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I" OPEN HUIS
V BIJ DE H.C.I.

Op vrijdag 21 maart van 14.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 22 maart van 10.00 tot 16.00 uur

met o.a. Show-demonstraties en voorlichting,
en heel veel speciale aanbiedingen

met vriendelijke voorjaarsprijzen.

stap voor-

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. v

Goede belangstelling politieke avond
Voor de in zaal De Herberg gehouden politieke avond, waarvoor de drie politfflfe partyen van Vorden,
CDA, WD en PvdA waren uitgenodigd, bestond een goede belangstelling. Deze avond werd georgani-
seerd door de plaatselijke standsorganisaties, te weten de ABTB, CBTB, GMvL, Jong Gelre, KPO en
NBvP. Leden van Jong Gelre hadden het idee om de fractievoorzitters uit te nodigen voor een praatje over
hun toekomstig beleid in de gemeente Vorden (zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen).
De avond werd geopend door voorzit- Het CDA beleid werd als tweede uit zou houden, iets dat de heren van
ter Abbink van de GMvL, die de spre-
kers voorstelde en erbij vermeldde dat
de heren ieder een kwartier spreektijd
zou worden gegeven.
De PvdA werd vertegenwoordigd
door de heer B. van Tilburg, die als
tweede op de PvdA lijst staat. H ij over-
handigde de heer Abbink het eerste
PvdA program, waarna hij een aantal
punten uitlichtte. Met name haalde
van Tilburg de agrarische zaken naar
voren, gezien het publiek, en sprak
over milieu, hinderwetten en mesto-
verschotten en het aandeel van de ge-
meente daarin.

de doeken gedaan door fractievoorzit-
ter en wethouder J.F. Geerken. Hij
bracht niet de moeilijkheden maar
juist de mogelijkheden naar voren bij
zaken als werkgelegenheid, het be-
drijfsleven, woningbeleid, ouderen -
jongerenbeleid. Geerken benadrukte
de belangrijkheid van het altijd en
goed overleggen met alle belangheb-
benden bij een bepaalde kwestie.

De VVD, bij monde van de heer H.
Tjoonk vormde de afsluiter voor de
pauze. Vooraf stelde hij vast, dat hij
zich keurig binnen de vijftien minuten

Tilburg en Geerken niet gelukt was.
In een snel tempo stipte hij verschil-
lende zaken aan met de mening van
de WD daarover. Het name vond de
heer Tjoonk het belangrijk dat de ge-
meentepolitiek zich project gericht
bezig houdt, in hoofdlijnen en niet te
erg in details moet treden. De ge-
meente moet snel en adequaat kun-
nen reageren en beslissen en zich niet
verliezen in bestemmingsplannen wij-
zigingen en vergunningen stelsels.
Na de pauze was er een politiek forum
met daarin de heren Tjoonk (WD),
Geerken (CDA) en Voortman (Pv-

Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 18 maart 1986 om
19.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde komt
onder meer:
- krediet ten behoeve van energiebe-

sparende maatregelen in het ge-
meentehuis;

- wijziging legesverordening 1984;

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 18 maart a.s.
om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- vaststelling bestemmingsplannen

Wilhelminalaan 1985 en Zutphen-
seweg 1985;

- wijziging verordening behandeling
bezwaar- en beroepschriften ge-
meenteraad Vorden;

- realiseren invalidenparkeerplaats
Hoetinkhof.

De commissie Openbare Werken ver-
gadert op dinsdag 18 maart a.s. om
19.45 uur in het gemeentehuis. Aan
de orde komt onder meer:

- krediet ten behoeve van de uitvoe-
ring van energiebesparende maat-
regelen in het gemeentehuis.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande
aan de opening v/d vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel de bibliotheek als
het gemeentehuis.

2. Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
aan La Toscana ijsbereiding te Arn-
hem vergunning verleend voor het
venten met ijs gedurende de zomer-
maanden.
Aan Simavi is vergunning verleend
voor het houden van een collecte van
17 tot en met 22 maart a.s.

3. Militaire oefeningen
Gedurende de periode van 17 tot en
met 20 maart zullen er onder meer in
deze gemeente militaire oefeningen
gehouden worden. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van losse munitie. Par-
ticulieren hebben toestemming ver-
leend tot het betreden van hun terrei-
nen.

4. Videoscherm t.b.v. verkiezingen in
het dorpscentrum.
In het dorpscentrum zal ten behoeve
van de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart a.s. een
groot videoscherm geplaatst worden,
zodat aldaar de uitslagen over het ge-
hele land gevolgd kunnen worden.

dA). Dit forum werd geleid door een
buitenstaander, de heer M.G. Vrielink
uit Eibergen.
Het forum gaf antwoorden opvragen
die het publiek schriftelijk kon stellen.
Actuele zaken als de landbouwproble-
matiek, de mestoverschotten, bomen-
beleid kwamen aan de orde. Getracht
werd een ieder een zo goed en bevre-
digend mogelijk antwoord te geven.

Veertig-jarig jubileum
Hervormde
Vrouwengroep
De Hervormde Vrouwengroep afde-
ling dorp heeft dezer dag haar veertig
jarig jubileum gevierd. De viering van
het jubileum vond plaats in De Voor-
de, waar zo'n 55 dames aanwezig wa-
ren om dit heugelijke feit te herden-
ken. Begonnen werd met een koffieta-
fel, waarna 's avonds de dames Mar-
kink uit Lochem optraden.
Zij waren bereid om op te treden om-
dat andere dames wegens omstandig-
heden niet konden komen.
De dames Harkink brachten een aan-
tal liedjes, in het dialect, soms met be-
geleiding van een accordeon. Bij de
laatste liederen werd zelfs gejodeld.
De avond was door het enige optre-
den van de dames Harkink bijzonder
geslaagd.

Plattelandsvrouwen
Op woensdagavond 19 maart wordt
een bijeenkomst gehouden waarbij de
fa. Lammers is uitgenodigd om de
nieuwste mode te tone
Er zal geshowd worden
den.

WEEKENDDIENSTEN

Jeugddienst met een lach
Zondagavond zal er in de Gerefor-
meerde kerk weer een interkerkelijke
jeuddienst worden gehouden. Deze
keer zal de dienst worden geleid
door ds. J. Woltinge uit Lochem.
De muzikale medewerking komt van
de gospelroep "Nieuw leven". Het
thema is: "Je bent jong en...?*'
De dienst zal in het teken staan van
het begrip "Lachen". Je kunt iemand
uitlachen, schamper en laatdunkend.
Maar je kunt ook van dankbaarheid en
vreugde lachen. Valt er nog wel te la-
chen in de kerk, in deze tijd, in je le-
ven...?
De interkerkelijke jeugdwerkgroep
hoopt, dat veel jongeren en ouderen
deze dienst zullen meebeleven.

Creatieve jongerenavond
o.Lv. Will Colenbrander
Vrijdag 14 maart a.s. zal de tweede
jongeren Open Huis-avond worden
gehouden. Deze avond staat in het te-
ken van creativiteit.
De Vordense beeldend kunstenaar/
consulente beeldende vorming Will
Colenbrander zal deze avond verzor-
gen.
Na een dia-presentatie over het wer-
ken met klei kan iedereen onder haar
leiding zelf allerlei werkvormen met
klei uitproberen. Alle jongeren van 16
jaar en ouder zijn welkom in de CJV-
ruimte achter de Geref. Kerk.

Doopviering in de Dorpskerk
Twee kleine kinderen zullen aan-
staande zondag in de Hervormde
Kerk het teken van de Doop ontvan-
gen. "O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam", zegt het
lied van de Cantorij, kinderen van de
zondagsschool en gemeente de dope-
lingen toezingen.
Aan het begin van de dienst staat de
bekende Psalm 43, waarbij de Cantorij
een tegenstem zingt, gemaakt door
cantor-organist Rudi van Straten.
Nóg meer muzikale medewerking
verleent het Zutphense koor "Laus
Deo", waar één van de doopouders lid
van is. Samen met de gemeente zin-
gen zij als lofzang "O hoogte en diep-
te, looft nu God", en verder twee ge-
deeltes uit de Deutsche Messe van Fr.
Schubert.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De Schriftlezing is de vervolglezing
uit Jozua, ditmaal hoofdstuk 2. Een
vreemde vrouw uit Jericho wordt in-
gelijfd bij het volk van het verbond. Zo
worden er uit alle volkeren en leeftij-
den steeds weer mensen toegevoegd
aan de stoet die op weg is Gods land
van vrede te beerven.

