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1. Verleende vergunningen voor het
houden van akties
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Vordens Mannenkoor ver-
gunning verleend voor het houden
van een hanenaktie op zaterdag
7 maart 1987. Aan het Nationaal Reu-
mafonds is vergunning verleend voor
het houden van een collecte gedu-
rende de periode van 9 tot en met 14
maart a.s.

2. Openbaar vervoer
Het gewest Midden-Ussel verricht
thans een onderzoek naar mogelijke
knelpunten in het openbaar vervoer.
Indien u klachten/wensen hebt om-
trent het openbaar vervoer dan kunt u
deze doorgeven aan de afdeling Alge-
mene Zaken ter secretarie. De klach-
ten/wensen worden dan doorgegeven
aan het Gewest, zodat hiermee zo
mogelijk in overlegsituaties met de
openbaar vervoerdiensten rekening
kan worden gehouden.

3. Wijziging bestemmingsplan t.b.v.
perceel het Jebbink 12
Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben bij besluit van 20 januari 1987
hun goedkeuring gehecht aan het wij-
zigingsplan ex artikel 11 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening voor het
perceel het Jebbink 12. Hierdoor
wordt het mogelijk dat in bijgebou-
wen een vrij beroep (arts, advocaat,
architect e.d.) uitgeoefend kan wór-
den.
Door het college van burgemeester
en wethouders is hiervoor inmiddels
een bouwvergunning verleend. Zie
hiervoor punt 4 in deze rubriek.

4. 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, H ieronder 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-
gunning is op 24 februari 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de^heer J.F.M. Honig, Het Jeb-
bink 12, voor het gedeeltelijk verande-
ren van een garage tot kantoorruimte.

5. Onroerend-goedbelasting 1986
Sinds l januari 1975 wordt in de ge-
meente Vorden onroerend-goedbe-
lasting geheven. Zowel de gebruiker
(huurder) als de eigenaar moeten on-
roerend-goedbelasting betalen.
De belasting wordt geheven van alle
binnen de gemeente gelegen be-
bouwde eigendommen (woningen,
winkels, fabrieken) met de daarbij be-
horende gebouwde en ongebouwde
aanhorigheden (garages, schuurtjes,
bergingen, tuinen, erven etc.). De
aanslag die u binnenkort ontvangt
heeft nog betrekking op 1986.
Deze belastingen worden ieder jaar
geheven van:
1 de gebruiker van een onroerend
goed, die dat goed op l januari van het
belastingjaar gebruikt (bijv. als huur-
der);
2 de zakelijk gerechtigde die op l ja-
nuari van het belastingjaar een zake-
lijk recht heeft op dat goed (bijv. als
eigenaar, erfpachter).
Iemand die zowel de eigenaar als de
gebruiker van een goed moet de beide
belastingen betalen.
Als gebruikers van een onroerend
goed in de loop van het jaar verhui-
zen, ook al zal dat bijvoorbeeld op 2

januari 1986 gebeurd zijn, dan wordt
over dat gehele jaar belasting gehe-
ven. Voor het onroerend goed dat zij
daarna betrekken hoeven zij pas vol-
gend jaar te betalen.
Voor de zakelijk-gerechtigden van
een onroerend goed geldt hetzelfde.
Verkopen zij bijvoorbeeld op 2 januari
hun onroerend goed, dan moeten zij
voor het hele jaar belasting betalen. In
het algemeen is het gebruikelijk dat
bij het passeren van de notariële akte
van eigendomsoverdracht de belas-
ting wordt verrekend tussen koper en
verkoper.

Hoe wordt de belasting
berekend
De grondslag voor de belastinghef-
fing is de getaxeerde waarde van het
objekt. Bij de waardevaststelling
wordt onderscheid gemaakt tussen:
• courante objekten: Deze objekten
worden regelmatig verkocht, bijvoor-
beeld woningen, bedrijfspanden e.d.
• incourante objekten: Deze objekten
worden gezien de aard en de bestem-
ming niet of nauwelijks verhandeld,
bijvoorbeeld bejaardentehuizen, zie-
kenhuizen, scholen, zuiveringsinstal-
laties.

Voor courante objekten geldt de
waarde in het ekonomisch verkeer of
de vrije verkoopwaarde in lege toe-
stand.
Van incourante objekten wordt de
vervangingswaarde vastgesteld. Hier-
bij wordt rekening gehouden met de
technische en funktionele veroude-
ring.
Het is wettelijk voorgeschreven dat er
om de vijfjaar een hertaxatie moet
plaatsvinden. In opdracht van het ge-
meentebestuur zijn in 1985 alle objek-
ten door Houdringa B.V. opnieuw ge-
taxeerd. Als uitgangspunt voor de
hertaxatie is genomen het prijsniveau
per l januari 1985 (de zogenaamde
waardepeildatum). Deze taxatie dient
als heffingsgrondslag voor de belas-
tingjaren 1986 t/m 1990. Deze worden
behalve bij verbouw, sloop e.d. van
het objekt niet meer tussentijds her-
zien. Ook de waarde van een na l ja-
nuari 1985 tot stand gekomen objekt
wordt teruggerekend naar het waar-
deniveau per l januari 1985.

De tarieven

Als gevolg van de nieuwe taxaties
heeft de gemeenteraad van Vorden
op 17 december 1985 de tarieven voor
1986 vastgesteld.
De tarieven zijn aanzienlijk verhoogd
maar daar staat een gemiddelde waar-

dedaling tegenover. Hierdoor zal de
te betalen belasting 1986 over het al-
gemeen — ondanks de sterke tarie-
venstijging — niet erg veel hoger zijn
dan in 1985.
De tarieven voor 1986 zyn:
a voor de gebruiker f 1,80 voor elke
volle f 3000,-.
b voor de zakelijk gerechtigde (bijv. ei-
genaar) f 2,20 per volle f 3000,-.
Als u de getaxeerde waarde deelt
door f 3000,- (afronden op een heel
getal naar beneden) en vermenigvul-
digt met het tarief kunt u het bedrag
van de aanslag berekenen.

Bijvoorbeeld:
De getaxeerde waarde van een pand
bedraagt f 100.000,-. Het tarief geldt
per f3000,-. Dit betekent f 100.000,- :
f 3000,- = 33, rest f 1000,-. Deze
f 1000,- wordt verwaarloosd.
De gebruiker betaalt nu 33 x f 1,80 =
f59,- (naar beneden afgerond op hele
guldens).
De zakelijk gerechtigde betaalt 33 x
f 2,20 = f 72,- (ook afgerond naar be-
neden).
Iemand die zowel eigenaar als gebrui-
ker is, betaalt in dit geval f59,- + f72,-
= f 131,-.

Belangrijke adressen en
telefoonnt^biers

De onroerend-goedbelastingen zijn
gemeentelijke heffingen, maar wor-
den door de rijksbelastingdienst inge-
vorderd voor de gemeente. Daarom
heeft u mjtotferschillende adressen te
maken. ^P

Inlichtingen omtrent de
betaling

Voor inlichtingen over de betaling
kunt u zich rechtstreeks wenden tot
de ontvanger van de Rijksbelastingen.
Dit kunnen vragen zijn over uitstel
van betaling of een andere betalings-
regeling dan de termijnen aangeven.
U kunt dan schrijven naar de ontvan-
ger van de Rijksbelastingen, Henri
Dunantweg l, 7201 EV Zutphen. Te-
lefonisch is het kantoor te bereiken
onder nummer 05750-89333.

Kwijtschelding

U dient dit elk jaar opnieuw aan te
vragen, als u de aanslag niet kunt be-
talen. Het inkomen speelt bij de
beoordeling of u er voor in aanmer-
king komt een belangrijke rol. Er
wordt geen kwijtschelding verleend
als u vermogen heeft. Een schriftelijk
verzoek zendt u naar de ontvanger

der Rijksbelastingen, Henri Dunant-
weg l, 7201 EV Zutphen.
Bij het indienen van een verzoek
krijgt u automatisch uitstel van beta-
ling. Als u kwijtschelding hebt gekre-
gen, kunt u ook een verzoek indienen
voor kwijtschelding van de Afvalstof-
fenheffing. Dit verzoek dient u te
richten aan het gemeentebestuur van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vor-
den.

Voor vragen over de aanslag zelf, kunt
u kontakt opnemen met de afdeling
financiën c.a. van de gemeente Vor-
den (tel. 05752-2323). Ook kunt u
naar het gemeentehuis komen, als er
iets onduidelijk is. Dit kunt u beter
doen dan direkt in de pen te klimmen
voor een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift

Bent en blijft u van mening dat de
aanslag niet juist is, dan kunt u een be-
zwaarschrift indienen. Dit moet u
binnen twee maanden na dagteke-
ning van het aanslagbiljet doen. Let
wel: voor elk aanslagbiljet moet een
afzonderlijk bezwaarschrift worden
ingediend. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend bij burgemeester
en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

6. Uitbreiding kern Kranenburg
Zoals enige weken geleden al aange-
kondigd onder de rubriek 'gemeente-
nieuws' zijn er plannen voor uitbrei-
ding van de kern Kranenburg.
Een globale indruk van ddhp basis
van die plannen aanwezige^wDgelijk-
heden voor woningbouw treft u hier-
onder aan.
Alhoewel het advies van döprovincia-
le planologische commissie (P.P.C.)
over deze uitbreiding nog^| is ont-
vangen, wordt het plan — a^Wooront-
werp — toch reeds nu ter inzage gege-
ven. Dit ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke plan-
nen. Eventuele reacties kunnen tot en
met 20 maart a.s. (schriftelijk) worden
ingezonden aan burgemeester en
wethouders. Bij de opstelling van het
ontwerpplan kan dan worden bezien
of en zo ja, in hoeverre met die reac-
ties rekening kan worden gehouden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling ruimte-
lijke ordening ter secretarie.

