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Rijvereniging 'De Graafschap9

nam afscheid van
voorzitter Henk Spijkerman
De Vordense rijvereniging 'De Graafschap'heeft woensdagavond tijdens een goed bezochte vergadering
in Hotel Bakker, afscheid genomen van voorzitter Henk Spijkerman. De scheidene preases heeft zeven
jaar deel van het bestuur uitgemaakt. De heer M. Kornegoor, die later op de avond tot voorzitter zou
worden gekozen, bedankte de heer Spijkerman in zijnfunktie van vice-voorzitter. Hij overhandige hem
een cadeaubon. Mevrouw Sppijkerman werd eveneens in het dankwoord betrokken.

EHBO

Zij heeft zich gedurende een aantal ja-
ren verdienstelijk gemaakt bij het or-
ganiseren van concoursen. Zij ontving
een boeket bloemen. De opengeval-
len plek in het bestuur zal worden in-
genomen door de heer H. Groot
Roessink. De twee aftredende be-
stuursleden G.W. Lenselink en H.
Heuvelink werden herkozen.
In het jaarverslag van sekretaresse
Jeanine van den Berg werd onder
meer uitgebreid teruggeblikt op het
afgelopen zomer gehouden concours

voor paarden en ponies. Tevens heb-
ben een groot aantal leden deelgeno-
men aan diverse wedstrijden.
Penningmeester W. Groot Nuelend
deelde mede dat de vereniging met
een klein exploitatietekort heeft te
kampen. Dit komt vanwege de aan-
koop van het terrein aan de Hame-
landweg. Dit terrein is nl. per l decem-
ber j.l. eigendom geworden van 'De
Graafschap', teneinde hiermede een
stukje zekerheid voor de toekomst
vast te stellen.

Het lidmaatschap blijft ook het ko-
mende jaar gehandhaafd op dertig
gulden. Het lesgeld zal met vijf gulden
worden verhoogd. De eindwedstrijd
om het verenigingskampioenschap
zal op 6 april worden gehouden.
In de week van 11-16 augustus zal aan
een zomerkamp voor paarden en po-
nies worden deelgenomen.
De voorkeur gaat uit naar 'De Lie-
mers' te Beek.
Het concours hippique zal worden ge-
houden op 19 en 20 april.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van X.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vundcrink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis)

/. Vergadering gemeenteraad
Deze vergadering begint op maandag
24 februari om 16.00 uur en zal wor-
den voortgezet op donderdag 27 fe-
bruari om 19.30 uur.

Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- vaststelling gemeentebegroting

1986; vaststelling begroting ge-
meentelijk grondbedrijf 1986; vast-
stelling meerjarenbegroting 1986 -
1989.

- volumebesluit 1986 en vaststelling
meerjarenplan Wet op de Stads- en
Dorpsvernieuwing.

- vaststelling wijzigingsverordening
Afvalstoffenheffing 1986 i.v.m. ta-
riefsverhoging.

- vergoeding en tegemoetkoming in
de onkosten van raadsleden voor
1986.

- wijzigingen rechtspositieregelin-
gen gemeentepersoneel.

- instellen parkeerverbod op Het
Hoge.

- beschikbaarstellen van een krediet
ten behoeve van een extra ver-
keersdrempel op het Wiemlink.

- voorontwerp herziening streek-
plan Oost-Gelderland.

- beschikbaarstelling krediet ten be-
hoeve van onderhoud kleinschali-
ge landschapselementen.

- verkoop perceel openbaar groen
aan de heer G.A.C. Grouwstra.

- delegatie bevoegdheid tot verkoop
van perceeltjes "openbaar groen".

- wijziging subsidieverordening
Stads- en Dorpsvernieuwing.

- goedkeuring begroting 1986 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden.

- voorbereidingsbesluit voor een ter-
rein nabij de Nieuwstad/Pastorie-
weg.

- beschikbaarstelling krediet voor
uitvoering van werkzaamheden
Komvonderlaan.

- kastanjebomen Kerkplein en
Marktplein.

- overname onderhoud zandwegen.
- plantsoenonderhoud door Delta

Groenbouw.
- vaststelling Sociaal Cultureel Pro-

gramma 1986.
- beschikbaar stellen krediet voor de

nieuwbouw samenwerkings-
school Kranenburg.

Voor een nadere toelichting op de
punten bomen op het Kerkplein en
beschikbaarstellen krediet voor de
uitvoering van werkzaamheden aan
de Komvonderlaan verwijzen wij u
naar Gemeentenieuws in Contact van
13 februari j.l.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende 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 bouwvergun-
ningen zijn op 11 februari 1986 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan Uiterweerd B.V., Ruurloseweg

35, voor het verbouwen van een
winkel tot kantoor aldaar.

2. Aan de heer D.J. Rouwenhorst, De
Stroet 18, voor het bouwen van een
carport op het Stroo 13.

3. Aan de heer E.V. Gatacre, Wiersse-
rallee 9, voor de verbouw van de
woning Wiersserbroekweg 12.

3. Verkiezing leden van de
gemeenteraad

Bekendmaking van de uitslag.
De voorzitter van het centraal stem-
bureau voor de verkiezing van de le-
den van de gemeenteraad van Vorden
maakt ingevolge artikel N 21, lid 2 van
de Kieswet bekend, dat op vrijdag 21
maart a.s. te 10.00 uur, in een voor de
kiezers toegankelijke zitting van dat
bureau in het gemeentehuis de uitslag
van de op 19 maart 1986 gehouden
verkiezingen zal worden bekendge-
maakt.

4. Structuurschema militaire
terreinen

Eind 1985 is deel c van het structuur-
schema Militaire Terreinen ontvan-
gen. Het betreft hier de tekst van de na
de parlementaire behandeling vastge-
stelde Planologische Kernbeslissing.
Alle reacties van provincie. Natuur-
monumenten (als eigenaar van een
groot deel van het oefenterrein) ge-
meenten en diverse anderen ten spijt
is het voornemen om het Groote Veld
onder Vorden en Lochem aan te wij-
zen als lokatie voor een zogenaamde
Eenheidsoefenterrein (E.O.T.) onver-
kort gehandhaafd.
De volgende stap terzake zou moeten
zijn een nadere afweging gericht op
opneming in streekplan (provincie) en
bestemmingsplan (gemeente).

Gezien de aanwezige natuur- en na-
tuurwe^^chappelijke waarden in
het GT^P; Veld zijn van gemeente-
wege bezwaren geuit tegen het voor-
nemen in het structuurschema. De
gemeentelijke visie ic r /akc U no;

gewijzigd.
De inrichting van het Groote Veld als
E.O.T. ̂ Bioudt zich in de visie van
zowel gemeente als provincie niet met
de geconstateerde natuur- en natuur-
wetenschappelijke waarden. Op een
eenheidsoefeenterrein. Hier zullen
oefeneningen plaatsvinden op pelo-
tonniveau. (Gemiddeld 30 man met 4
tot 5 voertuigen. De te gebruiken
voertuigen zijn pantserinfanterie-
voertuigen van 10 tot 12 ton. Van een
E.O.T. wordt frequent, wellicht dage-
lijks, gebruik gemaakt.
De grootte van het benodigde terrein
moet ca. 250 ha. bedragen. Momen-
teel heeft defensie naar eigen zeggen
het gebruik over 186 ha. Uitbreiding
met zo'n 60 ha. zou dus een vereiste
zijn.
De inrichting van een E.O.T. voor
het doel waarvoor het wordt opgezet
behoeft een onderverdeling van 1:1:1
voor:
a. één of meer beboste terreingedeel-

ten waar zich bivaksterreinen (uit-
gangsstellingen) bevinden.

b. een zandbanenstelsel voor het rij-
den met gemechaniseerde voertui-
gen van en naar het free-for-all ge-
deelte.

c. het free-for-all gedeelte. Op dit ge-
deelte is een chauffeur niet gebon-
den - zoals bij het zandbanenstelsel
- aan de geëffende zandbaan. Bin-
nen dit terrein heeft de chauffeur
dus min of meer vrijheid van han-
delen met betrekking tot de keuze
van de route. Een en ander hoeft
evenwel niet te betekenen dat alles
kapot gereden wordt. Men kan in-
structies geven om bepaalde be-
planting te ontwijken c.q. deze af te
schermen.