Wehme
De weeksluiting op de Wehme wordt
a.s. zaterdag 19.30 uur geleid door pas-
toor J. van Zeelst.

Kontakt met de kerk in
Oost-Duitsland
Vanwege de Hervormde Gemeente te
Vorden wordt er een tweede bijeen-
komst gehouden, die gewijd is aan het
wel en wee van de kerk in Oost-Duits-
land. Deze bijeenkomst vindt plaats
op a.s. maandag 17 maart 's avonds 8
uur in "de Voorde" (In het Kerkblad
stond per abuis 27 maart vermeld).
Op deze avond zullen we horen, hoe
vanuit een bepaalde kerkelijke ge-
meente, namelijk die van Haaksber-
gen, regelmatig kontakt wordt onder-
houden met de gemeente van Bad-
Üben in de DDR en wat die bezoeken
zowel voor Oost-Duitse als Neder-
landse kerkleden betekenen.
Vanzelf komt dan aan de orde de
vraag, of en zo ja, hoe ook vanuit Vor-
den kontakt met een gemeente in
Oost-Duitsland kan worden gezocht.
Want de kerk in de DDR ziet gretig uit
naar oekumenische kontakten met
het Westen, om bemoedigd en ge-
sterkt te worden in het geloof.
En het zou wel eens kunnen zijn, dat
die kontakten ook een bemoediging
en uitdaging betekenen voor de kerk
in het Westen. Deze avond begint a.s.
maandag om 8 uur en duurt tot ca.
10.15 ur. Ieder is hier van harte wel-
kom.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: E. Saman en
A-S.C. Nipius; T. Klein Ikkink en J.B.
Dinkelman.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: H. Nijland, oud 78
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Woord en Communie-
dienst. Zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 16 maart "Judica" 10.00 uur ds.
K.W.H. Klaassens, m.m.v. de Cantorij. Be-
diening van de H. Doop.
19.00 uur herv./geref. Jeugddienst in de
Gereformeerde Kerk. Ds. Woltinge uit Lo-
chem, m.m.v. d&Gospelgroep "Nieuw Le-
ven",

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 16 maart 10.00 uur ds. H J. Zwarts,
Apeldoorn.
19.0 uur ds. J. Woltinge, Lochem. Interk.
Jeugddienst in Geref. Kerk m.m.v. Gospel-
groep "Nieuw Leven".

WEEKENDDIENST HUISARTS
15 en 16 maart dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogefok 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
van9.15tot laOOuuren 17.45tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 15 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Verder de gehele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
15 en 16 maart G. Jelsma, Lochem. Tel.
05730-1870.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752M487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. 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 085452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



MOOI WERK
BOUWTECHNIEK
Metselen - Timmeren - Schilderen

MECHANISCHE TECHNIEK
Machine-bankwerken - Constructie-bankwerken - Lassen

CONSUMPTIEVE TECHNIEK
Brood - Banket - Koken - Serveren.

Op onze school kun je al genieten van bezig te zijn in de techniek. Je kunt kiezen
tussen: — een praktische richting;
- een praktisch/theoretische richting voor doorstuderen aan bijvoorbeeld MTS.
Wat je ook kiest: de kansen op werk worden in de techniek ieder jaar beter.

R.K. SCHOOL VOOR
TECHNIEK EN AMBACHT BORCULO
School voor Technisch Onderwijs
Wessel van Eyll-laan D 152 RJ Borculo
Telefoon: 05457-1413

LENTE EXPOSITIE
15 maart -10 april
KERAMIEK
van Nel Breeschoten; Mies Fer-
guson; Joke Oosterhof en Bar-
bara Siedsma.

'TWEMELTJE
Kieftendorp 2, Hengelo G ld.
Geopend dagelijks van 12-5
uur, behalve maandag en don-
derdag.

Te koop: Racefiets, Raleigh
Record.
Tel. 05750-20728.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

W.M. Voortman
- Versterking van

recreatie en toerisme
- voor een dorps-

centrum waar men
gezellig en veilig
kan winkelen.

PvdA 2

GLAZEN
BRUG

12 t/m 22 maart

MARGA MINCO

De glazen brug

GRATIS
bij aankoop van 19,50
aan boeken.

Zolang de voorraad
strekt.

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

WA J. Lichtenberg
• Verkeersveiligheid

fietsers Ruurloseweg

• Kleine kernen
leefbaar houden

• Goed kontakt met belan-
genverenigingen
kleine kernen

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Zomerhuisje aan het Brielse
meer alle comfort.
Tel. 01810-13354.

Te koop: gaskappen 4
steens, propaan, voerton-
nen, voor pluimvee inh.
75 en 25 kg. Drinkkelkjes
5 en 3 liter en thermosta-
ten bij:
J.H. HELMINK,
Dorpsstraat 24, Wichmond.
Tel. 05754-290.

Kies de
Keurslager

10 t/ m 15 maart
1 kg rundergehakt

4 hamburgers f 11,80

UW VOORDEEL 5,-
KEURSIAGER

VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

EEN EIGEN
ZWEMBAD?

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Te koop: 1.03.8 ha bouw-
land met singel en weg, gele-
gen aan de Wildenborchse-
weg, Ruurlo. Kad. bek. gem.
Ruurlo sect. i. 1936.
Briefjes inleveren voor woens-
dag 19 maart a.s. vóór 8 uur bij:
GJ.RIJKENBARG,
Margrietlaan 21,
7261 CC Ruurlo, tel. 2604.
Gunning onder voorbehoud.

Te koop: zeer ruime wengé
kast met t.v. plateau (links,
draaibaar) b. 2.45 x h. 1.85. 's
avonds na 6 uur.
Weerdslag 93, Zutphen.

De rode potlood aan een
touwtje in het stemhokje
kleurt het liefst één hokje
van

PvdA Lijst 2 rood.

Videotheek Pasman
Rijksstraatweg 17 - Warnsveld - Tel. 25583.

Openingstijden: 16.30 - 20.00 uur
Weekends: 14.00 - 20.00 uur

Ook movie-box verhuur
af 10,- per dag.

Komt U maar eens vrijblijvend onze
prachtige collectie

FIETSEN
kijken en proberen. De gehele serie
1986 modellen is binnen, in
schitterende kleuren.

Gazelle
Peugeot
Multi-cycle
Tot ziens bij:

Tweewielerbedrijf

Kuypers tel. 1393

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Wegens ziekte, zo spoedig mo-
gelijk een flinke hulp ge-
vraagd, bij ouder echtpaar
voor 2 morgens in de week.
Brieven onder nummer 50-1
Bureau Contact Vorden.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler i
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tei. 6634

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

WEEKEND AANBIEDING:

Vruchten pensee's
't winkeltje in vers brood en banket

urin
Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Bent U al bekend met

hydrocultuur
van Uw planten?

Voor inlichtingen naar Uw specialist

Gebr. Kettelerij B.V.
Zutphenseweg 64 -Tel. 05752-1508
b.g.g. 2054 - 7251 DL Vorden

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interiearadviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

u zet uw spaargeld
liever niet vast.

En wilt tóch een hoge rente?

de Timmerieë
RESTAURANT A CAFÉ

Arie Maalderink _
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld ïel.05751-336

Spelen - marathon
in 10 wedstrijddagen, vrijdags om de week

gestart op 28 februari.
Darts - sjoelen - blaasvoetbal

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

Spanning, sensatie, humor, gezelligheid.
Vrije toegang

Is het stemlokaal
te ver voor u

en wilt u worden
gehaald en gebracht?

Een telefoontje
is voldoende

bel 1427

_
PATENTREKENING

Rente+Premie tot

zonder vastzetten

C/w spaargeld
blijft vrij

opneembaar.
Zonder boete

of kosten.

Rekening
soort
Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

f. 2.500,-

f. 5.000,-

f. 10.000,-

Basis*
rente

3'/4

3'/4

3'/2
4

Premie*
rente

l'/4

l'/2

l>/4

Totaal
rente

3'/4%

4</2%
5 %

5>/4%

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

wijzigingen in minimumsaldi en rentetarieven voorbehouden.

