Dash 2-1.

Recreanten-volleybal DAMMEN
toernooi
De recreatie-volleyballers van DASH
hebben in samenspel met de Rabo-
bank alhier voor 20 april a.s. een
groots volleybal-toernooi voor re-
creanten opgezet. Het tournooi wordt
verspeeld in de sporthal en telt de vol-
gende deelnemende ploegen:
Heren: Dash, Zwaluwen, Almelo,
Smash, Beekberen, DVO Hengelo,
Socci, Vierakker en Harfsen.
Dames: Dash, Tornax, Ruurlo, Socci,
Vierakker, Smash, Beekbergen, Han-
sa, Zutphen, WIK, Steenderen, DVO
Hengelo en Sportclub Deventer.
Zaal "De Herberg" en Visser Mode
hebben voor de winnaars bekers be-
schikbaar gesteld. De uitreiking van
de prijzen wordt aan het eind van de
middag gepland.

De tournooicommissie, bestaande uit
G. ter Beest, G. Ellenkamp, G. Boers,
K. Kamperman en E. Plomp hopen
dat er veel belangstelling is van de
Vordense inwoners.

B.V. Kranenburg
Ook bijartballen kunnen vreemd rol-
len. Afgelopen week werden vele
wedstrijdpunten verzameld. Met nog
twee wedstrijden te gaan zit de com-
petitie er dan weer op. De uitslagen:
De Engel l - Kranenburg l 30-35; Kra-
nenburg 2 - KOT 3 35-30; Kranenburg
3 - Ons Genoegen l 35-35; Heezen l -
Kranenburg 4 35-33; Modern 4 - Kra-
nenburg 5 30-35.

Ruim 900 Klaverjassers en
Jokeraars in 't Pantoffeltje
Donderdagavond vond de laatste
kaartavond van een serie van 7 plaats
in 't Pantoffeltje voor Klaverjassers en
Jokeraars. Deze avond waren er 135
deelnemers(sters), wat het totaal net
boven de 900 bracht, aldus een zeer
tevreden wedstrijdleider Henk Zieve-
rink.
„Te gek, bijna overal in de omliggende
plaatsen zoals Zutphen, Deventer,
Doetinchem, Lochem e.d. zie je het
aantal terug lopen, terwijl wij met een
stip sterk stijgen.
Wa^fchet er vorig seizoen ruim 700,
nu dW30% meer. Is dit dan het maxi-
mum vroegen wij hem gelijk. Och ik
weet het niet, gelet op het gegeven dat
wij dit seizoen met het Klaverjassen 2
systemen hebben gedaan, waarvan
het ^Épelletjes spelen op verzoek van
een j^ep ben ik tot de slotsom geko-
men dat ons eigen systeem 2 x 1500
punten en l x 2000 punten beter valt.
Dit neemt niet weg dat daar door
waarschijnlijk wel een klein aantal zal
wegblijven, maar als ik het goed heb
beluisterd, dan zullen er nog vele
nieuwe mensen zich opgeven voor
het nieuwe seizoen".
In.elk geval doet men het komende
seizoen '86-'87 weer en ongeveer op
dezelfde manier ook v.w.b. het prij-
zenpakket.
Dus de extra opkomstkeuzehoofdprys
die zal weer bestaan, voor degene wel-
ke 5 van de 7 avonden heeft meege-
daan, uit een keuze, een weekendreis
voor 2 personen naar Londen of Parijs
of een weekend in een huisje van
sporthuis centrum of f 400,- baargeld,
bovendien zullen we elke avond de
hoofdprijs zpwel bij het Jokeren als
Klaverjassen weer een keuzehoofd-
prijs aanbieden, en onze bekende
variatie in de andere prijzen zal weer
bestaan uit: radio cass. ree.;
Tuinmeubelen; Boodschappenman-
den; huishoudelijke artikelen; Vlees-
schotels; Salades; Drankprijzen;
Fruitmanden; Planten enz. enz.
We denken te beginnen, aldus de wed-
strijdleider de laatste helft van de
maand september.
Weet U wat ik juist bij zo'n geweldige
grote groep als fijn ervaar, het feit dat
we ook op tijd, dus rond 8 uur kunnen
beginnen en het ook op tijd is afgelo-
pen.
De prijzen van de laatste avond waren
voor: Jokeren: 1. Mevr. G. Witten-
berg, Lochem 235 pnt; 2. Mevr. M.
Notten, Hengelo, 294 pnt; 3. Mevr. H.
Kuiper, Vorden, 332 pnt; 4. Mevr. M.
Spenkelink, Lochem, 374 pnt; 5.
Mevr. E. Cohen, Zutphen, 379 pnt; 6.
Mevr. W. Zieverink, Lochem, 383 pnt;
7. Mevr. T. Scharenborg, Steenderen,
390 pnt.
Klaverjassen: 1. Mevr. A. Jansink, Aal-
ten, 5475 pnt; 2. Hr. Fr. Evers, Doetin-
chem, 5413 pnt; 3. Hr. W. Gerritsen,
Terborg, 5327 pnt; 4. Hr. H. Siebelink,
Doetinchem, 5191 pnt; 5. Mevr. W.
Siebelink, Doetnchem, 5242 pnt; 6.
Hr. J. v. Ark, Vorden, 5204 pnt; 7.
Mevr. G. Mulderij, Warnsveld, 5165
pnt. De extra opkomstkeuzehoofd-
prijs seizoen '85-'86 ging naar mevr. A.
Knuever uit Doetinchem.

