
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 23 oktober 1986
48e jaargang nr. 30

Lid N.N.P.
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Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5% BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Raadsvergadering d.d. 28 okt. 1986
Deze vergadering begint om 19.30 uur
en wordt gehouden in het gemeente-
huis. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
— wijziging IZA regeling Gelderland;
— vaststelling bestemmingsplan "Zut-
phenseweg 1986";

vaststelling bestemmingsplan
"Nieuwstad Noord 1986";
— verzoek aanvulling op subsidie 1986
en subsidieverzoek 1987 van Streek
VW Achterhoek;
- stimuleringsVopstartsubsidie aan

plaatselijke VW voor promotionele
activiteiten;

beschikbaarstellen krediet voor
kosten bestemmingsplannen;
- herverdeling budgetbedrag 1986

fonds stads- en dorpsvernieuwing;
- verlenen van garantiesubsidies uit
het Fonds sportieve en culturele ma-
nifestaties.

2. 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. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 14 oktober 1986
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. Rigterink, Het Hoge
84, voor het gedeeltelijk verbouwen
van de woning aldaar.
2. Aan de Stichting Festog, Oranjelaan
l te Zevenaar, voor het vergroten van
het gezinsvervangend tehuis "De
Zon", Zutphenseweg 24 alhier.

•
3. Verhuunsporthal: zwerfurenkaarten.

De afgelopen jaren
hebben steeds meer mensen de weg
naar de sporthal gevonden, maar nog
steeds zijn er veel uren, met name
overdag, waarop de zalen niet ge-"
bruikt worden.
Om aan de ene kant de sporthal zo op-
timaal mogelijk te gebruiken en an-
derzijds zoveel mogelijk mensen aan
de sportbeoefening te laten deelne-
men heeft het college van burgemees-
ter en wethouders besloten om bij
wijze van proef gedurende het sei-
zoen 1986-1987 het zogenaamde
zwerfurenkaartensysteem in te voe-
ren. Door de invoering komt inciden-
tele verhuur van zalen te vervallen.
Een zwerfurenkaart houdt in dat de
sporthal voor 5 of 10 uren gehuurd
wordt voor vooraf op te geven sporten
tegen gereduceerd tarief. Er kan ge-
sport worden op uren die niet ver-
huurd zijn aan verenigingen of andere
vaste gebruikers^-maar voorts op de
door de houder van de kaart te bepa-
len uren. Vooraf kan met de beheer-
der van de sporthal overlegd worden
of een bepaald uur vrij is. Het systeem
werkt als volgt.

De aspirant-huurder neemt contact
op met de afd. sportzaken op het ge-
meentehuis en geeft door hoe vaak
men wenst te sporten (5- of 10 keer of
veelvouden hiervan) en welke
sport(en) men wenst te beoefenen.
De afdeling sportzaken berekent dan
de vergoeding voor de kaart volgens
onderstaande tabel. Het bedrag wordt
overgemaakt op een van de bank- of
girorekeningen van de gemeente. Na
ontvangst van het bedrag wordt een
kaart aangemaakt. De kaart gaat ver-
volgens naar de sporthal, waar de be-

heerders bij zullen houden hoe vaak
er gesport wordt. U dient dus steeds
vooraf met de beheerders contact op
te nemen. De zwerfurenkaart is één
seizoen geldig. De niet binnen één
seizoen gebruikte uren komen dan te
vervallen. De prijs van een kaart zal
gedurende een seizoen niet wijzigen.
In de genoemde prijzen zijn gebruik
van ballen e.d. voor zover aanwezig,
inbegrepen. Over het aanwezig zijn
van bepaalde sportattributen kunt u
nadere inlichtingen verkrijgen bij de
'afdeling sportzaken of bij de beheer-

ders van de sporthal. Ter informatie
treft u onderstaand de openingstijden
van de sporthal aan. De zwerfuren-
kaart is geldig voor alle vrije uren bin-
nen de normale openingstijden.

Maandag 11.00-12.30/13.30-23.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.30/
13.30/23.00 uur
Zaterdag 08.00-19.00 uur
Zondag 09.00-16.00 uur met dien ver-
stande dat de hal alleen geopend is, in-
dien hij minimaal twee uur aaneen-
gesloten wordt gebruikt.

Voor het seizoen 1986-1987 gelden de volgende tarieven:

Sport 5-urenkaart 10-urenkaart

Tennis
Volleybal
Badminton
Voetbal
Korfbal
Handbal
Hockey
Tafeltennis
Gymnastiek
Basketbal

1 baan
1 veld
1 veld
1 veld
1 veld
1 veld
1 veld
1 tafel
1 zaal +
1 veld

87,50
50,00
40,00

150,00
150,00
150,00
150,00
40,00

toestellen 60,00
75,00

170,00
95,00
75,00

280,00
280,00
280,00
280,00

75,00
95,00

140,00

Andere sport- en spelvormen dan hierboven aangegeven zijn mogelijk.

4. Verdeling budgetbedrag Stads-
en dorpsvernieuwing 1987
Tijdens de raadsvergadering van fe-
bruari jl. heeft de gemeenteraad het
meerjarenplan stads- en dorpsver-
nieuwing vastgesteld. Daarin wordt
een planning weergegeven van activi-

teiten in hetkader van de stads- en
dorpsverniej^ng met een verdeling
van de uit hj^rovinciale fonds stads-
en dorpsvernieuwing per jaar te ver-
wachten gelden.
Hieronder treft U een overzicht aan
van de volgens het meerjarenplan

Code Projekt 198

1 WONEN
1.1. HVAT/Insulindelaan O
1.1.2 Woonfunktie school Kranenburg
1.2. Nieuwbouw Insulindelaan
1.3. Woningverbetering (part.)

incl. bijdrage wisselw.
bij dorpsvernieuwing 100.000

1.4. Monumenten + rieten daken 30.000
Totaal wonen 130.000

2. WERKEN
2.1. Gems Metaalfabriek p.m.
2.2. Woltering transport p.m.
2.3. Aral pompstation . p.m.
2.4. Ten Pas Kranenburg
2.4. (Nieuw) Zuivelfabriek

Totaal werken

3. WELZIJN
3.1. Bibliotheek
3.2. Peuterspeelzaal

Totaal welzijn

4. OPENBARE RUIMTE/INFRASTRUKTUUR
4.1. Doorgaande weg (omleiding) p.m.
4.2. Marktplein 41.000
4.3. Komvonderlaan
4.4. Schoolstraat /Het Hoge
4.5. Parkeerplan
4.6. Bomenherstel 38.000
4.7. Bomenplan
4.8. Riolering de Boonk e.a.

Totaal openb. ruimte/infr. struct. 79.000

5. OVERIGE
5.1. Watermolen
5.2. Div. onderzoeken w.o.

opstellen en onderhouden
mpd/adv. kosten 8.000
Totaal overige 8.000

Voorstel tot
bijstelling

75.000,-
40.000 (zie NB)
11 5.000,-

vervallen
p.m.

vervallen
vervallen

x (zie onder)
vervallen

p.m. x (zie onder)

vervallen
5.500

laten vervallen

laten vervallen

15.000,-

TOTAAL GENERAAL
Beschikbaar fonds d.v.

1987
217.000 135.500+p.m.
216.000 102.800,—

Opmerkingen: Bedragen op dit moment nog niet bekend.
4:1 Bij doorgaande weg wordt voor 1987 gedacht aan kosten voor:
a. reconstructie Rijksweg, te weten:
— aanbrengen van middengeleiders op een viertal lokaties.
b. kosten omleidingsroute, te weten:
— eventueel noodzakelijke aanpassingen van het bestemmingsplan.
c. herinrichting (verfraaiing) centrum, te weten
— plankosten waarvoor het beschikbaar stellen van krediet door de raad in de
vergadering van 30 september 1986 is opgeschort.

4.3. Komvonderlaan.
Bij doortrekking van deze laan wordt voor 1987 aan kosten gedacht voor:
a. planologie (aanpassing bestemmingsplan)
b. aankoopkosten benodigde gronden.

N.B. Naast de uit het provinciale fonds stads- en dorpsvernieuwing te verwach-
ten gelden zal van gemeentewege voor dit onderdeel f 1 5.000,- extra beschik-
baar zijn.

voor 1987 geplande activiteiten voor
de daarachter genoemde bedragen.
Om redenen dat:
- het gemiddelde bedrag dat jaarlijks
wordt uitgegeven voor woningverbe-
tering lager uitvalt;
- het benodigde bedrag voor monu-
menten naar verwachting hoger zal
zijn;
- de gemeenteraad activiteiten met
betrekking tot de herinrichting van
het dorp (verfraaiing) vooralsnog
heeft opgeschort;
— het via de provincie beschikbaar ko-
mende bedrag lager uitvalt.

is een bijstelling van de planning voor
1987 noodzakelijk.

In het kader van het in de raadsverga-
dering van november te nemen volu-
me-besluit 1987 zal de gemeenteraad
daartoe dan ook een voorstel worden
gedaan. Burgemeester en wethouders
denken daarbij vooralsnog aan de in
het hieronder opgenomen schema
aangegeven wijzigingen/aanvullin-
gen.

Ingevolge de inspraakverordening
wordt een ieder de gelegenheid gebo-
den zijn/haar reactie hierop schrifte-
lijk kenbaar te maken en wel tot en
met woensdag 5 november a.s. Mede
op basis van de ingekomen reacties zal
de gemeenteraad een voorstel terzake
de verdeling van het budgetbedrag
1987 worden gedaan. Behandeling
daarvan zal - volgens de huidige plan-
ning - plaatsvinden tijdens de raads-
vergadering van maandag 24 novem-
ber 1986.

Ook mondelinge reacties
lijk en wel voorafgaande aan de be-
handeling van het raadsvoorstel in de
commissie voor algemeen bestuur c.a.
deze commissie vergadert op dinsdag
18 november a.s., aanvang 2AÉÜ uur.
Voor nadere informatie oveWre ver-
gadering verwijzen wij u naar de ru-
briek gemeentenieuws van Contact,
editie 13 november a.s.

Fietsenkeuring
Vordense schooljeugd
Ook dit jaar stond weer een controle
van de fietsen van de Vordense Basis-
schoolleerlingen op het programma
van de plaatselijke afdeling van Veilig
Verkeer Nederland.
Een samenwerkende groep van de le-
den van de Rijkspolitie Vorden en le-
den van Veilig Verkeer Vorden be-
zochten daartoe de vijf Vordense ba-
sisscholen. Dat deze controle een bit-
tere noodzaak is, moge blijken uit het
feit dat van de in totaal 319 fietsen,
welke aan de hand van de speciale
controlekaart van WN onder de lou-
pe genomen werden er slechts 106,
een derde deel, aan alle eisen bleken
te voldoen. Een teleurstellend resul-
taat. Alle goede fietsen werden voor-
zien van de sticker "Deze fiets is oké".

