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worden gehouden, tegelijk in de Herv.
en in de Geref. kerk, met als thema
"verstoppertje spelen".

deren dat doen, maar midden in het
leven. Iemand die»zoekt en tegelijk
zich verstopt.

Gezinsdienst en
verstoppertje spelen
A.s. zondag zal er een gezinsdienst

De schriftlezing is uit Johannes 1:43- Hoe zal die iets kunnen vinden?
52. Daar zien we ook een voorbeeld
van verstoppen en zoeken.

Het lied dat we in elk geval hopen te
Nietmeer als een spelletje, zoals kin- zingen is Psalm 33:1, 2 en 5.

Gemeentenieuws
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. Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal

A. Stemmen in een stembureau naar
keuze van de kiezer.
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat bij de aan-
staande verkiezing van de leden van
de tweede kamer der Staten-generaal
een kiezer toegestaan is zijn stem uit
te brengen in een stembureau naar
keuze. Daarbij gelden de volgende be-
palingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK:
1. Ter secretarie van deze gemeente

zijn kosteloos verkrijgbaar formu-
lieren voor verzoekschriften om in
een stembureau naar keuze aan de
stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoek moet uiterlijk 14 da-
gen voor de dag der stemming, dus
uiterlijk op 7 mei 1986, door de kie-
zer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar hij
op de dag der kandidaatstelling (8
april 1986) in het kiezersregister is
opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan de verzoeker is toege-
staan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
oproepingskaart, die daardoor
wordt omgezet in een kiezerslegiti-
matie.

B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn oproepings-

kaart kan de kiezer ook, in plaats
van een schriftelijk verzoek te
doen, zich onder overlegging van
zijn oproepingskaart vervoegen ter
secretarie van de gemeente, waar
hij op de dag der kandidaatstelling
(8 april 1986) in het kiezersregister
is opgenomen, om deze te doen
omzetten in een kiezerslegitima-
tiekaart. Dit kan geschieden tot op
de vijfde dag voor die van de stem-
ming, dus uiterlijk op 16 mei 1986.

De kiezer, die in het bezit is van een
kiezerslegitimatiekaart, kan zich ter
uitoefening van zijn kiesrecht aanmel-
den in een stembureau van zijn keuze
binnen Nederland. Nadere inlichtin-
gen worden ter gemeentesecretarie
verstrekt.

B. Stemmen bij volmacht.
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van
de tweede kamer der staten-generaal
een kiezer toegestaan is bij volmacht
te stemmen. Daarbij gelden de vol-
gende bepalingen.
A. MACHTIGING OP
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Ter secretarie van deze gemeente

zijn kosteloos verkrijgbaar de for-
mulieren voor de verzoekschriften
om bij volmacht te mogen stem-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
dp de veertiende dag voor de dag
der stemming, dus voor of op 7 mei
1986, door de kiezer worden inge-
diend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag der
kandidaatstelling (8 april 1986) in
het kiezersregister is opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer aan de verzoeker is toege-
staan in een stembureau naar zijn
keuze aan de stemming deel te ne-
men.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden, moet
op de dag der kandidaatstelling zijn
opgenomen in een kiezersregister.

5. Bij inwilliging van het verzoek ont-
vangt de gemachtigde een vol-
machtlegitimatiekaart, waarmee

hij zich kan aanmelden in een
stembureau van zijn keuze binnen
Nederland.

B. MACHTIGING DOOR
OVERDRACHT VAN DE
OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van

een verzoekschrift in te dienen, na
ontvangst van zijn oproepings-
kaart, tot en met de dag der stem-
ming, zelf een andere kiezer mach-
tigen voor hem te stemmen, door
zijn oproepingskaart aan die kiezer
over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen ge-
machtigde moet op de dag der kan-
didaatstelling (8 april 1986) in het-
zelfde stemdistrict staan ingeschre-
ven als de kiezer die de volmacht
geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in het stemdistrict
waar hij staat inschreven, uitbren-
gen.

Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men. De volmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trekken of in
persoon aan de stemming deel te ne-
men.
Nadere inlichtingen worden ter ge-
meentesecretarie verstrekt.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

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

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. Uilenreef, Kostede-

weg 9, voor het verbouwen van de
zijgevels.

2. Aan de heer H. te Velthuis, Indu-
strieweg 6, voor het verbouwen en
verplaatsen van een berging.

3. Aan de heer T.J. Hamer, 't Heeg-
ken 3, voor het bouwen van een
schuur/garage.

4. Aan de Rabobank, Zutphenseweg
26, voor het vergroten van een
bankgebouw.

3. Verleende vergunning
voor een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nederlandse hartstichting ver-
gunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 14 tot en met 19 april aanstaan-
de.

4. Vergadering gemeenteraad
op 15 april aanstaande

Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zullen onder
meer de volgende onderwerpen aan
de orde komen:

- onderzoek geloofsbrieven en toe-
lating van raadsleden voor de zit-
tingsperiode 1986-1990;

- afstand recht van eerste koop van
een perceel grond gelegen aan de
Nieuwstad;

- vaststelling sociaal-cultureel pro-
gramma 1986;

- beleidsplan en begroting 1986 Al-
gemeen Maatschappelijk Werk
"De Graafschap";

- vervanging grondfrees;
- renovatie centraal antennesy-

steem;
- uitbreiding personeel buitendienst

gemeentewerken;
- overeenkomst met de stichting

muziekschool Zutphen e.o.;
- krediet voor de aanleg van een 5-tal

picknickplaatsen langs de 8-kaste-
lentocht, alsmede de kosten van
bewegwijzering van de 8-kastelen-
tocht.

Ten aanzien van het punt: "renovatie
centraal antennesysteem" wordt het
volgende opgemerkt.
Het huidig^centrale antennesysteem
in VordeijH|ldoet niet meer aan de
hedendaa^^eis en is aan vervanging
toe. Via de "kabel" worden de F.M. ra-
dio-programma's en de televisiepro-
gramma's doorgegeven. In Vorden
staan vijf afzonderlijke inrichtingen,
te weten:^É|
- 3 mast^rin plan Boonk
- l mast in plan Zuid;
- l mast in het Molenplan, waarop

later de wijken Brinkerhof en Hoe-
tinkhof zijn aangesloten.

Voor het exploiteren van een centrale
antenne-inrichting is een machtiging
van de P.T.T. vereist. Deze machtigin-
gen worden bij voorkeur aan de ge-
meenten afgegeven. De gemeente
kan de machtiging echter aan anderen
overdragen.

In verband met de gebleken belang-
stelling door particuliere onderne-
mingen voor exploitatie van de cai is
aan:
— Gamog - Cai n.v.
- Stichting Cai Zutphen en
— de firma Scheurink.
een prijsopgave gevraagd.

De betrokken bedrijven hebben een
aanvangsvergoeding opgegeven van
respectievelijk f 17,05, f 14,25 en
f 13,20 per maand. Er worden dan 10
tv en via FM 14 radiozenders doorge-
geven. Dit bedrag dient door degene
die een aansluiting krijgt, te worden
betaald.
Het college van burgemeester en wet-
houders stelt de gemeenteraad thans
voor een keuze uit deze aanbiedingen
te maken.

5. Militaire oefeningen
Op 16 en 17 april zullen er onder meer
in deze gemeente militaire oefenin-
gen gehouden worden. Partikulieren
hebben toestemming verleend tot het
betreden van hun terreinen. Er zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie.

6. Economische versterking
sportcomplex

De heer Van Geenhuizen heeft het
gemeentebestuur bericht dat hij de
economische versterking van het
sportcomplex niet ter hand zal ne-
men. Naar zijn mening is een renda-
bele exploitatie niet mogelijk. De heer
Van Geenhuizen maakt de weg vrij
voor andere kandidaten. Om niet on-
nodig tijd te verliezen hebben burge-
meester en wethouders inmiddels
met de meest serieuze gegadigden
een afspaak gemaakt voor verder
overleg.

Mestproblematiek
Op 14 april gaat de GMvL afd. Vorden
ook deelnemen aan een demonstratie
op het Binnenhof.
Met collega's uit het gehele land gaat
men de "noodklok luiden".
Men wil op deze wijze kracht bijzetten
aan de grote bezwaren die de agrariërs
hebben tegen de meststoffenwet e.d.
Voor opgave zie elders Contact.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Honderd jarige mevr. Smit-Friicknick
heeft een bloeddruk van een jonge meid

Het zal je maar overkomen. Honderd jaar worden en dan van de dok-
ter te horen krijgen datje een bloeddruk hebt van een jonge meid. Dit
overkwam mevr. Smit-Frücknick die donderdag 10 april ter gelegen-
heid van haar 100e verjaardag in zaal "De Olde Smidse" een receptie
zal geven.
Ja gezond is ze, mevr. Smit. Weliswaar
een beetje doof maar verder ontgaat
haar niets. Lezen in het grote letter-
boek doet ze nog altijd met veel ple-
zier. Breien heeft ze ook nog tot op
zeer late leeftijd volop gedaan. Haar
kleinkinderen en achterkleinkinderen
waren er maar wat blij mee. Mevr.
Smit heeft twee dochters, acht klein-
kinderen en 19 achterkleinkinderen.
Tegenwoordig woont zij (al zo'n tien
jaar) bij haar dochter Aaltje (mevr.
Huizinga) aan de Hoetinkhof 2 in Vor-
den. Van geboorte is zij Groningse.
Mevr. Smit is geboren in Niebert een
plaats in de nabijheid van de stad Gro-
ningen. Toen ze trouwde verhuisde ze
met haar man naar Midwolde onder
de rook van Leek. De werkzaamhe-
den waren zeer afwisselend.
Het echtpaar Smit runde een café
Daarnaast had men een boerderij. De
heer Smit was in die tijd een regionaal
bekend hengstenhouder. Ruim zestig
jaar is mevr. Smit in Midwolde geble-
ven. Ook vierde ze hier haar 50-jarig
huwelijk.
Overigens stamt zij uit een ijzersterk
geslacht. Mevr. Smit komt uit een ge-
zin van acht kinderen. Frappant is dat
al haar broers en zusters boven de 80
zijn geworden. Momenteel is er nog
één zus in leven. Deze is 95 jaar en
woont in Canada. Mevr. Smit is de
oudste inwoonster van Vorden.