Het ligt in de bedoeling — zo mogelijk
— nog dit jaar te starten met het bouw-
rijp maken van een gedeelte van het
plangebied. Dit hangt evenwel af van
een aantal factoren, waaronder de
grondverwerving. In die situatie be-
staat de mogelijkheid tot realisering
van 2 premie A en 2 premie C koop-
woningen binnen het contingent voor
1987. Tevens zal de woningbouwvere-
niging 'Thuis Best' een plan gereed-
maken voor 3 huurwoningen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Wereldgebedsdag
Op vrijdagavond 6 maart wordt in de
Gereformeerde Kerk de dienst
gehouden voor de jaarlijkse Wereld-
gebedsdag.
Als thema is genomen: "Laten we blij
zijn". Het is een jubileumjaar, daarom
hopen we op een goede opkomst.

Zondag in de Dorpskerk
Met de wisseling van de kerkelijke kle-
den voltrekt zich de overgang naar
een nieuwe periode in het kerkelijk
jaar.
Zondag begint de 40-dagentijd, de ze-
ven zondagen van de lijdenstijd, die
uitlopen op de viering van Pasen.
De kleur is dan paars: symbool van
boete, bezinning, voorbereiding. In
de weg van Jezus is sprake van een cli-
max, een niet wég-lopen voor de con-
sekwenties van het volgen van God.
Zijn weg loopt naar Jeruzalem waar
zijn roeping om te dienen uitloopt op
het offer van Zijn leven.
In de gemeente brengen we ons op-
nieuw het lijden van de Messias te bin-
nen, als de weg die ook wij gaan, van
donker naar licht. Leidraad is de fi-
guur van Mozes die op bijzondere wij-
ze geroepen wordt zijn volk voor te
gaan in het nee-zeggen tegen Farao.
Het ja-zeggen tegen God en zijn be-
lofte brengt die spanning met zich
mee: datje het vanzelfsprekende ach-
ter je laat en eenzaam komt te staan
met de belofte van verlossing.
Zonder antwoord op de vraag naar het
"waarom", met enkel de belofte: Ik
ben er, Ik ben met u". We lezen Exo-
dus 3.
De Psalm, waarmee deze zondag ge-
tekend is, is Psalm 91: "wie Mij aan-
roepen, zal Ik horen. Wie Mij bemint,
zal Ik uitredden".

Geboren: geen;
Ondertrouwd: geen;
Gehuwd: geen;
Overleden: J.W. Bijenhof, oud 73 jaar;

W.P.M, de Gooijer, oud 44
jaar.

CAPACITEIT

9 RIJTJESWONINGEN
A DUBBELE WONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

TOTAAL 31 WONINGEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Woord-en Communie-
dienst. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering. Vrij-
dag 6 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in
de Geef. Kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. K.H .W.
Klaassens. Woensdag 11 maart 19.30 uur
Bidstond voor gewas en arbeid avondge-
bed ds. K.H .W. Klaassens.
Vrijdag 6 maart 19.30 uur wereldgebeds-
dag in de Geref. Kerk.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

GEREF. KERK VORDEN
Vrijdag 6 maart 19.30 uur Wereldgebeds-
dag. Zondag 8 maart 10.00 uur ds. A.G.
Cornet, Nijverdal. 19.00 uur ds. H. Len-
ters, Apeldoorn. Woensdag 11 maart 19.30
uur Biddag dienst ds. W. Stolte v. Zutphen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 en 8 maart dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 7 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa. Tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
7-1-8 maart J.H. Hagendoorn, Lochem.
Tel. 05730-1483. 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
Voor de maand Maart: mevr. Gille, tel.
2161. Graag bellen voor 9 uur.

HARTHULPL1JN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 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 STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFEN1SDIHNST
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.



Modeshow + verkoop
Maandag 16 maart in hotel Bakker te Vorden.

DAMESMODE

Speciaal grotere maten.

Met medewerking van

Dijkerman Bloemsierkunst
Siemerink Optiek
Showtijden: 's morgens 10.00 uur

's middags 14.00 uur
Toegang en consumptie gratis. Bij aankoop boven f 50,- een
leuke attentie.
Zo mogelijk plaats bespreken, tel. Vorden. 1971.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptafels
Oude tafels met ronde
poten
Oude stoelen met biezen
matten
Bentheimer bakken
(ook ronde)
Winkel inventarissen.

B. Smeitink
Wichmondseweg 29a,
Hengelo G ld.
Tel. 05753-2524.

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.

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marrons
Zutphenseweg - Vorden.

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

Aanbiedingen geldig do, vrij, zat 5, 6, 7 maart

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Spaanse

Salustiana
Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
9 maart

500 gram

Hutspot
0,95

DINSDAG
10 maart
500 gram

gekookte
bieten
0,95

WOENSDAG
11 maart
500 gram

panklare
groenekool

0,95
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Eet brood van de warme bakker
dat is brood waar smaak aan zit
Zo uit de oven in de winkel
Verser kan niet.

AANBIEDING:

Appelpunten van 1,55voor

Sneeuwster van 5,75 voor

K rentebollen e heien

NNIND/VIOLENB/4KKERS

1,30
5,25

5 betalen

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKTHETVOOR U

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

odenburgs
undvlees
azend lekker
eele prijzen

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

MAANDAG + DINSDAG

STARTSCHOT
VAN DE WEEK

Schouderkarbonades
1 kilo

6,95

Fijne verse worst
1 kilo

6,95

Grove verse worst
1 kilo

9,90

WEEKENDSPECIALITEIT
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

Hamburgers per stuk
mager 1000 gram

1 ,00
16,90

VOO..JELIG VLEES, EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG - GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95

Rundergehakt
1 kilo

9,90

Lendelapje mager 500 gram 7,95

Lende aan het stuk 5oogram _ 8,50
Krab. >tjes per kno _

Slavinken
5 halen

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden runderrollade ioogram 2,45
Gebraden gehakt 150 gram 1,25

MARKTAANBIEDING

Hamlappen 1 kilo 9,95 TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

a

Ak je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

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

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

DE VALEWEIDE

Narcissen 2bos.
ROZ6H 1 bos, 10 stuks, staan 14 dagen

Pracht Azalea voor

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

4,00
5,00
6,00

JUBILEUMAANBIEDING
MAART

Curver hobbyboxen
van 14,95 per stuk voor

9,95
Knivman kaasschaaf

slechts

set a 3 stuks, Simax, l, 1,5 en 2 liter

19,75
185 dOflRHÉHlBflRENDSEI

Smederij -

huishoudelijke artikelen

gereedschap

Zutphenseweg 15

Vorden

tel. 05752-1261



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Nicole Natascha
Wij noemen haar Nicole.

2 maart 1987.

Arie en Jeanine Gotink-Gillis
Martin

Hoetinkhof 95,
7251 WK Vorden

Dankbetuiging

Omdat het onmogelijk is ieder-
een persoonlijk te bedanken,
willen wij u langs deze weg on-
ze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven zowel
persoonlijk als schriftelijk en in
de vorm van bloemen ontvan-
gen zowel tijdenszijn ziekte als
na het overlijden van mijn lieve
man en zorgzame vader en opa

GERRIT
WEULEN KRANENBARG

Het was voor ons een grote
steun te weten dat hij door zo
velen gekend en gewaardeerd
werd.

VI.A. Weulen Kranenbarg-Pasman
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 1987

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

MARINUS
GROOT WASSINK

betuigen we u onze oprechte
dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, maart 1987.

FILMAVOND
Vrijdag 13 maart a.s. door dhr.
Aalderink, o.a. over Kasteel de
Wlersse e.o. en Koetsentocht
in de Reep'n.
Aanvang 20.00 uur.
Café Eijkelkamp, Medler, Vor-
den. Gratis toegang.

^ '-̂ "VC

Denkt u aan de VW verga-
dering donderdag 5 maart
1987 in't Pantoffeltje.
Aanvang 20.00 uur.

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

Te koop: overkompleet 1 g.o.
elektr. Engels fornuis, met 4
spiraalplaten. Grote oven.
Aparte grill met draaispit, klok
en warmtelade.
1 elektr. strijkmachine.
2 kajuitbedden + 1 met om-
bouw.

Modecentrum Teunissen, tel.
05735-1438.

Gevraagd: hulp 1 of 2 mor-
gens in de week van 8.30 uur
tot 1 2.00 uur voor alle voorko-
mende huishoudelijke werk-
zaamheden^. Ervaring vereist.
Brieven onder nummer 25-1
Bureau Contact Vorden.

Wegens succes geprolon-
geerd: hanen/eierenaktie
t.b.v. het Vordens
Mannenkoor

Te koop: Sneeuwkettingen
f 30,-; vouwbed op wielen
(z.g.a.n.) compl. met matras
f165,-.
Tel. 05752-3308

Te koop: prima consump-
tieaardappelen.
BJ.WAENINK,
Regelinkstraat 13, Hengelo.

Vrijdag 6 maart om 20.00 uur:

Sjoelen, schieten,
balgooien, spijkers slaan
en rad van avontuur

bij café Eijkelkamp.

De Oranjecommissie
Medler Tol

LEGO
BAZAR SUETERS

Zaterdag 14 maart a.s. hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

W/'m Wassink
D in ie Wassink-Wolsheimer

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 16.30 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 HS Vorden, maart 1987.
Almenseweg 56

In plaats van kaarten

Na een lang en gelukkig huwelijksleven heb ik plotse-
ling afscheid moeten nemen van mijn trouwe en toege-
wijde echtgenoot

Ir. JOS. SNOEP
OUD CONRECTOR GEMEENTE LYCEUM KAMPEN

ALMERE COLLEGE

die in zijn 83e levensjaar, na een hartaanval, insliep.

Vorden: I.A.M.J. Snoep-Jager

7251 DH Vorden, 2 maart 1987.
Zutphenseweg 53

De Dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrij-
dag 6 maart a.s. om 13.00 uur in de N.H. Kerkte Vorden, waar-
na aansluitend om 14.00 uur de teraardebestelling zal plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geen bezoek aan huis. Geen bloemen.

Met verdriet in ons hart, geven wij U kennis dat geheel
onverwachts van ons is weggenomen, mijn lieve man
en zorgvolle vader

DIRK ALBERT POS
DRAGER VAN DE EREMEDAILLE IN ZILVER,

VERBONDEN AAN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

op de leeftijd van 64 jaar.