Distriktsflnale
Bennie Hiddink heeft in de vierde
ronde van de eerste klasse een prima
overwinning geboekt op Joop Huls
(Sinderen). Huls kampte met ontwik-
kelingsachterstanden en Hiddink had
dus al het makkelijke spel. Door een
uitval in het vijandelijke kamp wist hij
Huls zodanig in zijn bewegingsvrij-
heid te beperken, dat deze positioneel
ten onder ging. Hiddink bezet nu de
2e plaats met 5 uit 4 achter Simon
Wiersma met 5 uit 3.

Kwartfinales
In d'Olde Smidse wordt evenals vorig
jaar een kwartfinalegroep om het
kampioenschap van Nederland ge-
houden. Deelnemers zijn: Wieger
Wesselink en Gerrit Wassink, Peter
Hoopman (Doetinchem); Chris Jur-
riens (Eibergen), Gerrit Boom (Zut-
phen); Jos Stokkel (Huissen); Joop
Rigterink en Jan Nijmeyer (Wester-
haar); Erik Brunsman (Almelo) en
Marty van Houtert (Hengelo).
Er werd direkt in de eerste ronde al
strijd geleverd: alle wedstrijden ein-
digden in een beslissing.
Gerrit Wassink en Wieger Wesselink
boekten beide een goede en verdien-
de overwinning op resp. Marty van
Houtert en Erik Brunsman. De vol-
gende ronde is op zaterdag 19 april.

Onderlinge competitie
Senioren: G. Wassink-T. Janssen 1-1;
B. Breuker - B. Nijenhuis 0-2; J. Koer-
selman - H. Hoekman 1-1; M. Boers-
broek - H. Graaskamp 0-2; B. Wentink
- B. Hiddink 0-2; G. Hulshof- H. Be-
renpas 2-0; J. Masselink - B. Rossel 2-
0.
Stand: 1. Tonny Janssen 230 pnt; 2.
Gerrit Wassink 213 pnt; 3. Gert Huls-
hof 184 pnt; 4. Bertus Nijenhuis 181
pnt.
Jeugd: T. Bolder - A. Berenpas 2-0; J.
de Vries - M. Helmink 0-2; A. Molen-
dijk - A. de Vries 2-0; H. Wempe -
M.Molendijk 0-2; D. van Dijk - E. Bos
2-0; W. Helmink - T. Voskamp 2-0; M.
Voskamp - M. Klein Kranenbarg 0-2;
H. Wempe - T. Bolder 0-2; C. Vos-
kamp - D. van Dijk 0-2; E. Bos - M.
Helmink - 0-2; M. Molendijk - J. de
Vries 2-0; T. Bolder - W. Helmink 0-2;
T. Bolder - A. Molendijk 2-0; W. Hel-
mink - E. Bos 2-0; t^B/empe - J. de
Vries 2-0; M. MolerWjk - M. Klein
Kranenbarg 0-2; M. Molendijk - C.
Voskamp 2-0; T. Bolder - E. Bos 2-0.