GEBOREN: Thijs Lijftogt.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.W. Heijenk en L.M. Ro-
seboom; B.R. de Klijn en A.J.M.
Hurkmans.
OVERLEDEN: H. Franken, oud 81
jaar; E.F.J. van den Bergh van Eysin-
ga-Wartena, oud 95 jaar; H. Bennink-
Ebbers, oud 92 jaar.

Opbrengst
SIMAVI koDekte
Tijdens de SIMAVI kollekte, die ge-
houden werd van 17 maart t/m 23
maart jl. werd in Vorden, met behulp
van 68 kollektanten f 6508,65 bijeen-
gebracht.

R.K. K H R K KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering met
Jongerenkoor. Zondag 9.00 uur Eucharis-
tieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 april lO.OOuurds. H. Westerink,
Herv. Geref. Gezinsdienst.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 13 april 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

GEREF. KERK VORDEN
Geen opgave ontvangen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
12 en 13 april 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 tot 9.15 uur.

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

WEEKENDIENST TANDARTS
12 en 13 april J.H. Hagedoorn, Lochem.
Tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Van /aterdag 12 april 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week van 19.00 tot
07.00 uur.

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

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor half negen.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

t
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.



Laatste oproep!
Degenen die hun evenement,
uitvoering, optreden, etc.
vermeld wil hebben in het

kan dit nog tot uiterlijk
donderdagavond 10 april a.s.
opgeven bij het secretariaat:
Decanijeweg 5, tel. 3199 of
VW postbus 99, tel. 3222.

Het /s ook in uw belang.

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

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.

Reünie
"Square - Invention"
Vrijdag 18 april, zaal Concordia - Hengelo Gld.
Aanvang 20.00 uur.

m.m.v. Chess Blues band,
zanger "Armand", de groep Q65 en
oud-disc-jockeys Wim Tesselaar en
Cor ten Barge.

VOORVERKOOPADRESSEN:
Concordia, Hengelo; De Herberg, Vorden; De En-
gel, Steenderen; De Tapperije, Zelhem; Dinges,
Doetinchem; Music All Inn, Zutphen; De Luifel,
Ruurlo; De Eikeboom, Keijenborg.

DeTouwtrekvereniging "Vorden" nodigt bij
deze alle leden, donateurs en leveranciers
oud-papier met hun huisgenoten uit voor
de

JAARLIJKSE
TONEELAVOND

in zaal Schoenaker.
AANVANG 20.00 UUR.

De Wildenborchsetoneelvereniging brengt
ten tonele het stuk

"STREUPERS"
Deze avond is op zaterdag 12 april.

Het bestuur.

POELIER
HOFFMAN

Braadkuiken Per kg

per halve kg. _

per kg

Borrelhapjes per kg

DE VALEWEIDE

Gemengde violen
24stuksvoor

Vaste planten

4 stuks voor

Narcissen per bos 3,- 2 bos voor

Alle soorten groenten planten

ml Uf—

UITNODIGING

BIJ UITERWEERD - VORDEN

Op woensdag 16 april a.s. van 15.00 - 22.00 uur.
Met o.a. bezichtiging van onze nieuwe kantoren, service-centrum
voor glas, verf en behang, werkplaats met spuitinrichting.
En als nieuwtje: 'Unielcin de gehele omgeving'

DEURENSTUDIO
Wij maken van Uw gladde deuren stijl- of paneeldeuren, geheel aan Uw
persoonlijke wensen en interieur aangepast.

Een drankje en een hapje staan voor U klaar.

Schildersbedrijf en spuitinrichting

UITERWEERD B.V.».»
Wie bouwt en renoveert kijkt eerst bij Uiterweerd!
Ruurloseweg 35 -Telefoon 05752-1523

17 JAAR?

Nu theorieles voor
auto of motor (per comp.)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Nog voorradig: enkele soorten
pootaardappelen.
V.L.C. De Graafschap,
Ruurlo - Vorden - Hengelo -
Zelhem. ^^

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

"Goed kinderschoeisel is ons een zorg"
Daarom nodigen wij u en uw kind of kinderen uit voor een
GRATIS maatcontrole tijdens de landelijke Jeugdschoen-

meetweek*.

14 t/m 19 april 1986.

Een gediplomeerd jeugdschoenspecialist is deze week
permanent in onze zaak aanwezig voor vrijblijvende
controle en adviesverstrekking.

*De landelijke Jeugdschoen-meetweek is een
initiatief van 200 schoenspecialisten en staat
onder auspiciën van de Stichting
Jeugdschoenen.

W W UIIIII K. Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Voor de allerbeste schoen

U bent welkom bij:

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 : m*

Schildersbedrijf - verfwinkel'

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

05752-1567

Toegang vrij
Aanvang 20.00 uur

3 Dolle broekendagen bij

Alleen
donderdag,
vrijdag en
zaterdag Ruurlo

Grote partij kinderbroeken
o.a. Locker - Spetter - Poipter - Barb. Farber nu . l 3, ,

Bijpassende sweat- en T-shirts
nu

en 35,

_ 10,
Dames pantalons
o.a. Emanuelle - 49R nu . 25.-; 39,- en 59,-
Slechts 3 dagen.
Vrijdags koopavond tot 9 uur; ook open van 6- 7 uur.
Maandags gesloten.

Autobedrijf Teger B.V.
Stationsstraat 18 - Ruurlo

anno voorjaarsshow aaaa
in Ruurlo

Vrijdag 11 april van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 12 april van 10.00 tot 18.00 uur
Kijkdag zondag 13 april van 10.00 tot 16.00 uur.

HUI
uuElu

Wij tonen u de gehele Fiat personen- en bestelwagen lijn.

O.a. de nieuwe:

Fiat Panda 750 - 1000 Fire
Fiat Uno Fire - Amico - Turbo 1E
Fiat Regata 70 - 85S - Quarzo

Bestelwagens in div. uitvoeringen.

Wij' stel/en uw bezoek zeer op prijs.

HUI
BÜEJB



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en broertje

BAS
l ^april 1986.

Geertjan, Qlga en Carlotte
Cruijsen.

Hoetinkhof 80
7251 WE Vorden.

Olga en Bas rusten van 13.00
uur tot 15.30 uur.

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve vader,
schoonvader, groot- en over-
grootvader

In plaats van kaarten.

Op zaterdag-19 april 1986 hopen wij samen
met onze kinderen Manon en Tamara de dag
te herdenken dat wij 121/2 jaar geleden
getrouwd zijn.

Gelegenheid tot feliciteren om 20.00 -
22.00 uur in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

JOKE, GERARD, MANON en
TAMARA NIJENHUIS

Galgengoorweg 12
7251JD Vorden.

Op woensdag 1 6 april hoopt

GRADUS HESSELINK } MEVR. G. KREUNEN-WANSINK

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Vorden, april 1986.

Wie heeft bij de receptie van
Wechgelaer de verkeerde
hoed meegenomen.
Ruilen bij tel. 05752-1783.

GEZOCHT: een oppas voor
2 jonge kinderen (1 en 2 jaar)
voor 2 soms 3 middagen in de
week. Meestal de maandag- en
woensdagmiddag, soms dins-
dagmiddag.
Mevr. A. Veen,
Zutphenseweg 1 2.

AUTO IN DE GARAGEBOX
VEILIG GEVOEL.
Vraag inlichtingen bij:
tel. 1417.

Gevraagd: z.s.m. zelfstandi-
ge hulp in de huishouding
voor 2 morgens per week.
Zutphenseweg 72, Vorden.
Tel. 2379.

Te koop: NAK gekeurde
pootaardappels van vroege
en late rassen en
consumptie aardappels.
Uit voorraad leverbaar
H. ROSSEL,
Holtmaatweg 3, Leesten
Warnsveld, 05750-21600

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

WARNSVELDS
OPERETTE GEZELSCHAP

a.s. zaterdag 12 april
in Dorpscentrum

opvoering van operette

"ZIGEUNERLIEBE"

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

Te koop: lederen heren
jacks vanaf 175,-.
Tel. 05752-3018.

Gevraagd voor tijdelijk: 2 of 3
morgens per week huishou-
delijke hulp.
Mevr. Staring,
Wildenborchseweg 24
Tel. 05752-6697.

VOORJAARSAANBIEDING

APPELFLAPPEN
5 HALEN - 4 BETALEN

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

REPARATIE
was- en afwasautomaten

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

haar 85ste verjaardag te vieren.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden
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In plaats van kaarten.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft be-
tekend, delen wij u mede dat na een kortstondige ziekte
is overleden, mijn lieve vrouw, onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

GARRITJEN KLEIN GELTINK
echtgenote van H. Nijenhuis

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: H. Nijenhuis
Hengelo (Gld.): G. Enzerink-Nijenhuis

G.W. Enzerink
Vorden: G.D. Nijenhuis

G.H. Nijenhuis-Stegeman
Ruurlo: D.G. Nijenhuis

M.B. Nijenhuis-te Slaa
Klein- en achterkleinkinderen

7251 ML Vorden, 7 april 1986
Onsteinseweg 7

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 11 april
a.s. om 13.00 uur in de Hervormde Kerk te Vorden,
waarna de teraardebestelling plaatsvindt om 14.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in zaal Eijkelkamp, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kort-
stondige ziekte, geheel onverwacht onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

GARRITJEN KLEIN GELTINK
echtgenote van H. Nijenhuis

in de ouderdom van 71 jaar.

Vorden: G. Klein Geltink-Korenblek
Hengelo (Gld.): H.G. Fokkink-Klein Geltink

A.J. Fokkink
Hengelo (Gld.): TA. Teunissen-Klein Geltink

Neven en nichten.

Vorden, 7 april 1986.

Met leedwezen namen wij kennisvan het overlijden van
ons trouwe lid, mevr.

G. NIJENHUIS-KLEIN GELTINK

op de leeftijd van 71 jaar.

Bestuur en leden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
af d. Vorden

Vorden, 7 april 1986.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

Geld. Mij. v. Landbouw
Opgave gevraagd
voor bezoek aan Den Haag op
14 april.