Opvallend was de slechte staat van
verlichting en reflectie in het alge-
meen, terwijl juist aan de zichtbaar-
heid in het donker een hoge prioriteit
gegeven dient te worden. Gehoopt
mag woren dat de betrokken ouders
de nodige aandacht aan de geconsta-
teerde gebreken zullen schenken en
deze snel zullen of laten herstellen.
Dit in het belang van de veiligheid van
hun kinderen.
Gezien het slechte resultaat wordt
een spoedige nakeuring in overwe-
ging genomen.

Verlichting en
bandencontrole
Op de eerste avond van de verlich-
tings- en bandencontrole onder de
auspiciën van WN afd. Vorden, in sa-
menwerking met de plaatselijke gara-
ges kwamen op de eerste avond bij ga-
rage Groot Jebbink niet minder dan
51 auto's akte de presence geven.
13 hiervan bleken de verlichting cor-
rect in orde te hebben, terwijl de reste-
renden over het algemeen slechts
kleine bijstelling behoefden, hoewel

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

er geen één de gestelde normen ver te
buiten ging.
Voor de banden werd uitgegaan van
de WN norm van 2 mm groefdiepte.
Voor 11 banden werd advies gegeven
ze te wisselen.
Voor het ogentestapparaat werd door
22 automobilisten gebruik gemaakt.

Welfare Rode Kruis
De Welfareafdeling van het Ned. Ro-
de Kruis houdt woensdag 29 oktober
haar jaarlijkse verkoop in het Bejaar-
dencentrum "De Wehme".
Ook dit jaar hebben vele nijvere han-
den met plezier gewerkt aan het ma-
ken van onder meer tassen, schortjes,
wanten, truien noem maar op. De or-
ganisatoren hopen dat vele kopers de
weg naar de Wehme zullen weten te
vinden zodat de Welfare afdeling van
het Rode Kris weer een steuntje in de
rug krijgt.

Evangelisatiedienst
Op zondagavond 26 oktober zal in de
Dorpskerk een evangelisatiedienst
worden gehouden.
De dienst zal worden geleid door do-
minee J. Langstraat uit Doorwerth.
Hij is voor velen van ons nog een be-
kende. Hij heeft vele jaren in Vorden
op de kansel gestaan.
Voor nieuwkomers in Vorden mis-
schien toch nog een bekende persoon,
omdat hij dikwijls te zien was op de
TV bij dagsluitingen.
Muzikale medewerking zal worden
verleend door het Christelijk Man-
nenkoor uit Eefde. Thema van de toe-
spraak is: „Zomaar een geschenk uit
Gods schatkamer", 't Mooie orgel zal
weer bespeeld worden door Rudy v.
Straten.
Tot ziens op 26 oktober.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: B.HJ. de Regt
en G.M.P. Roording; H. van Veldhui-
sen en W.J. Vruggink.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: H.R. Huijgens, oud
46 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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 26 oktober 10.00 uur ds. H. Weste-
rink; 19.00 uur ds. Langstraat, herv/geref.
evangelisatiedienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, Vorden.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. D. War-
nink, Apeldoorn. 19.00 uur ds. J. Lang-
straat in de N.H. kerk, evangelisatiedienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
25 en 26 oktober dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij de dienstdoende arts van 9.00
tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 25 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
25 en 26 oktober JU. de Kruif, Vorden. Tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

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. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

HARTHULPLUN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige 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 SÏICHTING
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.



U zou graag in zo'n mooie

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

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

Komt U proeven, onze heerlijke
ovenverse SPECULAAS.
Gebakken natuurlijk door uw
echte bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261GMRuurlo.
Tel. 05735-2560.

Te koop: polyester voersilo
als nieuw ruim 2 ton; con-
sumptie aardappel Surpri-
se; 3 radiator kacheltjes 9
bladig, i.g.st.

.AJ.MAKKINK,
Kruisdijk 11, Vorden.
Telefoon 05752-1674.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Amnesty International
najaarsaktie "Vergeten ge-
vangenen". Vrijdag 24 ok-
tober OP DE MARKT.

aguAsport
regenpakken

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

O p de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 24-
10-1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage eert verzoek met bijlagen van de heerHJ. Eg-
gink, Kostedeweg 5/7,7251MZ Vorden omvergunning
tot het uitbreiden van de inrichting met een afgedekte
mengmestsilo. Adres van de inrichting Kostedeweg 7,
kadastraal gemeente Vorden, sectie D, nummer 1930.
Datum verzoek 9 oktober 1986. ,

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 17 november 1986. U ge-
lieve daarvoor, een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijkte-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 23 oktober 1986.
B urgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 42.

GEiMi ;i\r
VORDEiN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 24-
10-1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00tot21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van Drukkerij Wee-
vers, Nieuwstad 12, 7250 AA Vorden om vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een drukke-
rij, adres van de inrichting Nieuwstad 30a, kadastraal
gemeente Vorden, sectie M, nummers 265 en 266. Da-
tum verzoek 14 oktober 1986.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd. Een ieder kan óók MONDELING in
persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen op
een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven
tot een gedachtenwisseling te houden op woensdag 12
november 1986 10.00 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

Datum: 23 oktober 1986.
B urgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

itraat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 23,24 en 25 okt.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo

1,95

MAANDAG
27 oktober
500 gram

panklare
koolraap

0.75

DINSDAG
28 oktober
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,75

WOENSDAG
29 oktober
500 gram

panklare
witte kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood blijft elke dag weer
natuurlijk verser
Bij Uw Warme Bakker!

WEEKENDAANBIEDING:

Sneeuwster van 5,75 voor _
Appelpunten van 1,55 voor
Dik speculaas

NNIND/VIOLENB/4KKERS

nu voor

5,00
1,30
2,00

WARME BAKKER OPLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

Handappel
Cox Orange

2 kilo

2.95

Roomboter-
amandelstaaf

Deze week
extra voordelig

kippepoten

SPECIALITEIT

Magere
runder-

priklapjes
1 kilo
14,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

fietst u k
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

•üppepoten
4,95

Hamburgers
6 halen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gekookte
worst
250 gram

2,25
Gebraden

gehakt
1 50 gram

1.15

MARKT
AANBIEDING

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Speklappen

1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

RECTIFICATIE

GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN EX ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn het bestemmingsplan "Vorden
1975/1984, no. 1" ter hoogte van het perceel het Jeb-
bink 12 te wijzigen.
Deze wijziging houdt in dat op genoemd perceel - bin-
nen de bestemming "Achtererf met beperkte bebou-
wing" (art. 39) -,de bebouwingsmogelijkheden enigs-
zins worden verruimd ten behoeve van de uitoefening
van vrije beroepen, zoals artsen, advocaten etc. Een en
ander conform de voorwaarden terzake in het vigerende
bestemmingsplan "Vorden 1975/1984, no. 1".
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf maandag 27 ok-
tober, gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren indienen tegen
het onwerp-wijzigingsplan bij hun college.

Vorden, 23 oktober 1986
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 24 oktober 1986, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge liggen de door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 30 september 1986 - ongewijzigd - vastgestelde
bestemmingsplannen:
A. "Addinkhof 1986, no. 1" (betreft het tot "tuincen-
trum" bestemde terrein langs de Rondweg in Addink-
hof);
B. "Woonwagenerf 1985" (aanleg standplaatsen voor
woonwagens aan de Overweg).

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kunnen zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeen-
teraad hebben gewend (alleen van toepassing voor het
onder B genoemde plan) in beroep komen bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,6800 GX
ARNHEM.

Vorden, 23 oktober 1986.
De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Jeugdige bootie met
watertong op autobanden-
profielzool. Van Nederlands
fabrikaat. 3-8W

135,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

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.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa L«



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon
JOHAN GERRIT

Wij noemen hem

REMCO
HANS EN ELS VOS

7251 WH Vorden,
16 oktober 1986
Hoetinkhof169

Wij hebben een zoon gekre-
gen, hij krijgt de namen

MADS GEERT

HENKENTRUDY
LEUVERINK-EIJKELKAMP
Gjerryt
Jorn

19 oktober 1986
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen

Wij willen een ieder hartelijk
bedanken, die ons 25-jarig hu-
welijksfeest tot een fijne en on-
vergetelijke dag heeft ge-
maakt.

THEOWIEGGERS
MARIA WIEGGERS-

RONDEEL

' tGulikö
7 2 51 CS Vorden.

Te koop: gedroogde walno-
ten en partij oud Holland-
se pannen.
GJ.ROSSEL,
Tel. 05752-1439

Walnoten te koop.
BREUKER,
Waarlerweg 8, tel. 2356.

WIJ ZIJN VERHUISD
van Nieuwstad 23 naar
MARGRIETLAAN 2a.
Fam. Meulenbrugge.

Te koop: electr. hang olie-
lamp, koper met gfazen kap,
hoogte 67 cm, 0 48 cm.
Tel. 05752-1000
tot 18.00 uur.

Openhaardhout te koop.
Tel. 05752-1407.

Te huur gevraagd: zelfst.
woonruimte in de omgeving
Vorden.
Tel. 05752-3459
na 18.00 uur tel. 3008.

Te huurgevraagd: zelfstandi-
ge woonruimte voor 1 a 2
pers. Evt. gedeelte van boerde-
rij met wat tuin.
Inl. 05752-3570.

Amnesty International na-
jaarsaktie "Vergeten ge-
vangenen". Vrijdag 24 ok-
tober OP DE MARKT

Komt U proeven, onze heerlijke
ovenverse SPECULAAS.
Gebakken natuurlijk door uw
echte bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Te huur gevraagd voor seizoen
'87: grond voor akker-
bouwgewassen.
Inl.G.W. SCHUERINK,
Tel. 05753-3447.

Schoolstr 17
Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Kwaliteitsondergoed voor
dames en heren, haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VOHOCN- TEL 05752-1971

Kontaktavond Vordens
Huisvrouwenorkest a. s. za-~
terdag in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur. Entree
f 2,50. Bal na.

LEGO
BAZAR SUETERS

HENKSTEENBLIK
% en

l RIENKE REGELINK
$

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 3 J oktober om 13.45

§ uur in het gemeentehuis "Kasteel Vorden ".
r

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
^ om 14.30 uur in de Hervormde kerk te
\ Vorden, door de weieerwaarde heer ds. H.

Westerink.
Dagadres: zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Oktober 1986
Ons adres:
Koekoekstraat 10, 7233 PB Vierakker

In plaats van kaarten.