A.S. BRUIDSPAAR
Overgewaaid uit Zweden een zeer exclusieve manier

om uw bruidsalbum in een modern fotojasje te steken.
Kom eens vrijblijvend langs of bel eerst of er

nog een plaatsje vrij is. Gewoon doen!

FOTO-STUDIO HANS TEMMINK
HENGELO

Spa/straat 10a - telefoon 05753-2386

Ga ook patentsparen
bij de bank met de ~

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland Hogelandsmgel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek Rijnstraat 56 -
Wesselerbrmk: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Dnenerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Drlene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij U kennis
van de geboorte van ons doch-
tertje
HELMIN A THERESIA

We noemen haar:

MINKE
Rob Hartman
Janny Hartman-

Berendsen

Vorden, 8 maart 1986
Hoetinkhof 247
Vorden.

Dankbaar en blij geven wij U
kennisvan de geboortevan on-
ze zoon en broertje
JEROEN GERBEN

We noemen hem

JEROEN
Maarten Bargeman
Ina Bargeman-

Steenblik
Mark

7251 RR Vorden,
10 maart 1986
Strodijk 1.

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal.

Dankbetuiging:

Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij mochten ontvan-
gen, zowel schriftelijk als per-
soonlijktijdens zijn ziekte en na
het overlijden y^n onze lieve
vader en opa

GERHARDUS
JOHANNES
GARRITSEN

betuigen wij onze oprechte
dank.

Jan en Anny
Diny en Nico
Anny en Gerard
en kleinkinderen.

J.F. Geerken
Aanwezige werk-
gelegenheid behouden

Ondersteuning scholing/
werkervaringsprojekten

Projekten starten voor
langdurig werklozen

15 maart DROPPING
Stichting Deldens Buurtfeest,
start 20.00 uur, Spiekerweg 6,
inleg f 5,-.

Ik zoek voor ongeveer een jaar
een kamer, eventueel met
pension.
Tel. reacties op no 2289 te Vor-
den tussen 17.00 en 18.00
uur.
J. Peters, 't Vaarwerk 1.

M. Aartsen-
den Harder

• Toewijzingsnormen
bouwbeleid aanpassen

• Bouw premie C-wonin-
gen voor jongeren

• Kleine scholen
in stand houden

Hierbij delen wij U mede, dat de heer

H. J. KONING

per 21 maart e.k., zijn funktie als direkteur
van onze vereniging, wegens pensionering
gaat beëindigen.

Het bestuur van de Verenigde Landbouw
Coöperaties "De G raaf schap" B A. teRuurlo,
nodigt U uit voor een afscheidsreceptie op
vrijdag 21 maart a.s. van 14.30 uur tot
17. QO uur, in hotel "Bakker ", Dorpsstraat 24
te Vorden.

Namens het bestuur:
Fr. Sieverink, voorzitter
LA. Harmsen, sekretaris.

Ruurlo, 13 maart 1986.

Ja, in de H ere verheugde
zich haar hart,
ja, op zijn Heilige Naam
vertrouwde zij.
Naar Psalm 33 vers 21

Heden overleed onze lieve vriendin

RIENKE ELSINGA

op de leeftijd van 59 jaar.

Mayfield HeightsOh. USA: J. Dijkman
M.G. Dijkman-Vixseboxse

Voorschoten: H. Dijkman-Garssen
Vorden: A.E.C. v.d.Hell-v.d. Molen
Vorden: G. van der Hel

Utrecht, 7 maart 1986.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter kennis van
belangstellenden, dat van 14 maart 1986 tot 28 maart
1986 ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Za-
ken, ter inzage ligt een voorstel aan de gemeenteraad tot
onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte
zandweg, gelegen tussen de Oude Zutphenseweg en de
Almenseweg, terlengte van ca. 40 meter.
Bezwaarschriften tegen dit voorstel kunnen binnen de
genoemde termijn bij de gemeenteraad worden inge-
diend.

Vorden, maart 1986.
Burgemeester en wethouders.
De secretaris.
Mr. A.H.B, van Vleuten.

De burgemeester.
Mr. M. Vunderink.

Muziekdag Vorden
Besturen of afgevaardigden van
muziek- en zangverenigingen worden
uitgenodigd voor een bespreking en
het vaststellen van een datum.

Na het succes van vorig jaar, willen wij
deze muziekdag weer gaarne
prolongeren.
U wordt uitgenodigd op maandag
17 maart in café-rest. de Herberg om
half acht.
Bij verhindering gaarne bericht aan de
heer van Goethem, tel. 2879 of de heer
Weevers, tel. 1404.

H et bestuur WV

SIMAVI-KOLLEKTE
van 17 maart tot 23 maart voor
directe medische steun in dejderde
wereld
HELPT SIMAVI HELPEN
U blijft toch niet achter?

Op vrijdag 14 en zaterdag
22 maart a.s. geeft de
toneelgroep
„Vierakker-Wichmond" haar

JAARLIJKSE
UITVOERING

in 't Ludgerusgebouw te Vierakker.
Aanvang 19.30 uur. Opgevoerd zal
worden: „De grote Leugen", een
toneelspel in vier bedrijven door Joop
Spit. Kaarten in voorverkoop bij:
Krijt Superette te Wichmond
Jansen Kruidenier te Vierakker
en 's avonds aan de zaal.

De

Openbare Bibliotheek

GESLOTEN
wegens herinrichting van maandag 24
maart tot dinsdag 1 april.

Van te voren kan men extra boeken
meenemen.

Bouw en Houtbond FNV
Paasverzilvering

op dinsdag 18 maart van 19.00
tot 21.00 uur.

Voor R.B.S. laatste te goed staat, en
voor de schilders V.T.U. formulier
meebrengen.

De P.V. Het Hoge 16.

Woensdag 19 maart is er weer een
lezing over wat

BIJENSTUIFMEEL
KAN BETEKENEN VOOR UW GEZONDHEID

Dat is meer dan u denkt.

Plaats: d'Olde Smidse, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Aanvang 20.00 uur.
Spreker: de heer J.M. Bergsma uit Tilburg.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

— alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
* siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Verhinderd zelf te stemmen?
Doe het dan per volmacht,

maar dan wel door iemand die ook

PvdA Lijst 2
stemt

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

Aanbiedingen do, vrij en zat 13,14 en 15 mrt.

Grote hollandse

komkommer
VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

kilo geschrapte

Krje|_

aardappeltjes

0,95
MAANDAG

17 maart
500 gram

gesneden
groene kool

0,95

DINSDAG
1 8 maart
500 gram

gesneden

raapsteeltjes

1,95

WOENSDAG
1 9 maart
500 gram

gesneden
h o II. andijvie

1,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

De WD komt naar u toe
Geen vervoer op 19 maart?
De WD brengt u naar het
stembureau. Bel naar 2172

óf 2801.

1 O t/m 1 5 maart
1 kg rundergehakt

4 hamburgers f 11,80
UW VOORDEEL 5,-

KEURSLAGER

VLOGMAN

De Keurslager v - •
Verstandvan j '.'.'.l
lekker vlees /

O. Wempe
- meer invloed voor

organisaties op
gebied van sport en
welzijn

- een goed beleid voor
ouderen.

PvdA 2

AUTO-RADIO
STUK...?

EEN GOEDE
VAKKUNDIGE REPARATIE

BIJ:

HIFI -TELEVISIE-VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56
Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: Fiat Ritmo 65 CL,
bouwjaar 1979 (sept.). Km.-
stand 66.000. Zeer goed on-
derhouden.
Het Vaarwerk 13, Vorden.
Tel. 1516. Na 16.00 uur.

ATTENTIE!
Voor de aanstaande feestda-
gen verse haantjes, kip,
eieren, enz. Vanouds bekend
Poeliersbedrijf
ROSSEL,
Nieuwstad 45, Vorden.
Tel. 1283.

Wie kan mij helpen aan een
kamer, bovenverd. of een
deel van een huis met eigen
keuken en douche. In of net
buiten Vorden. Ik ben 19 en
werk in een bej. tehuis.
Tel. 05752-1881.