Damnacht vm Vorden
In de nacht van 7 op^mei (Hemel-
vaartsdag) organiseert de Vordense
damclub DCV voor de eerste keer de
Damnacht van Vorden. Er zal dan
"gesneldamd" worden om een prij-
zenpot. Voor de hoofdklasse wordt
een eerste prijs uitgeloofd van f 100,-.
Voor de eerste klasse f75,- en voor de
tweede klasse f50,-. Men kan zich tot
l mei a.s. opgeven bij de heer G. Was-
sink.

Orientatieritten
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
heeft voor dit jaar de volgende orien-
teringsritten gepland: 27 juli de Acht-
kastelenrit; 12 oktober Herfstrit; 9 no-
vember Wildrit; 14 december Panne-
k'oekenrit.

UW GIFT
HELPT ECHT!

Het aantal slachtoffers
van hart- en vaatziekten
neemt gelukkig iets af.
Uw giften hebben dus
resultaat opgeleverd.
Maar de strijd gaat voort.
Want jaarlijks worden in
ons land nog altijd 40.000
mannen en vrouwen
getroffen door een hartin-
farct en nog eens 20.000
door een herseninfarct.
En elk slachtoffer is er
een teveel.

Alleen als u uw hart
laat spreken, kan de
Nederlandse Hartstich-
ting doorgaan met het
ondersteunen van het
wetenschappelijk onder-
zoek, het verbeteren van
de patiëntenzorg en het
geven van voorlichting.

Steun deze week de
collecte of stort uw
bijdrage op giro 300 of
bank 70.70.70.600.

gulle, gr
Bedankt voor uw

Hl!

vrienden van de hartstichting
Sophataar 10, 2514 JH 's-Gravenhage

Deze advertentie wordt bekos-
tigd door Drukkerij Weevers b.v.,
Vorden.
De aktie wordt in de gemeente
Vorden verzorgd door karnavals-
vereniging De Deurdreajers.

Vorden '64
wint zwemzeskamp
Zaterdagmiddag werden de laatste
wedstrijden (uit een serie van zes) ge-
houden waaraan in totaal door zes
zwemverenigingen werd deelgeno-
men.
De zwemclub Vorden '64 won deze
laatste wedstrijd met 130 punten; 2.
Nymph 112; 3. Steenderen 107; 4.
Bathmen en Holten 99 punten; 6. La-
ren 84 punten.
Door dit resultaat heeft Vorden '64
voor de derde keer de wisselbeker ge-
wonnen. Vorden behaalde in deze zes
wedstrijden 796 punten; 2. ABS Bath-
men 664; 3. Nymph Gorssel 653; 4.
Steenderen 562; 5. Duikelaar Laren
628; 6. Holten 517 punten.

Heren verliezen met 10-2
van De Berkel
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond tegen de Berkel uit Lochem
een flink pak voor de broek gehad.
Berkel won met niet minder dan 10-2.
Eerst bij de stad 7-0 scoorde Jaap Ster-
tefeld tegen. Datzelfde gebeurde bij
de stand 9-1 toen Han Stertefeld te-
genscoorde.