Doel: behandeling meststoffenwet
enz.

Vertrek bus Doetinchem 8.45 uur.

Opgave voor vrijdagmorgen 10.00 uur
bij H. Bouwmeester.

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Niemand weet wat hij heeft geleden
niemand weet wat hij heeft doorstaan
hij heeft het als een vorst gedaan

Bedroefd geven wij U kennis dat na een langdurig ziek-
te toch nog plotseling is overleden onze beste broer,
zwager, oom en oudoom

HENDRIKUS VOSKAMP

op de leeftijd van 61 jaar.

Uit aller naam:
A.H. Voskamp.

Vorden 5 april 1986
Zutphenseweg 82, 7251 DM Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen woens-
dagavond 9 april van 19.30 tot 20.00 uur in Monuta
Stichting, 't Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst wordt gehouden in de Ned. Herv. kerkte
Vorden op donderdag 10 april a.s. om 12.00 uur.
Daarna vindt de teraardebestelling plaats om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voedingsbond FNV
AFDELING VORDEN

Gelegenheid tot

inleveren vakantiebonnen
van de Landbouw en vakantie-
cheques van het ASF in de week
van 14 -19 april 1986 bij:
H.W. ESSELINK
Pr. Bernhardweg 26 - Vorden
Telefoon 05752-2324.

Mr. J.F.M. Honig
advocaat en procureur

Houdt m.i.v. 7 april 1986
tijdelijk kantoor aan het adres:

Nieuwstad 14

7251 AH Vorden

Postbus 119
7250 AC Vorden
Telefoon 05752-2101

FEEST BIJ DE KEURSLAGER!
WW71* JF J* *Win h fijne

* A» "̂  r jgfe •mini-\
De Keurslagers bestaan 4()|.i,n. Hat uonl teen heel |aai |

leest. Ie heginnen niet r> weken lang VOOO m i n i v a k a n t i e s . |
l ,lke week opnieuw bi| uu Keuislagei kans op een lanjjjf

weekend o! midweek ai l angenien t in een bungalow van
AI- .CK )N Kekreatie. C i a snel naar uw Keurslagei. \\\\ een bestelling vana
ontvangt neen kanskaar t . Misschien bent u de/.e week degelukkige winnaar.

Extra voordelig

Rib- of haas karbonade
per kg.

+ 3 kanskaarten extra
9,98

Special

Rundervinken
Mager runderlapje gevuld met mager
gekruid rundergehakt.
100 gram 1,68
Voor de boterham

Leverworst
250 gram aan stuk

Katenspek
100 gram

Hamsalade
100 gram

1,98
1,25
1,15

AanbiedinQ voor maandag t/m woensdag 14 t/m 16 april

Speklappen
Verse worst
samen voor

+ 2 kanskaarten extra.

grove of fijne 500 gram 7,98
De Keurslager. Al 40 jaar verstand van lekker vlees.

KEURSLAGER

V LOG MAN
ZUTPHENSEWEG 15, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

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

Aanbiedingen geldig 10,11 en 12 april 1986

kruising sinaasappel
Tomganna

VRIJDAGV
MARKT
AANBIEDING

2 kilo
Hollandse

Golden
delicious

1,95

MAANDAG
14 april
2 krop

zware
sla

1,25

DINSDAG
1 5 april

geschrapte
worteltjes
500 gram

0,95

WOENSDAG
1 6 april

gesneden
rode kool
500 gram

0,55

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Hebben
ze nog
kaartjes?

Als je uitgaat, doe het dan
goctl. Voel je lekker in de/.e
lange changeant blouse en
in deze satijnen pantalon
niet veelbandplodit jes .

Blouse vanaf

Pantalon 99,75

mode
burg. Kalleestraat 3 - vorden



wc l koon
Grote Tuinmeubel- en voorjaarsshow
van Welkoop Hengelo, Ruurlo,
\forden en
Zelhem

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 april houden de gezamelijke Welkoop winkels van
Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem een grandioze show in hotel Leemreis te Hengelo
(tegenover de Welkoop winkel aan de Spalstraat).

Naast de nieuwe zomerkollektie tuinmeubelen vindt u er tuinverlichting, tuin-
sproeiers, hand- elektro- en motorgazonmaaiers, hogedfukreinigers etc.; kortom
alles wat uw tuin nodig heeft.

U bent van harte welkom op deze show op: vrijdag 11 april van 10.00 - 22,00 uur
zaterdag 12 april van 10.00 - 17.00 uur.

Graag tot ziens.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713 VORDEN,Stationsweg 20, tel. 1583

RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500 ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

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

Te koop: motor cirkel-
maaier Husquvarna met nieu-
we motor (f 250,-) + antieke
houtkachel (haard).
Tel. 05735-3144.

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

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

GROEIBUNGALOW

Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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
In terieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Te koop: jonge konijnen,
kleurdwergjes en Fooitjes
en Cavia's.
Tevens ter dekking
kleurdwerg rammen.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
- direct

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381.1

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

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevel
en watertechnis

; uw erkend gas-
stallateur

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

PATENTREKENING
Rentevergoeding per l april 1986

Rekening
soort
Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum
saldo

-

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basis
rente

3%
3%
31%
3J%

Premie
rente

11%
ü%
11%

Totaal
rente

3%
4!%
4!%
51%

wijzigingen voorbehouden.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland spaarbank

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

O

DAMES
MODE

"Se
H*

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Maandags gesloten.

Toonaangevend in mode
voor Ruurlo en Regio

Spaanse
sloffen
Normaal f 13,95
slechts 3 dagen voor 12,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

De voorjaarskollektie
van John Friday

TRUIEN, SPENCERS EN VESTEN

MET MOOIE MODE KLEUREN

IN GOEDE KWAUTEIT

Wapen- en sporthandel

Marten:
ntdt dotltnfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Barendsen motormaaierservice

Tijd van Maaien nadert

LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261
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SCHEIDENDE WETHOUDER H. A. BOGCHELMAN:

Problemen met beperkingen die
aan de burgers worden opgelegd"
Wethouder H. A* Bogchelman (WD) heeft 12 j aar deel uitgemaakt van de raad in V orden. Al die jaren
heeft hij defunktie van wethouder bekleed. Hij werd als zodanig gekozen zonder dat hij politieke ervaring
had. "Sterker nog ik was in 1974 nooit bij een politieke partij aangesloten. Vanuit de plaatselijke WD
werd toen een beroep op mij gedaan om mij kandidaat te stellen voorde raad. Ik ben toen lid geworden en
in de raad d i rekt tot wethouder gekozen. In feite werd ik zo voor de "leeuwen "gegooid", zo zegt Bogchel-
man. Het eerste jaar heeft hij niet als gemakkelijk ervaren.
"Ik denk dat het ook beter is dat je
eerst een jaar "meeloopt". Vergeet
niet dat ik uit het zakenleven kom. In
de zakenwereld gaat alles veel direk-
ter. Het was voor mij dan ook een he-
le omschakeling om aan het langzaam
draaiende ambtelijke apparaat te wen-
nen", zo zegt Bogchelman.

Financien
In deze 12 jaren heeft Bogchelman
verschillende portefeuilles onder zijn
beheer gehad, sociale zaken, sport,
onderwijs, gemeentewerken, bouw-
en woningtoezicht, financiën. Laatst-
genoemde portefeuille was acht jaar
in zijn handen.

"Financiën lag mij ook het beste.
Voordat ik wethouder werd ben ik 23
jaar financieel bezig geweest. Ik denk
dat ik het als wethouder van financiën
ook niet zonder succes heb afge-

bracht. De begroting is tot 1989 slui-
tend.
De komende raad mag daar best bly
mee zijn. De Onroerendgoed-belas-
ting behoeft dan ook beslist niet ver-
hoogd te worden. Tenminste als men
er voor zorgt dat de uitgaven worden
beheersd en niet omgekeerd", zo zegt
Bogchelman.

Hij wijst op de vele zaken die de afge-
lopen 12 jaren tot stand zijn gekomen
zoals bijvoorbeeld de restauratie van
kasteel Vorden, het zwembad, de we-
gen alsmede de voorzieningen op
sportgebied.

Over zijn funktioneren als wethouder
van sportzaken zegt Bogchelman dat
zijn inbreng meer te maken had met
de zakelijke benadering, dan op het
sportieve vlak.

Van kritiek krijg je een dik vel
De heer Bogchelman is zich er terde-
ge van bewust dat hij de afgelopen ja-
ren nog wel eens kritiek te verwerken
heeft gekregen. "Dat behoort bij de
funktie. Och als je verwijten krijgt, het
slijt zo weer. Hoe meer kritiek hoe dik-
ker het vel wordt. Echt conflikten zijn
er gelukkig niet geweest. Met de per-
soonlijke verhoudingen heb ik al die
jaren geen problemen gehad. Het be-
langrijkste is een ander in zijn waarde
te laten. Dat heb ik ook altijd gedaan",
zo zegt Bogchelman die het betreurt
dat er in de raad te weinig samen-
spraak is.
"De afgelopen jaren is het allemaal te-
veel partijpolitiek gericht geworden
en dat vind ik jammer. Waar ik per-
soonlijk ook moeite mee heb gehad
zijn de beperkingen die er momenteel
aan de burgers worden opgelegd.
Kleine dingen waaraan de burger zich
mateloos ergert".

C.CHR. VOERMAN (CDA):

"Het was leuk om je met
beleidslijnen bezig te hoeden"
Acht jaar heeft de heer C.Chr. Voerman (CDA) namens het CDA zitting gehad in de gemeenteraad van
Vorden. Hiervan zes jaar als fraktievoorzitter. Halverwege de "eerste rit" volgde hy de heer Geerken op
die op zyn beurt de heer Lichtenberg als wethouder opvolgde. Normaal gesproken zou Voerman de Vor-
dense raad niet de rug hebben toegekeerd, ware het niet dat hij vorig jaar ShAlid werd. Volgend jaar
hoopt hy als zodanig herkozen te worden. Hu wordt in elk geval door de StatenKnng Zutphen kandidaat
gesteld.
Daardoor verscheen Voerman op de
kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen op de zevende
plaats. "In feite een plaats als eerste re-
serve", zo zegt hij.
"Ik moest de berichten ontzenuwen
die de ronde hebben gedaan dat wan-
neer ik niet in de provinciale Staten te-
rugkeer ik weer een plaats in de ge-
meenteraad zou claimen. Hierover
zijn binnen het CDA beslist geen har-
de afspraken gemaakt", zo zegt hij.