Aangezien naar de mening van het
college van burgemeester en wethou-
ders hiermee een ernstige aantasting
zou plaatsvinden van een op zich
uniek natuurgebied als het Groote
Veld toch is, is aan de gemeenteraad

gevraagd hierop in te gaan in de reac-
tie op het voorontwerp herziening
streekplan Oost-Gelderland. Zulks in
die zin dat van de provincie gevraagd
wordt het onaanvaardbaard van een
E.O.T. het Groote Veld duidelijk in de
tekst van de herziening van het streek-
plan kenbaar te maken.
Behandeling van het voorontwerp
herziening streekplan Oost Gelder-
land vindt plaats tijdens de raadsver-
gadering van 24/27 februari aanstaan-
de.

De heer Veen, apotheker te Vorden,
heeft voor de plaatselijke EHBO een
lezing gehouden over geneesmidde-
len in zijn algemeenheid en onder
meer de bijverschijnselen die zich
kunnen voordoen bij het gebruik van
tabletten.
Voor deze interessante lezing bestond
een flinke belanstelling.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gemeenteraadsverkiezingen
Een ieder zyn of haar zegje
In onze nummers van de week van 10 t/m 14 maart geven wij de politie-
ke partijen gelegenheid hun programma te publiceren en hun zegje te
doen. Een ieder krijgt hiervoor maximaal een kwart pagina om gratis te
gebruiken om hun programma te publiceren.
Wil men reklame maken dan valt dat onder advertenties. Wij raden u
echter wel aan om de ruimte te reserveren, wij verstrekken u hiervoor
gaarne een prijsopgave.
Na 13 maart is het niet mogelijk om gratis reklame te plaatsen. Wij willen
iedere partij een gelijke kans geven.
Adverteren is uiteraard ten alle tijde mogelijk.
Copy hiervoor uiterlijk 5 maart in ons bezit.

De Redaktie.

Bijeenkomst
landbouworganisaties

Op maandagavond 24 februari organi-
seren de G.M.v.L., C.B.T.B. en
A.B.T.B. tesamen met Jong Gelre en
de Plattelandsvrouwenorganisaties
een gezamenlijke avond in "De Her-
berg". De avond wordt verzorgd door
de Rabobank. Jfe
In samenwerking met dt^^ciaal Eco-
nomische Voorlichtingsdienst van de
standsorganisaties is een avondvul-
lend programma ontwikkeld over het
onderwerp "Bedrijfsopvolging in de
Landbouw". In een vid^^lm wordt
de bedrijfsopvolging rJ^^oken bij
o.a. een melkveehouder en een vaf-
kenshouder. Na de film wordt door de
heer H. Berkhof, kredietadviseur van
de Rabobank en de heer H.G. Vrie-
link, S.E.V.-er, een toelichting gege-
ven op enkele speciale aspecten van
de bedrijfsopvolging.
Het voorlichtingsprogramma is be-
stemd voor het gehele gezin. Er wordt
zowel aandacht besteed aan de situa-
tie van de aanstaande opvolger als aan
de positie van de ouders die straks
zonder bedrijf komen te zitten. Er is
een aparte brochure beschikbaar, die
geheel aan de bedrijfsopvolging in de
landbouw is gewijd, terwijl ook de
standsorganisaties voorlichtingsmate-
riaal ter beschikking hebben.

NIEUWS
VAN DE KERKEN

Geslaagd
Onze plaatsgenote Irma Olthof deed
op 6 februari in Utrecht examen voor
het diploma coupeuse Lingerie en jon-
genskleding. Zij slaagde hiervoor met
zeer mooie cijfers. Zij volgt haar oplei-
ding bij Dauckaerts Modevakschool
T. Leuverink-Eijkelkamp te Zutphen.

Contact/
voorlichtingsavond
Woensdag 26 februari is er een Con-
tact/Voorlichtingsavond bij Hotel
Bakker te Vorden. 's Avonds gaat
Gebr. Kettelerij b.v. en hun medewer-
kers een gezellige avond organiseren
voor de tuinliefhebbers uit Vorden en
omstreken.
De heer Beyer uit Deventer zal een le-
zing houden over de tuin in combina-
tie met dia's.
Ook de mogelijkheden van fruit voor
de particuliere tuin zal besproken
worden en wel door de heer Rietman
uit Twello.
In de pauze's zal er gelegenheid zijn
tot het stellen van vragen, zowel
schriftelijk als mondeling, die zo mo-
gelijk beantwoord zullen worden. Het
zal ongetwijfelt weer een gezellige
avond worden, onder het genot van
een kopje koffie, kunnen de tuin-con-
tacten versterkt worden. Wij zijn er
van overtuigd dat mede, door een aar-
dige presentie aan het eind va de
avond van Gebr. Kettelerij het weer
als van ouds een prettige avond zal
worden. Voor verdere inlichtingen zie
advertentie.

Zondag 23 februari
De tweede zondag in de lijdenstijd
heet vanouds: "Reminiscere". Dat be-
tekent: "gedenk, Heer". Deze regels
komen uit Psalm 25, vers 3,6 en 22 die
aan het begin van de dienst gelezen
worden.
Gedenken is wat anders dan herden-
ken! Als jet iets h e r d e n k t yaat het
over iets dat voorbij is en nooit meer
terug komt. Gedenken houdt in: wat
toen en toen waar was, laat dat ook nu
waar zijn.
De Schriftlezing komt uit Mattheus
21: 23-32. Daar krijgt Jezus het aan de
stok met de kerkelijke leiders uit die
tijd. Met argwaan zien ze wat Jezus
doet. Hij houdt zich op met allerlei
mensen, maar vooral met hen die er in
de samenleving uitliggen: hoeren en
tollenaars. Wij zouden zeggen: jun-
kies en krakers en nsb-ers. "Wie heeft
je bevoegdheid gegeven"? vragen de
Parizeeën. Jezus durft nogal wat te
zeggen. En hij zet de tempel op z'n kop
omdat Hij vindt dat mensen van de
kerk een rovershol hebben gemaakt.
Tsja, als je zoiets doet moet je je wel
verantwoorden.
En dan eindigt de discussie met een
voorbeeldverhaal. Eén mens zegt JA,
maar doet nee. De ander zegt NEE,
maar doet uiteindelijk JA. Wat is nu
beter?
Dit alles is aan de orde in de eredien-
sten in de Dorpskerk, waar ds. H. Wes-
terink voorgaat en in de Wildenborch
met ds. K.H.W. Klaassens.
In de Wehme wordt de weeksluiting
a.s. zatedag om 19.30 uur geleid door
ds. H. Westerink.

R.K. KERK KRANENBURG
/aterdag 19.00 uur Woord en communie
dienst.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 23 februari 2e /ondag van de 40-
dagentijd: /.ondag "Reminisccre".
10.00 uur: Ds. H. Westerink. Schril t le/ ing:
Matth. 21:23-32. Psalm: 25. Kol lcktc: voor-
jaarszendingskollekte.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 23 februari 10.00 uur: ds. K.H.W.
Klaassens. (lezing en kollekte zie Her-
vormde Gemeente).

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 23 februari 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. Meier uit Eibergen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
22 en 23 februari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van /.aterdag 22 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Verder de hele week van 19.00
uur tot 07.00 uur.

\M-EKENDDIENST TANDARTS
22-23 februari N.J. Edens, Vorden. Tel.
05752-1453. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

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

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

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon maand februari mevr.
Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHUI.PLÜN
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. Lénselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpieegartikelen 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. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, d i, 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.



OPHEFFINGS
UITVERKOOP
DAMES OPGELET!!!

diverse soorten

Laarzen ai vanaf
Gemakschoenen
Cristel en Durea
Pantoffels en muilen
Panty's per paar

halve prijs
35.-

25 tot 50% korting
30% korting

1-

Herenschoenen 20 tot 50% korting
Herenlaarzen o a Rockport, coiiy halve prijs
Heren muilen en pantoffels 30% korting
Sokken 5 paar 10,-

Kinderschoenen Renate vanaf 35,-
Laarzen restanten 29,95

Pantoffels halve prijs
Rubberlaarzen vanaf 7,50

Nu profiteren vele lage prijzen.

SCHOENHANDEL

Wullink Hengelo Gld.
Kerkstraat 5 - Telefoon 05753-3584

KARBONADE - ZOVEEL U WILT

RESTAURANT A CAFÉ
\rjrMaaldrrink
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01

^•v

D
_j
LU
LU

O
N

KARBONADE - ZOVEEL U WILT

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

Het adres voor:

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleerif JotllnfftnJI

Zutphenseweg - Vorden

M.i.v. 24 februari a.s. wekelijks op
maaandagavond grote

BINGO
t.b.v. Biljajĵ ereniging K.O.T.