Op vrijdag 31 oktober a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

EG. KLUMPER
AM. KLUMPER-WISSELS

Ter gelegenheid hiervan geven wij een
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
Bodega „ 't Pantoffeltje ", Dorpsstraat 34 te
Vorden.

7257 BA Vorden, oktober 1986
Dorpsstraat 19.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles, wat zij voor ons ge-
daan en betekend heeft, ging na een kortstondige ziekte
van ons heen onze lieve moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

GERRITJE HOEKMAN
weduwe van Jan Willem Kuenen

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: D. Wolters-Kuenen
Hengelo (O): G. Landeweer-Kuenen

H. Landeweer
Vorden: G. Kuenen

M. Kuenen-Langwerden
Klein- en achterkleinkinderen

7251 JC Vorden, 20 oktober 1986
Galgengoorweg 5.

Moeder is opgebaard in de aula van Het N ieuwe Spittaal
te Warnsveld. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar
op woensdag 22 oktober van 19.00 tot 20.00 uur.

U wordt uitgenodigd voor de rouwdienst op vrijdag 24
oktober om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.

De teraardebestelling vindt plaats om 1 5.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in "De
Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

Heden is toch nog plotseling van ons heengegaan, onze
vader, groot- en overgrootvader

JAN HEKKELMAN
weduwnaar van G.H. Hekkelman

in de gezegende ouderdom van 87 jaar.

Vorden: Familie Haverkamp.

7251 CM Vorden, 18 oktober 1986
De Steege 2.

Correspondentieadres: Familie Haverkamp
De Haar 12, 7251 CG Vorden.

De crematie heeft dinsdag 21 oktober plaatsgehad.

ZAAL

VORDEN

ZATERDAGAVOND 13 DECEMBER

GEZELLIGE DANS-
EN SHOWAVOND
voor de 5e keer op veelvuldig verzoek
hypnose- en fakir show m. m .v.

MADRAHASJH

Dans- en show orkest "DE MIDWAYS"

De koffie bij aanvang en enkele hartige hapjes zijn bij
de entreeprijs van f 12,50 inbegrepen.

Kaarten vanaf heden in voorverkoop verkrijgbaar.

Wij hebben de droeve plicht U mede te delen dat na een
voorbeeldig gedragen lijden is overleden, mijn lieve
man, mijn lieve vader en onze lieve grootvader

FRANS BARTHOLOMEUS
BOOGAERDT

echtgenoot van GA. Overberg
eerder weduwnaar van W. J. Leopold

SVen voor zijn 88e verjaardag.

Met oprechte dank aan directie en personeel van Huize
Villa Nuova.

Vorden: GA. Boogaerdt-Overberg
Delft: J.C.Boogaerdt

Aruba: L.C. Serie
Delft: S.E. Serie

7251 AN Vorden, 20 oktober 1986.
Beatrixlaan 4.

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

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 24 ok-
tober om 11.00 uur in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden, waarna de teraardebestelling
zal plaatsvinden om 12.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in het uitvaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4a te
Vorden.

de Keurslagers delen
50.000 Rollades uit!

Sursum Corda aktie
met

-slaatjes

a.s. zaterdag 25 oktober:

grote slaatjes-aktie
In samenwerking met restaurant De Herberg houdt

muziekvereniging SURSUM CORDA
wederom haar jaarlijkse grote aktie.

Huis-aan-huis zullen U op deze zaterdag
slaatjes a 4,- worden aangeboden.

Bij elke f 10,- besteding krijgt u een KANSKAARTJE CADEAU. Daarop staat een nummer.
Vanaf volgende week hangt in ons bedrijf een lijst met winnende nummers. Allemaal goed voor
een GRATIS ROLLADE. Deze aktie duur'. 5 weken lang. In totaal gaan de
Keurslagers 50.000 rollades weggeven!

Een heerlijke combi-
natie van pittige kaas
en stukjes ham en een

mals stukje kip

KIP CORDON
BLEU

van Poulika
100 gram

MAGER
HACHEÉ

VLEES
500 gram

Pampaschijf
uitgebeende

karbonade gevuld
met ontbijtspek
100 gram 1.45

KEURSLAGER

BACON
eigen fabrikaat
heerlijk voor op

brood, lekker pittig
om te bakken

1,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon 05752-1321

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

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

250 gram echte kersen-
bonbons nu voor 6,25

^^^ ") 't winkeltje in vers brood en banket

Ifzet uw spaargeld
liever niet vast

En wilt toch een poge rente?
m

_
PAfENnREKENING

Burgemeester Galleestraat 22

Rente+Premie tot

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

zonder vastzetten

Uw spaargeld blijft
vrij opneembaar.

Zonder boete of kosten.

Rekening
soort
Patent
Ix.sis

Patent 1

Patent 2

Patent 5

Minimum
saldo

-

f 2.SOO,-

f 5.000,-

r 10.000,-

Basis
rente

3%
3%
35%
31%

Premie
rente

11%
11%
1!%

Totaal
rente

3%
4?%
41%
S%

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

n voorbehouden.

met
Televisie

reparaties
— - direc»

• i naar

uw vakman
van vertrouwen

Ga ook patent spa re n
bij de bank met de ~

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

bondsspaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor Tromplaan 1 - Hogeland Hogelandsmgel 113 - Stadsveld Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbnnk: Wesselernering 42 - l Ribbelt Faberstraal 14 HENGELO Rayonkantoor Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene Schubertstraat 5 - Nijverheid Geerdmksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo W v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhooldkantoor Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3



N

HÉT MEUBELNIEUWS OP DE AGRADO STAND
638

WU BRENGEN U EEN RUIM AANBOD IN:
— Massief eiken meubelen zowel in blank als donker eiken, aanbouwwanden,

bankstellen, eethoeken etc.
— Moderne hoekkombinatiesln leather-look of stof.
— en het nieuwste ... Komt u maar eens kijken (stand 638)

ALLÉÉN TIJDENS DE AGRADO:

GRANDIOZE BEURSAANBIEDINGEN
GRATIS RESERVERING VOOR

LATERE LEVERING

• 4000 rrr'Meubel-en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

• Wonmgtextiel

VORDEN

ELMINK
meubelen

* Alpine wit
* Modern blank eiken
* Grenen

Rustiek eiken donker
Rustiek eiken blank
Klassiek

— brillen - oog meting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siernennk

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

Woensdagsmiddag geopend.

Alleen het beste is goed genoeg
* MEI N DL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

NuookMEINDLen
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden.

Houdt de kou en de dokter
van uw lijf! Draag Thermofit
half wollen ondergoed, ver-
krijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEC 29 - VOWDEN- TEL 05752-1971

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootreparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

7251

fons jansenee -
erkend gas- en watertechnisch

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Kalkzandsteen elementen
ook voor

MESTOPSLAGPUTTEN

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

RUURLO
TEL 05735-2000

Met de nieuwe meststoffenwet
is het probleem mestopslag
gesprek van de dag.
Om toch meer opslag kapaciteit
te verkrijgen noemt
HOLTSLAG enkele VOORDELEN
van zijn kalkzandsteen-elementen.
— Lage prijs per vierkante meter
— Eenvoudig in gebruik
- Niet ontsierend voor de omgeving
— Snelle eenvoudige verwerking.

Stukken beter!

Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Tel. 05752-1261

HERFSTAANBIEDING!
Ondanks regen, wind en storm,

de speculaas is weer enorm.

1,- KORTING
op 250 gram RB speculaas
Bij inlevering van deze bon.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

301)
We l koop zorgt straks voor een fleurige tuin.

Bloembollen-
planter
Een handige hulp bij
het planten van bloem-
bollen. Werkt schoon
en snel
NU: 4,95

Bloembollenbakjes
Houden de bloem-
bollen keurig bij elkaar
en zijn na de bloei
makkelijk te verwijde-
ren. Set van A f\ £•
3 stuks. Nu: 4/^O

Kruiwagen
Fort rondneus-
kruiwagen: kunststof-
bak, inhoud 100 liter.Nu 82,50

welEco0|i
Prijzen inclusief BTW en geldig

zolang de voorraad strekt.

Labora
Hobbyspacle
metT-steel.
Nu:

35,

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731;
Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583; Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W F 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
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Onze najaarscollectie is steengoed
in kwaliteit en prijs gegarandeerd

10 - 30% GOEDKOPER
Dames jacks

in een glans kreukelstof
met heerlijk warme gewatteerde

voering. Onze normale prijs
is 169,-, weektopper slechts

98-
Kinder truien
in vele dessins voor

jongens en meisjes, een prachtige
kwaliteit. Onze normale prijs
39,50. Weektopper slechts

25-
Dochsider
diverse kleuren

vanaf

89,90

Dames truien
wij hebben een mooi
assortiment bij elkaar

gehangen en geven daar
deze week

20% korting

Baddoeken
wij kochten een zeer grote
partij welke we voor een

stuntprijs weer gaan verkopen.
Onze normale prijs is 4,95

weektopper 2 stuks

7,50
Dames modepump

Moderne kleuren
verschillende modellen

vanaf

39,90

Heren truien
in een prachtige jacquard

gebreide acryl kwaliteit merk
Calgary.

Onze normale prijs is 75,-
Weektopper slechts

39,50

Florence breigaren
100%acryl alle moderne kleuren

voor pen 3 en 3,5
normaal 1,50 per bol

weektopper 10 bol voor slechts

9,95
Kinderschoenen

o.a. Pinocchio
Jochie en vele andere merken

vanaf

39,90

Aanbiedingen geldig van donderdag tjm woensdag.



CONTACT
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TWEEDE BLAD
Donderdag 23 oktober 1986

48e jaargang nr. 30

WD'ER H. TJOONK:

"Laten we zuinig zijn
op bedrijven zoals
Drukkerij Weevers99

PvdA lapt werkgelegenheid aan haar laars
Toen dinsdagavond in de commissie Al-
gemeen Bestuur advies werd gevraagd
voor het voorstel van het college om het
bestemmingsplan Nieuwstad Noord
1986 vast te stellen haalde de fraktie-
voorzitter van de WD de heer H.
Tjoonk vel uit naar /ijn collega van de
Party v.d. Arbeid de heer W. Voortman.

Voortman zei nl. "neen" tegen het
voorstel omdat volgens hem B&W
niet in staat zijn een belangenbeleid te
voeren. "Men laat duidelijk de belan-
gen van de industrie preveleren en als
het werkgelegenheidspakket maar op
tafel gebracht wordt gaat men over-
stag. Ik ben bang dat de invalshoek
dan gaat worden: kiezen voor de on-
dernemer.