Éénheid in de fraktie
Voerman roemt de éénheid binnen de
fraktie van het CDA. "Goed ik ben de
woordvoerder. Het is echter beslist
niet zo dat er bij ons stemdicipline be-
staat. Er zijn best wel eens nuancever-
schillen over bepaalde zaken geweest.
De fraktieleden moeten zich in de
commissies profileren. Als woord-
voerder breng ik in de raad het fraktie-
standpunt naar voren. Het komt voor
dat ik in bepaalde zaken zelf anders

denk. Ik heb echter weieens het ge-
voel dat sommige raadsleden proble-
men hebben om zaken en personen te
scheiden. Dat doet niets af van de per-
soonlijke verhoudingen in de raad.
Die zijn gewoon goed", zo zegt Voer-
man.
Hij benadrukt hierbij speciaal de sfeer
binnen de commissie Algemeen Be-
stuur. De voorzitter betrekt ons bij ve-
le zaken. Ook in besloten kring. Het
bezig zijn met beleidslijnen vond ik
één van de plezierigste kanten van
mijn funktie.

Planologie
De planologie is erg boeiend. Een ge-
voelig gebied. Toch ontstaan hier gro-
te spanningen. Aan de ene kant de
landbouw, aan de andere kant de re-
creatie.
Jonge mensen moeten zich in Oost-
Gelderland economisch kunnen ont-
wikkelen. Gelukkig komt erin het "af-
wegen" wat meer ruimte. Hier in de

raad van Vorden denken CDA en Pv-
dA goed na over dit soort zaken (denk
eens aan het Bungalowpark en bedrij-
ven welke steeds uit Vorden wegtrek-
ken, of zijn dit geen jonge mensen?
Red.). De WD is er gemakkelijker in.
Als je raadslid bent in een dorp voel je
de "spanning" meer omdat je ook
vaak individueel wordt aangesproken.
De mensen kennen elkaar. Vroeger
was het inderdaad zo dat er meer naar
de "personen" werd gekeken. Op dit
ogenblik moet men meer over de kon-
sekwenties van besluiten nadenken".
De heer Voerman is vast van plan het
politieke gebeuren in Vorden op de
voet te blijven volgen.
Hij is inmiddels kandidaat gesteld
voor het plaatselijke bestuur van het
CDA. "Vanzelfsprekend kunnen de
raadsleden indien nodig bij mij aan-
kloppen om advies. Ik ben Vordenaar
en ik blijf Vordenaar", aldus Voerman
die hoopt dat men er in Vorden de ko-
mende jaren in blijft slagen het voor-
zieningspakket op een goeie manier te
blijven beheren.

J. BOSCH (P.v.dA.):

"Wij zaten er niet
voor spek en bonen bij"
Zestien jaar heeft de heer J. Bosch voor de Partij van de Arbeid in de raad van Vorden zit-
ting gehad. In 1974 volgde hij de heer Koerselman als fraktievoorzitter op. Een funktie die
hij twaalf jaar heeft bekleed. Bosch kijkt met voldoening op de zestien jaar terug. "Ik heb
bepaald niet het gevoel gehad dat wij er in al die jaren voor spek en bonen hebben bijgeze-
ten.

Het CDA en de VVD hebben dan wel
de wethouders geleverd, een echte
coalitie hebben zij niet gevormd. Dat
heb ik voor de gemeente Vorden altijd
als een handicap gezien dat vergele-
ken bij verschillende omliggende ge-
meentes de wethouders in Vorden
nooit hoog scoorden, althans de laat-
ste jaren niet. De heren Gerritsen en
Bannink die een aantal jaren geleden
wethouder waren vond ik zakelijker
eq vakbekwamer", aldus Bosch.

Hij heeft het als teleurstellend ervaren
dat de PvdA de laatste zestien jaar (en
ook de komende vier jaren) geen wet-
houder leverde.
"Ik denk dat het voor de gemeente be-
langrijk is dat er zo nu en dan eens ge-
wisseld wordt. Dat niet altijd dezelfde
partijen de wethouder leveren".
Desondanks is Bosch van mening dat
je in Vorden niet kunt spreken van re-
geringsfrakies en opposities. "Er zijn
voldoende zaken aan de orde geweest

i
waar wij als PvdA een belangrijk
steentje hebben bijgedragen".

Achterstand weggewerkt
Toen de heer Bosch in 1970 zijn intre-
de deed stelde hij zich als voornaam-
ste taak om eraan mee te helpen be-
paalde achterstand weg te werken.
"Het voorzieningsniveau is in de ze-
ventiger jaren belangrijk verbeterd.
Denk maar aan de totstandkoming

van het dorpscentrum, sporthal, bi-
bliotheek, tennisbanen. En wat be-
langrijk is zonder dat de lasten voor de
burger hoger werden", zo zegt Bosch.
Hij kan zich nog als de dag van giste-
ren herinneren dat zo rond 1975 de
frakties van de PvdA en Vordens Be-
lang uit protest de raad verlieten.
"Wij waren het toen niet eens met de
wijze waarop het kastelenprojekt
werd doorgedrukt. De gymzaal werd
brandweergarage, het oude gemeen-
tehuis werd dorpscentrum en kasteel
Vorden werd gemeentehuis. We wer-
den eigenlijk met de rug tegen de
muur gezet. Het gemeentebestuur
was in die dagen feodaal. Ik denk wel
dat de zaak in Vorden toen is open ge-
gooid. De commissies werden open-
baar zodat er toch meer "openheid"
kwam", zo zegt Bosch.

Verstard
De laatste vier jaar heeft hij niet als de
meest prettige ervaren. "Het is alle-

In de raadsvergadering van dinsdag 15 april zal van een vijftal
raadsleden afscheid worden genomen.
HA. Bogchelman (WD) raadsL/weth. v.a. 1974 t/m 1986
J.A. Bosch (PvdA) raadslid vanaf 1970 t/m 1986
H J. Graaskamp (CDA) raadslid vanaf 1982 t/m 1986
A. Ploeger (PvdA) raadslid vanaf 1974 t/m 1986
C.Chr. Voerman (CDA) raadslid vanaf 1978 t/m 1986

maal in de raad wat verstard. Raadsle-
den mogen dan wel hun mening zeg-
gen maar door sommige frakties
wordt toch teveel één standpunt ge-
hanteerd. Dat is jammer. De fraktie
van de PvdA is de komende periode
drastisch veranderd. Vrijwel een com-
pleet nieuwe fraktie.
"Ik denk dat het in het begin wel wat
aanpassing zal vergen, maar ze zullen

het wel redden". Zelf blijft hij de ko-
mende tijd nog wat op de achtergrond
funktioneren.
De heer Bosch heeft zitting in het be-
stuur van de PvdA. Verder blijft hij
deel uitmaken van de begeleidings-
commissie. Gezien zijn jarenlange er-
varing als fraktievoorzitter zullen de
"nieuwelingen" ongetwijfeld nog wel
eens bij hem "aan de bel hangen".

A. PLOEGER (P.v.tLA.):

"In de raad te vaak
kwestie van koppen tellen
De heer A. Ploeger (PvdA) heeft het "oppositiewerk" in de raad van Vorden gedurende de
afgelopen 12 jaren bepaald niet geschuwd. "Als erop mijn terrein zaken aan de orde kwa-
men die mij raakten dan sprong ik er uiteraard op af. Dat was mijn taak. Ik moet er niet
aan denken dat er in onze fraktie een stem dicipline zou bestaan. Nee daar zouden ze Ploe-
ger niet voor gekregen hebben", zo zegt hij.

Hij heeft zich in zijn fraktie voorna-
melijk bezig gehouden met openbare
werken, welzijn en sociale zaken. "Ik
zie mijn bijdrage vooral in het meer in
de openbaarheid brengen van het be-
stuur. De besluitvorming meer zicht-
baar maken voor de burger. Het heeft
bijvoorbeeld geresulteer^^ de "her-
bezinning" van de comrmWies. Deze
werden openbaar.
Een uiterst belangrijk facet. Het is
echter wel een lange weg geweest al-
vorens het zover was", aldus Ploeger.

Kritiek
Toch heeft Ploeger nogal wat kritiek
op het funktioneren van de commis-
sies in zijn algemeenheid. "Aan de be-
leidsvorming zou meer inhoud gege-
ven moeten worden. Voorstellen van
het college zouden in een veel eerder
stadium in de commissies behandeld

moeten worden. Dan kun je meehel-
pen aan de voorbereiding op basis van
argumenten. Dit is thans niet het ge-
val".
Over het funktioneren van de raad en
dan met name over de laatste vier ja-
ren is Ploeger ook niet bijster te spre-
ken. "Er wordt te weinig naar eikaars
argumenten geluisterd. Het is vaak
een kwestie van koppen tellen. Als
raad glijder} we daardoor wat af', zo
zegt hij.
Het heeft hem dikwijls "gestoken" dat
de Partij v.d. Arbeid bij de collegevor-
ming altijd buitenspel staat. "Er zijn
nl. nooit geen reeele argumenten aan-
gevoerd waarom wij geen wethouder
zouden kunnen leveren. En ik hoef
niet te vertellen hoe de wethouders in
Vorden de afgelopen jaren gefunktio-
neerd hebben. Dat is genoeglijk be-
kend", aldus Ploeger die verder niet in
details wenste te treden.

Vertrouwensman
Ploeger heeft het als bijzonder positief
ervaren dat hij als raadslid vaak een
vertrouwensman voor veel burgers is
geweest.

"Op alle mogelijke tijdstip-
pen werd ik voor bepaalde zaken aan-
geklampt. Ook Jan Bosch straalde
veel vertrouwen uit. Voor onze fraktie
erg plezierig".