's-Gravendeel: M.A. Pos-Groeneveld

Amstelveen: W.J. Pos

Wageningen: ir. J.A.H. Pos

3295 CM 's-Gravendeel, 24 febr. 1987.
Repelstraat 18

Zaterdag 28 februari heeft de begrafenis plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te 's-Gravendeel.

ADMINISTRATIEKANTOOR 'DE HOFSTEDE'

— Administraties en belastingaangiften
voor midden- en kleinbedrijf, vrije
beroepen én particulieren.

— Advies over aanschaf en gebruik van
perspnal computers.

— Ontwerpen en programmeren van
d Base III applicaties.

MULDERSKAMP 9 - 7251 EX VORDEN
TEL (05752) 2761

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Café-Restaurant

De Cuifel
Dorpsstraat 11

Ruurlo

organiseert op

ZATERDAG 21 MAART
Jazz café m.m.v.

DOKTER JAZZ

en op
ZATERDAG 4 APRIL
een Tiroleravond m.m.v. de

DINKELLANDERMUZIKANTEN

alleen op reservering.

Na afloop

DANSEN
met het orkest van de Dinkellandermuzikanten

Voor reservering: 05735-1312

FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING

Gratis
belasting-invulavond
Op dinsdag 10 maart a.s. houdt de
FNV-afd. Vorden zitting in Hotel
Bloemendaal.
Een viertal bekwame invullers hel-
pen U Uw belastingaangifte zo
goed en voordelig mogelijk op te
maken.
Afspraken voor dinsdagavond bij
de secr. A. Turfboer, Insulindelaan
18, tel. 1298.

Trekking
Deurdreajers-
karnavals-
verloting d.d. 3 maart 1987

1e prijs 1374
2e prijs 2422
3e prijs 3359
4e prijs 64

5e prijs 941
6e prijs 2497
7e prijs 551
8e prijs 2134

9e prijs 172
10e prijs 910
11e prijs 2527

Prijzen af te halen tot 14 maart a.s. bij
mevr. Helmink, 't Hoge 55, Vorden.

HANEN/
EIERENAKTIE
TEN BATE VAN

VORDENS
MANNENKOOR
OP 7 MAART 1987

l̂ n
fïterdag a.s. verkoop van hanen en
ogelijkheid tot het bestellen van

scharreleieren, welke Paaszaterdag
zullen worden bezorgd.

6

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

H.H. Landbouwers,

In de tijd van het melk- en mestprobleem leve-
ren wij loonwerk met de nieuwste machines,
tegen zeer scherpe prijzen.

Onder andere:
Mengmestinjecteren: injecteur en tank in
één werkgang met kamera-controle. Voor het
beste resultaat en dus besparing op kunstmest.
Doorzaaimachine (nieuwste type): voor
een betere opkomst en een dichte zode.
Grondwoel-pakker-combinatie: met een
werkdiepte tot 60 cm voor een grotere op-
brengst van mais- en grasland.

Ook voor andere loonwerken kunt U terecht bij:

loonbedrijf
H. ENZERINK 55N—

Varsselseweg 49,
7255 NR Hengelc
tel. 05753-7474

i Keu i
van de

winfcrhraO

't Is de Keur-
slager die

steeds weer
voor iets

extra's zorgt.

WEEKEND
(iets doorregen)

heerlijk voor het weekend recept
runderstoofpot met uien
500 gram

g* M Q
Uf*KJ

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.

Deze week extra voordelig

Bietock's
(rundvlees gemalen en
gekruid) 100 gram 1,29

Boerengoulash
100 gram

1.65

TIP VOOR
DE BOTERHAM

Leverworst
eigen gemaakte
fijn 1 00 gram

0,69

Sellery salade
1 00 gram

0,80

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
Per kilo

6,98
DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram

4.98
WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500 gram

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN ZUTPHENSEWEG 16,
VORDEN
TELEFOON 05752-1321

'OA
Aanwezig zullen zijn enkele CDA-
kandidaten waaronder de Vorde-
naar G. Chr. Voerman alsmede
mevr. Wolsink en de heren Bos
en Obbink

ledereen is van harte
welkom

AFDELING VORDEN

Uitnodiging themadag
op maandag 9 maart a.s. van 13.30 tot 15.30
uur in het Dorpscentrum te Vorden.

Thema's:
VERKEER/LANDBOUW/RUIMTELIJKE
ORDENING/OUDERENBELEID/
KLEINE KERNEN

DMC-DIERVOEDERS
Hondebrok, 25 kg 35,-
Pittah, 25 kg 45,90
Paardebrok, 25 kg 14,50
Schapenkorrel, 25 kg ... 14,25
Lammerenkorrel 25 kg . . 15,50

Voor alle kleine huisdieren hebben
wij voeders, hooi en stro.

Pootaardappelen (op bestelling)
Kunstmest

Verkoop H P W:
Hilhorst, Joh. Geesteren 05458-318
Postel, E. Zwiep 05730-1217
Wesselink, J. Ruurlo 05735-1224

Te koop. droog openhaard-
hout.
Tel. 6646

Mode Voorjaar 1987
Regenmantels 1KQ
in unie + ruitjes v.a. l w*/j~

Jacks v.a. ' l 9r—

BlaZerS t/m maat 50 v.a. l l O/—

Donkerblauwe
mantelpakjes t/m maat 50 .... 189/—

WIJ BLIJVEN VRIJDAGS OPEN
TOT 9 UUR

Modecentrum

Ruurlo

Administratiekantoor Vorden
een kantoor van
de Regt, Bloemendaal en Wiegerinck.

organiseert als vanouds zitavonden voor particulieren
m.b.t. uw

BELASTINGAANGIFTE 1986
en wel op de volgendo woensdagavonden tussen half 7 en
half 9:

WOENSDAGAVOND 11 MAART
WOENSDAGAVOND 18 MAART
WOENSDAGAVOND 25 MAART

Ruurloseweg 21 - 7251 LA VORDEN - Tel. 05752-1485



BIJ ELIESEN BENT U BETER AF!
Een "killer" onder de koelers! Netto inhoud
160 liter. Volautomatische ontdooiing.
Geschikt
voor onderbouw
Afm. 85x55x60 cm 598,-

BAAK

Holland Electro
stofzuigers
vanaf 199,-
Miele
vanaf 399,-
Elektronisch
met turbo bor-
stel 499,-

Nu voor electra - gas - water - antennehouw, eigen servicewerkplaats. Reeds meer dan 50 jaar.
Emmerikseweg 46.

G. C h r. VOERMAN

Als CDA-er wil ik mij ook na 18 maart 1987 in de
Provinciale Staten van Gelderland inzetten voor:

— een landinrichting gericht op een sterke landbouw en
een gezond landschap in Vorden

— stimulering van individuele ondernemers door goede
advisering en aanvullende kredietfinanciering

— aansluiting van (bij (scholingsprogramma's op de
vraag van de arbeidsmarkt

Lijst 1 nr. 5
18 MAART

CDA

De ene hypotheek
is de andere niet..

ma.
(afsluitprovisie slechts 0,5%)

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren, Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Uniek in Nederland:
alles onder één dak!

woon- en
kantoormeubelen

Woon meubels
met grote kortingen d.m.v. toon-
zaal- en beursmod., b-keus, nood-
verkopen, eigen import, fabrieks-
restanten enz.

Kantoormeubels
Nieuwe en gebruikte stalen
buro's, kasten, tafels, stoelen enz.
tegen bodemprijzen.

Kuijk's
meubel beurs
Hulshofstraat 8, Lichtenvoorde.
Telefoon 05443-71256

je

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

u vakkundig advise-
ren Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bi|U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie n,t;u
belstoffen.

interieuradviseur

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

Vergeet U a.s. zaterdag
niet Uw paaseieren te
bestellen t.b.v. het
Vordens Mannenkoor

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis.
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Bij de bank met de
kunt u kiezen. 1/fSSCÏ mode

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

U zou graag in zó'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

Wilt u worden opgeleid tot
costumière, 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-
methode; geheel naar eigen
maten).
Vraagt U - geheel vrijblijvend -
informatie bij:
Danckaerts Modevakschool
T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen.
Tel. 05750-16204.

Voor uw belastingaangifte
administratiekantoor
„DE HOFSTEDE"
Mulderskamp 9
7251 EX Vorden
Tel. (05752) 2761.

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Onze voortreffelijke Entrecöte-steaks
worden geserveerd met aardappelkroketten,

stokbrood en een salat-plate.

PEPER STEAK
een pittige pepercreme smelt over uw steak.

ROQUEFORT STEAK
De prettig zilte franse kaas geeft een extra dimensie

KNOFLOOK STEAK
voor de echte liefhebber.

SALSA STEAK
met ansjovis en gehakte groene olijven.

TOMATO STEAK
Gebakken uien en een zachte tomatencreme.

Uw steak, welke garnituur dan ook kost:

Normaal (iso-200gr.) 24,75
Super-Steak(350gr) 35,00

HET VOORJAAR OP KOMST?
NU NOG EEN WINTERS EETFESTIJN.

KARBONADE
ZOVEEL U WILT

Inderdaad!!! met diverse garnituren (frites, groentes,
rauwkost enz.)

Twee-en-een-half uur tafelen voor maar

REST AURANT& CAFÉ

Arie Maalderink

Lochemseweg 16 - 7231 PD Wamsveld Tel. 05751-1336

presenteert:

TREND
SHOW

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.
Wanneer: vrijdag: 13 maart 19.30 uur

zaterdag: 14 maart 13.45 en 15.00 uur

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

Toegang! uiteraard gratis
MOUSTACH6

EMANUELLE

burg. Kalleestraal 3 - vorden

En natuurlijk de kinderkleding van
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Carnaval 'De Deurdreajers':

'Mondige burger' voor burgemeester Vunderink
Burgemeester Vunderink werd zaterdagmorgen tijdens de ontvangst
van de 'Deurdreajers' op het gemeentehuis aangenaam verrast toen hij
een beeldje van Prins Fred III kreeg aangeboden. Een beeldje voorstel-
lende een mondige burger die zijn tanden laat zien.