Op die manier kun je toch geen plano-
logisch beleid gaan voeren", zo sprak
Voortman vertwijfeld, die nog eens
duidelijk onderstreepte tegen de
bouw van een drukkerij te zijn op de
hoek Nieuwstad/Pastorieweg (liggen-
de in het bestemmingsplan Nieuw-
stad Noord 1986").

Laten wij zuinig zijn
op bedrijven
De heer Tjoonk (WD) kon niet begrg-
pen dat Voortman de werkgelegenheid
zo maar naast zich neer legt. "Ik had
verwacht dat de werkgelegenheid juist
bjj de PvdA hoog zou zitten. "Wat
maakt het nu uit dat een klein stuk
agrarisch gebied gewijzigd wordt in in-
dustrieterrein. Wat is er in Vorden in
het verleden al niet aan industrie ver-
dwenen. Vorden gaat daardoor achter-
uit. Laten we in Vorden zuinig zyn op
bedrijven zoals drukkerij Weevers. An-
ders ben je op den duur wel een stuk
werkgelegenheid kwijt", zo sprak
Tjoonk heftig.

Geen behoefte aan discussie
Burgemeester Vunderink zei niet zo-
veel behoefte te voelen om met de
heer Voortman te gaan discussieren,
"Gezien uw uitlatingen in het verle-
den kan ik Uw huidig standpunt wel
voorstellen. Voor het college is de b.a-
lans ten gunste van de werkgelegen-

heid doorgeslagen. En u tilt minder
zwaar aan het werkgelegenheids-
aspekt", aldus zei burgemeester Vun-
derink tegen Voortman.
De heer Vunderink voegde er nog aan
toe dat het college niet automatisch
op een spoor zal komen waarbij de be-
drijfsbelangen altijd de doorslag zul-
len geven.
"Ik denk dat 'natuur en landschap'
ook best eens voorkeur zal krijgen. We
zullen als college deze afweging
steeds blijven maken", aldus burge-
meester Vunderink.
Mevr. Aartsen, fraktievoorzitter van
het CDA zit niet met haar partijgeno-
ten op dezelfde golflengte. (Mevr.
Aartsen onderstreepte dat zij per-
soonlijk tegen wijziging van het be-
wuste gebied is).

Haar fraktiegenoten zijn wel voor de
bouw van Weevers op dit terrein:
tw. de heer Geerken, de heer Lich-
tenberg, de^fcer Overbeeke en de
heer van Vamuilen.

Burgemeester Vunderink, daarbij ge-
steund door de heren Tjoonk en
Voortman, wees mevr. Aartsen erop
dat de filosofie van het college altijd is
geweest, dat wanneer Weevers toe-
stemming krijgt om op die plek te
bouwen er ook indusriele aktiviteiten
benoorden het Weevers gedeelte tot
aan de beek zouden moeten kunnen
plaatsvinden.
Dat betekent dat er dan ook aan de
voorkant een afronding van de Sorbo
gebouwen kan komen. Planologisch
zou dit geen slechte zaak zijn. In z'n
totaliteit zou het 'n redelijke afron-
ding van het industriële gebeuren op
die plek zijn", zo sprak burgemeester
Vunderink.
Mevrouw Aartsen bleef erbij dat haar
fraktie altijd had begrepen, alleen
Weevers op die plek en verder daar
geen industrie meer.

Dinsdagavond heeft de raad het laatste
woord en zal het collegevoorstel om het
"Bestemmingsplan Nieuwstad Noord"
vast te stellen zoals het er n
wel worden aangenomen.

Heelhuids in Vorden terug

'Lausannegangers' kweekten
goodwill voor Nederland
Moe, maar zeer voldaan en boordevol indrukken, werd bij aankomst in hotel Bakker het glas geheven
op de goede afloop. De Vordense ondernemers vereniging hadden de "Lausannegangers" opgewacht en
hen verrast met een prachtig boeket bloemen. Een geste die zeer op prijs werd gesteld. Dat A msterdam
de Olympische Spelen in 1992 niet kreeg toegewezen was jammer maar niemand in de groep die daar
een nacht van wakker zou liggen.

De opzet van Vordenaar Jac. H. de
Jong om in Lausanne te laten zien dat
er nog andere Nederlanders zijn dan
zo'n groep demonstranten van de ak-
tiegroep No-Olympics, is geslaagd.
Nu is er een groot verschil tussen de-
monstranten en demonstreren. Neem
b.v. een klein aantal mensen uit Duits-
land die demonstreerden om de
Olympische Winterspelen niet in
Berchtesgaden te houden. Zij deden
dat op een rustige manier met alleen
een spandoek. Op verzoek vertelden
zij ons op een waardige wijze waarom
zij tegen de kandidaatstelling van hun
land zijn.

Wel een verschil met dat groepje van
ongeveer 40 Nederlanders van de
groep No-Olympics. Je schaamt je
werkelijk als Nederlander dood. De
stoet uit Vorden heeft het van nabij
kunnen aanschouwen.
Woensdagmiddag werd op gegeven
moment besloten om nog een drietal
keren rustig achter elkaar aanrijdend
een route te volgen langs het gebouw
waarin de leden van het I.O.C. verble-
ven.
In Lausanne gonsde het al een paar
dagen van geruchten dat een groep
Amsterdamse aktievoerders naar
Zwitserland was getogen. Toen de be-
stelbussen de eerste ronde hadden
afgelegd verscheen daar plotseling
een autobus met de No-Olympics
gangers. De mensen werden gedropt
en gingen toen als gekken te keer.
Sommigen met schuim op de mond,
hysterisch schreeuwen en vloeken en
bovenal provoceren. Je wist niet watje
zag. De heer Jac. de Jong had zijn
mensen van het begin af aan op het
hart gedrukt ten allen tijde rustig te
blijven en je waardig te gedragen. Dat
gebeurde ook.

Sympathiek
De chauffeurs en passagiers van de
bestelbusjes kregen het er warm van
wanneer de auto's door de straten van
Lausanne trokken. Overal werd er
vriendelijk gezwaaid en alle medewer-
king van de politie. Kortom de Zwit-
sers vonden het prachtig.
En niet alleen de Zwitsers. De men-
sen van de schrijvende pers, radio en
TV streken dezer dagen in grote geta-
le op Jac. de Jong neer om toch maar
vooral het naadje van de kous te we-
ten te komen.
Op korrekte wijze werd door de stu-
denten een map met drukwerk en een
grammofoonplaat uitgereikt. Deze
map, gedrukt in vier kleuren, werd
ontworpen door de Nedac-Studio en
gratis gedrukt door Drukkerij Wee-
vers, veel lof kreeg men voor dit zorg-
vuldig samengestelde pakket.
De heer Vonhoff, commissaris van de
Koningin in Groningen en hier in /ijn
hoedanigheid als voorzitter van het Ne-
derlands Olympisch Comité liet duide-
lijk merken dat hij zeer met het initiatief
van deze Nederlanders was ingenomen.
"Dit is voor ons het schouderklopje wat
wij nodig hebben. Mensen zoals jullie
dat is het ware gezicht van Nederland",
zo sprak hij. De groep luisterde met ge-
noegen naar deze woorden.

Band
Het bijzondere van deze reis naar
Lausanne is wel geweest dat er in de
groep van 25 chauffeurs een band on-
stond. Aan de ene kant schaamde
men zich over dat negatieve groepje
Nederlanders dat zich demonstranten
noemde, terwijl men juist aan de an-
dere kant wel blij was Nederlander te
zijn en te laten zien dat Nederland an-
ders is.

Goodwill
I k denk dat er in dat opzicht veel good-
will is gekweekt. De heer H. Vonhoff
besefte dat terdege want bij het ver-
trek van de stoet uit Lausanne verliet
hij een receptie om persoonlijk aan-
wezig te zijn. Elke chauffeur kreeg een
hand en een schouderklopje. "Be-
dankt kerel en een goede reis terug
naar Nederland".
De bussen werden tijdens deze reis
niet alleen door werknemers van de
Sorbo bemand. Ook hadden zich een
zestal Vordenaren spontaan aange-
meld. Deze mensen pasten prima bij
de groep. "Voor geen goud had ik deze
ervaring willen missen", zo klonk het
na afloop.

Klaas Bakker
En dan Klaas Bakker met zijn mede-
werkers Bob Nijenhuis en Gerard
Beernink. De prestatie die zij hebben
geleverd was enorm. Om een groep
van 80 personen (ook een groep van
50 studenten uit Amsterdam maakten
deze tocht mee) een aantal dagen van
eten en drinken te voorzien is eeen ge-
ringe opgave. 'To be, or not to be, a'j
d'r moar bie bunt", zo sprak mevr.
Bakker voor het vertrek. En Klaas
Bakker was d'r bie en hoe. Ik zie het
nog voor me. Dinsdagavond op een
grote parkeerplaats bij het voetbalsta-
dion van Lausanne. Tachtig mensen
uit Holland met een bord met boeren-
kool en worst. En lekker, dat verzeker
ik u. Een dag later: "Och zei Klaas
Bakker 's morgens, we gaan even de
stad in om 100 karbonades te kopen.
Ik denk dat iedereen dat wel lust", zo
lichtte hij toe. De slager in Lausanne
wreef vergenoegd de handen. Zulke
orders kreeg hij niet elke dag.
Kortom de "ravitaillering" onderweg

en tijdens het verblijf in Lausanne was
klasse. Als blijk van waardeo^voor
Hotel Baker werd mevr. Bakl^daar-
voor in de bloemetjes gezet.

Gelachen
Gelachen werd er natuurlijk ook. Wat
te denken van Daan B. uit W. Terug-
komend vanuit Lausanne naar het ho-
tel (de groep was nl. 40 kilometer bui-
ten Lausanne in de omgeving van
Geneve ondergebracht) raakte Daan
de weg kwijt. Hij weer terug naar
Lausanne om vandaar uit de route
weer op te pakken. Dat lukte niet.
"Oh gut en hoe heette dat hotel ook
weer?" Dan maar naar Vorden gebeld
waar een paar mensen de naam en het
telefoonnummer van het bewuste ho-
tel hadden. En zie, zo kwam Daan
toch behouden aan. De collega's la-
gen natuurlijk in een deuk. Weet U
wat hij toen zei: "Als wij nog eens een
keer naar Moskou gaan mag ik dan
voorop rijden?"

Heelhuids
In totaal 2000 kilometer over de auto-
banen in Duitsland en Zwitserland
met 25 bestelbussen en niets gebeurd.
Geen pech onderweg en een ijzeren
disipline onder het rijden. Dat op zich
is al vermeldenswaard.
Terug in Nederland kon de aankomst
van Ed van Thijn en de zijnen op TV
bekeken worden.