Ploeger is al die jaren een "robbetje
vechten" met burgemeester Vunde-
rink nooit uit de weg gegaan. Toch
heeft hij veel respekt voor hem. "Bur-
gemeester Vunderink doet het uitste-
kend als voorzitter van de raad. Hij
stelt zich neutraal op. Blijft objektief
en geeft een onbevooroordeelde me-
ning", aldus het scheidende raadslid.

HA. GRAASKAMP (CDA):

"Blij dat ik het heb meegemaakt"
De heer H.A. Graaskamp (CDA) kan er niet mee zitten dat hij na een periode van vier jaar de raad moet
verlaten. Hu was als zesde op de lijst geplaatst. Zoals bekend heeft het CDA één zetel moeten prijsgeven.
"Echt teleurgesteld was ik niet. Ik had er ergens al wel rekening mee gehouden. In elk geval ben ik blij dat
ik deze periode heb meegemaakt. Je steekt er altijd wat van op".
Dat Graaskamp ook dit keer als zesde
op de lijst was geplaatst en bijvoor-
beeld een nieuweling als de heer Vos-
kuilen op de derde plaats ligt volgens
het scheidende raadslid aan de
"bloedgroepen".
"Het partijbestuur van het CDA heeft
beslist dat de eerste kandidaat uit de
voormalige CHU moet stammen:
nummer twee uit de voormalige
KVP en nummer drie uit de voormali-
ge AR. Men heeft tot deze formule

besloten omdat het partijbestuur wil
dat iedere kerkelijke groepering zich
hierin terug kan vinden. Of dit een
goeie situatie is, betwijfel ik wel eens.
Feit is echter dat niemand binnen het
CDA tegen deze gang van zaken heeft
geprotesteerd", aldus de heer Graas-
kamp.

Hij heeft er geen enkele moeite mee
dat het CDA in de raad één woord-
voerder heeft. "Ik vindt dit voor een

grote fraktie als de onze een goeie
zaak".
Graaskamp weet niet of hij zich in de
toekomst nog eens kandidaat zal stel-
len. "Daar moet ik eerst goed over na-
denken. Dat ligt aan zoveel omstan-
digheden".
Hij blijft de dorpspolitiek wel volgen.
Graaskamp heeft zitting in de begelei-
dingscommissie van het CDA en zal
daardoor maandelijks met de nieuwe
fraktie om de tafel zitten.

EHBO examen
Ter afsluiting van de door de EHBO
afd. Vorden georganiseerde diploma
cursus deden dinsdagavond 25 maart
jl. 11 cursisten examen. Dit examen
werd afgenomen door dr. H.A.C. Kra-
jenbrink uit Deventer welke werd bij-
gestaan door kaderinstructeur J.H.
v.d. Leye uit Deventer.
Nadat alle deelnemers(sters) stevig op
hun theoretische en praktische kennis
getoetst waren bleek dat zij allen aan
de gestelde eisen voldeden.
Geslaagd zijn: Mevr. H. Kamperman-
Ellenkamp; Mevr. G. Harmsen-Go-
tink; Hr. J. Radstaak; Mej. L. Hoe-
bink; Mej. E.J. v. Gijtenbeek; Mej. H.
Jansen; Mej. G.J. Vreeman; Mej. E.
de Weert; Dhr. J. Eilander; Dhr. W.J.
Klein Heerenbrink; Dhr. B. Voort-
man.

K.P.O.
Veertig dames waren in zaal Schoena-
ker samengekomen om te horen over
het werk van het Nederlands Brand-
wondencentrum te Beverwijk. Aan de
hand van films, waarvan sommigen
nogal indringend waren, werd duide-
lijk gemaakt hoe erg een verbranding
kan zijn en hoe men met de patiënten
omgaat.

f

Ook werd duidelijk getoond hoe de
huid-transplantatie geschied. Donor-
huid is altijd welkom bij het Centrum.
De huid van een overledene kan men
gebruiken'uiterlijk 12 uur na het over-
lijden.

En de eerste bestrijding bij brandwon-
den is nog immer: koud water, maar
dat wisten we al lang.

Toneelavond
touwtrekvereniging
De officiële weegbrieven van de door
Antoon Steenbreker volgestouwde
containers oud papier zijn opgeteld.

A.s. zaterdag zal blijken of deze ijveri-
ge verenigingsman het rekord van
1984 heeft overtroffen.

Dit zal worden bekend gemaakt a.s.
zaterdagavond in zaal Schoenaker, al-
waar de Touwtrekvereniging Vorden
haar leveranciers van oud-papier een
toneelavond aanbiedt. Ook de leden
en donateurs en huisgenoten zijn wel-
kom. De Wildenborchse toneelvere-
niging brengt die avond voor het voet-
licht het in dialect geschreven stuk
"Streupers".



ZEER DRUKBEZOCHTE RECEPTIE

Veel dank en
voor pastoor van Zeelst
Pastoor J.A. van Zeelst O.F.M, heeft afgelopen zondag vele honderden handen moeten
schudden. De receptie in 't Pantoffelfje liep ver uit. Ruim een uur lang kwamen zeer velen
(sommigen stonden meer dan twintig minuten buiten) de zilveren pastoor feliciteren. Daarbij
mocht hij vele cadeaux in ontvangst nemen.

Namens de parochianen vertolkte
Mevr. R. van der Linden de dank en
waardering voor het werk van de ijve-
rige pastoor. Het algemeen gevoel van
waardering vinden we het best terug
in de door het feestcomité geopende
feestfonds.
Ondanks het feit dat de parochianen
de afgelopen maanden ruim hebben
gegeven voor torenfonds, kerkbalans
en vastenaktie, is het toch zo dat ik U
namens de parochianen een cheque
kan overhandigen van f 5.500,-.
De besteding ervan laten we gaarne
aan uzelf over. Mevr. van der Linden
zei in haar feesttoespraak dat de paro-
chie voor een tijd staat waarin nieuwe
organisatievormen zich aandienen. U,
pastoor, geeft daarvoor een grote aan-
zet. Uw inzet is een voorbeeld voor al-
len. U geeft een juiste invulling aan
het priesterschap.
Dominee Westerink sprak de jubilaris
toe namens de Hervormde Gemeen-
te. Deze spreker roemde het werk van
de jubilaris voor de zaak van de oecu-
mene. U staat altijd klaar om te hel-
pen. Mogen we in broederschap sa-
men optrekken, aldus de spreker.
Oud-parochianen uit de regio Weert
waren per bus gekomen. Een hunner
verwoordde het als volgt: Wees zuinig
op die man, hé is 'n goeie".

Overvolle Christus Koning Kerk
Vooraf had in de Christus Koning kerk
een plechtige Eucharistie-Viering
plaats. De jubilaris werd aan het altaar
geassisteerd door de vier concelebra-
ten, te weten zijn beide broers L en J
van Zeelst en M. van der Heijden, pa-
stoor te Ammerzoden en W. Sluijs
van huize Kranenbarg.
De feestpredikatie werd gehouden
door drs. L. van Zeelst. Het kerkkoor
"Cantemus Domino" voerde onder
leiding van dirigent A. Wissink de
Paus Johannes-mis van Jan Verhulst
uit, terwijl het jongerenkoor "Onver-
wacht genoegen" ook haar gewaar-
deerde medewerking gaf.
Het "Ambrosianischer Lobgesang"
naar E. Gebhardt sloot deze dienst af.

Stencil-apparaat
In een uitvoerig dankwoord wist de ju-
bilaris een ieder te betrekken. Het
feestcomité, dat hem met betrekking
tot dit feest herhaaldelijk verordon-
neerd had en voor welke leden van het
comité hij bijzondere dank uit sprak.
Over de vertegenwoordigers van de
Raad van Kerken zei hij: "Vroeger pra-
ten we over elkaar, nu praten we met
elkaar".
Dankbaar was de jubilaris voor het pa-

rochie-cadeau en de vele andere ont-
vangen blijken van waardering en feli-
citaties. Dankbaar was de jubilaris
voor de grote opkomst van zijn fami-
lie, zijn oud-parochianen. Dank
bracht hij ook aan de vele gekomen af-
gevaardigden van o.m. Kath. Regiona-
le Schoolraad, de M.O.V., Raad van
Kerken, buurtdominee en pastoors,
de besturen van de scholen, villa Nuo-
va en de vele anderen namens sociale,
politieke en kerkelijke groeperingen.
Bijzonder gesteld bleek hij op de aan-
wezigheid van deken van Ulst van het
dekenaat Zutphen en dominee Vee-
nendaal.
Afgelopen zondag is gebleken dat pa-
stoor van Zeelst, alweer vijfjaren in
Vorden werkzaam, een grote plaats in
de samenleving heeft ingenomen.
De feestcommissie bestaande uit de
dames A. Klijn-Terwolde,T. Tolkamp-
Groot Kermelink en de heren A. Har-
telman en A. Eijkelkamp hebben met
het genomen initiatief velen aan zich
verplicht. Inmiddels als U dit leest zal
de zilveren pastoor al wel weer bij zijn
stencil-apparaat staan, want het ge-
schreven woord - in veler vorm - van
misboek tot parochienieuws is hem
heilig. Mijnheer pastoor, U hebt het
gehoord, "U moet blijven, ie bint 'n
goeien".

Tien-jarig bestaan Tafeltje-Dekje

Tafeltje-Dekje bestond vorige week tien jaar. Tijdens een informele bijeenkomst, vrijdagmiddag in het
bejaardencentrum "De Wehme" werd op gezellige wijze over dit tweede lustrum nagekaart. Op boven-
staande foto, alle medewerksters die aan het projekt van "Tafeltje-Dekje" deelnemen.