"Tijdens de algemene beschouwin-
gen in november 1986 hebt U ervoor
gepleit dat de burger mondiger wordt.
Welnu, als ambteloos burger krijgt U
nu de kans. Ik geef U tijdens het car-
naval alle gelegenheid Uw mond
open te doen, hetzij voor een neut,
hetzij voor een weerwoord. Het is be-
kend dat U niet op Uw mondje bent
gevallen, doch voor de goede orde is
het verstandig om te weten, dat in te-
genstelling tot de Vordense gemeen-
teraad het tijdens mijn regeerperiode
verplicht is elkaar naar de mond te
praten. Zo krijg je nooit ruzie of tram-
melant", zo zei Prins Fred III in zijn
toespraak tot burgemeester Vunde-
rink.

Doodgaan wordt duur
Prins Fred III is van mening, zo bleek
uit zijn rede, dat het 'in' is in de poli-
tiek om met twee monden te spreken.
"Maar", zo zei de Prins, "dat werkt
ook wel eens Averechts. Een treffend
voorbeeld is enerzijds de opening van
dé school op de Kranenburg, welke
naar wordt gehoopt de vergrijzing al-
daar zal tegengaan. Anderzijds zal
een verhoging van de aangekondigde
begrafenisrechten met maar liefst
25% ongetwijfeld weer de vergrijzing
in de hand werken, want het wordt zo
eenvoudig te duur om dood te gaan",
aldus de Prins.

Burgemeester Vunderink zegde de
Prins toe na te zullen denken over zijn
wijze woorden. "Wellicht moeten wij
wat betreft de begrafenisrechten het
beleid bijstellen", zo antwoordde bur-
gemeester Vunderink.

Prins Fred noemde de monumenten-
verordening politiek gezien een 'uit-
glijder' van de eerste orde. "Het colle-
ge zou weer veel aan prestige kunnen
terugwinnen wanneer U enkele resi-
denties van de Deurdreajers zoals re-
sidentie 'De Herberg' en residentie
Schoenaker op de lijst zou willen
plaatsen. Wij zijn er dan zeker van dat
deze ons zo dierbare plekjes onge-
schonden aan het nageslacht zullen
worden doorgegeven", aldus de Prins,
die hoopte dat het beeldje voor de
burgemeester een waardige plaats zal
krijgen (en dan op ware grootte nage-
maakt) op het perk voor de Amro
Bank, naast het aldaar op te richten
Staringmonument. "En daar onder de
rook van onze monumentale residen-
tie herdenken wij Vordense burgers
dan jaarlijks door het zingen van alle
coupletten van het Vordense volks-
lied, onze tijdens Uw ambtsperiode
herkregen mondigheid", aldus Prins
Fred de Derde.

Gezongen werd er overigens deze
morgen al. Burgemeester Vunderink,
onlangs vijftig jaar geworden, kreeg

nl. van de 'Deurdreajers' een fraai
wandbord aangeboden. Het 'Lang zal
hij leven' was vanzelfsprekend het au-
tomatische vervolg. Burgemeester
Vunderink ging nog even in op de car-
navalsleuze van de Deurdreajers:
'Met bier meer mans'. "Maak ervan
'maar ook meer vrouws'", aldus de
heer Vunderink, die Prins Fred advi-
seerde er een emancipatieprojekt van
te maken en daarmee proberen subsi-
die bij minister Brinkman los te klop-
pen. President Johan, die de burge-
meester onder meer prees voor zijn
taakopvatting in deze gemeente, me-
moreerde dat het de elfde keer was
dat burgemeester Vunderink de
Deurdreajers op het gemeentehuis
heeft ontvangen.

Onderscheidingen
Tijdens de ontvangst op het gemeen-
tehuis werden wethouder Mr. Slin-
genberg en gemeentesekretaris Mr.
Van Vleuten onderscheiden met de
Prominentenorde. Gemeentebode
Brunnekreeft kreeg van president Jo-
han een fles geestrijk vocht aangebo-
den voor zijn inzet tijdens zijn dage-
lijkse werk en het werk voor anderen
in zijn vrije tijd.

Er waren nog meer onderscheidin-
gen. Tijdens het bezoek aan Villa
Nuova werden de volgende personen
door de Prins onderscheiden: mevr.
Grotenhuis; mevr. Versteeg; mej.
Hennie Kroes; de heer Homan; de
heer Hesselink en mevr. Bosman. De
scholen D^yprdering en de school op

de Kranenburg werden door de
Jeugdprins Oscar III en zijn gemalin
Prinses Marsja met een bezoek ver-
eerd.

Maandagavond werden de heren
B. Gosselink en A. Meijerink onder-
scheiden met de orde van de Federa-
tie Europese Narren.

Prins Fred III en zijn gevolg brachten
een bezoek aan de oudste inwoonster
van Vorden, de 100-jarige mevrouw

'Harmine Smit-Früchnich en aan de
jongste inwoonster de deze week ge-
boren Nienke Evelien Welleweerd.
Zaterdagavond vond er in residentie
Schoenaker een gezellig karnavalsbal
plaats met medewerking van de 'Me-

lody Band' en met medewerking van
de 'Germa's'. Letterlijk en figuurlijk
veel volume en erg sfeervol.
Zondagmiddag vond het kindercarna-
val plaats waarbij ook de playback-
kampioenen hun opwachting kwa-
men maken. In residentie 'De Her-
berg' was er deze dag een calc-carna-
val m.m.v. het Hanska Duo.

Tijdens playbackkampioenschappen
'Herberg Wisseltrofee' voor i
Carolin Vruggink

Zaterdagmiddag organiseerde de car-
navalsvereniging 'De Deurdreajers' in
de grote zaal van 'De Herberg' voor de
vierde keer de playbackkampioen-
schappen.

Het werd een gezellige boel waarbij
zo'n zestien groepen c.q. individuele
jongens en meisjes probeerden zo'n
goed mogelijk figuur te slaan. De in-
zet was de 'Herbergwisseltrofee'.
Dit fel begeerde kleinood kwam in
het bezit van Carolin Vruggink die als
Cindy Lauper de zaal 'plat' wist te krij-

gen. Voor het eerst dit jaar was er ook
een soundmix in het programma op-
genomen. Dit werd qua deelname
geen succes. Eén deelnemer, Wouter
Mullink, als Hans de Booy.
Tijdens deze playbackkampioen-
schappen werd Jeugdprins Oscar III
(Oscar Olthuis) en Prinses Marsja
(Nijenhuis) alsmede de adjudanten
Edwin Visser en Sander Jansen geïn-
stalleerd.
Prins en Prinses belastten zich al di-
rekt met de uitreiking van de prijzen.
Deze werden gewonnen door:

Playback solo: l Carolin Vruggink als
Cindy Lauper, 2 Sam Huizinga als
Toon Hermans, 3 Silvia Rondeel als
Torn Manders.

Groepen: l Eva Rondeel, Enith Over-
beek, Martine en Caroline Hartman
en Susanne Nijenhuis als de Dolly
Dots, 2 Niels en Torn Suter, Millo v.d.
Logt, René Nijenhuis als Bon Jovi, 3
Brenda Groenendal en Corine Cop-
piens als Mei en Kim.

Culturele avond
standsorganisaties
De afdelingen Vorden van Jong Gel-
re, GmvL en de Plattelandsvrouwen
hielden vrijdagavond een gezamenlij-

ke culturele avond in zaal 'De Her-
berg1. Voor deze avond was de hypno-
tiseur Geert de Lange uitgenodigd.
Hij vertelde de aanwezigen over de
achtergronden en de effekten van
hypnose. Het publiek, deze avond in
groten getale aanwezig, kreeg als het
ware een kijkje in de 'keuken van de.

hypnose'. Ook bijvoorbeeld hoe ie-
mand onder hypnose wordt gebracht.
Uiteraard werd de daad bij het woord
gevoegd en zorgde Geert de Lange
ervoor dat een aantal vrijwilligers on-
der hypnose werden gebracht.
Els Abbink bedankte hem na afloop
voor deze wel zeer bijzondere avond.

FNV-belastinghulp
Op 10-3-'87 kunnen FN^den en
hun huisgenoten weer pro^rcren van
de FNV-belastinghulp. Zij worden
gratis geholpen bij het invul len van
hun aangiftebiljet inkomstenbelas-
ting. Dat is voor vele mensen een
groeiend probleem, want de belas-
tingbepalingen veranderen voortdu-
rend. Ze worden als maar ingewikkel-
der en onoverzichtelijker.
De FNV geeft haar leden al jaren de
mogelijkheid de kosten van betaalde
hulp uit te sparen.

hrudeze service gebruik willen maken
kunnen zich voor het maken van een
afspraak melden bij: A. Turfboer,
Insulindelaan 18. (zie advertentie)

Achtkastelendansertjes
De kinderdansgroep 'Dé Achtkaste-
lendansertjes' belegt op vrijdagavond
6 maart tussen 19.00.en 21.00 uur in
het Dorpscentrüm een gezellige
avond, waarbij een ieder welkom is.
De toegang is gratis.

K.P.O.-avond
De voorzitster opende de bijeen-
komst door het declameren van het
gedicht 'Oude Mensen' van Toon
Hermans.
Het gedicht was zeer toepasselijk ge-
kozen voor deze avond, die als thema
had: 'Dementie, het proces van ou-
derworden'.
Als gastspreker was uitgenodigd dr
Vaneker. Op een goed begrijpelijke
manier vertelde hij dat dementie ver-
schillende oorzaken kan hebben, nl.
dementie door afbraak van hersencel-
len waar geen oorzaak voor aan geven
is en waar ook geen behandeling voor
is. Dementie kan ook ontstaan door
eenzaamheid en ziektes zoals het
dichtslibben van de aderen. Dit laat-
ste verschijnsel — dementie door ziek-
te — is in het beginstadium te behan-
delen. Om al deze ouderdomsproces-
sen zo ver mogelijk vooruit te schui-
ven is beweging en goede voeding van
zeer groot belang.
Na de uiteenzetting was er gelegen-
heid tot het stellen van schrifteli jke
vragen die zo duidelijk mogelijk wer-
den beantwoord. Kortom, een goede
avond.

Zilveren dames
dameskoor
De dames Holsbeek en Schimmel
werden tijdens de jaarvergadering van
het Dameskoor gehuldigd voor hun
25-jarg lidmaatschap. Mevr. Groot
Obbink, voorzitster van het Dames-
koor spelde de beide jubilarissen het
Bondsspeldje op.