Nederlaag aspiranten
De aspiranten van Vorden hebben
met 4-13 verloren van een over alle li-
nies sterker spelend BZ&PC. Mark
Karmiggelt 3x en Riek Groot Roes-
sink scoorden de Vordense tegendoel-
punten.

Dames winnen met 5-1
van Dior Loenen
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond met 5-1 van Dior uit Loe-

nen gewonnen. In de eerste periode
nam Vorden door een doelpunt van
Grietje Wellerweerd een 1-0 voor-
sprong. Disere Westerveld bracht in
de tweede periode de stand op 2-0
waarna Dior tegenscoorde.
Henriet Hazekamp bepaalde in de
derde periode de stand op 3-1, waarna
Diseree Westerveld in de laatste pe-
riode de eindstand 5-1 liet aanteke-
nen. In deze ontmoeting kreeg Vor-
den overigens legio kansen voor een
nog betere score.

Dames Dash
blijven ongeslagen
De dames van Dash blijven met nog
één wedstrijd te spelen ongeslagen.
Zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd
tegen SVS II uit Schalkhaar de zoveel-
ste 3-0 zege voor Dash.
Ook in deze ontmoeting weinig tegen-
stand. In de eeste set "liep" Dash over
haar tegenstander heen. Setstand 15-
1. In de tweede set opnieuw een op-
permachtig Dash dat met 15-5 won. In
de derde set boden de dames uit
Schalkhaar wat meer tegenstand of
anders gezegd Dash geloofd het wel
zo'n beetje. Setstand 15-10.
Zaterdag 26 april spelen de Dash da-
mes de laatste competitiewedstrijd te-
gen Hansa.

"Graafschaprijders99

start met nieuwe
trainingmogelijkheden
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
start dit seizoen met nieuwe trainings-
mogelijkheden voor jeugdige motor-
sportliefhebbers. De jeugd die geïnte-
resseerd is krijgt iedere zaterdagmid-
dag de gelegenheid om onder deskun-
dige leiding op het motorcrosscircuit
"Delden" te trainen.
Bovendien worden er een zevental
onderlinge clubwedstrijden motor-
cross verreden. Voorts nog een trial-
een teamwedstrijd en een grasbaan-
wedstrijd. Daarnaast worden er door
het bestuur voor de "aankomende"
motorsporters nog tal van andere akti-
viteiten georganiseerd. In de winter-
maanden wordt er onder leiding van
een gediplomeerd trainer aan kondi-
tietraining gedaan.

Zaterdag 19 april
Motortrial
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseert zaterdag 19
april een clubtrial, welke wordt gehou-
den op het militaire oefenterrein.
Deelname is mogelijk voor alle klas-
sen. In deze trial is een snelheidsproef
alsmede enkele non-stops inge-
bouwd. Het is een rit waarbij punten
vergaard kunnen worden voor de
"Deldentrophee".

Tafeltennis Jong Gelre
Herbert Bouwmeester heeft bij de
heren de onderlinge tafeltenniswed-
strijd van de afdeling Vorden gewon-
nen: 2. Andre Knoef; 3. Erik Makkink.
Bij de dames werd Johanna ten Have
winnares; 2. Gerrie Hendriksen; 3. Di-
nie Kettelerij.

Bosbrandje aan de Reeoordweg

^jjf i'"''' '

Aan de Reeoordweg is zaterdagmiddag brand onstaan. Bijna een hectare dor gras ging in vlammen op. De
brandweer, die snel ter plaatse was, kon door het nat houden van de bomen voorkomen dat de brand zich
uitbreidde. Over de oorzaak is nog niets bekend.
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COLLEGE

Stijlvolle
kwaliteitsschoen
Kleur: donker blauw

van 69,- nu

BROWNIES

sportschoenen. Ze zijn
er weer in vele soorten
nu ook voor kinderen,
vanaf

Tinoccfuo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

GPinoccfiïo
W op hut m*rk!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pinocchiometer