Gospelavond met als thema:
God...?... geloof het maar!
Op vrijdagavond 18 april is er in het dorpscentrum een Gospelavond,
georganiseerd door de Stichting SNL. Deze Gospelavond, met als
thema: God...?... geloof het maar!, vormt een onderdeel van een toer-
nee door de hele Achterhoek met de groep Nieuw Leven en de speel-
film Greater than Gold. De leider van deze gospelformatie, tevens
voorzitter van de Stichting SNL, is Wim Grievink en hy woont in Vor-
den. Aanleiding genoeg om iets meer te weten te komen over de ko-
mende gospelavond.
"In toenemende mate keren jongeren
"het geloof' de rug toe. Al vanaf de ja-
ren '70 is dat een bekend gegeven.
Voor hen hoeft al dat "gedoe" niet
meer. Geloven en vroom doen is vol-
gens hen iets voor oude mensen of
voor heri die de feiten niet meer onder
ogen durven te zien. Jongeren zijn te-
leurgesteld in de pretenties van de
christenheid en niet alléén de jonge-
ren. We hebben pas weer gezien hoe
Den Uyl daar weer handig op in heeft
gespeeld, hetgeen met de nodige
emoties in het christelijke kamp ge-
paard ging", aldus Wim Grievink.
"Wij willen in onze Gospelavonden
jongeren aan het denken zetten over
de werkelijke kern v/h geloof. Is dat
geloof in de God van de Bijbel, die
Liefde, vergeving en vrede aanbiedt,
wel zó ouderwets? Geeft die Bijbel
antwoord op vragen naar de zin van
het leven, het waarom van je bestaan?

Of laat ik het wat minder plechtig for-
muleren: heeft die Bijbel de jeugd van
de tachtiger jaren iets te bieden?
Tijdens onze gospelavonden worden
dat soort vragen op een attractief cen-
traal gesteld. We doen dat op een bij-
zondere manier die aansluit bij de be-
levingswereld van de jongeren. Geen
preken of filosofische beschouwin-
gen, maar eigentijdse muziek met pit-
tige teksten en de vertoning van een
boeiende speelfilm".
Alleen het meemaken van zo'n con-
cert en het kijken naar die film is al
boeiend, volgens Wim Grievink.
Nieuw Leven is een groep die al ruim
acht jaar bestaat en die gewoon "goeie
muziek" maakt in liedjes waarvan de
teksten aanspreken.
De film is gebaseerd op een werkelijk
gebeurd verhaal en gaat over het rela-
tieprobleem tussen vader en dochter.
Het is een erg boeiende korte speel-

film die een geloofsconfiict voor het
voetlicht brengt.
"Wij organiseren dergelijke gospela-
vonden nu al voor het vijfde achter-
eenvolgende jaar en de praktijk be-
wijst dat deze manier van "jongeren-
aan-het-denken-zetten" gewaardeerd
wordt. Een gospelavond van SNL
ademt een ontspannen sfeer. Dat
moet ook, volgens Wim Grievink,
omdat de meeste jongeren een hekel
hebben aan vroom en betweterig ge-
doe. Bovendien... wanneer ze willen...
kan iedereen bij ons zijn kritiek kwijt.
Wij proberen jongeren met hun "ge-
loofskritiek" serieus te nemen, maar
aan de andere kant zijn ook de men-
sen die gewoon een avondje willen ko-
men luisteren, van harte welkom".
Voor wie is zo'n Gospelavond nu ei-
genlijk bedoeld? Wim Grievink daar-
over: "In de allereerste plaats voor
jongeren vanaf pakweg 14 jaar, maar
de praktijk bewijst dat ook veel oude-
ren zo'n programma weten te waarde-
ren omdat ze misschien zelf belang-
stelling hebben voor wat hun kinde-
ren bezighoudt.
De organiserende stichting SNL is
niet verbonden aan een kerk of ge-
loofsgemeenchap, maar werkt princi-
pieel interkerkelijk. SNL bestaat uit
louter jongeren die de bedoeling heb-
ben hun leeftijdsgenoten via muziek,
film, tijdschriften e.d. te confronteren
met een "levende God" die Liefde,
vergeving en vrede aanbiedt door het
"kruiswerk" van Jezus Christus. Dat

weten, geloven en aanvaarden bete-
kent dat mensen totaal kunnen veran-
deren. Niet zweverig of onwerkelijk,
maar gewoon puur een stuk zekerheid
voor je bestaan. Weten waarom je
leeft en weten datje leven bij de dood
niet ophoudt", zo benadrukt Wim
Grievink, die van harte hoopt dat jon-
geren (en ouderen) uit Vorden en om-
geving het gewoon een keertje aan-
durven om een gospelavond als deze
te bezoeken. De toegang is overigens
vrij (zie advertentie).

Dropping
"De Bongerd"
De buurtvereniging "De Bongerd" or-
ganiseerde afgelopen zaterdagavond
een dropping. Het aantal deelnemers
bedroeg 40 die in het Grote Veld wer-
den gedropt. Onderweg naar het eind-
punt in de Olde Smidse moesten en-
kele opdrachten worden uitgevoerd.
Een gezellig "onderonsje" besloot de-
ze avond.

Jong Gelre Warnsveld
Houdt op 11 en 12 april hun revue-
avonden in de Uitrusting te Eefde. De
revue is geheel geschreven door eigen
leden en wordt ook opgevoerd door
eigen leden. De revue heeft als t i te l
„Sensatie Recreatie".
Dat belooft dan ook drie gezellige la-
chavonden te worden.
Na afloop van de revue kan er gedanst
worden tot in de kleine uurtjes met op
5 en 11 april Assorti en op 12 april Re-
play.

Uitspraak kinderarts Holl
leidt tot jeugdvoet-meetwerk
Op initiatief van de Stichting Jeugdschoenen houden 175 schoenspe-
cialisten, verspreid over geheel Nederland, van 14 t/m 19 april a.s.
een jeugdvoet-meetweek. De leden van de Stichting kwamen tot dit
besluit na uitspraken van Dr. R. Holl, kinderarts van het St. Elizabeth
Ziekenhuis te Tilburg. Vorig jaar al constateerde Dr. Holl, na o.a. in-
tensief literatuuronderzoek, en waarneming in /ijn praktijk dat 27%
van de jeugd op weg is naar een slechte voetkonditie.
Alle reden dus voor een intensieve
voorlichtingscampagne. De deelne-
mende winkeliers aan deze aktie zijn
gediplomeerd kindervoetadviseur en
geven voorlichting aan de hand van
een uitgebreid gratis advies. .
Zo zal van kinderen in de leeftijd van 2
tot 16 jaar eerst de lengte en de breed-
te van de voet nauwkeurig worden op-
gemeten. Daarna wordt de vorm, de
bouw en de stand van de voeten beke-
ken. Tenslotte worden de gegevens
vergeleken met het schoeisel dat het
kind draagt en wordt een schoenad-
vies verstrekt.
De noodzaak van het houden van een
dergelijke schoenmeetweek is vol-
gens de Stichting meer dan gewenst.
Nog te veel constateren de leden in de
dagelijkse paktijk dat kinderen te
klein, te smal of ander niet doelmatig
schoeisel dragen. Eveneens is het
veelvuldig dragen van trimschoenen
mede debet aan een slechte voetkon-
ditie.
Het gevolg kan zijn opgetrokken te-
nen (hamertenen) met op latere leef-

tijd mogelijk beschadigde gewrichts-
vlakken en knik(plat)voeten.
Kindervoeten groeien per jaar 2 tot 3
maten. Een goede kinderschoen moet
daarom bij aankoop, belast en/of on.-
belast gemeten, zeker 15 milimeter
groter zijn dan de langste teen. Zo ook
moet een goede schoen verkrijgbaar
zijn in tenminste drie breedtematen.
De leden van de Stichting Jeugd-
schoenen pleiten dan ook eens te
meer voor het dragen van verant-
woord kinderschoeisel. Zij wijzen op
het belang van schoenen die uit de jui-
ste materialen zijn vervaardigd.
Schoenen die ventileren en die de
voeten steun geven daar waar dat no-
dig is.

Mode behoeft daar beslist geen spel-
breker in te zijn. Fabrikanten van
Jeugdschoenen weten dat al lang, ge-
tuige het brede en modieuze assorti-
ment dat bij elke jeugdschoen-vak-
handelaar aanwezig is, zo ook bij
schoenhandel Wullink, Dorpsstraat.
Zie advertentie.

Wildenborchse Kapel anno 1860

Wij kwamen in het bezit van een foto van de Wildenborchse Kapel van omstreeks 1860. Het leek ons
dan ook een goede gedachte deze in ons blad af te drukken. Voor veel van onze lezers is het waar-
schijnlijk de eerste keer geconfronteerd te worden met een zo oude foto van de Wildenborchse Kapel.
De foto werd gemaakt in mei 1942, toen de Kapel zich nog in de oorspronkelijke staat bevond.

voor uw gazon een

verti kuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

De maand april staat bijuw Echte Bak-
ker van Asselt in het teken van Overijs-
sel.

Twentse wegge

plm. 1000 gram 5,98

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

9E BIESENSHDP

Vijvervissen:
Goudvissen
v.a.

Goudvoorns
voor

Goudwindes
v.a.

Koikarpers
voor

Groene Zeelt
voor

Algeneters
voor

Shubinkin
voor

VELE AANBIEDINGEN

1,95
3,75
2,50
9,95
3,50
3,95
3,25

Spalstraat 12 - Hengelo G ld. - tel. 2396



Bejaardengym in het wa-
ter.
Cursus van 10 lessen f 75,-
Donderdags van 15.00 tot
15.45 uur, max. aantal deelne-
mers 10.
Aanvang 24 april 1986.
Jansen van den Berg
fysiotherapeut
Vorden. Tel. 05752-1507.

Te koop: eiken bankstel
(moet opnieuw bekleed wor-
den).
Tel. 05752-2588
(Na 17.00 uur.).

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

Te koop: Perzikboompjes
bij:
A.G. SCHOTMAN,
Hamsveldseweg 10,
Tel. 6737

Te koop: partij verbeterde Oud
Hollandse dakpannen,
rood.
Tel. 05735-3144.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of

Stichting Pophelangen Achterhoek organiseert:

l l l

fr HIS WILD ROMANCE

In de oude, meest succesvolle formatie.

Zondag 13 april, zaal 'De Engel', S teenderen

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur.