Sekretaresse mevr. Boers deed uitge-
breid verslag van de diverse aktivitei-
ten, terwijl mevr. Eggink het financië-
le verslag uitbracht. Bij de bestuurs-
verkiezing stele mevr. Boers zich niet
meer herkiesbaar. In haar plaats werd
mevr. C. Zieverink Jr. gekozen.
Het Dameskoor zal in de zomer-
maanden een reisje organiseren. In de
maand oktober zal een kontaktavond
worden gehouden.

Buurtvereniging
'Delden'
Tijdens de ledenvergadering van de
buurtvereniging 'Delden' werd be-
kend gemaakt dat het jaarlijkse Oran-
jefeest dit keer op vrijdag 3 en zater-
dag 4 jul i zal worden gehouden. De
festiviteiten vinden plaats aan de
Spiekerweg 4, op het terrein van de
familie Bannink. Zowel vrijdag- als
zaterdagavond zal er een toneelstuk
worden opgevoerd door leden van de
vereniging zelf.

Op 20 maart organiseert de buurtver-
eniging in 'Het Zwaantjc' een spelle-
tjesavond. Voor 15 april is er een reisje
gepland met onder meer een bezoek
aan een glasblazerij in Dalen.
Op 30 mei wordt op het Marktplein
een rommelmarkt georganiseerd.

Agrarische
gespreksavond
De gespreksavond die de A.J.K. Vor-
den in het Dorpscentrum organiseer-
de, werd matig bezocht. Voor deze
avond was Jan Dcrkscn uitgenodigd.
Derksen is werkzaam bij KI-Oost. I lij
vertelde de aanwezigen over de orga-
nisatie bij de KI. Tevens ging hij nader
in op de drie bedrijfspanden van KI-
Oost. Hij vertoonde o.m. van deze
panden dia's.

Open dagen
Staatsbosbeheer
A.s. zaterdag en zondag 7 en 8 maart
organiseert Staatsbosbeheer 'n open
dag op de 'Slangenburg' te Doetin-
chem.

Allerlei akt ivi te i ten zullen die dag
plaatsvinden, o.a. muziek, kinderwan-
deltochten onder leiding vanjachtop-
/.ichters, huifkartochten etc.

l .c.a staat ook in het teken van de
eventuele bezuinigingen van minister
Braks op de recreatieve voorzienin-
gen van Staatsbosbeheer. Hierbij valt
b.v. te denken aan de sluiting van het
'Doolhof te Ruurlo.

Groenten- &
Fruit-show in Vorden
De stichting Propaganda Groenten &
Fruit organiseert in samenwerking
met de K.P.O. en de groentevakman
fam. J. H u i t i n k een Groenten- &
Fruit-show op 17 maart a.s.

Deze avond wordt in zaal Schoena-
ker, Ruurloseweg 64 te Vorden ge-
houden. De toegang is vrij. U kunt
gratis uitnodigingen krijgen bij de
groentevakman, fam. J. Hu i t ink ,
Dorpsstraat 17 te Vorden.
Al eet iedereen wel regelmatig groen-
ten en fruit , toch wordt door de auto-
riteiten op voedingsgebied, zoals het
Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding, aanbevolen meer plantaardige
produkten te gebruiken.

Veel mensen weten echter niet altijd
hoe een grotere hoeveelheid plantaar-
dige produkten naar binnen te krijgen
zonder daar méér voor te hoeven
eten. Juist voor deze mensen heeft de
Groenten & Fruit-show veel te bie-
den. Door middel van films, dia's en
discussie kunt u nieuwe ideeën
opdoen om groenten en fruit te ge-
bruiken, kennis maken met nieuwe
en bijzondere produkten en gebruiks-
momenten. Bovendien zijn er op
deze avond leuke en voordelig^
ceptenboekjes te koop, vooral over
wat minder bekende produkten uit
binnen- en buitenland.
Als u geïnteresseerd bent in gezond
leven en goed eten laat u zich deze
kans niet ontgaan.



G. Chris Voerman:

'Als statenlid ben je
een soort tussenstation
naar de burger toe'

Vordenaar G. Chris Voerman heeft zijn werk als fraktievoorzitter van
het CDA in de gemeenteraad van Vorden altijd met veel plezier gedaan.
Zo'n jaar geleden zei hij de dorpspolitiek vaarwel, want hij had intussen
zitting genomen in de Staten van de provincie Gelderland.

Eigenlijk min of meer toevallig want
op gegeven moment werd de gedepu-
teerde Bergamin burgemeester van
Bemmel. Er vond toen een door-
schuiving plaats waardoor Chris Voer-
man de 27e zetel van het CDA in de
Staten ging bezetten.
Nu met de verkiezingen van 18 maart
voor de deur prijkt de naam van Chris
Voerman als nummer vijf op de lijst.
Een opmerkelijk hoge plaats.
Chris Voerman daarover: "Ik ben zelf
ook wel een beetje verbaasd. Eén van
de redenen is dat ik ervaring heb op
gemeentelijk niveau. Bovendien
heeft de kring Zutphen altijd één of
twee personen in de bovenste regio-
nen van de lijst".
Chris Voerman heeft momenteel zit-
ting in de provinciale wegencommis-
sie en is hij vervanger in de commissie
Ruimtelijke Ordening. In de toe-
komst gaat hij zich ook bezig houden
met de bestuurlijke organisatie. Dat
betekent onder meer 'meepraten' en
adviseren op het gebied van de herin-
delingsproblemen. Denk naast de
deur aan de problematiek Zutphen/
Warnsveld.

Dichter bij de bron
Het werk als zodanig vindt hij erg
boeiend. Overigens wel een groot ver-
schil met zijn voormalig werk in de
gemeenteraad.

Chris Voerman: "Je zit nu veel dichter
bij de bron. Het werk op zich is veel
specialistischer van aard. Het kontakt
met de burger is geheel anders.
Bij het werk in een gemeenteraad heb
je veel meer direkt kontakt. De men-
sen bellen je op, ze klampen je aan.
Nu is dat allemaal wat anders. De
kontakten gaan nu meestal via verte-
genwoordigers van een bepaalde
groepering. Als statenlid ben je een
soort tussenstation naar de burger
toe", aldus Voerman.

Het bezig zijn met toekomstige ont-
wikkelingen zoals wat betreft de vier-
de nota Ruimtelijke Ordening waar-
voor nu reeds de contouren worden
uitgezet, het wegennet in de provincie
e.d. zijn wel zaken die Voerman
boeien. "Heel ver vooruitzien en pro-
beren impulsen te geven".

Decentralisatie
Voerman voorziet in de toekomst
meer bevoegdheden voor de gemeen-
tes. "Het is natuurlijk bekend dat de
tendens momenteel is dat er vanuit
de provincie meer en meer gedecen-
traliseerd gedacht wordt. Dat bete-
kent dat er veel meer beslissingsbe-
voegdheden bij de gemeenteraad ko-
men te liggen. Neem bijvoorbeeld de
woningbouw. Worden de gemeenten
er inderdaad meer bij betrokken dan

kun je als gemeenten onderling bij-
voorbeeld zeggen welke types wonin-
gen je nodig hebt en hoe je het het
beste kunt verdelen.

Zo zit in de streekplannen voor de ge-
meenten ook veel meer invullings-
ruimte zodat bijvoorbeeld kleine on-
dernemers in het buitengebied meer
'ruimte' krijgen. Dus met andere
woorden meer beslissingsbevoegd-
heid. Ik zou vanuit de provincie dan
ook willen zeggen: Gemeenten, pak
het op en kom met plannen", zo zegt
Voerman die daarmee aangeeft dat
het werk voor een raadslid veel inte-
ressanter gaat worden.

Voerman zegt heel voorzichtig dat de
realisatie van de door hem geschetste
decentralisatie nog wel 5 tot 10 jaar zal
gaan duren.

Chris Voerman, in zijn dagelijks leven
coördinator op de kaderschool van de
Gemeentepolitie in Zutphen, geniet
van zijn werkgever veel medewerking
om zijn funktie als lid van de Staten te
kunnen uitoefenen. Zo'n twee dagen
per week is hij voor de provincie in
touw en uiteraard veel besprekingen
in de avonduren. De band met de
dorpspolitiek in Vorden is blijven be-
staan. Zo is Chris Voerman binnen
het plaatselijk CDA-bestuur 2e voor-
zitter en is hij regelmatig bij het over-
leg met de fraktie betrokken.

Ooit nog ambities om Gedeputeerde
te worden? Chris Voerman: "Ik am-
bieer het niet, maar in de politiek weet
je het maar nooit".

Oranjefeest Medlertol
De Oranje Commissie van Medlertol
zijn weer druk in de weer om het pro-
gramma voqr dit jaar in elkaar te krij-
gen. Men mag zich verheugen dat het
Medlerfeest weer in groeiende be-
langstelling is de laatste jaren. Zo is
men vorig jaar begonnen een avond-
fietstocht te organiseren. Dat is in
goede aarde gevallen, 's Avonds ging
zo'n kleine honderd deelnemers van
start.
Ook de verwerpingsavond ging goed.
Daarom is er a.s. vrijdag 6 maart weer
een verwerpingsavond bij café Eykel-
kamp. Men kan deelnemen aan sjoe-
len, ballero, schieten, spijker slaan,
Rad van Avontuur. De prijzen zijn
o.a. krentebrood, koek enz. enz.

Ook het Oranjefeest dat altijd een
week voor de bouwvakantie is, valt dit
jaar op 3-4 juli. De avondwandeling
vindt plaats een week voor het Oran-
jefeest en wel op zaterdag 27 juni
vanaf café Eykelkamp. Het bestuur en
de commissieleden hopen weer op
een goed en gezellig Medler-feest.

Themadag CDA
Het plaatselijke bestuur van het CDA
organiseert maandag 9 maart in het
Dorpscentrum een zogenaamde the-
madag. Centraal zullen hierbij staan
de onderwerpen landbouw, kleine
kernen, monumenten, wegen en ou-
derenbeleid.
Voor deze themadag zijn enkele leden

van de Provinciale Staten van Gelder-
land uitgenodigd, waaronder de heer
Chr. Voerman.