Zojuist ontvangen: ruime keu-
ze sieraden, de nieuwe voor-
jaarskleuren.
BAZAR SUETERS,
Dorpsstraat 15, Tel. 3566.

STRIPPENKAART
NODIG?
BAZAR SUETERS,
Dorpsstraat 15, Tel. 3566.

Kiezen is goed, maar
stemmen is beter.
Stem daarom in elk geval
en... as 't effe kan op een
kandidaat van:

PvdA Lijst 2.

Wie is in het bezit van
een premie toewijzing

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

Het type BW 5000 kost f 112.000,— all in.
inkl. GIW garantie, exkl. bouwkavel.

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

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

Wij houden vrijdag 14 maart INFO-AVOND
van 19.00 uur - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

KARBONADE - ZOVEEL U WILT
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de Timmerieë
RESTAURANT* CAKE

Arie Maalderink
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Lochconrweg 16-7231 PI)\Varnsu-ld Tel.05751 -336

KARBONADE - ZOVEEL U WILT
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! ZAALNIJHOF l
presenteert:

de

zaterdag 12 april
zaal open vanaf 19.30 uur

bel 08343-1234
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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.



B. v. Tilburg
- voor een beleid

waarin de verschil-
lende belangen op
evenwichtige wijze
zijn verenigd.

- behoud van groen
en bomen.

PvdA 2

17 JAAR?

Nu theorieles voor
auto of motor (per comp.)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

RUURLO

Open huis
met grote voorjaarsshow

Zaterdag 15 maart van 11.00-17.00 uur.
Beroepsmannequins, een dress-man, jongens en meisjes showen
modellen uit onze dames-, heren- en kinderkollekties.
Gratis toegang, gratis drankjes en hapjes.

Voorjaarsopeningsaktie

10%
van uw bedrag in waardebonnen

Bij aankoop vanaf 25,-
ontvangt u

Alleen op konfektie.
Deze aktie loopt van vrijdag 14 t/m 29 maart (Paaszaterdag).

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
•• is te huur bij : MQ

Schildersbedrijf - verfwinkel'

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

05752-1567

De jeugdigen van nu
zijn de ouderen van straks.
Zorg daarom dat ons dorp

leefbaar blijft en stem

PvdA Lijst 2

Wie heeft er nog spulletjes
voor de rommelmarkt van
Stichting Deldens Buurtfeest,
Graag een telefoontje naar
05752-1333 of 05753-2381.

15 maart DROPPING
Stichting Deldens Buurfeest,
start 20.00 uur, Spiekerweg 6,
inleg f 5,-.

complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

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

't Is en blijft uw
eigen spaargeld,
dan moet u 't ook
kunnen opnemen

wanneer u maar wilt.
Bij de Rabobank kunt

u altijd direct, contant over
uw geld beschikken. Want
het is en blijft nu eenmaal
uw eigen geld.

U kunt het gewenste
bedrag uiteraard ook
laten overschrijven naar uw
rekening.

Spaar-Vlij, Spaar-Groei,
Spaar-Plan

Ook voor u heeft de
Rabobank de juiste spaar-
vorm, die perfect aansluit op
uw wensen en financiële
situatie. Spaarvormen waar-
bij u altijd direct over uw
geld kunt beschikken. Op
elk moment

Bij de Spaar-Vrij-Rekening is het spaartegoed
altijd vrij opneembaar. Bij de Spaar-Groei-

Rekening kunt u tot maximaal f3.000,- per maand
vrij opnemen.

Voor hogere bedragen bij de Spaar-Groei-
Rekening en bij opnamen van de Spaar-Plan-
Rekening worden u kosten in rekening gebracht.
\\knneer u het ons echter tijdig laat weten, is ook
bij deze rekeningen de opname vrij van kosten.

Kom nu Sparen bü de Rabobank
Wanneer ook u verzekerd wilt zijn van duidelijkheid
in sparen, goed spaaradvies, directe beschikbaar-
heid, goede rente en gunstige voorwaarden, open
dan meteen een spaarrekening bij de Rabobank.

Rabobank
geld en goede raad

0011

OTTEN KAMPIOEN!
Jazeker, kampioen op de tienkamp!
De tienkamp meubelen.
Bestaat uit volgende onderdelen:

1. lage prijzen
2. topkwaliteit
3. topmateriaal
4. zitkomfort geweldig
5. garantie op konstruktie
6. ruime keuze
7. meubels op maat
8. meubels naar uw eigen wens
9. inruil oude bankstel mogelijk

10. eigen bezorgdienst

Een waardige kampioen niet waar?
De meubelkampioen uit Halle.

Rechtstreeks van ons aan U!
Eiken meubels: degelijk, onverslijtbaaren stijlvol, in
verschillende modellen. Bekleding in vele soorten stof
of leer.

Kom eens kijken en overtuig uzelf van uw voordeel.

Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie.

Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
Stoelen, tafels, fauteuils, bankstellen, kasten, bedden in de verkoophal, in de
fabriek, van

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

Geef een
gezond beleid ook

in Vorden
de beste kans

Stem daarom op
19 maart

WD 3
Pannenset
Tefal
Twee handige pannen ieder
met 2 schenktuiten.
Inh. 1 steelpan 0 14 cm. en
1 koekepan 0 26 cm.
Natuurlijk met de bekende
Teflon anti-aanbaklaag.
Van 47,50 voor

EIERSERVEÉRSET
Schaal van wit aardewerk voor 10
eieren met peper en zoutstel.
Een leuk paaskado
van 11,95 voor AIRPOT

Handige pompkan voor uw warme
of koude dranken. Inh. ca. 1,9 Itr.
Witte mantel met grijs/rose
bloemdekoratie.
Normaal 24,95
en nu voor

'i yrijb/ruse

16?°

barendsen Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 1261



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 13 maart 1986

47e jaargang nr. 50

Overgenomen uit Graafschapbode van zaterdag 1 maart.

Een dom dorp, zo in de trant van
bij de eerste melkbus rechtsaf

Vordense
zich in de kou staan

ongeren voelen

VORDEN- Het is bovenal lachen
geblazen met de twintigjarige Man-
anne Smit en de evenonde Berdi
Weustenenk. Maar eigenlijk vertel-
len ze - tussen veelvuldige giechel-
buien door -, dat er voor jongeren in
Vorden in werkelijkheid maar bar
weinig valt te lachen.

„Een echt dom dorp is het hier,"
vindt Marianne. „Zo in de trant van
bij de eerste melkbus rechtsaf..." Na
te zijn uitgeproest doet Berdi er nog
een schepje bovenop: „Vorden zal
wel nooit wat worden..."

Vanwaar die negatieve opstelling.
„Niks negatief," vinden ze. „Het is
gewoon zo. Wat gebeurt hier nou
voor jongeren van ónze leeftijd.
Niets toch zeker."

Als de twee vriendinnen uit willen,
zullen ze toch naar Zutphen en
Groenlo moeten. Maar liever gaan ze
inog naar Arnhem. Naar de Koren-
markt. Want Vorden heeft hen op dit
gebied totaal niets te bieden.

Ze zijn het roerend met elkaar
eens; die twee goedlachse vriendin-
nen: „Het is hier net of je op een
eiland zit. En je went er ook niet
aan."

Gaan de vriendinnen stemmen?
„Jazeker. Voor de eerste keer. Op de
PvdA. Want waar moet je anders op
stemmen als je een andere politieke
wind door de gemeente wilt doen
waaien?"

Marianne en Berdi staan beslist
niet alleen in hun opvatting, moet
CD A-raadslid mevrouw M. Aartsen-
den Harder bevestigen. „Ja, ik weet
dat Vorden door de jongeren wordt
aangeduid als ,D.D.'; hetgeen staat
voor 'Dom Dorp.' We hebben als ge-
meente een tijdje een sociaal-cultu-
reel werker gehad om de zaak wat op
te peppen. Maar dat sloeg totaal niet
aan. Daar is het eigenlij k tot nu toe bij
gebleven."