/ij stonden er weer, de herrieschop-
pers. Dan krijg je toch als Nederlander
weer een nare smaak in de mond. Wan-
neer worden er tegen dit soort mensen
nu eindelijk eens doeltreffende maatre-
gelen genomen?, zo vraag je je dan af.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat vrijdagavond naar Deventer om
te schaatsen. In het weekend van 7 en
8 november zal Jong Gelre het toneel-
stuk tijdens de feestavonden van de
GMvL, PI. vrouwen en Jong Gelre
voor haar rekening nemen. Voor 14
november is er een regionale vergade-
ring bij "Den Bremer" in Toldijk ge-
pland.

17 november badminton bij Appie
Happie.Op21 novemberwordtereen
tafeltennistoernooi gehouden.

Nog geen advies inzake
bestemmingsplan Zutphenseweg '86
Het voorstel van het college voor het vaststellen van het bestem-
mingsplan "Zutphenseweg 1986" heeft dinsdagavond in de commis-
sie Algemeen Bestuur nog geen positief geluid voor het college opge-
leverd. Het bestemmingsplan dient nl. gewijzigd te worden om de be-
drijfsgebouwen van het hoveniersbedrijf Kettelery te kunnen ver-
plaatsen (De gemeente heeft namelijk in de Adduikhof gelegen gron-
den van Kettelerij gekocht om daar woningbouw te kunnen plegen).
Dit kan echter pas gerealiseerd wor-
den wanneer de loodsen van Kettele-
rij naar een terrein langs de Rondweg
en aan de Zutphenseweg zijn ver-
plaatst.
Vier Vordenaren hebben hiertegen
bezwaren ingediend. Namens dit vier-
tal zette de heer P.J. Venhuis dinsdag-
avond de bezwaren in de commissie
uiteen. De heer Venhuis wees erop
dat de leefbaarheid in het geding
komt.
"Enige vrije achtertuinen zouden dan
worden begrensd door een verharde
weg met een hek, bestemd voor
vrachtauto's en andere auto's. Deze

weg ligt dan 20 centimeter van de ach-
terste erfscheiding. Gevolg schade
aan de privacy, lawaai en stank. Dit be-
tekent waardedaling van de percelen",
zo spak de heer Venhuis.

De heer Venhuis haalde nog een aan-
tal argumenten aan zoals een ver-
keersonveilige situatie die zou ont-
staan. Hij riep de commissaris op om
de situatie vanuit zijn tuin te komen
bezien.
De totale commissie Algemeen Be-
stuur besloot dan ook geen advies te
geven maar eerst de situate bij de heer
Venhuis te komen bekijken.

Kortingsregeling op zaalhuur
sporthal bij sporten overdag
De gemeente Vorden heeft de mogelijkheid geschapen om een aan-
zienlijke korting op de zaalhuur van de sporthal 'tJebbink te krijgen
bij nieuw te starten sportaktiviteiten overdag.
Het tarief voor deze aktiviteit be-
draagt in het eerste jaar 25 procent van
de geldende huurprijs. In het tweede
jaar 50 procent en in het derde en vol-
gende jaren 75 procent. Dit betekent
dat bij alle sportoverdagaktiviteiten
die in het seizoen 1986-1987 gestart
worden een huur berekend van f3,45
per uur voor l zaal van f6,90 per uur
voor 2 zalen (hele sportzaal) en van
f 10,35 per uur voor 3 zalen (hele

sporthal).
In de beheersituatie van de sporthal is
inmiddels ook een wijziging geko-
men. Voortaan is nl. naast de heer A.
Jansen ook de heer M. Westerik als
sporthalbeheerder werkzaam. Zij zul-
len in een twee-ploegendienst de be-
heerwerkzaamheden verrichten. Wis-
selend zal dan weer de één overdag en
de ander 's avonds en 's zaterdags wer-
ken en omgekeerd.

Commissie Financiën
niet gelukkig met voostel om
'Sparta' subsidie te geven voor
herinneringsvaantjes
De commissie Financiën toonde zich dinsdagavond verre van ge-
lukkig met een voorstel van het college om de gymnastiekvereni-
ging "Sparta" f505,25 subsidie toe te kennen voor de aanschaf van
herinneringsvaantjes voor de nationale Ritmische Sportgymna-
stiekselektie die op 22 november de uitvoering van "Sparta" komt
opluisteren.

"Om precedenten te voorkomen kan
de gemeente beter zeggen we nemen
de kosten van de vaantjes voor onze
rekening en dan niet praten over sub-
sidie", zo vertolkte de heer M. Groen
(WD) de gevoelens van de commis-
sie.
Wethouder Mr. Slingenberg had daar-
voor uitleg gegeven dat de gemeente
altijd zelf vaantjes had die voor b.v.
buitenlandse gasten of andere belan-
grijke personen of verenigingen als
geschenk werden aangeboden.
"Maar nu zijn de vaantjes op en van-
daar ons gebaar aan Sparta dat boven-
dien één van de oudste verenigingen
in Vorden is", zo verdedigde de wet-
houder het collegevoorstel. Hij zal nu
met het voorstel bij het college terug-

komen om op verzoek van de com-
missie finacien "de tekst" te wijzigen.
Met een garantiesubidie van maxi-
maal f500,- aan "Sparta" voor de de-
monstratie van de Ritmische sport-
gymnastiek had de commissie geen
moeite, evenals met de 2000 gulden
garantiesubsidie voor het concert van
het Vordens Mannenkoor ter gelegen-
heid van het gouden jubileum.

Een subsidieverzoek van Streek-WV
Achterhoek voor 1987 (betreffende
een jaarlijkse trendmatige verhoging
van zes procent) werd niet door de
commissie gehonoreerd. "Daar moe-
ten we ons niet aan binden. Eerst op
de begroting", zo luidde het advies
van de commissie.

Herberg scoort hoog bij
weekblad Panorama's wijntest
Hoe het staat met de kwaliteit van de wyn die geschonken wordt in ca-
fé's in heel Nederland werd in augustus onderzocht door enkele H ijn-
kundigen onder wie de beroemde Hubrecht Duyker in samenwerking
met het weekblad Panorama.
Getest werden een witte droge wijn
en etn eventuele rode "huiswijn" in
elk bedrijf.
De betreffende wijnkenners hebben
zich tijdens de trip door het hele land
onopvallend gedragen en zich dus als
bezoekers voorgedaan.
In Gelderland werden 10 cafébedrij-
ven met een bezoek vereerd waaron-
der De Herberg te Vorden.

De Herberg kwam hier met een waar-
dering van A/B (zeer goed/goed) als
beste uit de bus.

Landelijk gezien ging de eerste prijs
naar café "De Apotheek" in Hengelo
(O). De Herberg eindigde op een eer-
volle gedeelde 3e plaats.
De test werd gehouden in totaal 100
café-bedrijven.



Kranenburg5 s Belang besprak
al wat leeft in de buurtschap
Meer dan de helft van het ledental van Kranenburg's Belang was op de jaarlijkse praatavond aanwezig om
met elkaar te praten over al wat leeft in deze buurtschap. Het werd een genoegehjke avond, die werd beslo-
ten met enige bingo's. Toch was alles geen koek en ei.
Ontevredenheid kon worden gecon-
stateerd met betrekking tot het wo-
ningbouwbeleid van het College van
Burgemeester en Wethouders der ge-
meente.

Twee jaren terug beloofde burge-
meester Vunderink op een gespreksa-
vond te komen met een bouwplan
voor de Kranenburg. Tot op heden is
daaromtrent nog niets bekend.

Destijds is een enquête gehouden on-
der de inwoners van Kranenburg. Een
drietal gaven zich toen op voor pre-
mie-bouw op de Kranenburg, terwijl
een vijftal inwoners een huurwoning
(w.o. een bejaardenwoning) prefe-
reerden. Tot op de dag van vandaag
zijn geen plannen ontwikkeld, dan wel
liggen deze ergens in een bureau-lade.

Ruurloseweg - dodenweg
De reconstructie van de Ruurloseweg
kende ook geen goed woord. Het blij-
ven lapmiddelen. Alleen het instellen
van een maximum-snelheid van 50
km kan het aantal ongelukken (en bij-
na-ongelukken) terugbrengen. Meer
dan dertien ongelukken met dodelijke
afloop, in de laatste dertien jaar.
De bewoners van het klooster op de
Kranenburg moesten de laatste
ACHT jaren reeds DRIE inwoners
missen.
Het rijwielpad langs de Ruurloseweg
moet absolute voorrang krijgen.
Woon-werkverkeer moet gaan vóór
recreatie-fietspaden.
Hoeveel ongelukken - al of niet met
dodelijke afloop - moeten er nog
plaats hebben, aleer daadwerkelijk
met de aanleg wordt begonnen?

Bedryf Te Pas moet huidige
productie staken
Het stankoverlast-probleem is bin-
nenkort van de baan. De Kroon heeft
beslist dat het pluimveebedrijf van de
heer Te Pas geen mestkuikens meer
mag houden. Het bedrijf behoeft niet
te worden verplaatst, mits de heer Te
Pas terugkeert naar de oude bedrijfs-
voering, nl. het houden van opfokhen-
nen.

De bewoners van de Eikenlaan na-
men met genoegen kennis van deze
mededeling van voorzitter P. van den
Berg.
De vereniging Kranenburgs Belang
bestaat volgend jaar mei 25 jaar. Er
zijn twee werkgroepen gevormd, die
een feest voorbereiden voor jong en
oud van de Kranenburg.

Hypnotiseur Madrahasjh
voor de 5e keer in 'De Herberg
Zaterdagavond n december zal de Fakir-Hypnotiseur MADRAHASJH voor de 5e maal een optreden in
Vorden verzorgen. Op deze dans- en showavond zal de muziek verzorgd worden door het bekende orkest
"DE MIDWA YS". Vier avonden waren de afgelopen j aren uitverkocht en ook voor deze avond is grote
belangstelling. Personeelsverenigingen, buurten, families enz. kunnen nu reeds kaarten reserveren. Er
zal een minimum leeftijd van ca. 18 jaar worden gehanteerd.

Amnesty Nieuws
Najaarsaktieweek
20 • 26 oktober
Naast haar gewone activiteiten, die
het gehele jaar doorgaan, organiseert
Amnesty International ieder jaar een
speciale najaarsactie waarin een be-
paalde groep gevangenen speciale
aandacht krijgt. Deze actie duurt een
week en wordt gehouden in alle lan-
den waar Amnesty International
groepen en leden heeft.