EXCLUSIEF verkrijgbaar bij de Tuunte

29,90

Kom gezellig en voordelig
winkelen en profiteer van

guldens contant terug

Kussens
met Dupont dacron fiberfill
veerkrachtig-luchtig
hygiënisch - licht in gewicht
Tuunteprijs 19,50

nu 5,- contant terug

Dreamstyle dekbedden
voor nachtrust op niveau met 2 jaar garantie
gevuld met dupont dacron fiberfill, holvezel.
makkelijk wasbaar en licht in gewicht
nu op alle maten

20,- contant terug
dus 1 pers van 79,50 voor 59,50

Favorita lakens & slopen
een kwaliteitsprodukt. Deze week voor superlage
prijzen. Lakens en hoeslakens in alle maten nu

30% contant terug
dus hoeslaken 80/190 van 18,95 voor 13,25
LET WEL: OP = OP

Signature
dekbedovert rekken
met een fantastische bedrukking in 1 en 2 per-
soons. Deze week

10,- contant terug
dus 1 pers van 39,50 voor 29,50

Liberty slaapzakken
met heerlijk warme vulling.
In prachtige dessins.
Tuunteprijs 57,50

nu 10,- contant terug

Mimosa melee
breigarens
63%acryl, 37%katoen een mooi garen voor pen
3. Looplengte 185 meter, 50 gram per bol.
Tuunteprijs 2,75, deze week ^^

1,- contant terug

Mirabella crepe garen
100%polyacryl, bol van 100 gram^^
voor pen 2,5 - 3. looplengte 400 '̂ v
Tuunteprijs 5,95, deze week

1,50 contant terug

Spaar sponsormunten voor uw
vereniging en koop dus alles onder
één dak.
30 april Koninginnedag gesloten.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat tot en
met 10 mei 1986 voor een ieder ter gemeentesekreta-
rie ter inzage liggen:
a. de ontwerp-bestemmingsplannen:

- Nieuwstad-Noord 1986 (uitbreidingsmogelijk-
heid bestemming Handel en N ijverheid voor een ter-
rein nabij de Nieuwstad/Pastorieweg);
— Zutphenseweg 1986 (uitbreiding bouwperceel
en regeling bestemming hoveniersbedrijf Zutphen-
seweg 64).

b. de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25
maart 1986 ongewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplannen:
— Wilhelminalaan 1985 (b9uw bejaardenwoning
aan de Wilhelminalaan);
— Zutphenseweg 1985 (wijziging bouwperceel
perceel Zutphenseweg 26).

BEZWAAR/BEROEP
Tegen de onder a. genoemde ontwerp-plannen kan een
ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk
bezwaren indienen bij de gemeenteraad van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Aangezien bij de gemeenteraad geen bezwaren zijn in-
gediend eh de onder b. genoemde plannen door de ge-
meenteraad ongewijzigd zijn vastgesteld, is niemand
bevoegd terzake die plannen beroep in te stellen bij Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.

Vorden, 17 april 1986.
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

TRUIEN, SPENCERS EN VESTEN

MET MOOIE MODE KLEUREN

IN GOEDE KWAÜTEfr

Wapen- en spoithandel

Martens
tdi itothrtffemél

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

asketball
Hengelo (GLD)

Organiseert in juni een

stratenbasketbaltoernooi
Teams (min. 5 personen van 16 jaar en ouder)
kunnen zich opgeven bij:

Dhr. G. Meenink, Maanstraat 26, Hengelo,
telefoon 1260

Mej. Y. Eulink, Alderkampweg 1, Vorden
telefoon 05752-2870 ('savondstussen 7-8 uur)

Wilt U vast kennis maken met deze fantastische
sport dan kunt U vanaf nu iedere woensdag komen
trainen in de Sporthal "De Kamp" te Hengelo.