„Helaas/* vindt de ook twintigjari-
ge Erica Eykelkamp. Er gebeurt hier

werkelijk heel weinig voor jongeren.
Je kunt naar café De Herberg m de
Dorpsstraat. Maar dat is ook het eni-
ge. Naar de jeugdsoos in het Dorps-
centrum ga je als wat jonger bent.
Daar hebben ze clubs voor twaalf tot
veertien jaar en van zestien tot acht-
tien."

Als Erica uitgaat, fietst ze daar-
voor naar het vijf kilometer verder
gelegen Hengelo, waar twee disco-
theken zijn. In het eigen dorp zoekt
ze ,vertier' in de fitness-club, die bij
gebrek aan andere voorzieningen
door nogal wat jongeren wordt be-
zocht. „Het is de enige ontspanning
buiten de sportverenigingen," zegt
Erica.

Eenjaar of twee geleden wilde een
horeca-ondernemer uit een naburig
dorp een discotheek beginnen in
Vorden, vlakbij de spoorlijn. Dat
ging niet door, omdat de bewoners
van de wijk daar in de buurt geluidso-
verlast vreesden. De ondernemer
werd dus een hinderwetvergunning
geweigerd.

Ingezonden mededelingen KPOvpigde leerzame
^^^^ ^^^^ s~\f*\ i "i n /^ •**-* /"\

7-3-'86.
(buiten verantwoording van de redactie)

Geachte redactie van Contact.

WAAROM HET ANONIEME ARTIKEL IN UW BLAD?

G raag een reactie n.a.v. het geplaatste artikel waarbij u doet voorkomen dat twee
giechelende meiden de hele middenstand, VVV, enz. op kunnen blazen.
In de eerste plaats, de uitspraken geplaatst in de Graafschapbode zijn beslist niet
uit mijn mond gekomen.
Mogelijkheden om positieve dingen over Vorden te vertellen werden door de
verslaggever gelijk van tafel geveegd. Over plaatsing van het interview is ook
niets gezegd.
Het door u geplaatste artikel vind ik dus zeker niet op zijn plaats en u volgt hier-
door de voetsporen van de Graafschapbode, wat voor een echt Vordens blad
zeker niet gewenst is.

Marian Smit.

Geachte redactie, Vorden, 8-3-'86.

Gaarne wil ik reageren op uw berichtgeving in Contact betreffende een uit-
spraak van een (volgens u) "domme giechelende meid" tijdens een interview in
de Graafschapbode van zaterdag l maart jl .
a. Uitspraken zoals: "Vorden een dom dorp", zijn door mij niet gedaan. Dit is

volledig voor rekening van de redactie van de Graafschapbode.
b. Ik vind het erg kinderachtig dat de schrijver zijn naam niet onder het stuk

heeft gezet, mijn naam stond toch ook volledig in de'krant.
Tevens moet ik u zeggen dat het nooit mijn bedoeling is geweest om Vorden af te
kraken. Bij enige positieve uitspraken van mij werd gelijk geantwoord: "Dat hoe-
ven we niet te weten", waardoor alles wel erg negatief is overgekomen.
Een protestbrief is er daarom van onze zijde naar de Graafschapbode gezonden.
Wel hou ik vol dat er voor onze leeftijdsgroep weinig gelegenheid is om eens
gezellig uit te gaan.
Ik zou het zeer op prijs stellen dat u dit met mijn volledige naam eronder in uw
krant van 12 maart a.s. zou willen publiceren.

Met vriendelijke groeten,
Berdi Weustenenk

NASCHRIFT REDACTIE

Ten eerste, het artikel is niet anoniem. Als een artikel in Contact wordt geplaatst
en er staat geen naam onder, dan is de eindredactie hiervoor verantwoordelijk.
Bij ieder artikel wat hij schrijft of binnen krijgt behoeft hij zijn naam niet te ver-
melden.
Ten tweede, of de betreffende dames het gezegd hebben ja of neen, dat is een
zaak tussen hen en de Graafschapbode. Als de journalist van deze krant dan een
stuk plaatst om Vorden naar beneden te halen dat is dan voor zijn verantwoor-
ding, in ieder geval niet prettig voor zijn Vordense abonnees.
Ten derde, als reactie is het gewoon een weergave van wat er gepubliceerd is in
de Graafschapbode. De vele telefoontjes en brieven, alsmede de persoonlijke
bezoeken aan ons kantoor van verontruste en boze Vordenaren hebben de
redactie doen besluiten om het artikel te plaatsen.
Als de brieven welke deze mensen wilden plaatsen door ons zonder meer waren
opgenomen, was het te veel in de emotionele sfeer getrokken. Zodoende heb-
ben wij in overleg met deze mensen zelf een artikel geplaatst en zoveel mogelijk
weergegeven hoe men zich gegrieft voelt door de gedane uitspraken. Deze men-
sen hebben ons na plaatsing van het artikel verzekerd dat dit een juiste weergave
is van het door hen bedoelde.
Wij drukken een gedeelte van het artikel uit de Graafschapbode hierbij af omdat
veel mensen hebben gevraagd waar het nu eigenlijk om gaat. Niet iedereen is
namelijk geabonneerd op de Graafschapbode. Men begreep niet goed waar het
om gaat. Wij hadden dit beter direkt bij het artikel kunnen plaatsen.
De redactie vindt het prettig en korrekt van de dames Marian Smit en'Berdi
Weustenenk dat zij gereageerd hebben. Het getuigt van durf om voor de waar-
heid uit te komen. Dat hen door een journalist woorden in de mond zijn gelegd
welke zijn niet zo bedoelden, vinden ook wij betreurenswaardig. Dat veel Vorde-
naren hun woonplaats niet laten bedoezelen is alleen maar toe te juichen.
Aan ons Vorden moet men niet komen.

causene
Ondanks de voorspelde gladheid der
wegen w^toch een veertigtal dames
naar zaall^loenaker gekomen om de
heer J. Oudsen uit Vorden te horen
vertellen over zijn werk en over de
manuele therapie.
De opleidmg en studie voor manueel
therapeuj^l een zeer zware studie.
Een bez^|aan de manueel thera-
peut kan slechts via een verwijsbrief
van de arts. De heer Oudsen doceert
aan de universiteit in Nederland en
ook Amerika. Ook geeft hij lessen aan
artsen en verpleegkundigen.
De leden van de KPO hebben het er-
varen als een boeiende avond, waarbij
zij een heldere kijk kregen op het mo-
gelijke werk van de manueel thera-
peut.
Op 6 mei gaat de KPO haar jaarlijks
reisje maken. Ditmaal gaat het reisje
richting Brabant, waarbij o.m. de ge-
restaureerde St. Jan in Den Bosch
wordt bezichtigd en een bezoek wordt
gebracht aan een klokkengieterij in
Asten. Er zijn nog enkele plaatsen
voor de liefhebbers vrij.
Dinsdag l april komt de Nederlandse
Brandwondenstichting naar zaal
Schoenaker. Dan wordt via dia en het
gesproken woord uitleg gegeven over
het werk van deze stichting.

Politienieuws

Aanrijding met schade
Op de kruising Ruurloseweg/Wilden-
borchseweg ontstond vrijdagmiddag
een aanrijding tussen een personen-
auto en een bestelwagen. Mevr. S. uit
Vorden, komend van de Wilcten-
borchseweg bemerkte te laat dat ach-
ter een uit de richting dorp komende
personenauto nog een bestelauto
reed. Deze raakte zij vol in de flank.
Haar auto werd daarbij totaal vernie-
tigd, althans het kentekenbewijs werd
door de Rijkspolitie ingenomen. Ge-
lukkig geen persoonlijk letsel.

Diefstal rij/adel
Uit een schuur in het buitengebied is
afgelopen week tussen donderdag en
zaterdag een tweetal rijzadels ont-
vreemd. De dief koos uit een vijftal za-
dels de twee beste. Deze vertegen-
woordigden een waarde van f 2000,-
e n f 1500,-.

Tweemaal op de bon
Wegens het doorrijden na een aanrij-
ding afgelopen vrijdag werd een inwo-
ner van Vorden door de Rijkspolitie

aangehouden. Bij die aanhouding
bleek ook dat de auto waarmede de
aanrijding was geschied onverzekerd
was. De auto van S. uit Vorden, stond
op de Hoetinkhof geparkeerd. Deze
werd aan de rechterzijde in elkaar ge-
drukt en opzij geschoven.