Mensen kunnen aan deze aktie mee-
doen, door brieven te schrijven waarin
zij vragen om verbetering van de om-
standigheden waarin deze gevange-
nen zich bevinden, of om opheldering
over wat er met hen gebeurd is. Er zijn
voor dit doel ook speciale voorbe-
drukte kaarten beschikbaar.
Dit jaar is de najaarsactie gericht op
mensen die al heel lang om politieke
redenen gevangen zitten of die al tij-
den wachten op een proces. Daar-
naast richt de actie zich op mensen die
nog niet zo lang gevangen zitten,
maar die zich in een uitzichtloze situa-
tie bevinden omdat de autoriteiten
zich niets van hun situatie lijken aan te
trekken of zelfs niet eens erkennen
dat zij worden vastgehouden.

Deze vergeten gevangenen hebben
meestal geen invloedrijke vrienden of
familie; er is niemand die zich voor
hen inzet.
Amnesty International werd 25 jaar
geleden opgericht met als belangrijk-
ste doel het helpen van dit soort ge-
vangenen. Alleen door veel publiciteit
te geven aan de noodsituaties waarin
veel gevangenen zich bevinden, kan
voorkomen worden dat zij vergeten
worden of vergeten blijven.
Hoe belangrijk aandacht voor de ver-
geten gevangenen kan zijn, blijkt uit
een toespraak van Karel Kynch, een
voormalige gevangene uit Tsjechoslo-
wakije. Op de Internationale Vergade-
ring van Amnesty International in
1983 zei hij onder meer:
"Een politieke gevangene komt mees-
tal slechts op indirecte wijze te weten
welke activiteiten jullie voor hem heb-
ben ontplooid. Hij merkt dat bijvoor-
beeld aan de sarcastische opmerkin-
gen van bewakers of uit stukjes infor-
matie die familieleden hem tussen de
regels (van hun brieven) door ver-
schaffen, want brieven worden sterk
gecensureerd. Maar dat is al voldoen-
de om de gevangene het fantastische
gevoel te geven dat hij of zij niet verge-
ten is, dat er iemand is die om hem of
haar geeft".
Ook u kunt meedoen door op de markt
een kaart te halen voor één van de
twaalf gevangenen, die in deze aktie
centraal staan. Zie advertenties elders
in dit blad.

Slaatjesaktie
"Sursum Corda" i.s.m.
"De Herben"
Zaterdag a.s. zal de Chr. muziekver.
"Sursum Corda" U in samenwerking
met "De Herberg" heerlijke slaatjes
aanbieden. Deze aktie, die groten-
deels door de supporters van de vere-
niging is opgezet, is bedoeld om de fi-
nanciële nood van de vereniging enig-
zins te verlichten.
Denk eens aan de kosten die gemaakt
worden voor het opleiden van leerlin-
gen, de salarissen van dirigent en in-
structeurs en niet te vergeten de in-
strumenten.
Daarom hopen we dat U het zich het
komend weekend gemakkelijk maakt
met het eten, door die geweldige slaat-
jes van ons te kopen. Door uw eetlust
verlicht U onze financiële zorgen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de
medewerking. Zie advertentie in dit
blad.

Uitstapje
Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de N.B.v.P. hebben dezer dagen een
reisje naar Eindhoven gemaakt. Hier
werd een bezoek gebracht aan de
school voor konsumtieve beroepen.
De leerlingen verzorgden de rondlei-
ding door de praktijklokalen.
In het restaurant kregen de dames uit
Vorden een smaakvol diner geser-
veerd. Op de terugweg werd in Lente
een kop koffie gedronken.
Het ligt in de bedoeling dat de Vor-
dense dames op woensdag 7 januari
1987 in Hattum de opname van het
T.V. programma "Op Volle Toeren"
zullen bijwonen. Er zijn nog plaatsen
in de bus beschikbaar. Voor inlichtin-
gen kan men terecht bij mevr. F. Pel-
grum (tel. 05752-1267).
Aanvankelijk was het de bedoeling
dat men op 13 november een dergelij-
ke TV opname zou bijwonen.

Standsorganisaties
De slechte weersomstandigheden wa-
ren er de oorzaak van dat de gezamen-
lijke vergadering van de afdeling Vor-
den van de CBTB; ABTB en GMvL in
de grote zaal van "De Herberg" bij-
zonder matig was bezocht.
De vergadering stond onder voorzit-
terschap van de heer H. Graaskamp.
De heer W. Paas, direkteur van de
school voor Algemeen Vormend, B io-
logisch en Agrarisch Ondewijs te Vor-
den hield een praatje over het land-
bouwonderwijs. Ook ging de heer
Paas in op de wijze waarop het land-
bouwonderwijs in het verleden werd
gegeven en wat de scholieren in de
toekomst te wachten staat.

Kontaktavond
"Sursum Corda"

De muziekvereniging "Sursum Cor-
da" hield zaterdagavond in de grote
zaal van het Dorpscentrum voor de
eerste^fcpr een kontaktavond, waar-
voor c^Christelijke muziekvereni-
ging "Excelsior" uit Barlo (onder de
rook van Aalten) tevens was uitgeno-
digd.
Voor dit muzikale gebeuren bestond
een rofcjke belangstelling. Voor de
pauze TCIS er een optreden van Sur-
sum Corda onder leiding van Simon
Hanswijk. Het korps speelde een ze-
vental nummers waaronder "Roman-
ce" van Willy Hautvast. De "Mixed
Picklers" een variatie van mars, boo-
gie, tango e.d. Het programma werd
afgesloten met het nummer "Grande
Parade".
Na de pauze was het de beurt aan "Ex-
celsior" uit Barlo. Dit korps staat on-
der leiding van Vordenaar Joop Boer-
stoel. Ook Excelsior speelde een ze-
vental muziekstukken zoals de "Ou-
verture" van Kees Schoonebal; de
"Koraal Figure" en als sluitstuk de Eu-
ropa-mars van Robert Allmend. Na
afloop bleef men nog een poos gezel-
lig in de foyer van het Dorpscentrum
bijeen.

Dropping Jong Gelre
Voor de dropping die de afdeling Vor-
den van Jong Gelre organiseerde be-
stond een matige belangstelling. De
jongens en meisjes werden gedropt in
de omgeving van Harfsen. De groep
bestaande uit Gerrie Hendriksen, An-
dre Knoef, Erna te Pas en Anje Teu-
nissen won de eerste prijs. De groep
bestaande uit Jan Hendriksen, Rietje
Bobbink en Gerrit Regelink werd
tweede.

Opbrengst collecte
Kollekte het Geestelijk Gehandicapte
Kind heeft het prachtige bedrag opge-
bracht van f 8.537,55. Alle kollektan-
ten en geefsters en gevers heel har-
teljk dank.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: sporttas, inh. blauw re-
genpak, shampoo, walnoten; bastaard
hondje (bruin met rode halsb.); blau-
we kinderjas; oranje plastic tuinstoel;
gele plastic schooltas met gymschoe-
nen en T-shirt; 3 bankbiljetten van
f 5,-; kat; zwarte bastaard hond met
rode halsband; bankpasje t.n.v. Man-
naerts; bankb. f5,-; diverse sleutels.
VERLOREN: chroomkleurige wiel-
dop; afneembare grijze fietstas met
inh.; semafoon; zwarte portemonnee
met geld, cheques etc.; gouden ring

met ovale steen "14-10-'62" (steen si
donkerrood); 10 Eurocheques; porte-
feuille, inh. f 300,- en DM 70,- en
bankpasjes; grijze winterjas; Border
Collie (wit-zwart); zwarte portemon-
nee met rits en klepje (bankpas en
klein geld); nieuw blauw katoenen
kinderjasje, maat 146; Casio horloge
met metalen band; benzinedop van
vrachtauto; kentekenplaat GK-56-JV;
leesbril met dik glas; fotorolletje,
merk Rapid; groene knipportemon-
nee f 150,-; paspoort t.n.v. Vels; brui-
ne portemonnee, bankpas, verzeke-
ringsbewijs bromfiets etc; parker pen
"Husqvarna"; goud/zilveren broche;
dwergpapagaai "Personata"; rood
etui, opschr. "Ridderhof", inh. rijbew.;
diverse sleutels.

Collecte
Dierenbescherming
Het bestuur van de Dierenbescher-
ming afdeling Zutphen bedankt alle
gevers, geefsters en natuurlijk de col-
lectanten.

In de dorpen Vorden en de Kranen-
burg is f2749,30 opgehaald. In de ge-
hele afdeling Zutphen is het
f 17341,85 geworden.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerus^apuw te Vier-
akker. ^P

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum corda in het dorpscentrum.

Iedere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k. v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofleltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

Iedere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

OKTOBER
29 HVG Dorp ringvergadering
30 Bejaardenkring

NOVEMBER
4KPO
7 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor
7 GMvL, NBvPl. + Jong Gelre

feestavond
8 GMvL, NBvPl. + Jong Gelre

feestavond
8 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor

12 NBvPlattelandsvrouwen
13 Bejaardenkring
15 Prinsenbal K. V. de Deurdreajers

in de Herberg
15 Tentoonstelling de Vogervriend

in zaal Schoenaker.
16 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker.
ISNCVBFobiën
19 HVG Dorp maandelijkse avond
25KPO
27 Bejaardenkring

DECEMBER
16 NCVB Kerstviering
16KPO
17 NBVPl. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring (Kerstmiddag)
22 HVG Dorp, Kerstavond.

• Lezing
De vereniging tot bevordering van de
Homeopathie in Nederland afd. Ach-
terhoek organiseert een lezing in Vor-
den in het Dorpcentrum. De lezing
wordt gehouden op donderdagavond
28 oktober. Spreker is de heer W. Goo-
sen. Onderwerp: Manuele therapie.
Na de pauze is er gelegenheid tot het
stellen van vragen. Iedereen is van
harte welkom. Ook niet leden. Toe-
gang gratis.

Onder dit motto komen de Keurslagers voor de tweede keer dit j aar
met een grote landelijke reklame-aktie. 1986 is voor de Keurslagers
een bijzonder jaar want de landelijke vereniging bestaat immers 40
jaar. Het succes van de voorjaars-aktie, waarbij meer dan 4000 bun-
galowvakanties werden verloot, was enorm.
Deze aktie is, evenals de vorige, geba- elke Keurslager in Nederland 75 prijs-
seerd op de zogenaamde sweepstake.
Bij elke f 10,- besteding krijgt u bij uw
keurslager (vanaf 20 oktober) een
kanskaartje. Elke week een andere
kleur.
De tweede week ziet u bij de Keursla-
ger een groot bord hangen, met daar-
op de winnende nummers. Het is een
lijst waarop elke week 15 nummers
worden bekendgemaakt, die recht ge-
ven op een rollade-waardebon, win-
kelwaarde f 15,-.
Dit gaat zo 5 weken door, de zesde
week is de grote lijst kompleet met bij

winnende nummers. Wie zo gelukkig
is een prijs te winnen kan met de
Keurslager overleggen wanneer de
rollade moet worden afgeleverd. Dit-
kan t/m 6 december a.s.