Aanvang 20.00 uur
Zeer mooie prijzen w.o.
veel vleespakketten.

Café d'n Otye Kriet
Dorpsstraat 25, Wichmond. Tel. 05754-285.

I «S*

SCHOENREPARATIE?
BIJ WULLINK
STEEDS VLUG KLAAR

Te koop - Vorden

Aannemingsbedrijf Verkerk Zevenaar B.V. heeft voor U
in Vorden bestemmingsplan "Addinkhof" te koop een in
aanbouw zijnde

Hoekwoning premie-B
(premie 5 x 5.000)

- 3 slaapkamers
- hardhouten kozijnen
- isolerende beglazing

deze woning heeft o.a.:
- een garage/met berging
- woonkamer met open keuken

KOOPSOM: f 140.900,- (V.O.N.)

- inklusief grond - inklusief B.T.W.

BEL VOOR MEER INFORMATIE: 08360-33955.

Aannemingsbedrijf Verkerk Zevenaar B.V.
Edisonstraat 88, 6942 PZ Didam.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons
voorrekenen !

w|f koincn
OC IftftSC IMfVtftft

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wtj naaien

SJ@J
vloerbedekking

W

Je brommer
kostje al geld genoeg.

REORGANISATIE
VERKOOP

op onze schoenafdeling
nog slechts één week

halve prijzen festival
Kom beslist nog even kijken en verdien veel geld.

Onze excuses voor het beetje ongemak tijdens de verbouwing.

Op donderdag 27 februari hopen wij U in een gemoderniseerde schoenenafdeling van
dienst te kunnen zijn met het allernieuwste voorjaarsgoed voor dames, heren en kinderen.

Ook starten wij met een hele nieuwe

BREIGARENAFDELING
waar Vorden en omgeving perplex van zullen staan.

LEES DAAROM VOLGENDE WEEK DE OPENINGS ADVERTENTIE.

Voordelig verzekerd

v.a.773»
voor een brommer zonder versnellingen

incl. assurantiebelasting en kosten.
ingaande l maart 1986.

Als je er een béétje brommer op na wilt
houden loopt dat behoorlijk in de pa-

pieren. Dus koop je dat vereiste verze-
keringspapiertje elk jaar zo vernuftig

mogelijk. Bij de bank met de S regel je
'n prima verzekering voor een

vriendenprijsje.

En mocht je je afvragen waarom we zo
goedkoop zijn dan is dat heel eenvou-
dig. Met tevreden brommende jongelui
is het als bank nu eenmaal gesmeerd
zaken doen.
Brom je even bij ons binnen?

Dus verzeker je 'm lekker goedkoop
« • • » •*«_ . - _m &•_ r

bij de bank met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsmgel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Peppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrmk: Wesselernermg 42*- t Ribbelt: Faberstraal 14 HENGELO Rayonkantoor: Orienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwi/k Twekkelerplein
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Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

MAfUGJE GERRITDINA

Roepnaam:

MARISKA

Dick Brinkerink
Wilma Brinkerink-

Heijenk

7251 WR Vorden,
17 februari 1986
Brinkerhof 42

Tijdelijk adres: Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, Warnsve/d.

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve vrouw, on-
ze zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

Berendina Geertruida
Te Kloeze

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam:
H. Kappert
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, februari 1986

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
U ons heeft betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en
opa

Albertus Johannes
Zee va l kin k

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn U dankbaar voor de
steun en troost welke U ons
heeft gegeven.

Uit aller naam:
M .W. Zeevalkink-

Jansen
Kinderen en
kleinkinderen

De viering van mijn 50ste ver-
jaardag op 13 februari j.l. is -
mede dank zij familie, klub van
elf, vrienden en bekenden - een
onvergetelijke dag geworden.
Hiervoor mijn hartelijke dank.

PAUL EIJKELKAMP

7231 EP Warnsveld,
19 februari 1986.
Berkenlaan 12.

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

Te koop: eetaardappelen en
haardhout.
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23.
Tel.: 6774.

Gevraagd: woonruimte
met vrije opgang, keuken en
douche.
Tel. 05752-3514.
Liefst na 18.00 uur.

Hebt U zich al opgegeven voor
de Dia-avond op 26 februari
a.s. bij 'Hotel Bakker" te Vorden
van Gebr. Kettelerij B.V.
Tel. 1508.

Gevraagd een parttime gedpl.

Bloembindster
Brieven onder nr. 47-2 van Bu-
reau van dit blad.

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

Te koop:
— Partij nieuwe roestvrijstalen
aanrechtbladen f 40,- per
stuk.
— Partij electromotoren in
gesloten aluminium afzet con-
tainer.
— Partij Keklan koppelingen
— Een lasagregaat 630 Am-
père.
— Partij nieuwe auto onder-
delen.
Alles afkomstig van faillisse-
ment.
TELEFOON 05730-6868.

Te koop: 1 paar lage noren,
maat 41.
Tel. 05752-3194.

1926 W86

Onze ouders, groot- en overgrootouders

W. PAPPERSE
en
J. PAPPERSE-IMMINK

zijn 26 februari a.s. 60 jaar getrouwd.

KINDEREN, KLEIN-
EN ACHTERKLEINKINDEREN

Receptie zaterdag 1 maart van 14.30-16.30 uur in "De
Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

In plaats van kaarten

Op woensdag 26 februari zijn wij 65 jaar getrouwd.

G. STAPPER
A.H. STAPPER-HARMSEN

Wij willen dit nie* ongemerkt voorbij laten gaan. Daar-
om geven wij een receptie op woensdag 26 februari in
zaal "De Herberg" van 17.00 tot 18.30 uur.

$ 7251 BN Vorden, februari 1986
\ Het Jebbink 48

§
§ Op maandag 24 februari a.s. hoop ik mijn 65ste ver-

jaardag te vieren.

JOHAN KOK
t
| 7251 MK Vorden,
§ Houtwal

l Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na 19.30 uur in
* zaal "De Keizerskroon" te Ruurlo.

Vreest niet. Ik help U.

Jesaja 41:13

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij u mede, dat de Heer na een kortstondige ziek-
te uit ons midden heeft weggenomen, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

JAN HENDRIK WILLEM LUBBERS
echtgenoot van A. W. Busschers

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: A.W. Lubbers-Busschers
E.J. Geerken-Lubbers
J.F. Geerken
G.J. Lubbers
M. Lubbers-Singel

Nijverdal: J. Kulsdom-Lubbers
W. Kulsdom
Klein- en achterkleinkinderen

7251 AE Vorden, 16 februari 1986
Burg. Galléestraat13

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van de 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vor-
den.
Gelegenheid tot condoleren op woensdag 19 februari
van 19.00 tot 19.30 uur.

De rouwdienst zal plaatshebben op donderdag 20 fe-
bruari om 12.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk
te Vorden, waarna aansluitend de teraardebestelling zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Met de viering van ons 25-jarig huwelijksfeest moch-
ten we een hele fijne dag beleven, waar we met onze
kinderen en ouders gaarna aan terugdenken.
De welgemeende reactie's in de vorm van schriftelijke
of persoonlijke gelukwensen, bloemen en kado's wa-
ren een aangename verrassing.
De serenade van het Huisvrouwenorkest was een bij-
zondere gebeurtenis.

Heel hartelijk dank voor alle goeds, ons toegewenst.

REINT EN BARTJE REGELINK

Hengelo Gld., februari 1986
Raadhuisstraat 40

Bromfietsers opgelet!
Nu bij ons BETAALBARE bromfietsverzekeringen

Automaat 77,26
Versnelling 159,—
Prijzen afgehaald en contant betaald.

anssen
jauckhart c.v.