Voorverkoop o.a. aan de zaal.

sleufsilo's

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

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiffl

| ZAALNIJHOF (
presenteert:

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

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

zaterdag 12 april
zaal open vanaf 19.30 uur

r&s&ne&r tijdig,
lo&l 08343.1234

Halle
ZAAL NI JHOF

Nog voorradig: enkele soorten
pootaardappelen.
V.LC. De Graafschap,
Ruurlo - Vorden - Hengelo -
Zelhem.

aguAsport
regenpakken

W
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Nieuw aangeboden percelen agrarische grond
Vorden, Wierssebroekweg
Twee percelen agrarische GROND, totaal groot ca. 3,5 ha. zonder melkquotum.

Evt. direkt te aanvaarden, f 215.000,- k.k.

Vorden, Larenseweg
Eén perceel agrarische grond, groot ca. 4,5 ha. zonder melkquotum.
Evt. direkt te aanvaarden f 265.000,- k.k.

Vorden, Almenseweg
Eén perceel agrarische grond, groot bijna 5,5 ha., zonder melkquotum.

Evt. direkt te aanvaarden f 300.000,- k.k.

Inlichtingen over deze en kleinere percelen agrarische grond in Vorden of

direkte omgeving

Makelaarskantoor O.G. en assurantiekantoor Van Zeeburg

Zutphenseweg 31, Vorden. Telefoon 05752-1531, LID NVM

f
Een weekje er tussen uit!

Van 14 april tot en met 19 april zijn wij

gesloten. Een weekje weg om weer even

bij te tanken. 21 april zijn we weer open

en hopen u weer te zien.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES

EXTRA SCHERP IN PRIJS

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Priklapjes kiio 14,95

Kippepoten

kilo 5,95 J^T' VRIJDAG

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

GESLOTEN
WEGENS

VAKANTIE
UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterham-

worst

150 gram 1,15

Gebr.

Runderrollade

100 gram 1,95

MARKT
AANBIEDING

SPECIALITEIT

HAMBURGERS
6 HALEN

4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTOAG

GEPANEERDE SCHNfTZELS

5 HALEN

4 BETALEN

GESLOTEN
WEGENS

VAKANTIE

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

.Grootste
renteverlaging
hypotheken!

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

HYPOTHEKEN VOOR NIEUWBOUWWONINGEN:
SPECIALE TARIEVEN OP AANVRAAG.

Bij uw spaarbank
met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland



Plattelandsvrouwen
vierden gezellig
"onder onsje" bij
35-jarig jubileum
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen bestaat 35
jaar. Dit feit werd op een gezellige wij-
ze in een "bomvolle" zaal van "De
Herberg" gevierd. De presidente
mevr. J. Buunk-Nijenhuis ging tijdens
haar openingswoord nog even terug
naar het prille begin toen de afdeling
Vorden werd opgericht.

Ter gelegenheid van dit jubileum heb-
ben een aantal dames onder leiding
van mevr. Besselink-Kunst en mevr.
Westerveld-Veerman een revue in el-
kaar gezet. Een revue met voor "elck
wat wils". Dans, zang, declamaties,
schetsjes, het volgde elkaar in een snel
tempo op.
De volksdansgroep "Wikke" een on-
derdeel van de plattelandsvrouwen
verleende eveneens haar medewer-
king. Mevr. J. Gosselink-Maalderink
droeg een gedicht voor, terwijl mevr.
Gotink-Wilgenhof bij een vertolking
van het lied "Marie wordt wijzer" een
aandachtig gehoor kreeg. Zij werd aan

de piano begeleid door Lucian Vende-
rink. Voor Lucian was de gehele avond
"werk aan de winkel" want verschil-
lende onderdelen van de revue wer-
den door haar aan de piano begeleid.
Tijdens het feestelijk gebeuren wer-
den de dames van een natje en een
droogje voozien. Mevr. Albers-Weij-
ers werd nog even voor het voetlicht
gehaald. Verschillende dames zijn al
van de oprichting lid van de Platte-
landsvrouwen. Mevr. Albers is met
haar 82 jaren evenwel de oudste. Zij
mocht daarvoor uit handen van de
presidente een boeket bloemen in
ontvangst nemen.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

11 apr. Tafeltennistoernooi Jong Gelre
in het Dorpscentrum

12 apr. Operette uitvoering Dorpscentrum
11, 12 en
13 apr. Jong Gelre theaterweekend op de

Volkshogeschool in Bergen N H
15 apr. N.C.V.B. Ledenvergadering
17 apr. Bejaardenkring
18 apr. Jong Gelre culturele wedstrijd

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

26 apr. Jong Gelre provinciale leden-
vergadering, culturele wedstrijd
en feestavond in "De Klok"
te Dieren.

26 apr. De Snoekbaars senior-wedstrijden,
vertrek De Herberg

l mei Bejaardenkring
9 mei Jong Gelre algemene voorjaars-

ledenvergadering + schieten in
De Kapel in de Wildenborch

11 mei De Snoekbaars senior-wedstrijden
vertrek De Herberg.

15 mei Bejaardenkring reisje
17 mei Provinciale buitensportdag in

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

Dash dames winnen
met 3-0
van Schalkhaar
De dames van Dash zijn ook zaterdag-
middag ongeslagen gebleven. Dit-
maal werden de dames van SVS uit
Schalkhaar met 3-0 het slachtoffer.
Dash speelde vooral in de eerste twee
sets een goeie partij en gaven zij de be-
zoeksters geen enkele kans. Setstan-
den 15-7 en 15-9.
In de derde set verslapte aan Dash zij-
de de concentratie. S.V.S. nam op ge-
geven moment zelfs een 4-9 voor-
sprong. Dash werd wakker en zette de
set alsnog naar haar hand 15-13. Zater-
dag aanstaande spelen de Dash dames
thuis tegen S.V.S. II

Volleybal Dash
Uitslagen Dash: dames: Dash l - SVS
l 3-0; Dash 2 - V&K l 3-0; Epse l -
Dash 3 3-0; Dash 5 - Colmschate 41-2;
ABS 3 - Dash 6 1-2; DVO 6 - Dash 7 2-
1.
Heren: Dash l - Bruvoc l 1-3; Dash 2 -
Wilhelmina l 3-1; Dash 3 - Olympia l
3-0.
Meisjes: MBK Hansa l - Dash 2 0-3;
DVO l - Dash 2 1-2; Dash l - ABS l 2-
1; MAK Bruvo 2 - Dash 2 2-2; Dash l -
DVO 2-2.
Jongens: JB Vios - Dash 0-3.

Donkere wolken boven Dash
Voor de heren van Dash breken zor-
gelijke tijden aan. Door met 3-1 van
Bruvoc te verliezen is de kans zeer
groot dat de Vordenaren promotie-de-
gradatie wedstrijden moeten spelen.

Zaalvoetbal Velocitas
Velocitas l verloor in een ontspan-
nend partijtje de competitiewedstrijd
tegen AZC met 4-8. Het verschil tus-
sen beide teams was dat AZC de kan-
sen beter benutte dan Velocitas. Bij de
rust leidden de bezoekers met 3-5.
Voor Vorden scoorden J. Leegstra, W.
Koop en C. ten Barge.
In de tweede helft liepen de bezoekers
uit tot 3-8, waarna M. Rouwen de
eindstand 4-8 liet aantekenen.

Velocitas III won na een spannende
strijd met 3-4 van Pavanda 5. Bij de
rust had Velocitas een 1-2 voorsprong
door doelpunten van E. Stokkink en
A. Klaassen. De Velocitas spelers be-
paalden in de tweede helft door twee
doelpunten van K. Kornegoor de
eindstand op 3-4. Verdere uitslagen
Sp. Meddo II - Velocitas III 2-2; Velo-
citas II - Angelo 4-2; Velocitas 3 - Vios
1-5.

Herberg wint horeca
zaalvoetbaltoernooi
te Zutphen
Het zaalvoetbalteam van De Herberg
heeft afgelopen dinsdag in de Hanze-
hal te Zutphen het Horeca zaalvoet-
baltoernooi van de Nederlandse Ho-
reca bond afdeling Zutphen met een
eerste plaats afgesloten.

De Vordenaren keerden huiswaarts
met een prachtige beker en de wissel-
beker.

B.V. Kranenburg
Het eerste team kon het thuis tegen
De Zwaan l niet bolwerken. Met 34-
29 werd verloren. Het tweede team
kwam terug van Olburgen met een 34-
32 score. Kranenburg 3 hield in Steen-
deren het sterke De Engel 2 op af-
stand. De Engel 2 kan een kampioen-
schap nu wel vergeten. Uitslag: 31-34.

Kranenburg 4 speelde op eigen laken
tegen Tremethe 3. De biljarters uit
Drempt verloren met 39-30. Kranen-
burg 5 tenslotte versloeg thuis op het
nippertje Heezen l met 34-33.

Ronnie de Beus
jeugdkampioen
biljarten
Het idee van de heer Schut van café
Uenk om de jeugd nader te laten ken-
nis maken met de biljartsport is bij de
Vordense jeugd wel aangeslagen.
Liefst achttien jongens en meisjes lie-
ten zich inschrijven. Tijdens de paas-
vakantie is heftig gestreden op het
groene laken. Uiteindelijk werd Ron-
nie de Beus de eerste jeugdkampioen
biljarten van Vorden.
Tweede werd Joop Pannekoek, derde
Rona^^de Beus en vierde Remco
Bruirrama. Het toernooigemiddelde
was 0,83. De winnaars werden na de fi-
nale-partijen, welke vrijdagmiddag
werden gehouden, uitgebreid gefelici-
teerd JJet voornemen is er om dit ko-

te herhalen.

Rato- Witkampers 0-1
De wedstrijd begon rustig, een paar
kansen aan beide zijden waren er wel,
maar echte aanvallen niet. Na de thee
ging Ratti er flink tegenaan, er vielen
enkele kansen voor Ratti, maar ook de
Witkampers braken één keer goed
door zo werd het 0-1 voor de Wit-
kampers. D. Michels kwam erin voor
M. Jansen en G. Berendsen kwam er
in voor J. Temmink, hoe hard Ratti er
ook aan trok, het bleef 0-1.