Onze vroegere plaatsgenoot, de heer
D.A. van de Ven, die van 1961 tot 1964
direkteur was van het postkantoor al-
hier, hoopt op 12 maart a.s. aan de
Juridische faculteit van de Rijksuni-
versiteit te Leiden af te studeren. Hij
zal hiermee de titel van meester in de
rechten verwerven.

De familie Van de Ven woont thans in
Katwijk aan Zee, maar zijn nog regel-
matige bezoekers *an Vorden.

Parel van Vorden voor familie Koster

De werkgroep "Leefbaarheid Vorden" reikt al sinds 1979 jaarhjks "De Parel van Vorden" uit. Dinsdaga-
vond viel de familie Koster aan de Zutphenseweg 87 deze onderscheiding ten deel.

Tijdens deze plechtigheid werd het
woord gevoerd door de heer G. Terp-
stra. Hij memoreerde de reden waar-
om de Werkgroep juist dit pand voor
de onderscheiding in aanmerking
heeft laten komen.
"Voorheen stond hier een oud boer- Tot dusver zijn de "Parels van Vorden"

derijtje. Het huidige pand van de heer
Koster is als het ware uit de as herre-
zen. Architekt W. Bielderman "teken-
de" voor de bouw.

vrijwel allemaal toegekend aan ver-
bouwingen c.q. restauraties. In 1985
was er een uitzondering op deze "tra-
ditie", toen viel de onderscheiding nl.
de winkeliersvereniging ten deel van-
wege de fraaie kerstversiering in het
dorp.

Ry- en ponyclub
4De Graafschap'
De L.R. & P.C. 'De Graafschap' hield
onder voorzitterschap van de heer M.
Kornegoor in Hotel Bakker een goed
bezochte ledenvergadering. De sekre-
taresse, mevr. V.d. Berg gaf een uit-
voerig overzicht van de verschillende
aktiviteiten die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden.
De vereniging telt momenteel 50
leden. De heer W. Groot Nuelend
deelde mede dat de financiële positie
van de vereniging gezond is.
De aftredende bestuursleden W.
Groot Nuelend en J. Wijnbergen wer-
den herkozen. Bij de ponycommissie
werd de heer W. Zomer herkozen. De
heer B.J. Bouwhuis stelde zich niet
herkiesbaar. In zijn plaats kwam mej.
H. Lenselink die als begeleidster van
de ponies gaat fungeren.
Op zaterdag 18 en maandag 20 april
(Tweede Paasdag) zal er een concours
hippique worden gehouden. De jaar-
lijkse feestavond vindt 7 maart in Ho-
tel Bakker plaats. Voorts ligt het in de
bedoeling dat de eerste week van juli
wordt deelgenomen aan een zomer-
kamp voor paarden en ponies.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waermee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Staam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Badminton-uitslagen
"Flash-Vorden"
Jeugd: Team 1. De thuiswedstrijd op
zaterdag 21 februari werd door de
Vordense jeugd glansrijk gewonnen
van Hengelo l met 7-1.^^
Team 2. De thuiswedsl^P op zater-
dag 21 februari tegen Spees Sjuttel uit
Silvolde werd helaas met 8-0 verlo-
ren. Er bestaat nog hoop dat de twee
nog te spelen wedstrijden er één in
een gelijk spel of wellich^n winst kan
worden beëindigd, zodqm nog een
puntje wordt behaald. De inzet is zon-
der meer goed.
Senioren: team 1. Op 20 februari jl.
moest uit worden gespeeld tegen LBC
2 uit Lichtenvoorde. De uitslag is een
gelijkspel geworden hetgeen toch een
prestatie genoemd mag worden als-
mede het feit dat men hoogst waar-
schijnlijk als 4e in de poule van 10
teams zal eindigen. En dan te weten
dat dit team in de 2e klasse speelt
waarin het zich heel goed kan handha-
ven en zich duidelijk profileert.
Team 2. Het lag beslist niet aan het
spel van invalster Ans Liefveld dat de
uitwedstrijd op 19 februari jl. tegen
Phido 3 uit Doetinchem met 8-0 werd
verloren. Ans gaf zeer goed badmin-
ton te zien doch tegen de overmacht
van de eerstgeplaatste in de poule kon
zelfs zij niet op. Phido heeft slechts 13
games in totaal verloren en heeft alle
gespeelde wedstrijden tot nu toe ge-
wonnen.
Team 3. De op 17 februari gespeelde
thuiswedstrijd tegen Steenderen ver-
liep niet zo makkelijk als destijds in de
uitwedstrijd. Het begon al met een vrij
ernstige blessure van Ie dames Janny
Westerveld in haar enkelspel. Deze
partij moest dan hierdoor ook prijs ge-
geven worden, gelukkig valt nu ach-
teraf de kwetsuur nogal mee al zal er
niet meer gespeeld meer kunnen wor-
den dit seizoen.
Er moesten naderhand nog 3 drieset-
ters worden gespeeld om een partij in
het voordeel van de Vordenaren te
beslissen. De driesetter van Evert
Coppiëns was onnodig, bij een stand
van 14-4 in zijn voordeel moest hij de
game/set nog uit handen geven, doch
wist in de 3e set gelukkig zonder moei-
te te winnen.
Invalster Bertha Brinkman was weer
als vanouds goed op dreef en won zo-
wel de damesdubbel als de mixed.
Team 4. De op 17 februari jl. gespeel-
de thuiswedstrijd tegen Lupa Lelah
uit Eefde was al om circa 21.30 uur
beëindigd en laatstgenoemde won
dan ook met 8-0.
Het team kwam maar moeilijk op
gang zelfs de normaal goed spelende
heren Gert Grouwstra (Ie heer) en
Hans Brinkman hadden nu echt
moeite met hun enkel-spel.
De indruk werd gewekt dat het team
echt de stuwenden werking van zijn
aanvoerder Henk Lubbers miste, het
oog van de meester etc.

Toeristisch-recreatief programma 1987
Voor het toeristisch seizoen 1987 heeft de Vordense WV in overleg met vele or-
ganisaties uit het Vordense bedrijfs- en verenigingsleven een toeristisch/recre-
tatief programma samengesteld. Het programma wordt hierbij gepubliceerd in
een conceptvorm zodat een ieder die hierover iets heeft op te merken of heeft
toe te voegen daarvoor in de gelegenheid is. Indien dit het geval is wordt men
verzocht voor zaterdag 21 maart 1987 de opmerkingen te verstrekken aan het
WV kantoor, Decanijeweg 3, tel. 3222 of aan de heer L. Sluiter, Brinkerhof 101,
Vorden. Tel. 2335 's avonds van 18.00 uur tot 22.00 uur.

Dag Datum Omschrijving

Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

.Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag

13-06-'87
20-06-'87
24-06-'87
27-06-'87
28-06-'87
29-06-'87
30-06-'87
30-06-'87
01-07-'87
01-07-'87
02-07-'87
02-07-'87
03-07-'87
03-07-'87
04-07-'87
04-07-'87
05-07-'87
06-07-'87
07-07-'87
08-07-'87
08-07-'87
12-07-'87
13-07-'87
14-07-'87
15-07-' 87
15-07-'87
15-07-'87
15-07-'87
16-07-'87
18-07-'87
18-07-'87

Zondag 12-04-'87 Voorjaarspuzzelrit auto's en motoren VAMC
Zondag 19-04-'87 Eierzoekwedstrijd "Kranenburgs Belang"
Zondag 26-04-'87 Ned. Kamp. Trail (jeugd en zijspan) VAMC
Zondag 17-05-'87 Voorjaarsfietstocht VRTC
Maandag 18-05-'87 Avondvierdaagse Sparta
Dinsdag 19-05-'87 Avondvierdaagse Sparta
Woensdag 20-05-'87 Avondvierdaagse Sparta
Donderdag 21-05-'87 Avondvierdaagse Sparta
Vrijdag 22-05-'87 Kindercircus Bongo
Zaterdag 23-05-'87 Kindercircus Bongo
Zondag 24-05-'87 Solexrace Emmaplein Vorden '64
Donderdag 28-05-'87 Hemelvaarspuzzelrit auto's en motoren VAMC
Donderdag 28-05-'87 Opening tuinen de Wiersse
Zaterdag 30-05-'87 Rommelmarkt Deldense Buurtvereniging
Maandag 01-06-'87 Avondfietsvierdaagse VRTC
Dinsdag 02-06-'87 Avondfietsvierdaagse VRTC
Woensdag 03-06-'87 Avondfietsvierdaagse VRTC
Donderdag 04-06-'87 Avondfietsvierdaagse VRTC
Zaterdag 06-06-'87 Buitentoneel KRATO
Zaterdag 06-06-'87 Vordense Muziekdag WV
Zondag 07-06-'87 Opening tuinen De Wiersse
Maandag 08-06-'87 Opening Tuinen De Wiersse
Zaterdag 13-06-'87 Openbare blokfluitles Dorpse. Nuts Blokfluit

en Melodicaclub
Buitentoneel Krato.
Reservedatum buitentoneel Krato
Achtkastelenfietstocht VVV
Avondwandeling Medlertol
Openingsconcert mannenkoor.
Avond Zwemvierdaagse
Avond zwemvierdaagse
Pinetum VVV
Achtkastelenfietstocht VVV
Avond zwemvierdaagse
Avond zwemvierdaagse
Avondwandeling Bramel WV
Avondzwem 4 + moonlightswimming
Oranje volksfeest Medlertol
Oranje volksfeest Medlertol
Pretty-markt
Opening tuinen De Wiersse
Opening tuinen De Wiersse
Pinetum WV
Achtkastelenfietstocht VVV
Avondwandeling Bramel WV
Opening Tuinen de Wiersse
Avondwandeling vanaf het Marktplein
Bezichtiging Mennink WV
Lezing over Vordense natuur
Achtkastelenfietstocht WV
Viswedstrijden WV
Touwtrekken om kamp. v. Vorden
Staringavond WV
WV simultaandamevenement
Caribisch strandfeest nabij Graaskamp
HAM Party