Grafïti
Op diverse plaatsen in ons dorp wordt
de grafiti-spuitbus gehanteerd. O.a. de
sporthal, de school De Vordering, een
garage en een werkkeet van de ge-
meente werden beklad.

Deze uit Amsterdam overgewaaide
"kunst" is verboden, aldus de Rijkspo-
litie. De Rijkspolitie zal streng optre-
den tegen deze vorm van kunstuiting.

Veel jeugd op
feestavond
Kranenburgs Belang
Ook dit jaar was de feestavond van
Kranenburgs Belang goed bezocht,
waarbij het opviel dat vooral de jeugd
goed vertegenwoordigd was. De to-
neelvereniging Krato nam het eerste
deel van de avond voor haar rekening.

De twee-akter"Een raar stelletje men-
sen" bracht de zaal in een vrolijke
stemming en het applaus na afloop
was verdiend. Na een uitgebreide ver-
loting volgde een geanimeerd samen-
zijn. De Woodpeckers zorgden voor

stemmings- en dansmuziek tot in de
kleine uurtjes.

Eerste Paasdag organiseert Kranen-
burgs Belang weer de traditionele
eierzoekwedstrijd voor de jeugd in het
Jonkersbos.

Vrijdagavond 14 maart a.s. organi-
seert Jong Gelre voor haar leden een
volleybal avond. Het ligt in de bedoe-
ling om goed te oefenen om zo in con-
ditie te zijn voor de Provinciale Bin-
nensportdag die op 22 maart plaats-
vindt . Jong Gelre neemt met twee da-
mes en twee herenteams deel aan de-
ze sportdag.

TWEEDE ZAAK IN WINTERSWIJK GEOPEND

Modeshow Lammers
goede mode, ook voor tussenmaten

Lammers Mode heeft maandag twee modeshom gegeven in zaal Bakker. Drie mannequins toonden
goede mode voor het voorjaar en de zomer. Lammers heeft speciale grote maten en alle tussenmaten in
zijn collectie. De prijzen zijn zeer acceptabel. Optiek Siemerink werkte aan de show mee met een collec-
tie klassieke- en moderne brilmonturen. B loemsierkunst D ijkerman had de zaal opgefleurd met enkele
mooie bloemstukken met lentebloemen er in verwerkt.
Lammers-Mode heeft 27 februari een
tweede zaak geopend in de Mister-
straat in Winterswijk. In die zaak treft
men hetzelfde assortiment kleding
aan als in het Vordense modehuis:
een keur aan japonnen met een klas-
sieke belijning, maar qua kleurstelling
aangepast aan de modekleuren van
dit seizoen. Veel japonnen hebben
een loopplooi in het voorpand.
Het modehuis heeft veel tweedelige
pakjes en japonnen met jasjes voor de
koelere dagen, waaronder tricot pak-
jes in pasteltinten.
Voor de niet meer zo jonge vrouw zijn
de kleuren rustig gehouden, zoals grij-
ze en roze tinten, soms in combinatie

met aqua blauw en daarnaast de zon,
zand en steenkleuren: geel, beige,
ecru en bruin. De ieder jaar in het mo-
debeeld terugkerende donkerblauw/
witte en zwart/witte combinaties ont-
braken ook nu niet.
Voor de jongere vrouwen heeft mode-
huis Lammers een aantal bla/.erpak-
ken in de collectie in de kleuren aqua,
tomaat-rood, lila en de voor dit sei-
zoen zeer moderne ruitmotieven. Bij
sommige pakken hoort een rok met
rondom plooien of speels aangezet
aan een glad heupstuk en opzij met
knopen gesloten. Er zijn ook rokken
met een lang open split of met enkele
plooien.

Voor hoog zomerse dagen werden en-
kele rokken met grote bloemmotie-
ven en erbij passen topjes geshowd,
met een bijbehorende blouse in een
effen kleur.

"Eindeloze mode", zo betitelde lady-
speaker Mevr. Matthijsen de mooie
( imi t a t i e ) alcantara coats en mantels
in rookblauwe kleur. Regenmantels
werden ge/ien in veelal licht grijze t in-
ten.

Direct na de shows konden de gasten
passen en kopen, want in de zaal ston-
den grote rekken met kleding opge-
steld.

Q65 en Armand naar Hengelo (Gld.)
tijdens reünie Beatclub "Square" en
Discotheek "Invention"
Op vrijdagavond 18 april organiseert oud-disc-jockey Cor ten Barge, tegenwoordig eigenaar van de Her-
berg te Vorden, een groots opgezette reünie in zaal Concordia te Hengelo Gld. Beatclub "Square" draaide
tussen 1965 en 1969 eens in de drie a vier weken in de grote zaal van Concordia met bekende groepen zoals
Q65, Golden Earing, Motions, Outsiders, Cats en Livin Blues. Ook de zanger Armand maakte twee maal
zijn opwachting. Naast de organisator van deze reünie bestond het bestuur van de beatclub toendertijd uit
Henk en Wim Boerman en Tonnie Kroezen.
Soortgelijke clubs uit die tijd waren:
Turn (Kranenburg); Walhalla (Zel-
hem); Route 66 (Ruurlo); Shabby
(Doetinchem) en Candellight (Keij-
enborg).
Daarna begon ook voor Cor ten Barge
het discotheek-gebeuren "Invention"
in datzelfde Concordia, hetgeen voor
hem eindigde in 1979. Andere disc-
jockeys uit die tijd waren o.a. Dinant
Lubbers, Wim Tesselaar en Wim Be-
rendsen.
Op de avond van de reünie zal ook een

stand worden ingericht met wat oud
materiaal van vroeger zoals posters,
ledenboek enz. Ook oude gegevens
van clubs uit die tijd wordt met be-
langstelling tegemoet gezien, waar-
van de plakboeken van Walhalla-Zel-
hem al zijn toegezegd om te worden
doorgebladerd.
Medewerking op 18 apr i l wordt ver-
leend door de groepen "Chess Blues
Band", Q65 en de zanger Armand, ter-
wijl de pauze's zullen worden opge-
vuld dooreen drive-in-discotheek met

oud disc-jockeys Wim Tesselaar en
Cor ten Barge.
Speciale gast op deze avond is een vas-
te bezoeker van het eerste uur: Hen-
dr ik Haverkamp.
Kaarten voor deze avond zijn maar
liefst op 9 voorverkoopadressen ver-
krijgbaar. Voor deze avond wordt een
minimum leeftijd van ca. 23 jaar aan-
gehouden.
Voor meer informatie: tel. 05752-
2243.



P.v.dA. afd. Vorden
De P.v.dA afd. Vorden heeft een programma voor de komende 4 jaren
opgesteld. Eén en ander zoals hieronder omschreven. Voor belang-
stellenden is er op aanvraag een compleet programmaboekje verkrijg-
baar.