Voorwaar een royale aktie waarbij
50.000 rollades worden uitgedeeld.
De Keurslager-slagzin "Verstand van
lekker vlees" houdt de garantie in dat
ook de weg te geven rollades van een
uitstekende kwaliteit zullen zijn. No-
blesse oblige.

Vorden pakt een punt
in Voorst
Na een reeks van nederlagen is het
Vorden l zondagmiddag eindelijk
weer eens gelukt om niet te verliezen.
Het werd in Voorst een 1-1 gelijkspel.
Van een verdienste kun je evenwel
niet spreken want zowel Voorst als
Vorden bakten er maar weinig van.
De harde wind was hier mede verant-
woordelijk voor.
In de eerste helft was Vorden iets ster-
ker zonder echter aanvallend tot
grootse daden te komen. Vijf minuten
voor de rust bezorgde Chris Hissink
zijn ploeg een 0-1 voorsprong.
In de tweede helft hetzelfde onsa-
menhangende spelbeeld. Beide ploe-
gen deden wel hun best maar daar was
dan ook alles mee gezegd. Na tien mi-
nuten spelen werd het 1-1 door een
doelpunt van Korenblek. Daar bleef
het bij.

Zaalvoetbal
De zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
heeft thuis met 8-3 gewonnen van
DZC '68. Frans Hovenkamp scoorde
al snel twee doelpunten, waarna zijn
teamgenoot Mark Rouwen eveneens
tweemaal de roos trof 4-0.
In de tweede helft kwam DZC terug
tot 4-2 waarna Freddy Bos 5-2 liet aan-
tekenen. In de slotfase zorgden P.
Dekker, J. Jansen en M. Rouwenhorst
voor de einstand 8-3.
Het derde team versloeg Oeken met
11-3. Voor de doelpunten zorgden W.
Koop 3x; S. Kruip lx; R. Bargeman 3x;
J. Schroer 2x; R. Hartman en F. Ba-
rendsen.
De dames van Velocitas speelden
voor de beker gelijk tegen Veldhoek 1-
1. Veldhoek won na strafschoppen.
Verdere uitslagen beker: TKM l - Ve-
locitas l 3-3; Veldhoek 3 - Velocitas 3
7-10.
Velocitas 4 speelde ook en hoe. Het
team won met niet minder dan 32-0
van Concordia 3.

DAMESVOETBAL
Wolfersveen - Ratti l
Het damesteam l van de sportvereni-
ging Ratti heeft zondagmiddag een
ruime zege behaald tegen de dames
van Wolfersveen.
In de eerste helft werd er goed voetbal
geleverd door de Ratti-dames, wat al
snel resulteerde in doelpunten. Na
een ruststand van 0-6 gingen de Ratti-
dames weer aanvallend verder, dit le-
verde nog 3 doelpunten op. Maar de
concentratie was duidelijk minder dan
in de eerste helft en hiervan profiteer-
de Wolfersveen met 2 doelpunten
waardoor de eindstand 2-9 werd.
Aanstaande zondag spelen de dames
thuis tegen Grol.

Beekbergen l - Ratti l
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag zeer teleurstellend met 3-2
verloren van Beekbergen 1.
Ratti begon uitermate sterk. Na 2 mi-
nuten spelen kwam Ratti al op voor-
sprong. Gerard Waarle leverde een
prima voorzet af aan Harm Welle-
weerd die de 0-1 op het scorebord
bracht.
Even later was het wederom Ratti dat
scoorde. Peter Immink kopte feilloos
in na een goede voorzet van Henk
Bulten.
Beekbergen ontwaakte echter en
bracht Ratti in moeilijkheden. De Kra-
nenburgers vergaten gas terug te ne-
men, wat ruimte voor de gastgevers
opleverde. Voor rust kwam Beekber-

gen via 2 doelpunten zelfs nog op ge-
lijke hoogte.
Na rust leek Ratti iets in het spel terug
te komen. Jan Nijenhuis was in de rust
vervangen door Pascal Klootwijk. Rat-
ti creëerde enkele goede kansen.
Maar het was toch Beekbergen dat
scoorde. Na 25 minuten spelen in de
2e helft werd uit een vrije trap de 3-2
eindstand bereikt.

Ratti moest risikovol voetbal spelen,
maar bleek niet in staat de teleurstel-
ling na een 0-2 voorsprong te verwer-
ken. Peter Immink had nog een uiter-
mate goede mogelijkheid Ratti toch
nog op gelijke hoogte te brengen,
maar de Beekbergense counters wa-
ren uitermate gevaarlijk en Ratti mag
doelman Herbert Rutgers bedanken
voor het feit dat het 3-2 bleef. Zater-
dag a.s. speelt Ratti thuis tegen ZVV l
uit Apeldoorn.

Knappe zege (3-1) van
Dash dames tegen
RAC uit Almelo
De dames van Dash hebben zaterdag
in een éénzijdige wedstrijd thuis met
3-1 van RAC uit Almelo gewonnen. In
de eerste twee sets speelde Dash snel
en gevarieerd. Er werden uitstekende
aanvallen opgebouwd, terwijl de op-
slag eveneens goed verzorgd was.
Met name Elly N ijenhuis scoorde vele
punten. Dash won met 15-3 en 15-9.
In de derde set was de concentratie
weg. Dash dacht met een 2-0 voor-
sprong op haar lauweren te kunnen
rusten. Dat pakte verkeerd uit en
RAC won verrassend met 14-16.
Coach Jaap Sanders pikte deze non-
chalante speelwijze van zijn dames
niet. "Wij spelen hier geen boeren-
fluitjesvoetbal" zo sprak hij. De Dash
dames knoopten deze wijze woorden
goed in hun oren en gaven RAC in de
vierde set geen schijn van kans. Set-
stand 15-2.

"Graafschaprijders"
Zaterdagmiddag werd op het "Del-
den-circuit" de laatste clubwedstrijd
van de VAMC "De G raafschaprijders"
gehouden. Hans Berendsen werd
winnaar; 2. Johannes van Kempen; 3.
Joop Wuestenenk; 4. Gerben Vrug-
gink en 5. Angelo Stapelbroek.

P. V. De Blauwkras
Eindstand en de kampioenen 1986.
Vitesse N-get.: 1. J. Bosvelt; 2. Ter
Beek en Zn.; 3. H. Boesveld.
Vitesse get.: 1. Ter Beek en Zn.; 2. H.
Nijhuis; 3. G. Nekkers.
Midfond N-get.: 1. H. Boesveld; 2.
Joh. v. Gijssel; 3. J. Eulink.
Midfond get: 1. A. Sterkeboer; 2. D.
de Beus; 3. J. Eulink.
Fond N-get.: 1. H. Nijhuis; 2. H. Boes-
veld; 3. J. Eulink.
Fond get.: 1. H. Nijhuis; 2. J. Eulink; 3.
A. Sterkeboer.
Jonge duiven N-get.: 1. J. Eulink; 2. J.
Bosvelt; 3. H. Boesveld.
Jonge duiven get.: 1. H. Boesveld; 2.
Joh. v. Gijssel; 3. Hilferink.
Generaal N-get.: 1. H. Boeveld; 2. J.
Eulink; 3. D. de Beus.
Generaal get.: 1. J. Eulink; 2. D. de
Beus; 3. Sterkeboer.
Super kampioenschap 1986: 1. J. Eu-
link; 2. Boesveld; 3. D. de Beus; 4. J.
Bosveld; 5. H. Nijhuis.
Kampioen oude duif 1986: D. de Beus
lOx prijs.
Kampioen jonge duif 1986: A. Sterke-
boer 5x prijs.
Eindstand jeugd 1986: 1. A. Hilferink
1865 punten; 2. R. de Beus 1782 pun-
ten; 3. M. Nijhuis 1672 punten.



Wegens vakantie zijn wij van
27 oktober t/m S november

GESLOTEN

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Bernard en l na gaan trouwen,
Daarom zijn wij vandaag/23 oktober

GESLOTEN
Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

Bij Lubbers is
wel wat gebeurd deze zomer.

Maanden breken, timmeren en verven en in de rommel zitten.

Maar het resultaat is er dan ook naar, en dat gaan we vieren met
een hapje en een drankje.

Donderdag 23 oktober is onze feestdag,
een dag met veel verrassingen.

We zijn dan geopend van 1 3.30 tot 2 1 .00 uur.

We zouden het erg prettig vinden als u even langs kwam.

y
GIMKGO
meubelen

Voor degenen die toch zaken willen doen is er een
waardebon t.w.v. 10%op alle aankopen.
Dit geldt tot 1 5 november.

raadhuisstraat 45 henqelo gld. telefoon 05753-1286

Superzacht, -licht en
-warm is deze pluche
pantoffel op rubber
zooitje.
36-41.

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

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF
Veilig op de fiets, met reflecterende banden of wielcirkels. Koop ze voor Uw eigen veilig-
heid nu!

SPECIALE AANBIEDING:
15 diverse fietsen zonder reflectie banden metl 0% korting, en een stel reflectiecirkels
gratis.

^^^^^^M

Kleurentelevisie reeds vanaf 699,-
51 cm ITT, bij ons zonder inruil, 898,00. Uit eigen voorraad 30
typen KTV's tegen oude prijzen, BTW verhoging nu nog voor
onze rekening.

H i-f i StereO teveel keus om op te noemen,

en voor ongekend lage prijzen.

Eigen servicewerkplaats, eigen antennebouw
Reeds meer dan 50 jaar.

Emmerikseweg 46
t.o. Autobedrijf Baak.

Oer gezellig

Dansen

op

) Eijkelkamp
Wapen van Medler

15 november
m.m.v. dansorkest

'Excellent
AANVANG 20.00 UUR

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

FIAT '-autoliefheüliers, opgelet!

VAN VRIJDAG 24 TOT EN MET ZONDAG 26 OKTOBER

Wij tonen u o.a. * ALLE NIEUWE FIAT-MODELLEN
* FIAT UNO TURBO -SILVER-FIRE
* FIATRITMOSILVER

* FIAT RITMO CABRIOLET BERTONE
* RIAT BESTELWAGENS IN DIV. UITVOERINGEN
* FIAT X1/9 BERTONE
* FIAT 124 SPIDER CABRIOLET
* FIAT 500 NUOVA

Tot ziens in onze showroom.