Zondag 19-07-'87 VRTC zomerfietstocht
Maandag 20-07-'87 Avondwandeling vanaf Marktplein
Dinsdag 21-07-'87 Bezichtiging Bouwmeester WV
Woensdag 22-07-'87 Achtkastelenfietstocht VVV
Woensdag 22-07-'87 Viswedstrijd WV
Woensdag 22-07-'87 Lezing over Vordense natuur
Donderdag 23-07-'87 Kermis - Braderie
Donderdag 23-07-'87 Herberg "Spring en Maribelle"
Vrijdag 24-07-'87 Kermis
Zaterdag 25-07-'87 Kermis - Braderie
Zaterdag 25-07-'87 Herberg "Openlucht en zaalfestijn"
Vrijdag 24-07-'87 VAMC Achtkastelen weekend
Zaterdag 25-07-'87 VAMC Achtkastelen weekend
Zondag 26-07-'87 VAMC Achtkastelen weekend
Zondag 26-07-'87 "Achtkastelen puzzelrit" auto's en motoren

VAMC
Maandag 27-07-'87 Avondwandeling vanaf Marktplein
Dinsdag 28-07-'87 Bezichtiging Mennink WV
Dinsdag 28-07-'87 Pinetum VVV
Dinsdag 28-07-'87 Film opfok en verz. ara's

camping "Wientjesvoort"
Woensdag 29-07-'87 Achtkastelenfietstocht WV
Woensdag 29-07-'87 Viswedstrijden WV
Woensdag 29-07-'87 film opfok en verz. ara's

camping "Wientjesvoort"
Donderdag 30-07-'87 Staringavond WV
Zaterdag 01-08-'87 Fietspuzzeltocht Medlertol
Zondag 02-08-'87 Jong Gelre d'n Oost'n rit
Maandag 03-08-'87 Avondwandeling vanaf Marktplein
Dinsdag 04-08-'87 Bezichtiging Bouwmeester WV
Dinsdag 04-08-'87 Pinetum WV
Dinsdag 04-08-'87 Avondfietsvierdaagse Jong Gelre
Woensdag 05-08-'87 Achtkastelenfietstocht VVV
Woensdag 05-08-'87 Avondfietsvierdaagse Jong Gelre
Donderdag 06-08-'87 Avondfietsvierdaagse Jong Gelre
Donderdag 06-08-'87 Avondwandeling Bramel WV
Vrijdag 07-08-'87 Avondfietsvierdaagse Jong Gelre
Zaterdag 08-08-'87 Kunstmarkt WV
Zaterdag 08-08-'87 Orienteringsfietstocht Kranenburgs Belang
Zondag 09-08-'87 Kastelentocht "In de reep'n"
Dinsdag ll-08-'87 Pinetum WV
Woensdag 12-08-'87 Gelderse avond WV
Woensdag 12-08-'87 Achtkastelenfietstocht WV
Donderdag 13-08-'87 Avondwandeling Bramel WV
Woensdag 19-08-'87 Achtkastelenfietstocht WV
Zaterdag 22-08-'87 Fietspuzzeltocht Medlertol
Woensdag 26-08-'87 Achtkastelenfietstocht WV
Zaterdag 29-08-'87 Vordense Zwemkampioenschappen
Zaterdag 12-09-'87 Jong Gelre Klootschieten
Zondag 20-09-'87 Herfstfietstocht VRTC
Zondag ll-10-'97 VAMC Orientatierit
Zondag 25-10-'87 Opening Tuinen De Wiersse
Zondag 08-11-'87 "Wildrit" puzzelrit voor auto's en motoren

VAMC
Zaterdag 14-ll-'87 Slipjacht aanspanning in de Reep'n
Zondag 13-12^87 "Pannekoekenrit" puzzelrit auto's en motoren

VAMC



Barendsen motormaaierservice

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

AUTOBEDRIJF B. WENTING
VOOR VOORDELIG AUTORIJDEN

STAALGORDEL
RADIAAL-
BANDEN
Prijzen incl. BTW +
montage.

1 3 5 1 2 67,-
15512 80,65
135-13 70,-
145-13 78,65
155-13 87,50
165-13 91,50
175-13 99,-
l /b / /U - I J ÏJ*»,—
nw Marchall
185/70-13 99,-
1 7 5 1 4 101,50

Uilliin +
balanceeraclie 50,—

PRIJSKNALLER UITLATEN
Afhaalpri|ZHn complete systemen incl. BTW

Ford Escort III 80/83 160,-

HondaCivic, 79/83 165,-

Ope lKadenC, 74/79 125,-

Volvo 242 bige. 77/83 180,-

NIEUW IN ASSORTIMENT
Hulpveren. alle typen auto's 25°/o korting
Schokbrekers, alle typen auto's 30% korting
Motorbanden, alle typen auto's 40% korting

ACCU'S, 2 JAAR GARANTIE,
ONDERHOUDSVRIJ,
DEALLERGOEDKOOPSTE!
Accu's vanaf 69,50

MOLENENK 2,7255 AX HENGELO (G). TEL. 05753-1256/3300

f •

;o lief'S-

>>£>*

Nog enkele

Kinderschoenen
hoog model vanaf

Damespumps
vanaf

Heren schoenen
vanaf

Space sport
nroen en blauw

15,

15,

15,

19.

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN

V

•

•

•

•

•

•

Uitnodiging
Wij heffen het glas met U op onze

nieuwe collectie tijdens
onze voorjaarsmodeshow.

Zaterdag 14 maart van 1030 - 17.00 uur

OPEN H U I S
Modecentrum

Ruurlo
U bent van harte welkom.

W. OORTGIESEN

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Vrijdag 6 maart om 20.00 uur:

Sjoelen, schieten,
balgooien, spijkers slaan

van avontuur

Eijkelkamp.

De Oranjecommissie
Medler Tol

BMW-TOYOTA-SUZUKI
Brinkerhof 82 -Vorden
Telefoon 05752-2783

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

Denkt u aan de VW vergal
dering donderdag 5 maart
1987 in 't Pantoffeltje.
Aanvang 20.00 uur.

GERENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 13 fe-
bruari 1987 nr. WZ87.10577-WZ/CE402 bericht van
ontvangst hebben gedaan van de 'verordening tot 2e
wijziging van de Monumentenverordening', vastge-
steld bij raadsbesluit d.d. 27 januari 1987.

Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende
drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling Alge-
mene Zaken, vooreen iederter lezing en is tegen beta-
ling der kosten algemeen verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op vrijdag 6 maart
1987.

Vorden, 5 maart 1987,

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

Raadhuisstraat 2 VORDEN

Hout bestellen
Harmsen bellen

05752-1486

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Zaterdag a.s. hanen/
eierenaktie t.b.v. het
Vordens Mannenkoor

GROTE BINGO
a.s. zondag 8 maart, aanvang
19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Wichmond,
tel. 05754-285

Te koop: V W Golf D, APK-ge-
keurd; grijs metalic, zeer mooi,
f5.500,-.
Tel. 05752-1000, na 18-00 uur
05752-1015

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Door de uitstekende verkoop resultaten
van Citroen automobielen in ons bewer-
kingsgebied is er in ons bedrijf in Ruurlo
plaats voor een

ervaren automobielverkoper

Sollicitaties na telefonische afspraak
persoonlijk met A. Ruesink te Ruurlo.
Tel. 05735-1753

Automobielbedrijf Ruesink BV
Ruurlo - Haaksbergen.

RUESINK

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

A.S. DONDERDAG START ONZE

EXTRA OPRUIMING
Wij gaan ons interieur aanpassen aan de eisen des tijds. Daarom hebben we ruimte nodig.

Rekken vol koopjes ZOMER- en WINTERKLEDING
CONFECTIE- en VRIJETIJDS KLEDING

KOM EN PROFITEER HENGELO TEL05753 1383



Nieuwe shirts voor dames s.v. Ratti

Afgelopen zondagmorgen ontving de volledige dames-selectie van s.v. Ratti nieuwe shirts van café-rest.
"De Herberg". Deze geste werd uiteraard zeer op prys gesteld. En nu maar hopen dat de punten ook keu-
rig "verzorgd" binnen gehaald worden.

Pyama ontbijt met frühschoppen
Met muzikale begeleiding van het Hanska Duo werd in het kader van de carnavalsfestiviteiten in "De
Herberg" een pyama-ontbijt gehouden. Hiervoor bestond een goede belangstelling. Hetzelfde kan
gezegd worden van het Rosenmontagsbal, welke eveneens bij de Herberg werd gehouden.

Willem Duyn slaagde erin de stem-
ming tot een hoogtepunt te doen stij-
gen, waarna het carnavalsorkest 'Take
it Easy" voor de rest zorgde.
Het seniorenkarnaval in residentie

"Schoenaker" was een gezellige ge-
beurtenis.
Het karnavalsfeest van "De Deur-
dreajers" werd dinsdagavond beslo-
ten met het Vastenavondbal.

Voor de muzikale medewerking zorg-
de het orkest "De Mafketels". Ook de
Stichting Jeugdsoos zorgde in het
Stampertje voor een paar gezellige
karnavalsdagen.

Nog enkele foto's van het karnaval

Uitslagen B.V.
Kranenburg
Op 17 februari speelde in Drempt Kra-
nenburg III haar partij tegen Tremc-
the II. De uitslag werd 40-29 in het
voordeel van de gastgever.
Op 19 februari pakte in Hoog Keppel
Kranenburg I de keu op tegen de Ruif
I. Het werd 39-30 in het voordeel van
de Ruif I.

Ook in Baak moest Kranenburg II
haar meerdere erkennen in Excelsior
IV. Het werd 35-34 in het voordeel
van Excelsior.
Kranenburg IV - de Keu V werd uitge-
steld.