1. Lokaal bestuur
1.1. De P.v.d.A. wil zich sterk maken vooreen samenleving waarin alle
mensen zich gelijkwaardig kunnen voelen en waarin de verschillende
belangen op evenwichtige wijze met elkaar in overeenstemming zijn.
Daartoe staat zij een slagvaardig en doorzichtig beleid voor, waarop de
kritische burger zijn inbreng moet kunnen hebben. De raadsleden van
de P.v.d.A. zijn daar altijd op aanspreekbaar.
1.2. De agrarische belangen en die van nijverheid, middenstand en
toerisme zullen onze blijvende aandacht hebben, evenals een goed en
gezond leefmilieu, waarin plaats is voor de toenemende vraag van
vrijetijdsbesteding, sport en kuituur.
1.3. Aan de specifieke vraagstukken van buurtschappen - in het bij-
zonder die van de Kranenburg - dient extra aandacht te worden gege-
ven, met de mogelijkheid van inbreng van de burgers.
1.4. Het lokaal bestuur vereist een goed voorbereide besluitvorming,
passend in een meerjarenbeleid. Een deskundig ambtelijk apparaat,
dat zich voor zijn inzet verzekert weet van een politieke brede basis is
daarbij een eerste vereiste. Een zelfde inzet, deskundigheid en politie-
ke verantwoordelijkheid dient in het kollege van B&W aanwezig te zijn.
Evenals de bereidheid om de gemeenteraad - en waar mogelijk de be-
trokkene burgers en organisaties - zo vroeg mogelijk bij de beleids-
voorbereiding te betrekken.
1.5. Het kollege van B&W zal als dagelijks bestuur van de gemeente
moeten steunen op een werkbare meerderheid. Daarnaast moet er
ruimte zijn voor een minderheidsstandpunt. De fraktie die niet in het
kollege is vertegenwoordigd mag niet in een extra verzwakte positie
geraken t.o.v. het kollege. Tijdige informatie aan de raad, een belang-
rijke rol voorde raadskommissies bij de beleidsvoorbereiding, alsme-
de ambtelijke ondersteuning kunnen daarbij helpen.
De fraktie die geen wethouder heeft, zou een gestruktureerder overleg
met het kollege dienen te hebben, teneinde de bestaande informa-
tieachterstand weg te werken.
1.6. Aan het gemeentebestuur worden steeds hogere eisen gesteld
om zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Dit stelt
hoge eisen aan de toegankelijkheid van het bestuur. Het verschaffen
van informatie aan de burgers is een belangrijk middel om de demo-
kratische besluitvorming goed te laten verlopen. Om het beleid en de
veelvoud van regelingen en wetgeving te 'vertalen' voorde burgers is
een gemeentelijk voorlichtingsbeleid van groot belang. Uitbreiding en
verbetering van de gemeentelijke voorlichting wordt dan ook noodza-
kelijk geacht.
1.7. De organisatie van het gemeentelijk apparaat moet publiekge-
richt en flexibel zijn opgezet. Kritische aandacht voor (te veel) regelge-
ving dient daarbij betrokken te worden.

2. Financiën en ekonomie
2.1. De gemeenten worden stelselmatig gekonfronteerd met eenzij-
dige door het rijk getroffen maatregelen, die hun bestuurlijke moge-
lijkheden in de wortel raken. Op de uitkering uit het gemeentefonds is
en wordt fors gesnoeid. De financiën van de gemeente staan derhalve
onder grote druk door voornoemde korting en door afwenteling van
kosten, zoals die van de W.S.W. en Bijstandswet. Er zal dan ook meer
naar doelmatigheid van het bestaande beleid moeten worden ge-
streefd dan naar uitbreiding. Het beleid dient gericht te zijn op een
jaarlijkse sluitende begroting.
2.2. Grote terughoudendheid wordt betracht bij de aanpassing van
gemeentelijke tarieven en belastingen. Aanpassingen dienen getoetst
te worden aan de wenselijkheid en noodzakelijkheid en zijn pas aan-
vaardbaar als het voorzieningennivo in het geding is.
2.3. Een aktief kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen
en retributie dient gevoerd te worden, teneinde de lagere inkomenska-
tegoriën te beschermen. Bovendien steunt de P.v.d.A. de landelijke
initiatieven vanuit de gemeenten om meer geld beschikbaar te krijgen
voor de gemeenten.
2.4. In het licht van een spaarzaam beleid zullen investeringen en re-
serves op hun efficiency en wezenlijke doelstellingen moeten worden
doorgelicht. De gemeenteraad zal duidelijke-sociaal rechtvaardige-en
betaalbare prioriteiten moeten stellen.
2.5. In verband met de schaarste aan middelen is het systeem van al-
leen een meerjarenraming (investeringsschema) niet meer geheel toe-
reikend. Toevoeging van prioriteitenbepalingen analyses van bestaand
beleid dient onderdeel van meerjarenbegroting te zijn.

WERKGELEGENHEID
2.6. Het beleid is gericht op de instandhouding van de bestaande
werkgelegenheid het stimuleren en het bieden van faciliteiten aan met
namen lichte industrie en dienstverlenende bedrijven.
2.7. De werkgelegenheid bij de gemeente wordt gehandhaafd en zo-
nodig uitgebreid en met deeltijdbanen zo veel mogelijk uitgebouwd.
Toetsing op de doelmatigheid van de bestaande organisatie is noodza-
kelijk.

2.8. De gemeente ondersteunt en stimuleert lokale werkgelegen-
heidsinitiatieven, zoals bedrijfsverzamelgebouwen voor startende on-
dernemers en niet direkt loonvormen projekten. De gemeente zorgt
voor een werkgelegenheidsfonds van voldoende omvang.
2.9. De gemeente neemt een aktieve houding in bij het realiseren van
praktijk-ervaringsplaatsen voor werkloze jongeren.
2.10. Met G.A.B., Kamer van Koophandel, ondernemers, werkne-
mers en werkgeversorganisaties worden goede kontakten onderhou-
den t.b.v. een arbeidsmarktbeleid. Of een dergelijk overleg ook for-
meel gestalte diente te krijgen, wordt in studie genomen.
2.11. Instandhouding van het winkelapparaat wordt met kracht na-
gestreefd.
2.12. Privatisering van gemeentelijke taken wordt alleen dan overwo-
gen wanneer minimaal voldaan wordt aan voorwaarden van:
- grotere doelmatigheid;
- positief budgettair effekt;
- handhaving van nivo en kontinuïteit van de dienstverlening;
- geen gedwongen ontslagen voor het personeel van de gemeente.

3. Ruimtelijke ordening volkshuisvesting/verkeer
3.1. Verbetering van het centrum van het dorp zal een goede onder-
steuning moeten zijn voor een plezierig verblijfsklimaat en voor gezel-
lig en veilig winkelen. Voldoende parkeerruimte in en nabij het cen-
trum is geboden. De aankleding en verzorging van deze omgeving ver-
dient extra aandacht. Uitgekiende bevoorradingstijden dienen in sa-
menwerking met het bedrijfsleven bevorderd te worden zolang de
'achterom' door het beekdal niet gerealiseerd is. In dit verband is be-
houd van groen en bomen van groot belang voor bescherming van het
milieu. Vestiging van industrie dient op het industrieterrein plaats te
vinden. Het industrieterrein zou beteren aantrekkelijker ingericht kun-
nen worden. Met bestaande bedrijven binnen de bebouwde kom zal
goed en vruchtbaar overleg noodzakelijk zijn bij het realiseren van uit-
breidingsplannen of bedrijfsverplaatsing.
3.2. Aansluitend bij ontwikkelingen in diverse samenlevingsvormen
zal gezocht moeten worden naar andere en nieuwe woonvormen.
Daarbij zal extra aandacht worden gegeven aan zgn. een- en tweeper-
soonshuishoudens en aan woningen en woonvormen voor ouderen.
Vooral voor ouderen en minder validen wordt dichtbij de voorzienin-
gen gebouwd, in en nabij de dorpskern.
3.3. De omleiding van doorgaand vrachtverkeer verdient aanhouden-
de zorg. De besluitvorming tot heden kan wel eens meer problemen
veroorzaken dan knelpunten oplossen. De fraktie van de P.v.d.A. zal
konstruktief blijven meewerken aan elke noodzakelijke wijziging en
heroverweging van het verkeersbeleid, zonder dat de financiële posi-
tie van de gemeente en alle betrokken hoofdbelangen daardoor onre-
delijk worden geschaad.
3.4. De bereikbaarheid van het winkelapparaat in het centrum van
het dorp en de verkeersveiligheid hebben beide hoge prioriteit. Voor
het lichte en langzame verkeer zal ruime parkeergelegenheid nodig
zijn.
3.5. Bestemmingsverkeer moet voorrang hebben op doorgaand ver-
keer. Woon- en verblijfsgebieden dienen afgeschermd te worden. De
veiligheid in de woonwijken mag niet in gevaar komen door zgn. sluip-
wegen. In meerdere wijken zullen verbeteringen nodig zijn ter vergro-
ting van het leefklimaat. Er dienen verantwoorde speelvoorzieningen
in de wijken aanwezig te zijn.
3.fl̂ l̂et ondernemingen en industriën die in de bebojBKde kom
ndBcakelijkerwijs veel verkeer met zich meebrengen zal in r̂ed over-
leg naar maatregelen worden gezocht om het totale verkeer binnen de
kom te ontlasten.
3.7. Ter verbetering van de begaanbaarheid neemt de gemeente het
onderhoud over van eigenaar-onderhoudsplichtigen tegen betaling

afkoopsom. Mi
n het kader van het f ietsenpadenplan moet aandacht ̂ ^en voor

aansluitende fietsroutes. Het fietspad langs de Ruurloseweg verdient
voorrang.