Aanvang trainingstijd 19.00 uur.

t̂r̂
Maandag 21 april zijn wij weer open.

Na een fijne vakantie zitten wij weer vol
energie en nieuwe ideeën.

MAANDAG EN DINSDAG

Speklapjes 1 kilo
Verse worst fijn 1 kiio
Verse worst grof 1 kiio
Verse worst rund 1 kiio

7,25
6,95
9,90

11,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt 1 kiio
Runder gehakt 1 kiio
Gekruid gehakt 1 kiio

6,95
9,90
7,25

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

Extra aanbieding
Borstlapjes 1 kilo 9,90

lagerij jan rodenburg
DOBPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

organiseert
zaterdag 19 april

de

huisdieren
verkiezing 1986

in het Dorpscentrum.
Opgave vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur

a f 2,50, aan de zaal.
Aanvang 13.00 uur. Entree bezoekers f 1 ,-

Kinderen tot 12 jaar f 0,50.

AU: SHOI;
't Merk waarbij de prijs telt

Grandioos zit deze
sportieve heren -
SChOBn met V06f-

vorm. Leren boven-
werk én volledig
leer gevoerd.

De prijs is een
meevaller.

70.-
Maten 40-46

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

r̂

.Grootste
renteverlaging
hypotheken!

IDEAAL HYPOTHEEK NU 6.9%
HYPOTHEEK 5 JAAR VAST NU 7.1%
(maandbetaling)
AFSLUITPROVISIE SLECHTS 0.5%

HYPOTHEKEN VOOR NIEUWBOUWWONINGEN:
SPECIALE TARIEVEN OP AANVRAAG.

Bi j uw spaarbank
met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland



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

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

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

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

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

op en top degelijke en vooral prachtige meubels!

Topkwaliteit meubels tegen lage prijzen.

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

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

vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Tot ziens bij OTTEN.

b tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle (Gld)
Meubelfabriek Otten b.v.

- DUNOVA.VOOR -
PRIMA SLAAPKOMFORT.

MATRAS ROMA.
Speciaal ontworpen voor Pirelax en andere

lattenveringen.
Bovenaan (1) tijk met doorstikte Bayer textiel

vezel in Dunova Periekt absorberend en snel dro-
gend, zonder koud gevoel.

Binnenmflteriaal (2) (3): lOcm zuiver schuim-
rubber met alveolen, bekleed met 2cm zacht
zuiver schuimrubber

Onderaan (4): gewaarborgde luchtcirculatie
dankzij de groene anti-slip dopjes Tijk: bovenaan en zijkanten:
vochtabsorberende t i jk 100% katoen Doorstikte zachte zuivere
Dunova Onderzijde: non-woven stof met groenedopjes.

Dikte: i 14cm.

LATEX HOOFDKUSSEN.
Onmisbare aanvulling van de Pirelax

matrassen en lattenveringen Vervaardigd van
zuiver schuimrubber, een hygiënisch, met-aller-
gisch, geventileerd, komfortabel en vormhou-
dend materiaal Tijk in zuivere Dunova velours-
badstof Snelle absorbering van transpiratievocht
Voelt nooit koud of nat aan Ideaal klimahserend

Dit hoofdkussen kan met de hand gewassen
worden bij 30

MATRASBESCHERMER IN DUNOVA.
Vervaardigd in veloursbadstof van zuivere

Dunova vezel Absorbeert zeer snel het transpira-
tievocht en is snel droog Voelt niet nat aan.

Dankzi] zijn bevestigingssysteem blijft deze
matrasbeschermer steeds mooi gespannen

Porclcpc

Tel. 05754-517

Hackforterweg 19, Wichmond.