Assurantiekantoor
Ruurloseweg 20

7251 LK VORDEN

Tel.: 05752- 1460

GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 21
februari 1986 tot 21 maart 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 en na deze datum tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag gedurende
bovengenoemde uren ter inzage van:

1. de heer J.M.R. Dadema, Stationsweg 24, 7251 EM
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een horecabedrijf, adres inrich-
ting Stationsweg 24 te Vorden;

2. DostalB.V.,Onsteinseweg20, 7251 ML Vorden om
een vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een bedrijf voor de uitvoering van grond-,
weg- en waterbouwwerkzaamheden en de opslag
van diverse soorten brandstoffen, adres inrichting
Onsteinseweg 20 te Vorden;

3. de heer G.D. Nijenhuis, Lindeseweg 10, 7251 NM
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een gemengd boerenbedrijf,
adres inrichting Lindeseweg 10 te Vorden;

4. de heer A.J. Eijkelkamp, Ruurloseweg 114, 7251 LZ
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een horecabedrijf, adres inrich-
ting Ruurloseweg 114 te Vorden;

5. de heer E.J. Eggink, Lankampweg 5, 7251 PM Vor-
den om een revisie-vergunning voor een agrarisch
bedrijf, adres inrichting Lankampweg 5 te Vorden;

6. de heer C.F. Li, Dorpsstraat 28, 7251 BC Vorden om
een revisie-vergunning voor een chinees-indisch
restaurant, adres inrichting Dorpsstraat 28 te Vor-
den;

7. de heer G.H. Halfman, Hengeloseweg 15, 7251 PB
Vorden om een revisie-vergunning voor een agra-
risch bedrijf, adres inrichting Hengeloseweg 15 te
Vorden;

8. de heer A. Bosch, Schuttestraat 9/11,7251 MP Vor-
den om een revisie-vergunning voor een inrichting
voor machinale houtbewerking, adres inrichting
Schuttestraat 9/11 te Vorden;

9. de heer E.J. Gotink, Maalderinkweg 8,7251 NT Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een landbouwbedrijf, adres inrich-
ting Maalderinkweg 8 te Vorden;

10.De VLC "De Graafschap" B.A., Stationsstraat 14,
7261 AD Ruurlo, om het omzetten van een tijdelijke
vergunning ten behoeve van een verkoopinstallatie
voor vloeibare brandstoffen in een definitieve ver-
gunning, adres inrichting Stationsweg 22 te Vor-
den.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
TDehoefte 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:

KDor zover thans rekening valt te houden met de in het
ebied waar de inrichting is geplaatst te verwachten

toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten de inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder tot bovengenoemde datum SCHRIFTELIJK
worden ingediend bij het gemeentebestuur. Desge-
went wordt mondelinge toelichting gegeven op de
stukken. De ingekomen bezwaarschriften worden me-
de ter inzage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in
persoon of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN
te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vóór 14
maart 1986. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonelijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoekdaartoemoetschriftelijkte-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 20 februari 1986

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, w.g. mr. A.H.B, van Vleuten
de burgemeester, w.g. mr. M. Vunderink

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

CAFÉ UENK
Woensdag 19 februari

Biljartwedstrijd
K.O.T. 6 - Herberg 3
Aanvang 20.00 uur.
Entree gratis.

VOL IS VOL

BALLONWEDSTRIJD
Tijdens de nadagen van het Karnaval is gebleken dat
niet alle kaartjes aan de ballonnen bevestigd zijn!
De een zal zeggen, dat is mooi. Maar het is niet zo
Mooyü! Om dit ongedaan te maken is het Mooy om die
kinderen de prijs toe te kennen welke gegeven werd
wanneer de ba Nonnen werkelijk in Italië terecht zouden
zijn gekomen.

Verontruste ballonvaarders

Reinig en
behandel

,„ nu zelf uw
— PARKET of

PLANKENVLOEREN
met

WOODBOY
eindelijk een nieuw,
eenvoudig, kompleet

en goedkoop systeem
voor de

DOE-HET ZELVER

geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof !

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
•i is te huur bij : mm

Schildersbedrijf - verfwinkel'

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

HJHusqvarna
De motorzaag specialist

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

TENTOONSTELLING
van het werk van de schilder
FRANZ HAZELZET
GOUACHES
in ATELIER T WEMELTJE
Kieftendorp 2, Hengelo Gld.
Geopend: van 1 5 febr. t/m 8
maart dagelijks van 11.00 tot
16.00 uur behalve op maan-
dag en donderdag.

met
Televisie

reparaties
— - direc»

i naar

Kies de
Keurslager

Na een dure tijd van
Carnaval heeft de

keurslager 5 weken
volop voordeel met de

strippenkaart

CORDON BLEU

STEAK

mager varkensvlees
opgerold met ham

en kaas

Voor de boterham

Zeeuwsspek 100 gr. 1,45
Eigen fabrikaat:
Schouderham 100 gr, 1,68
Eigen fabrikaat:
Ham salade 100 gr. 1.25

6,98
Maandag:

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
grof of fijn /[ Qff
500 gram *Tf%JU
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram A QQ

KEURSLAGER

V Lw(jlVI/\IM Zutphenseweg - Vorden

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

uw vakman
— van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Voor één onzer relaties in de vee- en
vleessector zoeken wij een

parttime
administratieve kracht

met ervaring, voor circa 20 uur per week.

(niet leeftijdsgebonden)

Sollicitaties te richten aan:

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

Voorjaar 1986
nieuwe kleuren - nieuwe stijlen nu reeds bij

RUURLO

IVIdri iGlS in unie en ruiten v. a.

JdpOnnen in diverse dessins v. a.

PcIKjeS met blazers of bloussons

Jacks en blazers v a
Stads Bermuda's
Grote kol lekt ie vesten „• ,
Pullovers v a

189,-
98,-

109,-

59,-
49,-

Ter kennismaking met het nieuwe seizoen

BlOUSeS l/m in 4 dessins t/m 48

normale prijs 49,50 nu

MAANDAGS GESLOTEN

VRIJDAGS OPEN TOT9 UUR

JOZ Mestsilo's „5753

Mengmestpompen 1964

L.M.B. ,HENGELO



Te koop: 1 kinderwagen
(bruin); 1 wandelwagen
(blauw) met toebehoren; 1
box + zeil; 1 autozitje (Con-
cord).
Tel. 05753-3004.

Bij voldoende belangstelling
start in maart een

Gym/spelgroep
'Moeder met peuter'

Tijd: woensdag van
11.00-11.45 uur.

Plaats: Dorpscentrum.
Verdere inlichtingen en opga-
ve bij:
Mevr. J.Th. Wullink,
Almenseweg 1, Vorden.
Tel. 2281.

VOOR WARME VOETEN:
BAMA-SOKKETS in uw
rubberlaarzen.
WULLINK VORDEN

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

17 JAAR?

Met theorieles voor
auto of motor (per comp.)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERtJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop gevraagd: 1-3 ha
WOESTE GROND, boster
rein o.i.d.
Flinke prijs voor goed perceel.
JA. BLOM,
Tel. 05280-65079.

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

Kindemoren - Kunstschaatsen
maten 30 t/m 34 van 33,50 voor

Kunstschaatsen
maten 36 - 37 van 89,50 voor

Kunstschaatsen
maten 36 - 37 van 79,50 voor

22,50
59,50
48.50

Barendsen Vorden B.V.
Zutphenseweg 15 - Vorden

Toen het goed ging dacht hij
niet aan adverteren...

Toen het slechter ging was het
te laat!

Brood van de Warme Bakker
is echt eerlijk en heerlijk!
U proeft het wel degelijk
Deze week extra voordelig!

slagroom of mokka snit
Krente of rozijnenbrood
Eigengebakken koekjes

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U, telefoon 1373

Wij introduceren voor de hele regio
Japonnen en pakjes van

Voor bruidsmoeders - recepties .
Modecentrum

. etc,

RUURLO

Bromfietsverzekering, 033

Haal tijdig
uw

bromfietsplaatje

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

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

Nu nog genieten van de ijspret.
Dat betekent lekker gemakkelijk eten!

Gauw klaar en tóch lekker.
Probeer deze week de overlekkere
vlindervinken. Lekker én voordelig. geldig

t/m 26 febr.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

250 gram

VOORDELIG VLEES

5,95

EXTRA SCHERP IN PRIJS
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Borstlappen kiio 9,75
Magere runderlapjes kiio 16,95
Baklapjes
kilo 18,95 ^^ VRIJDAG

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per k l 9,90

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Cornedbeaf
100 gram 1,45

Gebraden
varkensrollade
150 gram 1,95

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

HAMBURGERS
6 HALEN

4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTDAG

VUNDERVINKEN
5HAL£N

4 BETALEN

h.o.h. gehakt

per kilo D,9ü

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

Alle gekruid gehakt -7 n C
per kilo / f«fö

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Administra£kantoor Vorden B.V.
de Regt
Ruurlosweg 21 - 7251 LA VORDEN
Telefoon 05752-1485

Bloemendaal

Voor het verzorgen van Uw

belastingaangifte 1985
zal ons kantoor ook dit jaar weer extra
geopend zijn op de volgende avonden:
WOENSDAG 26 FEBRUARI
WOENSDAG 5 MAART
WOENSDAG 12 MAART
WOENSDAG 19 MAART
van half 7 tot half 9.