AUTOBEDRIJF TEGER BV Stationsstraat 18 - Ruurlo
05735-1426

SCHERP GEPRIJSDE
INRUILAUTO'S

Bij uw Opel-dealer

W. J. v.d. KOOI
te Lochem

Telefoon 05730-2555
OPEL CORSA 2-drs. 12Sm. kofferbak
zilverm v 1eeig 39 000 km -t- open dak

OPEL KADETT C 2 drs geel 1200
APK gekeurd zonder garantie

OPEL KADETT D 3 drs 12 N, oranje, dec
mod 80 57 000 echte km spec "uitv

OPEL KADETT D 3-drs 12N, „spec blauw m
mod '80 leuke auto niet duur

OPEL KADETT D 3 drs 13S, „spec bruin
83 000 km en g o h

OPEL KADETT D 3 drs 12S „spec , groen m
73 000 km trekhaak ma licht nette auto

OPEL KADETT D 4 drs. 1 2N "Spec". Goud m
110 000 km Trekh - open dak - A ruitjalouzie enz

OPEL KADETT D 3 drs 12S Spec Rood
54.000 km. Trekhaak, z.g.o.h. + garantie

OPEL KADETT D 3 drs 12S, Caravan „spec
geel goh en veel ruimte niet duur

OPEL KADETT D 3-drs 16S„spec .zilverm
+ LPG f trekh enz zeer geschikt voor caravan bezitters

tOPEL KADETT D 3-drs 16 diesel, blauwm
109 000 km zuinig ruim eng o h

OPEL KADETT D 3-drs, 1 6 diesel, groen m.
76000km v 1eeig.

OPEL KADETT D 3-drs 16 diesel, zilver m
54 000 km v 1 e eig z g o h als nieuw

OPEL KADETT D 3 drs 12S „spec , goud m
20 500 km v 1e eig open dak grillset radio enz

OPEL ASCON A B 4-drs. 2.0S, type „SR", okt.,
met groen sportvelgen 85 000 km, bijzonder mooie auto

OPEL ASCON A B 2-drs. 2.0, diesel bruin
112 000 km leuke auto voor weinig geld

OPEL ASCON A C 4 -drs. LS 1 6 diesel
Hennared, A klepspoiler, grillset, enz

OPEL ASCONA C 4 drs LS, 16 diesel
groen m. 120. 000 km, v. 1e eig., als nieuw

OPEL ASCONA C 4-drs. 16S.jubileumu.tv.
v. 1e eig., rood, zien is kopen, zo mooi

OPEL REKORD E 2 drs 2 OS, de „Luxe
73. 000 km, trekhaak, prachtig onderhouden

OPEL REKORD E 4-drs 18S, blauw, nov
mod. '82, 125. 000 km, niet duur
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HONDA PRELUDE COUPE 2 drs rood,72 000 km, -i QQn
technisch 100%, moet iets gespoten worden, m. aug I Sf OU

VW DERBY LS groen m 2 drs
APK gekeurd, 90. 000 km

SAAB 900 GLS 2-drs., blauw automaat
trekhaak, niet duur

DATSUN BLUEBIRD 4 drs 2 o diesel GL,
rood v. 1 e eig. , 62.000 km, 5 versn. bak, trekhaak

MAZDA 626 5-drs. 2.0 GLX, zilver m.
v. 1 e eig. , aircond. , schuifdak, electr. ramen enz

FIAT PANDA 45 3 drs Crème
66 000 km. Veel ruimte en g. o. h

PEUGEOT 305 SR 5 drs Caravan beige
1 1 2 000 km Trekhaak als nieuw zo mooi

1978

1979

1984

1983

1982 l

1982

7 ; M m tramstraat 13-25 tel 05730-2555



n't is Kerst voor u 't weet"

Bestel~nü uit de fraaie
Kerst- en Nieuwjaarskollektie

van Kennemer-kaarten bij
uw drukwerkspecialisf:

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 -Vorden -Tel. 05752-1404

DAMMEN
ADC Aalten 2 - DCV 3 12-4
G. Onnink - W. Berenpas 2-0; W. Vrie-
ze-M.Boersbroek2-0;B.terHuerne-
G. Dimmendaal 0-2; J. Lankhof - H.
Wansink 2-0; B. Onnink - B. Rossel 2-
0; B. Lammers - B. Wentink 1-1; M.
Baboe - G. Brummelman 1-1; G. van
Eerden - J. Hoenink 2-0.

DCV 2 - UDC Ulft 7-13
J. Koerselman - A. Heutinck 1-1; H.
Klein Kranenbarg - H. van Uum 0-2;
B. Nijenhuis - J. Ketelaar 1-1; J. Slutter
- H. Robben 2-0; T. Janssen - P. Derk-
sen2-0;A.Wassink-H.WilmsO-2;G.
Hulshof- M. te Boekhorst 0-2; G. ter
Beest - Th. ten Brink 0-2; M. Boer-
kamp - H. Bruins 1-1; B. Breuker - A.
Renting 0-2.

Zaterdag a.s. is het hele Pantoffeltje
gereserveerd voor een groot
personeelsfeest

In verband hiermee is de bar
zaterdagavond

GESLOTEN
bodega

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 gelegenheid voor familiediner.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen l
van't Medler \
Ruurloseweg 114 f
Vorden - Tel. 6634

K .V.
Nieuwste model in monitorlook.

51 cm. beeldbuis
40 voorkeuzezenders
Infrarode afstandsbediening
voorbereid voor
teletekst nu

BRED£VELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Rode Kruis af d. Welfare
woensdag 29 oktober van 14.00
tot 17.00 uur in het bejaarden-
centrum "De Wen me"

grote verkoop
van Welfare artikelen

Truien en pitriet art. tegen sterk
gereduceerde prijzen.

Hogedruk-
Reinigers

barendseii
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

SM: SHOI;Ferme veterschoen 'm
zocht en sterk nerf/eer.
M et gepolsterde instap, 't Merk waarbij de prijs telt

dus veel ingebouwd
comfort. 40-47.
Slechts:

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

Onderling competitie
B. Hiddink -J. Masselink 0-2; S. Buist -
H. Graaskamp 0-2; B. Rossel - H. Be-
renpas 1-1; J. Hoenink-B. Wentink0-
2; H. Wansink - M. Boersbroek 0-2; J.
Masselink - G. Wassink 0-2; B. Nijen-
huis - B. Hiddink 0-2; H. Hoekman-T.
Slutter 2-0; H. Graaskamp - R. Slutter
2-0; J. Koerselman - H. Klein Kranen-
barg 1-1; T. Janssen - H. Wansink 1-1;
M. Boerkamp - B. Wentink 2-0; G.
Hulshof-J. Kuin 2-0; G. ter Beest - B.
Rossel 2-0; J. Hoenink - B. Breuker 0-
2; H. Esselink - G. Brummelman 1-1.

Kot Vorden jeugd B.V. Kranenburg
Het eerste team van KOT Vorden
heeft met 4-3 verloren van Meijer l uit
Silvolde. De uitslag was verder: 1.
Frank Rosch O gemid. l.33; Ronald de
Beus 2 gemid. 3,41.
2. J. Massop 2 gemid. 1.66; Ronny de
Beus O gemid. 1.00.
3. M. Massop 2 gemid. 5,00; 2. Saskia
Peters O, gemid. 0,80.
Door het goed spelen van Ronald de
Beus, Ronny de Beus en Saskia Peters
wonnen zij het extra punt.

Het eerste team behaalde een nipte
overwinning op Den Elter l. 31-32 was
hier de uitslag.
Kranenburg 3 toog naar De Engel 3.
Ook hier werd met een punt verschil
de overwinnning binnengehaald.
Het tweede en vierde team waren vrij
van competitie. De biljarters speelden
derhalve vriendschappelijk tegen el-
kaar. De strijd ging gelijk op. Eind-
stand 34-34, hetgeen het vierde team
een hele eer vond.

DE VALEWEIDE
9,75

_ 6,00
Alle soorten bloembollen, heide, heesters en vaste
planten. Volop keuze in verse snijbloemen

Violen 20 stuks _
Diverse grote groene planten per stuk

Administratiekantoor Vorden B.V.
in een samenwerkingsverband van

de Regt, Bloemendaal, Bloemendaal & Partners
met een accountantskantoor

en een fiscaal-juridisch adviescentrum

Ons kantoor verzorgt al sinds vele jaren de
accountancy en de belastingzaken voor
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf,
voor ondernemers in de agrarische sektor, voor
zelfstandige be^^psbeoefenaren met name in
de medische sektor, voor stichtingen en
verenigingen, alsmede voor partikulieren.

Vanuit Vorden y^rdt niet alleen regionaal,
maar ook landd^ gewerkt. Ons kantoor is al
jarenlang volledig geautomatiseerd. Door
middel van een aantal computers in eigen
beheer worden financiële- en loon-
administraties verzorgd, maar bijvoorbeeld
ook voorraad bestanden, ledenadministraties
voor verenigingen, en middels
tekstverwerking, kontrakten, bezwaar- en
beroepschriften etc.

Naast het samenstellen van jaarrekeningen
en het verzorgen van belastingaangiftes
bestaat een belangrijk deel van onze
werkzaamheden vervolgens uit advisering en
begeleiding, niet alleen op
bedrijfseconomisch- en financieel terrein,
maar tevens op fiskaal- juridisch gebied, zoals
m.b.t. arbeidszaken, sociaal-rechtelijke
kwesties enz.

Ter versterking van ons team van ca. 20
medewerkers vragen wij op korte termijn een

ERVAREN
ASSISTENT-
ACCOUNTANT
die minimaal in het bezit is van het diploma
SPD-I.
Op grond van het bezitten van de nodige
praktijkervaring moet de kandidaat
zelfstandig kunnen werken.

De werkzaamheden zullen vnl. bestaan uit het
samenstellen van exploitatie-overzichten en
jaarrekeningen, waarbij een goed fiscaal
inzicht van groot belang is.

Wij verzoeken U schriftelijk te reflekteren en
Uw sollicitatie te richten aan:

Administratiekantoor Vorden B.V.
Ruurloseweg 21,
7251 LA VORDEN

Tel. 05752-1485*

Warme kollekties

wintermantels en coats
op alle afdelingen

Dames:
Wollen mantels v a
Step mantels v a _
Gabardine mantels v a
Mantels m/uitritsbare voering

JackS v a _

CoatS v a

289,-
189,-
289,-
269,-
98,-

139,-

Heren:
Loden jassen
Gestepte trenchcoat
Lange jacks
JackS v a _

279,
298,
169,
129,

Meisjes mantels
JackS v a

69,- en 89,
89,

Grote kollekties shawls - mutsen - wanten etc.

Modecentrum

Maandags gesloten
Vrijdags koopavond
tot 9 uur
Ook open van 6-7 uur.

Ruurlo