VRIJDAG

18 APRIL

KLAVERJASSEN
20.00 uur

ZAAL SCHOENAKER

met
Televisie

reparaties
—• - direc»

;i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -1381^

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

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

K en watertechnisch installateur

_ f. Jansen loodgiet^sbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Gevraagd: huishoudelijke
hulp. Donderdag + vrijdag-

middag van 13.30 uur tot

18.00 uur.
Telf. reacties na 1 8.00 uur.
05754-950.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-

ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,

Vorden. B.M.W. en Mazda Au-

tomaat.

Klokken te koop.
Zaterdagmorgen van 10.00 tot

12.00 uur.
ENKWEG 1, Vorden.

Telefoon 1811.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Te koop:

9 INRUIL KLEUREN TV's vanaf 125,00
175,00STEL BOXEN 3 weg continu 45 W.

STEREO COMBINATIE met boxen

ONDERSTAANDE ARTIKELEN BESCHADIGD OF OVERJARIG
PHILIPS DIEPVRIEZER 325 liter
VRIESKAST 120 liter
KOELKAST 120 liter
KOELVRIESCOMBINATIE 250liter
PELGRIM GASFORNUIS beige
ERRES WASAUTOMAAT 1000 toeren
4 KG DROGER

6 PHILIPS HAARDROGERS blauw
STEREO COMBINATIE
STEREO RACK met boxen

6 NIEUWE KTV 51 CM meeneemprijs a

BAAK

6 STEREO RADIOCASSETTES
met afneembare boxen a 149,00

Emmerikseweg 46
BAAK - Telefoon 264

AUTO IN DE GARAGEBOX
VEILIG GEVOEL.

Vraag inlichtingen bij:
tel. 1417.

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.

Extra aanbiedingen geldig t.m. zaterdag a.s.:

op alle
zomerjacks
f.10,- korting
(behalve op baseball-jacks)

spijkerbroeken
f.10,- korting
per 2 stuks!

Zelf uitzoeken, de keus is enorm groot
in wijd of strak model, gebleekt, stonewashed.

geldt niet voor ruit-broek

Baseball look is de mode-trent
Zojuist
binnengekomen
in 2 modellen
en 8 frisse
kleuren

Base
Ball
Jacks

Speciale PORTKS®
tentoonstelling!

Vrijdag 18 april van 's morgens 10.00
tot 's avonds 21.00 uur
Dorpscentrum Vorden

Kom en overtuig U:
origineel PORTkS®gerenoveerde

geen f.119,50
maar

Hoe oud of verbruikt
Uw deuren er ook uitzien,
met barsten of gaten, zij
worden voordelig weer
mooi, binnen één dag. Door
PORTAS-kunststofommanteling
in vele natuurgetrouwe houtmotieven
en effen kleuren. Passend bij Uw
interieur, naar wens als vlakke deur,
stijl- of glasdeur. Ook speciale
voordeurrenovatie! Sinds jaren
100.000-voudig toegepast.

origineel PORTKS®gerenoveerde

^ NuUw
keuken voordelig
gerenoveerd

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO

Ziet men Uw keu ken de jaren aan? Geeft U de voor-
keur aan een houtmotief? Is Uw keuken moeilijk
schoon te houden? Bevalt het uitzicht U gewoon-
weg niet: voordelig wordt Uw keuken mooier dan
ooit-door het uitwisselen van de oude frontdelen
tegen waardevolle PORTAS-deurtjes. 24 Ver-
schillende keukenuitvoeringen staan te Uwer be-
schikking -in vele natuurgetrouwe houtmotieven,
zelfs voor de vakman moeilijk van hout te onder-
scheiden. B. v. naturel of rustiek eiken, mahonie
etc. Oersterk door het gebruik van hoogwaardige
kunststoffen. Bijplaatsen van kastelementen
event. mogelijk.

PORTKS'
Wij vernieuwen deuren en keukens
Mwr dan 450 PORTAS-Vakbertrljvwi in 10 EuropOT«land«n.

PORTAS VAKBEDRIJF NIJMAN

Misterstraat 202, Winterswijk. Tel. 05430-13937

POfiTKS?

.S