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

Wilt U worden opgeleid tot costumiëre,
coupeuse, enz. ? (ca. 1 dag per week).

Wilt U leren knippen en naaien?
Voor beginners en gevorderden.

Of wilt u leren patroontekenen?
(volgens de uitstekende Danckaerts-metho-
de; geheel naar eigen maten).

Vraagt U - geheel vrijblijvend - informatie bij:

DANCKAERTS MODEVAKSCHOOL
T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
Deventerweg 135 - 7203 AG Zutphen
Tel. 05750-16204

Glas
Verf
Behang

SERVICECENTRUM

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

0039

Heren veehouders:

Wij maken

mestopslag
uitvoering in: hout, beton en
metselwerk, b.v. onder kelderd met
sleufsilo.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:

BOUWBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn
Ruurloseweg 53 - Vorden - Tel. 1258 b.g.g. 2392.

VOOR4KMEK
EEN 4 KEER

ZO GROTE KIEK.

AFDRUK VAN 20x28 (N NU VOOR F4.50.
VAN DIA VOOR F 4,95.

Groot nieuws van de Presto Print fotovakman. Als u nu naar
ons toekomt meteen negatief of met een dia, maken wij daar voor
weinig geld een vergroting van op het formaat 20 x 28 cm. Van een
negatief kost dat maar f 4,50. Van een dia maar f 4,95. Een leuk idee
om weg te geven aan oma, voor aan de muur of op de schooi steen
bij u thuis.

R-estofVint
Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Telefoon 1313.
Aktie geldt t/m 15 maart 1986
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Uitbreiding Coop. Gelderland
heeft de verkoop Welkoopwinkel
in Toldijk sterk uitgebreid
Ze beschikken nu over een verkoop opp. van plm. 420 vierkante meter waaronder een uitgebreid as-
sortiment Doe-Het-Zelf afdeling, tuinartikelen, diervoeders, gereedschapen en ararische artikelen.

Op bovenstaande toto elsleden met de w inke l in r i ch t e r van de nieuwe Welkoopwinkel in Toldijk.

G.M. Abbink, W.J. Reintjcs, Rin ie Franken, Leo Meyer, Anny Reintjes en winkelinrichter Cor van 't Hu l .

J. BOSCH (PARTIJ VAN DE ARBEID):

'Andere plek zoeken voor
Drukkerij Weevers' •
Drukkerij Weevers is al geruime tijd bezig een geschikte lokatie te vinden waar het bedrijf
verder uitgebreid kan worden. Inmiddels /ijn verschillende lokaties op hun merites bezien
doch z^n afgevallen omdat b.v. het terrein niet geschikt was; de realisering van bebouwing op
die lokatie binnen een afzienbare periode niet mogelijk was; het terrein niet passend was bin-
nen het gemeentelijk planologisch beleid, veelal vanwege de landschappelijke en/of stede-
bouwkundige aanvaardbaarheid.

In een tweetal buurgemeenten heeft
Drukkerij Weevers inmiddels al wel
de mogelijkheid tot direkte vestiging,
in één geval zelfs met geschikte ver-
bouwing. Gelet op het belang van de
werkgelegenheid (het bedrijf heeft 25
werknemers) zou het volgens het col-
lege jammer zijn als drukkerij Wee-
vers voor Vorden verloren zou gaan.
De enige, binnen de besproken alter-
natieve nog resterende lokaties is die,
aansluitende op het huidige terrein
waar de drukkerij, tesamen met Ne-
dac/Sorbo, gevestigd is. Een en ander
betekent een wijziging van het be-
stemmingsplan. Het college acht dit
aanvaardbaar mits er aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan.
De raad zal volgende week gevraagd
worden een voorbereidingsbesluit te
nemen voor de terreinen nabij de
Nieuwstad en de Pastorie weg. Wan-
neer alles doorgaat komt in die situa-
tie de ruimte van de huidige
drukkerij vrij. Ter voorkoming van on-
gewenste ontwikkelingen op die plek
is daar ook een voorbereidingsbesluit
van toepassing.
Burgemeester Vunderink maakte
dinsdagavond in de commissie Alge-
meen Bestuur bekend dat er een brief
bij het college is binnengekomen, af-
komstig van een drietal bewoners aan
de Nieuwstad. Deze mensen maken
bezwaar tegen de vestiging van druk-
kerij Weevers op genoemde plek, aan-
gezien zij bevreesd zijn voor nog meer
uitbreiding.
De heer C.Chr. Voerman (CDA) on-
dersteunde het collegevoorstel, waar-
bij hij opmerkte dat een minderheid in
zijn fraktie (twee leden) tegen het
voorstel zijn.
De heer H. Tjoonk (WD) schaarde
zich achter het voorstel van het colle-
ge. "We mogen een dergelijk bedrijf
toch niet uit Vorden weg laten gaan.
Trouwens wij treden altijd bescher-
mend op voor.de werkgelegenheid",
zo sprak Tjoonk.

De heer J. Bosch (P.v.d.A.) ventileer-
de een duidelijk andere mening. "Het
blijft altijd een afweging tussen plano-
logie en werkgelegenheid. Staan we
dit echter toe, dan overschrijden we
de beleidslijnen. Van hogerhand
wordt juist geadviseerd om bedrijven
uit de bebouwde kom weg te halen.
Wellicht zijn hier ook andere moge-
lijkheden", zo sprak Bosch. Burge-
meester Vunderink zei dat het college
ook behoorlijk met deze kwestie heeft
geworsteld. "Ik ben benieuwd hoe het
in de raad uitpakt", aldus Burg. Vun-
derink.

K.N.O.V. weggetje?
In het kader van de Wet op de Stads-
en dorpsvernieuwing besprak de com-
missie Algemeen Bestuur o.m. het
meerjarenplan 1987-1991. Voor de
Komvonderlaan is hiervoor het jaar
1990 een bedrag opgevoerd van
500.000 gulden.
De heer Bosch (P.v.d.A.) wilde dit be-
drag graag naar voren halen en wel
naar 1987. Burgemeester Vunderink
zei toen te zullen onderzoeken wat
hiervan de konsekwenties zijn. Nu
wordt er over de Komvonderlaan ook
in een ander verband gesproken nl.
over het "weggetje" dat moet dienen
om het verkeer in de Dorpsstraat te
ontlasten door deze weg te gebruiken
om de winkeliers in de Dorpsstraat
aan de achterzijde te bevoorraden.
De heer J. Bosch (P.v.d.A.) stelde
voor, om verwarring te voorkomen,
deze weg aan te duiden als de
K.N.O.V. weg.
Burg. Vunderink: "Laten we eersteens
afwachten wat de KNOV wil bijdragen.
Dan kunnen we altijd nog overwegen
om het die naam te geven".

Streekplan Oost Gelderland
De commissie Algemeen Bestuurver-
diepte zich dinsdagavond geruime tijd
in het voorontwerp herziening streek-
plan Oost Gelderland. De heer Voer-

man (CDA) vroeg zich af of er via het
streekplan niet naar wegen gezocht
kan worden om de economische be-
drijven te stimuleren. Volgens burge-
meester Vunderink is de vraag inder-
daad hoe je de economie kunt stimu-
leren. Hij betwijfelde evenwel of het
streekplan daatoe wel de juiste invals-
hoek is.
Burgemeester Vunderink was overi-
gens wel van mening dat dit streek-
plan meer ruimte heeft dan een vori-
ge. "Er blijkt echter niet uit welke ont-
wikkelingen men wil stimuleren".
De heer C. Chr. Voerman (CDA)
brainstormde dat je als Oost Gelder-
land dat toch bekend staat als een "be-
schermd gebied" je op landschapsge-
bied wat concessies moet gaan doen.
De heer J. Bosch (PvdA) vond één van
de belanrijkste dingen het halen van
meer werk naar de regio, waarbij hij
opmerkte het meest geporteerd te zijn
voor het "sterk" maken van de grotere
gemeente.
De heer H. Tjoonk (VVD) was van
mening dat met name kleinere be-
drijfjes de gelegenheid moeten heb-
ben zich te ontplooien, waarbij Bosch
opmerkte dat er dan wel gevaren aan-
wezig zijn dat de zaken uit de hand
gaan lopen.