TOERISME
3.9. Bevordering van toeristische voorzieningen en uitbreiding daar-
van dient gerealiseerd te worden zonder onaanvaardbare schade toe
te brengen aan landschap en milieu. Ruimte voor rekreatieve sport-
beoefening en sportieve rekreatie moet bij voorkeur centraal gesi-
tueerd zijn.
3.10. Plannen rond de ekonomische versterking van het zwembad
c.a. zouden tenminste moeten leiden tot versterking van de selektie-
ve faciliteiten voor het toerisme. In het kader van deze plannen dient de
invoering van toeristenbelasting overwogen te worden. De werkzaam-
heden van de V.V.V. verdienen meer ondersteuning en een grotere fi-
nanciële bijdrage.

MILIEU
3.11. Milieuvervuiling moet aan de bron worden bestreden. Daartoe
wordt het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' gehanteerd.
Milieugevaarlijke en hinderlijke bedrijven moeten uit de woonomge-
ving verdwijnen.
Streven naar een beter wegbermbeheer door o.a. minder klepelen en
meer te maaien.
Behoud en onderhoud van kleinschalige landschapselementen.
Optimaal gebruik van de subsidie-mogelijkheden voor aansluiting van
het buitengebied op de riolering.

4. Welzijn
4.1. Het welzijnsbeleid krijgt thans nog in hoofdzaak gezicht door
rijksbijdrageregelingen voor b.v. sociaal-kultureelwerk en emancipa-
tiewerk. Op het terrein van het welzijnswerk krijgt de gemeente in de
nabije toekomst een meer zelfstandige rol, als gevolg van overheve-
ling van taken. De gemeente dient naar een samenhangend en doel-
treffend geheel (specifieke) welzijnsvoorzieningen te streven en daar-
aan vorm te geven.
De organisaties op het welzijnsterrein moeten hieraan mede gestalte
kunnen geven. Van een gemeentebeleid mag verwacht worden, dat
het richting geeft aan terrein groepen die, gelet op de maatschappelij-
ke omstandigheden en ontwikkelingen extra aandacht nodig hebben.
4.2. De instelling van een bestuurskommissie (ex. art. 61) kan daar-
voor een funktioneel instrument zijn. Deze kommissie heeft de be-
voegdheid besluiten te nemen binnen het kader van een welzijnsplan
dat is vastgesteld door de raad. Voor specifieke voorzieningen als flan-
kerend ouderenbeleid, emancipatiewerk, jeugd, jongerenwerk, e.d.
hebben werkgroepen een zelfstandige funktie. Vrijwilligerswerk
staat hierin centraal. Indien gewenst laat de kommissie zich adviseren
door deskundigen.

l
OUDEREN
4.3. In het kader van een flankerend ouderenbeleid bevordert de ge-
meente:
- het zelfstandig blijven wonen van ouderen door rekening te houden

met verschillende huisvestingsvormen (b.v. groepswonen);
- de deelname van ouderen aan sport en sportieve rekreatie (ver-

warmd zwembad);
- aangepast vervoer voor ouderen;
- aanpassing van bestaande woningen voor ouderen en gehandicap-

ten;
- het tot stand brengen van een alarmeringssysteem;
- maaltijdverzorging in groepsverband, mede t.b.v. behoud van socia-

le kontakten.

KUNST EN KULTUUR
4.4. De overheid, ook de plaatselijke overheid, heeft tot taak, niet om
de kunsten te sturen, maar om ze te stimuleren door ze materieel en
immaterieel de ruimte te geven door:
- het voeren van een kunst- en kunstenaarsbeleid;
- het bevorderen van zowel de amateuristische als de professionele

kunstbeoefening;
- integratie van de kunst in de gebouwde omgeving. Inschakeling

kunstenaars in de gebouwde omgeving via de percentage-regeling;
- verbetering en uitbreiding van opdrachtenbeleid. Gebruik maken

van provinciale- en rijksmogelijkheden;
- muziekonderwijs;
- volkskultuur;
- filmvoorstellingen;
- kunstzinnige vorming en creativiteitsontwikkeling dienen aange-

pakt te worden binnen sociaal-cultureelwerk en onderwijs.
4.5. JHet bibliotheekwerk is een essentiële welzijnsvoorziening, aan-
gezien het in belangrijke mate bijdraagt tot de ontplooiing en mondig-
heid van de burgers. B ij de plaats van het openbaar bibliotheekwerk op
het terrein van de informatie verzorging dient met name aandacht be-
steed te worden aan nieuwe media, zoals video en technologische ont-
wikkelingen op automatiseringsgebied (aansluiting op datanetten).

CAI
4.6. Het centraalantennesysteem is dringend aan vernieuwing toe.
Het moet voldoen aan de moderne eisen van goede ontvangst en een
zo breed mogelijke programmakeuze bieden voor een betaalbare bij-
drage.

EMANCIPATIE
4.7. De gemeente ondersteunt en stimuleert emancipatieaktiviteiten
in Vorden. Bij beleidsbeslissingen van de gemeente wordt rekening
gehouden met emancipatie aspekten. Bij de gemeentelijke voorlich-
ting dient nadrukkelijk aandacht gegeven te worden.
- her- en bijscholingsmogelijkheden voor vrouwen;
- studiemogelijkheden voor vrouwen met een uitkering;
- sociale wetgeving in het algemeen.

5. Onderwijs
5.1. Algemeen.
In een goed onderwijsstelsel dient gezorgd te worden voor een geva-
rieerd aanbod van onderwijs. De plaatselijke overheid dient de verant-
woordelijkheid ten volle te dragen. Het gemeentebestuur draagt als
schoolbestuur volledige verantwoordelijkheid voor het openbaar on-
derwijs.
5.2. Gelijke kansen.
Ons onderwijs heeft zich ontwikkeld van een voorziening voor weini-
gen tot een voorziening voor velen, maar dat betekent niet dat iedereen
gelijke kansen heeft. Kinderen uit minder bevoorrechte bevolkings-
groepen hebben minder kansen op een lange onderwijsweg. Meis-
jes hebben minder kansen dan jongens en kinderen van etnische min-
derheden weer minder dan Nederlandse kinderen.
Het onderwijs dient aan de aanleg en kapaciteiten van de leerlingen
recht te doen.

Zuivelfabriek Vorden
wordt overgenomen door Coberco
Tachtig procent van de leden van de Coöperatieve Zuivelfabriek Vorden zyn vorige week woensdagavond
akkoord gegaan met een bestuursvoorstel om een fusie aan te gaan met Coberco. Dit houdt in dat de
fabriek eind 1986 zal sluiten. De werkgelegenheid van de 25 personeelsleden komt niet in gevaar. Zy kry-
gen allemaal hij Coberco een baan aangeboden.
Hoewel direkteur H. Spijkerman ui-
teraard niet blij is met de sluiting van
de fabriek is hij toch duidelijk tevre-
den over het principe-kontrakt dat
met de Coberco is gesloten.

"Ik vind het een goeie oplossing. Door
de superheffing ontvangen we van de
leden steeds minder melk. De kosten
worden te hoog en ik vrees dat we in
de toekomst met een te lage melkprijs
worden gekonfronteerd. Bovendien is
de kaasmarkt erg zwak.
In het belang van de boeren en ook in
het belang van de werkgelegenheid
van het personeel lijkt mij deze fusie

met de Coberco een erg goeie zaak",
aldus Spijkerman.
Direkteur Spijkerman zal in de toe-
komst dus zelf ook een andere funktie
gaan bekleden. "Voorlopig is het nog
niet zover. Er is nog genoeg te doen.
Bovendien verlaat de kapiteit als laat-
ste het schip", zo zegt hij.
Het is op dit moment nog niet duide-
lijk wat er met de gebouwen gaat ge-
beufen. De mogelijheid bestaat dat
het bestuur het pand zelf nog ver-
koopt. Lukt dat niet dan neemt Co-
berco het pand over. In dat geval
wordt het ook verkocht of het wordt
gesloopt.

Adverteren kost
geld-

Niet adverteren
kost meer

geld!!!