Zege voor de Treffers
Door thuis met 8-2 van "Heen en
Weer" te winnen heeft het herentafel-
tennisteam van "De Treffers" kans ge-

zien op de eerste plaats te eindigen,
waardoor de Vordenaren gerechtigd
zijn om promotiewedstrijden te spe-
len, welke eind maart gehouden zul-
len worden.
In de ontmoeting tegen "Heen en
Weer" slaagden Reind de Heus en
Rolf Gaspar erin alle wedstrijden als-
mede het dubbelspel te winnen. Ge-
rard Krajenbrink kwam tot één zege.
Vanaf deze week wordt er elke don-
derdagavond onder leiding van een
ervaren trainer getraind.

met
Televisie

reparaties
» - direc»

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

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden tel. 05752-1000

Velocitas
Uitslagen wedstrijden teams Veloci-
tas: Velocitas 2 - Gazelle 4 5-6; Veloci-
tas 5 - Zavodo 5 10-1; DZC 3 - Veloci-
tas l 3-6; Oeken l - Velocitas 3 2-8;
Concordia l -Velocitas42-16; Zavodo
(dames) l - Velocitas 13-2.
Programma voor 13 maart: Velocitas l
- Halfweg 5; Velocitas 3 - Concordia 1;
Velocitas 4-Zavodo 6; DCBC 3 -Velo-
citas 2.

Puzzelrit
4De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zon-
dag 8 maart een puzzelrit. Zowel be-
ginners als gevorderden kunnen aan
deze rit meedoen.
De lengte van de rit is 45 kilometer.
Men kan vanaf 13.00 uur inschrijven
bij café Schoenaker aan de Ruurlose-
weg te Vorden.
De rit die is uitgezet door de heren B.
Regelink en J. Mennink voert de deel-
nemers geheel door de omgeving van
Vorden. Het is de eerste rit die meetelt
v'oor de jaarplaquette.

MAART
5 Reisje bejaardenkring
5 Kluwer Deventer Jong Gelre
6 Uitvoering Achtkastelendansertjes

Dorpscentrum
7 Binnensportdag de H

Zutphen, Jong Gelre
7 Binnensportdag Hanzehal
7 Feestavond LR en PC

De Graafschap
7 Hanen/eieren-aktie,

Vordens Mannenkoor
10 Gezamenlijke standsorganisaties

Vorden in de Herberg
13 Sporten Dorpscentrum, Jong Gelre
17 NCVB, ds. Mak, Zutphen
17 KPO
18 HVG Dorp, maandelijkse avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering muziekver. Concordia

Dorpscentrum
25 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
27 Kegelen Boggelaar, Jong Gelre
28 Toneelavond 1.1.v. Vorden

Dorpscentrum
31 HVG Dorp, ringvergadering
31 A.J.K., weiprod. fabriek in Borculo

APRIL
2 Bejaardenkring
2 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
3 Regio culturele wedstrijd, Jong Gelre

3 Musical Openbare basisschool
Dorpscentrum

4 Slotbal dansschool Veelers
Dorpscentrum

10 Tafeltennissen, Dorpscentrum
Jong Gelre

11 Warnsveldse Operette,
Dorpscentrum

14 NCVB, Mevr. N. van Oosten
14 KPO
15 HVG Dorp, maandelijkse avond
16 Paasmiddag bejaardenkring
18 Provinciaal culturele wedstrijd

Haren
22 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
24 Volleyballen, Dorpscentrum

Jong Gelre
25 Oranjevereniging Achterhoekse

avond, Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum

MEI
7 Bejaardenkring
8 Algemene Voorjaarsledenvergadering

Jong Gelre
9 Vlooienmarkt Concordia

13 HVG Dorp, afsluitingsavond
18 t/m 21

Avondvierdaagse
19 NCVB, Mevr. N. Benschop,

gedichten
20 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
21 Reisje bejaardenkring
31 Klootschieten bij de Boggelaar

Jong Gelre

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Runderstoofpot met uien
Het gerecht van deze week kan men met een beetje goede wil ook
hachee noemen. Maar dan wel een hachee waarin minder uien worden
verwerkt dan men gewoon is te gebruiken. Bij het gerecht smaakt
gekookte rode kool en ook alle andere koolsoorten heel goed.
Reken voor 4 personen op 600 gram iets doorregen runderstoofvlees.
Snijd het vlees in grote dobbelstenen. Strooi er wat zout en peper over.
Verhit 80 a 90 gram boter en wacht tot het schuim op de boter voor een
deel is weggetrokken . Bak het vlees er onder regelmatig omscheppen
aan alle kanten bruin in. Voeg tijdens het bakken, beetje voor beetje, 2
grote grof gesnipperde uien toe. Strooi er na het bakken door een zeefje
2 eetlepels bloem over. Voeg l a 2 uitgeperste teentjes knoflook toe en
schep alles enkele malen goed om. Voeg er 3/4 liter water (of 1/2 water
en 1/2 rode wijn), l '/2 eetlepel kruidenazijn, 2 laurierbladeren, 4 kruid-
nagelen en 6 zwarte peperkorrels aan toe. Laat alles aan de kook komen.

' Roer dan alles opnieuw goed door. Laat hierna alles in de met het deksel
goed gesloten pan in l'/2 uur tot 2 uur gaat stoven. Verwijder vóór het
opdienen de laurierbladeren en eventueel ook de kruidnagelen en de
peperkorrels. Voeg eventueel nog wat zout naar smaak toe. Dien het ge-
recht op in een voorverwarmde schaal en strooi er (niet noodzakelijk)
wat fijngehakte peterselie over.

Bereidingstijd: ± 2 uur
Energie per portie: ± 1880 kj (450 kcal)

Politie Varia
POLITIENIEUWS
Op dinsdag 17-2-'87 heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een personen-
auto en een bedrijfsauto. De bestuurder van de personenauto reed achteruit de
Raadhuisstraat op vanuit een uitrit. Vanaf de Dorpsstraat naderde de andere
bestuurder, die de andere bestuurder niet meer kon ontwijken. Gevolg was een
aanrijding. Alleen materiële schade.
Op zondag 22-2-'87, omstreeks 09.00 uur heeft een aanrijding plaatsgevonden
op de Baakseweg alhier, waarbij een personenauto vermoedelijk door de glad-
heid tegen een aan de rechterzijde van de weg staande boom botste. De auto
was total loss. De bestuurster is door een arts aan haar lichte verwondingen
behandeld.

Snelheidscontrole
Op 26 februari 1987 tussen 07.30 uur en 09.30 uur is er op de Baakseweg te
Vorden een snelheidscontrole gehouden. Tevens werd er 's middags tussen
14.00 uur en 16.30 uur op dezelfde plaats ook op snelheid gecontroleerd. In het
totaal werden 22 processen-verbaal uitgeschreven, waarbij de snelheden varië-
rend tussen de 97 km/u en 125 km/u.

Diefstal lasapparaat
Door een inwoner van Vorden werd bij de politie aangifte gedaan van diefstal
van een lasapparaat, merk Einhell. Waarde ongeveer fl. 700,-.

Aanrijding zonder gewonden
Op zaterdag 28 februari 1987 vond er op de kruising Zutphenseweg — Rondweg
een aanrijding plaats. Aanrijding werd veroorzaakt door de bestuurder welke
vanaf de Rondweg de Zutphenseweg op reed zonder hierbij voorrang te verle-
nen aan de bestuurder die over de Zutphenseweg reed. Betrof een aanrijding
tussen twee personenauto's.

Vernieling personenauto met verzoek om getuigen
Op zaterdag 28 februari 1987 tussen 12.00 uur en 16.00 uur is er op de Nieuwstad
te Vorden een personenauto vernield. In het rechter voorspatbord werd een
flinke deuk geslagen of geschopt. Verzocht wordt indien er mensen zijn die
getuige zijn geweest van deze vernieling, dat deze contact opnemen met de
politie, tel. 05752-1230.

Vernieling ruitenwisserstangen van personenauto
Op dinsdag 3 maart werd er bij de politie aangifte gedaan van vernieling van-de
ruitenwisserstangen van een personenauto, welke op de Boonk te Vorden ge-
parkeerd had gestaan in de voorafgaande nacht. De politie verzoekt getuigen
van deze vernieling contact op te nemen.

Diefstal van een vorkheftruck en een C.V.-ketel
Op 3 maart 1987 werd er door een inwoner 's-Heerenberg aangifte gedaan van
diefstal van een vorkheftruck en een C.V.-ketel vanuit een pand aan de Burg.
Gallestraat te Vorden. De diefstal heeft plaatsgevonden tussen 26-2-'87 en
2-3-'87.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden:
1. zwarte afsluitbare tankdop; 2. blauwe eigengemaakte portemonnaie, geen
inhoud; 3. klein wit/bruin hondje; 4. fietspomp (Gazelle); 5. l paar hand-
schoenen, rood; 6. plastic wieldop, zilvergrijs 'Turbo1; 7. l schaar; 8. zwarte La-
brador (reu); 9. strippenkaart; 10. wandelstok (hout); 11. diverse sleutels al dan
niet met etuitjes en hangers.

Verloren:
1. Eurocheque pas nr. 8920; 2. herenhorloge, chroomkleur merk Seiko; 3. gou-
den slavenarmband; 4. lederen handschoen (links/bruin); 5. weekabonnement
bus; 6. skibril merk 'Swans' (donkerkl.); 7. portefeuille met rijbewijs, 65+ kaart
etc.; 8. donker blauwe suède wand, lichte voering; 9. bruin lederen handschoen
(links); 10. blauw/grijs regenpak; 11. bruine portemonnaie f 125,-; 12. bruine
portefeuille, inh. rijbewijs, kentekenbewijs etc.; 13. blauwe dames enveloppe
portemonnaie f175,-, bankpas etc.; 14. gouden oorknop, rond model met klip;
15. rekenmachine, merk Toshiba; 16. wieldop van Nissan, grijs; 17. blauw
dameshorloge met zwarte band en normale wijzerplaat; 18. rode portemonnaie
f 15,-; 19. blauwe vuisthandschoen; 20. bruine knipportemonnaie, geen inhoud;
21. rode knipportemonnaie f80,-, Café 'De Berkelbrug1; 22. middelslag hond,
reu, kleur donkerbruin, luistert naar de naam Bas; 23. witte poes; 24. wit/bruine
poes met vlooienband; 25. tas met gereedschappen, spuitbussen, tangen, sleu-
tels en poetslappen; 26. parelketting met 2 zilveren slotjes; 27. zilveren bede-
larmbandje; 28. 2 vingerhandschoenen, paars met glimmende draad erdoor;
29. diverse sleutels al dan niet met etuitjes.