Verkeersdrempels
Naar aanleiding van een opmerking
van de heerTjoonk zegde burgemees-
ter Vunderink toe aan de bewoners
van het Wiemelink te willen vragen of
de geplande verkeersdrempel (tege-
nover Oudsen) nog wat richting het
westen geschoven moet worden.
Overigens wil het college bij de bevol-
king navraag doen of de huidige ver-
keersdrempels in Vorden aan de ver-
wachtingen voldoen.
Burgemeester Vunderink had wel dit
idee. Op de huidige drempels zal een'
plek gekreeerd worden opdat rolstoel-
patiënten de drempels gemakkelijker
kunnen worden.

IN COMMISSIE FINANCIEN:

Meningen blijven verdeeld
over de Kastanjebomen
De raad van Vorden zal volgende week het definitieve standpunt inza-
ke de kastanjebomen bij de Ned. Hervormde Kerk bepalen. Dinsdag-
avond, tijdens de vergadering van de commissie Financiën, lagen de
standpunten van de frakties nog steeds uiteen.
De heer A. Ploeger (PvdA) en de heer
M. Groen (VVD) willen beide kastan-
jebomen handhaven en voor het toe-
dienen van voedingsstoffen en het
verrichten van snoeiwerk een krediet
beschikbaar stellen van f6000,-.

De heren H. Graaskamp en R.J. van
Overbeeke (CDA) willen een krediet
van f 1500,- beschikbaar stellen voor-
het hakken van één boom, maar dan
wel tevens een boom met een omvang
van 30 centimeter alvast inplanten.
Tijdens deze vergadering kwam de ta-

riefsverhoging van de afvalstoffenhef-
fing ter sprake. Nu deze verhoging op
zijn vroegst op l mei aanstaande kan
ingaan betekent dit een verhoging van
zeven procent waarmee de heer M.
Groen (VVD) wel in kon stemmen.
De heren van Overbeeke en Graas-
kamp stelden zich namens het CDA
op het standpunt dat vijf procent ver-
hoging voldoende is. De heer A. Ploe-
ger (PvdA) wees een verhoging reso-
luut van de hand. "Met deze verho-
ging worden de minder draagkrachti-
gen alweer gepakt", zo zei hij.

Als het (werkgelegenheids)-
kalf verdronken is,
dempt men de put . . .
Deze zin zou kunnen slaan op de PvdA-fraktie in de gemeenteraad van Vor-
den. Dat Drukkerij Weevers al geruime lijd aan het zoeken is naar een loka-
tie voor een nieuw te bouwen drukkerij, mag ook h i j de PvdA bekend worden
geacht. Dat in nauwe samenwerking met B& W gezocht is naar een geschikte
plaats, kan ook hij hen bekend /ij n. Dat van de alternatieven de plaats, gren-
zend aan de achterzijde van het huidige terrein de meest gunstige is, kan
door de PvdA betwist worden, doch hieruit spreekt dan tevens dat men de
overwegingen van B&W, o.a. de werkgelegenheid, om op deze plaats te bou-
wen, niet serieus neemt. Als een meerderheid in de gemeenteraad beslist dat
het B& W-voorstel goed is, mag men van de PvdA verwachten dat, hoewel
men tegen stemde, loyaal meewerkt aan het vervolg van het voorstel, temeer
daar /ij zelf de werkgelegenheid hoog in het vaandel heeft staan. Proberen
de voortgang te vertragen door opnieuw alternatieven te bezien, past niet in
een aktieve besluitvorm op dit punt. Dit geldt trouwens ook voor de twee
tegenstemmers uit de

De overwegingen van Drukkerij Weevers om op een nieuwe plaats te bou-
wen, zyn bekend. Het bedrijf is uit z'n jasje gegroeid. Als men spreekt van
planologie dient men te weten dat zelfs landelijk de kleinindustrie terugge-
haald wordt naar de woonkernen om de leefbaarheid te behouden. Daarom
is het voor Vorden heh^Bijk dat de drukkerij in de woonkern h l i j f l en niet,
zoals de PvdA wil, naar het industrieterrein verplaatst wordt. De ongunstige
ligging van het industrieterrein van Vorden voor de kleinindustrie met een
winkelfunktie maakt het dan ook voor ons niet wenselijk daar te bouwen.
Als wü in Vorden blijven produceren, hebben wy ook het kleine drukwerk
nodig om verantwoord te bly ven draaien. Wanneer wy naar het industrieter-
rein zouden worden verwezen, staat het vast dat we dan beter naar elders
kunnen vertrekken met de produktie. De bevolking gaat nu eenmaal niet
voor een geboortekaartje, trouwkaart en rouwdrukwerk naar een industrie-
terrein en voor ons is iedere klant koning, groot of klein. Want wie het kleine
niet eert, is het grote niet weert. Zo is het gelukkig hij ons nog wel.
Het voorstel van B&W naar de raad om op het perceel aan de Nieuwstad te
bouwen is een goed doordacht voorstel. De voorwaarden rijn alleszins rede-
lijk en aanvaardbaar. Er zal alles aan gedaan worden om de landschappelij-
ke waarde zo min mogelyk aan te tasten en met de buurtbewoners zal zeker
een goed overleg worden gevoerd.
W i j hopen dat de gemeenteraad in meerderheid het beleid van B&W in deze
zal blijven steunen om zodoende voor Vorden een stuk service en werkgele-
genheid te behouden.

L. G. Weevers

Voorlichting renovatie
"De Wehme"
De buurtbewoners van "De Wehme"
zijn dindagavond uitvoerig geïnfor-
meerd over de op handen zijnde reno-
vatieplannen van het bejaardenhuis.
Voorzitter W.F. van Vuurst vertelde
over de aanleiding tot renoveren te
weten te kleine kamers, gebrekkige
voorzieningen, verouderde installa-
ties etc. »
Aan de hand van geprojekteerde beel-
den werd door de heer A.J. Stolten-
borg stap voor stap uiteengezet wat de
renovatie (waarmee rond l april van
start wordt gegaan) voor bewoners,
personeel en buurt betekent.
Extra aandacht werd ook besteed aan
de zeven aanleenwoningen welke in
het huidige dienstencentrum ge-
kreerd zullen worden. De heer van
Vuurst ging vervolgens in op de uit-
breiding van het takenpakket van de
Wehme. Het gaat hierbij om dienst-
verlening naar de bejaardenbevol-
king, welke nog zelfstandig woont
maar door omstandigheden tijdelijk
een beroep zal moeten kunnen doen
op de voorzieningen in de Wehme.
Te denken valt hierbij aan dag- en
nachtopvang; het verstrekken van
maaltijden in de recreatiezaal; de SOS
centrale; bejaardengymnastiek; tijde-
lijke opname in de ziekenafdeling enz.
De buurt stelde deze voorlichting
over de reovatie, waar zij toch ook zij-
delings bij betrokken worden, zeer op
prijs. Na afloop van deze uiteenzet-

ting bleven verschillende buurtbewo-
ners nog een poos bijeen om de teke-
ningen van de renovatie nader te be-
studeren.

Vordens
Huisvrouwenorkest
Het Vordens Huisvrouwenorkest zal
de komende weken te gast zijn bij het
Enka-concern (Akzo) in Arnhem.
Daar zullen de dames de avond slui-
ten van de jaarlijks terugkerende fees-
tavonden, voor het gepensioneerd
personeel, die vroeger daar werkzaam
waren.

Dit gebeuren vindt plaats in theater
Tivoli. In totaal wordt er dertien maal
opgetreden, verdeelt over een aantal
weken.
Bovendien heeft het bestuur beslo-
ten, niet meer als twee optredens te
verzorgen in de maand. Aanvragen
worden er wel aangenomen, maar
wel op langere termijn.

Volleybal
Ruime winst voor Dash dames
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag in de thuiswedstrijd tegen Isa-
la III uit Deventer weinig tegenstand
ondervonden. De eerste set won Dash
met 15-4. In de tweede set kwam Isala
er helemaal niet aan te pas. Setstand
15-l.Deuiteindelijke3-Ooverwinning

kwam via een 15-6 setzege in de derde
set tot stand. Donderdag a.s. spelen de
dames van Dash in Deventer tegen
Colmschate. Zaterdagmiddag wordt
in Deventer de bekerwedstrijd tegen
WIK uit Steenderen gespeeld.
Heren: Dash l - Colmschate l 3-1;
Dash 5 - Olympia 2 1-2.
Dames: Dash l - Isala3 3-0; Harfsen 3 -
Dash41-2;Dash6-Wilhelmina31-2;
Dash 7 - Hansa 5 3-0.

Badminton
Uitslagen B.V. Flash-Vorden
Op dinsdag 11 februari jl. heeft het 3e
team van Flash-Vorden zijn 5e wed-
strijd van de tweede helft van dit com-
petitie-seizoen gespeeld. De tegen-
stander was deze keer B.C. Lochem,
waartegen de Vordenaren destijds
met 5-3 verloren hadden.
De wedstrijd werd gespeeld in de
sporthal 't Jebbink en het Vordense
team was vast van plan te winnen.
Ondanks het feit dat men goed tegen-
stand gaf en het zeker niet aan de da-
mes Annet Baars en Janny Wester-
veld lag, die door zowel de dames-en-
kel en de dames-dubbel te winnen,
hebben gezorgd voor de enige 3 te-
genpunten, mocht het ook deze keer
niet zo zijn.
Na de toch wei spannende laatste
twee mixed-duels waarvan de laatste
game pas om 23.30 kon worden beslist
terwijl het zeer ongewis was in wiens
voordeel deze zou uitvallen moesten
de Vordenaren toch het onderspit del-
ven.
De eindstand werd hierdoor 5-3 in het
voordeel van de Lochemse ploeg. Een
troost is nog wel dat deze nog vier
punten achterstaat in het klassement
en daardoor niet de tweede positie
van het 3e team van Flash in gevaar
kunnen brengen.

Dammen
DCV 2 - DCZ Zevenaar 14-6
DCV heeft een forse overwinning ge-
boekt op DCZ, maar daarbij moet wel
bedacht worden dat /evenaar slechts
7 spelers meenam, zodat de Vordena-
ren begonnen met een 6-0 voor-
sprong.
Teamleider Theo Slutter bracht door
een snelle nederlaag de marge direkt
terug naar 4 punten. Simon Wiersma
en Bernard Breuker wonnen hun par-
tijen; remise tekenden Jan Koersel-
man, Ab Wassink, Saskia Buist en
Bennie Hiddink aan.
G. ter Beest - n.o. 2-0; J. Slutter- n.o. 2-
0; H. Klein Kranenbarg - n.o. 2-0; J.
Koerselman - P. van Ooyen 1-1; A.
Wassink - H. Hermsen 1-1; S. Buist -
D.Koole l-l;T.Slutter-W.KingmaO-
2; S. Wiersma - H. Geurds 2-0; B.
Breuker - C. Fontein 2-0; B. Hiddink -
G. Stokman 1-1.

DCV l - DDD Alkmaar 15-5
Ook het eerste team boekte een grote
overwinning. DDD had een taktische
opstelling bedacht: de zwakste spelers
zaten aan de eerste 5 borden (die allen
dan ook vrij simpel verloren) en de
sterkere spelers aan de onderste bor-
den. Daar werd dan ook slechts l
winstpartij geboekt en 3 gelijkwaardi-
ge remises. Bennie Hiddinks omsin-
geling bleek niet levensvatbaar, waar-
na hij als enige moest opgeven.
W. Wesselink - G. v.d. Kuyt 2-0; G.
Wassink - H. Schipper 2-0; H. Ruesink
- G. Schouten 2-0; J. Masselink - M.
v.d. Berg 2-0; H. Hoekman - R. v.d.
Berg 2-0; H. Graaskamp - H. Beeke
l - l ;H.Vos-C.Blankendaal l - l ;B.Ni-
jenhuis - M. van Dieken 1-1; B. Hid-
dink - Th. v.d. Aar 0-2; S. Buist -J. He-
mels 2-0.

Onderlinge kompetitie
Senioren: B. Nijenhuis - H. Hoekman
1-1; J. Slutter - G. Hulshof 1-1; M.
Boersbroek - G. Brummelman 2-0.
Oudledentoernooi: T. Janssen - R.
Slutter 1-1; R. Slut ter- H. Scheffer 1-1.
Jeugd: M. Helmink - W. Helmink 0-2;
T. Bolder - F. Meyerman 0-2; H. Wem-
pe - A. Molendijk 0-2; M. Molendijk -
E. Bos 0-2; M. Voskamp - M. Klein
Kranenbarg 0-2; A. Berenpas - T. Bol-
der 2-0; H. Wempe - E. Bos 2-0; F.
Meyerman-M. Molendijk 1-1; A. Mo-
lendijk - W. Helmink 2-0; H. Wempe -
F. Meyerman 0-2; M. Helmink - E. Bos
2-0; A. Berenpas - A. Molendijk 0-2;
W. Helmink - M. Klein Kranenbarg 2-
0; M. Molendijk - H. Wempe 2-0; T.
Bolder - M. Helmink 2-0; M. Klein
Kranenbarg - E. Bos 2-0; M. Molen-
dijk - W. Helmink 2-0; M. Voskamp - F.
Meyerman 2-0.



Bi'j ons in d'n Achterhoek
"N ow, now, i'j zaagt t'r nogal wat uut of mot e soms helemaol an de
grond?". Klumpers Jan trean van de fletse umme 't wark van Hent Knip-
scheer 's wat better te können bekiek'n. Hee mxos t'r trouwens toch wel
af want 'n groot'n tak, die Hent t'r uut had ezaagd, lei dwars oaver 't fiets-
pad. "Och", begon Hent, "de luu hadd'n d'r in 't naojaor, at t'r toovallug 's
aadug wat appels anzatt'n, knap las van, dan mossen ze soms haos deur 't
wagenspoor met de fietse. En zelf he'w d'r volgend jaor winter mooi
brandholt van, appelbeumenholt brent bes en 't hét ok nog wel zovölle".

"'t Geet ow nog wel aadug glas af met die zaage, straks haalt ze ow ok nog
op umme de kastanjes midd'n in 't darp umme te zaagen". "Oh, maor
daor geet niks van deur, daor komp wel zovölle handteikeningen binnen
umme de beume te laot'n staon dat't gemeentebestuur d'r haos gin road
met wet. 't Is toch ok te gek dat ze dat hele gezon dichte gaot straot'n en 't
gruune uut 't darp weg geet". "'t Plein dichte straot'n, hoo kom i'j daor
dan bi'j, ze wilt t'r toch weer kleine beume inpott'n?".

"Oh nee, degene die argens was veur de handteikeningen op de lieste zei
zelf dat ze 't hele gezon glad woU'n maak'n met steene of tegels". "A'j den
nog 's weer zeet zeg um dan maor dat e zich 's goed nao mot laot'n kiek'n
want d'r hef nog gin mense ooit oaver instraot'n epraot. Da's mooi ve-
zonn'n um handteikeningen bi'j mekare te kriegen maor veleegt de aktie
tot 'n peil waor 'n fatsoenluk mense gin doon meer met wil hemmen, 'n
Opper van de plietsie die in 't kolde water springt umme un ree van 't ve-
drinken te redd'n dwingt dan wel heel wat meer respect af, bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: Geen
Overleden: W. Bouwmeester, oud 90
jaar.

Veel deelnemers
aan schaatstocht
De woensdagavond gehouden presta-
tietocht op de schaats, georganiseerd
door de ijsvereniging "Vorden" is een
groot succes geworden. In totaal 237
deelnemers. Aan de 10 kilometer
werd door 41 perssnen deelgenomen.
Vijftien personen gingen voor de 15
kilometer van start, terwijl 144 perso-
nen de 25 kilometertocht uitreden. le-
dere deelnemer ontving een herinne-
ringsmedaille. Leden van de ijsvereni-
ging zijn tot woensdagavond laat be-
zig geweest de baan weer in de oude
staat terug te brengen.

Bedrijfsopvolging
Maandagavond 24 februari zal in de
Herberg te Vorden een avond worden
belegd door de afdeling Vorden van de
GMvL, Jong Gelre en de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen, waarbij de
plaatselijke Rabobank één en ander
zal uiteenzetten over de "Bedrijfsop-
volging". De avond begint om 20.00
uur.

Huisvrouwenorkest
Het Vordens Huisvrouwenorkest zal
de komende weken in totaal dertien
keer optreden voor het Enka concern
(Akzo). Het Vordense orkest is opge-
nomen in het programma van de jaar-
lijkse feestavonden. Plaats van hande-
ling is "Tivoli" in Arnhem. Gezien de
vele aanvragen heeft het bestuur van
het huisvrouwenorkest besloten om
voortaan niet meer dan twee keer per
maand op te treden.

Politienieuws

Verloren en
gevonden voorwerpen
GEVONDEN:
I. blauwe damesfiets, merk Sport; 2.
zijden sjaal (d.blauw/zwart); 3. Bata-
vus bromfiets; 4. aantal stalen latjes
met gaatjes; 5. Cocker Spaniel met
bruine halsband en hangoren; 6. zwar-
te damesfiets, merk Gazelle; 7. bruine
Koe (Frans ras); 8. Toyota-sleutel aan
zwart label; 9. gouden ring met ovaal
blauw/groen steentje; lü. bovengebit;
I I . ski-stokken (vermoedelijk kinder
model).

VERLOREN:
l. kniebeschermer (crèmekleurig); 2.
kat (grijs/zwart) met donker bruine
halsband; 3. herenportemonnee, bor-
deaux-rood (f30,- a f40,-); 4. gouden
ketting met hangertje met steentje; 5.
leesbril met metalen montuur; 6. da-
meshorloge, merk Candino D 730
met zilverkleurige band; 7. witte geit;
8. Pollaroid zonnebril (zonder mon-
tuur); 9. sleutelbos in rood etui; 10.
zwarte portemonnee inh. f50,-; 11.
zwarte (linker) stoffen handschoen;
12. bos sleutels met nagelknipper en
musketonhaak; 13. gladharige Fox-
Terriër (zwart/bruin/wit) (geta-
touëerd nr. CIQ 806); 14. plastic wiel-
dop; 15. horloge met cijferplaat en
donker rode riem; 16. gouden horloge
met doublé band; 17. gebreide want
(groen/rood/zwart); 18. 6 sleutels; 19.
plastic zak met wol; 20. bruin lederen
linker handschoen; 21. zoomlens,
merk Tokina met Canonvatting, lens-
grootte 70/80-200.

Inlichtingen Rijkspolitie Vorden.

Op vrijdag 7 februari jl. is er tussen
18.00-21.00 uur een heteluchtkanon
gestolen bij de Fa. Barendsen te Vor-
den.
Rijkspolitie zoekt getuigen of inlich-
tingen.

Jubilarissen FNV
afdeling Vorden
Tijdens een bij "De Boggelaar" gehou-
den kegelavond georganiseerd door
de Voedingsbond FNV afdeling Vor-
den werden drie jubilarissen gehul-
digd. De heer J. Wiersma ontving van-
wege zijn 40-jarig lidmaatschap een
gouden insigne. De heren H.Th. Be-
rendsen en K.B. Vredenberg ontvin-
gen een zilveren insigne (25 jaar lid).
De onderscheidingen werden opge-
speld door de distriktsbestuurder A.
Kruis. De dames werden met een
bloemetje verrast.

Midwinterrit
4De Graafschaprijders'
De VAMC "De Graafschaprijders" or-
ganiseert zondag 23 februari een
"Midwinterrit", die tevens als enigste
rit meetelt voor het PCC kampioen-
schap 1986 van de afdeling Gelder-
land. De rit is uitgezet door de heren
B. Regelink en H. Horsting. De start is
vanaf 13.31 bij café Schoenaker aan de
Ruurloseweg.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft bezoek
ontvangen van Mia Tankink uit de
Keijenborg. Zij hield een lezing over
het onderwerp "Mens worden doe je
niet zomaar".

Mia Tankink ging wat dieper op de din-
gen van het leven in. Zo hebben om te
beginnen kleine kinderen voedsel en
liefde nodig om een goed fundament
voor later op de bouwen. Bepaalde
waarden en normen spelen in ons le-
ven een rol.

Geloof, Humanitaire gevoelens.
Mens worden betekent worstelen met
jezelf en met je'omgeving", aldus Mia
Tankink. Naar aanleiding van deze
boeiende lezing, ontstond een leven-
dige discussie.

De volgende bijeenkomst van de Plat-
telandsvrouwen wordt gehouden op
vrijdagavond 28 februari in zaal de
Herberg. Dit betreft een gezamenlijke
kulturele avond met de afdeling Vor-
den v^nJong G eire en de GMvL.
Mevr^p. Wal uit Doesburg houdt
dan een lezing over China.

Duizenden
hamkkeningen
De aktie die momenteel in Vorden
wordt gehouden teneinde te bewerk-
stelligen dat de kastanjebomen in het
dorp niet worden gekapt, heeft op dit
moment zo'n 2000 handtekeningen
van Vordenaren opgeleverd die vin-
den dat de bomen moeten blijven
staan. Het ligt in de bedoeling dat deze
handtekeningen voor de komende
raadsvergadering aan burgemeester
Vunderink zullen worden overhan-
digd.

Wildenborch
De Hervormde vrouwengroep in de
Wildenborch krijgt op donderdag 20
februari bezoek van de heer H. Wul-
link die aan de hand van dia's het een
en ander zal vertellen over Groot
G raffel.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Te koop: tafelbiljart + on-
derstel e.d. in zeer goede
staat. -,
Tel. 05752-1348.

Metselwerk
• Timmerwerk

Handel in
bouwmaterialen

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

Atelier 't Wemeitje
Expositie en verkoop van Kera-
miek.

BARBARA SIEDSMA
dorp 2. Hengelo Gld.

'}. 2415

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeitje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

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.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 20, 21

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

kilo

Holl. golden
delicious
1,95

MAANDAG

24 februari

10
citroenen

2,95

DINSDAG
25 februari
500 gram j

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
26 februari
500 gram

gesneden
koolraap

0,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Antistress „klepper"
met masserend voet-
bed van soepele
rubberen nopjes. De
leren band is verstel-
baar.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

PS. a.s. maandag de gehele dag

GESLOTEN

Advertefcn kost geld
niet adverteren kost

MEER GELD!

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.

Laat nu van Uw
mooiste dia's foto's
maken voor een zeer
aantrekkelijke prijs.

FORMAAT
9x13 cm f 0,95

10x15 cm f 1,25
13x18 cm f 1,60

FOTOSTUDIO

HANS TEMMINK
SPALSTRAAT - HENGELO

Brood
lekker gezond en voedzaam, in wel 45 soor-
ten. Puur natuur en vers van de warme bak-
ker. Dat proeft U.

WEEKEND AANBIEDING:

Suikerbrood
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Dieselrijders
Vanaf heden is de bekende
Shell Diesoline bij ons verkrijgbaar.

Tot ziens bij

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12 - Vorden

ONDERHOUD EN
NIEUWBOUW
HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR

DAKBEDEKKING

[CENTRALE
VERW.

Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over CV-bouw-
pakketten voor de doe-het
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u ook bij
ons aan het juiste

i adres.

Zink- en dakbedekkings
werk is één van onze specia-
lisaties met garantie op dakj
bedekking van 10 jaar
zowel voor
lekkage als materiaal.

GASWERK
Goed gaswerk door een
erkend gas-installateur.
Voor aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo-
misch rendement-ketels.
Goed gaswerk, het halv
werk!

VAKWBOC

WATERLEIDING
Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs-
opgave, het is de moeite
waard.

\—

ELEKTRA
in zowel nieuwbouw als renovatie
In agrarische sector compleet
met ventilatoren.

HUISH.
APPARATUUR
Levering, service en onderhoud
van al uw witgoed, speciaal
inbouw apparatuur.
Alles bij één bet

JS snel, efficiei
^concurrerend.

24 uurs service

Fabrieks- en machineonderhoud - Staalconstructie
Installatiebedrijf

Klein Lebbink - Oldenhave
Baakseweg 11, Wichmond
Tel. 05754-755 (tijdens kantooruren)
Tel. 05752-6439 (na kantooruren).

de Timmerieë
RESTAURANT A CAFÉ

Ark' Maaldcrink *
__ Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Spelen - marathon
in 10 wedstrijddagen, vrijdags om de week

te starten op 28 februari.
Darts - sjoelen - blaasvoetbal

vier op een rij - dammen - domino -
en nog veel meer.

Spanning, sensatie, humor, gezelligheid.

— brillen - oog meting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.