Beekbergen l - Ratti l
In de wedstrijd tegen Beekbergen af-
gelopen zaterdag heeft Ratti een nip-
te, maar verdiende overwinning be-
haald.
De Ratti-equipe onder leiding van
trainer Karel Nieuwenhuis onderging
een zeer sterke start. Na 5 minuten
spelen schoot Reinier Gosselink vanaf
20 meter uit een vrije trap op de lat en
na 10 minuten spelen kwamen de Kra-
nenburgers op voorsprong.
Hans van Kesteren passte op Wim
Stokkink die de bal klaarlegde voor
Peter Immink die de keeper met een
goed schot passeerde.
De 0-1 voorsprong werd door de Kra-
nenburgers goed verdedigd.
Na rust moest de thuisclub iets onder-
nemen, maar de Ratti-verdediging
hield goed stand. De Ratti-counters
waren levensgevaarlijk en Piet Im-
mink had Ratti al naar een 0-2 voor-
sprong kunnen loodsen als hij niet
vanaf dichtbij zou hebben gemist.
Jan Nijenhuis kwam in het veld voor
Marcel Gotjé. Ratti bleef op de coun-
ter spelen maar helaas bracht dit geen
wijziging meer in de stand
Met l punt achterstand op koploper
P.T.T., behoudt Ratti een goede kans
op het kampioenschap.
Zaterdag a.s. speelt Ratti thuis tegen
O.B.V. 1.

Vorden doet zich zelf
tekort tegen de Hoven
Vorden heeft zondagmiddag in de uit-
wedstrijd tegen De Hoven onnodig
een punt verspeeld. De thuisclub

startte in deze ontmoeting met een fu-
rieus offensief. Reeds in de tweede
minuut konden de Hovenaren jui-
chen toen Reini van der Pol Vorden-
doelman Wim Harms volkomen
kansloos liet 1-0.
Vorden was nauwelijks van de schrik
bekomen of nummer twee verdween
in de touwen. Het was Bennie Duits
die in de negende minuut zijn ploeg,
zo leek het, op fluweel zette 2-0.
De Hoven nam na deze verrassende
voorsprong wat gas terug, zodat Vor-
den toch nog aan een goed resultaat
kon gaan denken. Zeven minuten
voor rust werd de achterstand tot 2-1
verkleind dankzij een doelpunt van
Leo Stokkers.
In de tweede helft begonnen de Vor-
denaren zeer sterk. Diverse aanvals-
akties met goede scoringsmogelijkhe-
den. Kansen voldoende maar ze wer-
den verprutst. Eindelijk in de 22e mi-
nuut de lang verwachte gelijkmaker
van de voet van Mark v.d. Linden 2-2.
De Hoven-doelman Roei van Ast
zorgde ervoor dat Vorden de overi-
gens wel verdiende zege, onthouden
werd. Het bleef zodoende 2-2.

Touwtrekcompetitie
begonnen
Afgelopen zondag is de competitie
voor de touwtrekvereniging weer be-
gonnen. Halfweg-boys uit Lonneker
namen de organisatie van de eerste
wedstrijden voor hun rekening. Het
weer was guur, hetgeen de prestaties
heeft beinvloed. De uitslagen waren
als volgt: Jeugd A: 1. Bekveld; 2. Ei-
bergen; 3. Erichem.

Jeugd B: 1. Bisons; 2. Treklust; 3. Bek-
veld.
640-A: 1. Heure; 2. Eibergen; 3. Vor-
den.
640-C: 1. Halfweg-boys; 2. Vorden l
en 3 Noordijk.

De tweede ronde is op zondag 20 april
in Noordijk. De touwtrekver. Vorden
zal de derde competitie-ronde organi-
seren. In de voormiddag op zondag 27
april komt de jeugd en de zwaarge-
wichten (720 kg) in het veld. Na de
pauze de 640 kg, de recreatie-klasse en
zeer waarschijnlijk de damesklasse.

DAMMEN
Distriktsfinale
De Vordenaren hebben het in de 3e
ronde van de distriktsfinale goed ge-
daan. Harry Graaskamp won overtui-
gend van Sim Sonderen uit Winters-
wijk, en toen Gerhard van Kampen
voor de 3e keer niet wilde winnen,
staat Graaskamp nu 2 punten los. Si-
mon Wiersma en Bennie Hiddink
wonnen ook beide, resp. van H.
Hermsen (Zevenaar) en Jan Fokkink
(Terborg). In de tweede klasse had
Gerco Brummelman een gewonnen
stelling tegen Berkenbosch, maar hij
faalde in de afwerking en verloor nog.
Jan Hoenink remiseerde met Staal.
Henk Hoekman won in een goede
stand door een blunder van tegenstan-
der H. Bruins.

Bekerwedstryd
DCV Vorden - DC Groesbeek 7-1.
In de tweede ronde van de bekerkom-
petitie moest aangetreden worden te-
gen Groesbeek, een team dat lager in
de kompetitie uitkomt,dusbij 4-4gaat
Groesbeek over. Ondanks een snelle
overwinning van Henk Hoekman was
het nog lang niet zeker dat de overige
benodigde 3 punten er ook bij kwa-
men. In de tijdnoodfase liep echter al-
les op rolletjes, en kon Gerrit Wassink
het zelfs nog permitteren in praktisch
gewonnen stand remise te geven.
W. Wesselink - L. Eijkhout 2-0; G.
Wassink - T. Schoofs l -1; H. H oekman
- T. Langen 2-0; H. Graaskamp - F.
Arts 2-0.

Onderlinge competitie
B. Rossel - T. Janssen 0-2; B. Breuker -
G. Hulsof 1-1; S. Wiersma - B. Nijen-
huis 1-1; H. Berenpas-J.Koerselman
0-2; G. Brummelman -J. Hoenink 0-2;
B. Hiddink - J. Masselink 0-2.
Stand aan kop: 1. Tonny Janssen; 2.
Gerrit Wassink; 3. Bernard Breuker.
Jeugd: T. Voskamp - C. Voskamp 1-1;
J. de Vries - M. Helmink 0-2; F. Meijer-
man - M. Voskamp 0-2; D. van Dijk -
M. Klein Kranenbarg 0-2; M. Helmink
- M. Klein Kranenbarg 0-2; A. de Vries
-W. Helmink 2-0; F. Meijerman-A. de
Vries 0-2; A. Berenpas - M. Voskamp
0-2; M. Klein Kranenbarg - M. Vos-
kamp 0-2; W. Helmink - F. Meijerman
0-2.

Voorjaarsrit
4De Graafschaprijders9

De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dagmiddag een zgn. Voorjaarsrit. Een
orienteringsrit over een afstand van
circa 80 kilometer. Uitzetters waren de
heren J. Luiten en W. Wisselink. Start
en finish waren bij café Schoenaker.
De uitslagen waren als volgt: A. Klas-
se: 1. J. Jonker, Zwolle; 2. A.C. Wee-
vers, Keijenborg; 3. H.J. Cortumme,
Toldijk.

B-klasse: 1. W. Fleerkate, Markelo; 2.
B.J. Menkhorst, Halle; 3. P. Reinders,
Zutphen.

Toerklasse leden: 1. E. Horsting, Vor-
den; 2. J.H. Ebbers, Lichtenvoorde; 3.
G. van Veldhuizen, Warnsveld.

Toerklasse niet leden: 1. L.J. te Slaa,
Hengelo; 2. M. Maalderink,Toldijk; 3.
J. Hannink, Raalte.
De teamprijzen werden gewonnen
door de organiserende vereniging
zelf. De wisselbekers gingen naar L.J.
te Slaa, W. Fleerkate en J. Jonker.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

Naar de Keukenhof
met een 7+7biljet
Wie er nooit is geweest moet er dit jaar beslist naar toe. En wie er al
eerder is geweest zal het graag opnieuw willen zien. Zo'n fleurig tapijt
van miljoenen bloemen in een park vol doorkijkjes op eeuwenoude
bomen en waterpartyen trekt bezoekers uit alle delen van de wereld.
U kunt er op een comfortabele manier naar toe: met de trein naar Lei-
den of Haarlem. De bus brengt u daarna tot voor de poort van de Keu-
kenhof. En dat alles op één kaartje: het T+T (trein plus toegang) biljet
van NS.

De Keukenhof is aangelegd op een
voormalig landgoed tussen Haar-
lem en Leiden. De Nederlandse
bollenkwekers laten in een schitte-
rende omgeving hun mooiste crea-
ties zien. Er komen steeds meer va-
riëteiten en kleuren, waardoor elke
border of groep op zichzelf al een
verrassing is. Zelfs bij minder goed
weer is er op de Keukenhof van al-
les te zien en te genieten: in de kas-
sen met een oppervlakte van ruim
5000 vierkante m staan alleen al
zo'n 500 verschillende tulpensoor-
ten, er is een overdekte tuin vol
bloemenpracht en er zijn regelma-
tig speciale tentoonstellingen bij-
voorbeeld van lelies, narcissen, iris-
sen en de majestueuze amaryllis.
En in het Koningin Julianapavil-
joen worden4 regelmatig demon-
straties van bloemsierkunst gege-
ven. De Keukenhof is elke werkdag
geopend tot en met zondag 25 mei
1986 (vanaf vrijdag 28 maart).

Reizen per trein

Er zijn twee plaatsen waar vanaf het
station een goede busverbinding
mogelijk is met Lisse, waar u kunt
overstappen op de Keukenhof-lijn.
Dat zijn de stations Haarlem en
Leiden. U koopt op het station van
vertrek niet een gewoon treinbiljet,
maar een T+T biljet naar de Keu-
kenhof. Dat is een alles-in-één-bil-
jet en dat is - vooral op de wat lan-
gere afstand - extra voordelig. Op
drukke dagen is het bovendien
prettig dat u niet bij de kassa hoeft
te wachten om een kaartje te ko-
pen.

Nog meer voordeel

Het T+T biljet is vooral voordelig
als u individueel of met z'n tweeën
naar de Keukenhof gaat. Wie als
groep van 2 t/m 6 personen naar de
Keukenhof gaat kan, zeker op de
wat langere afstanden, meestal be-
ter een Meer Man's kaart kopen.
Als u er dan maar wél aan denkt dat
op werkdagen de reis pas vanaf 9
uur kan aanvangen. Alle informatie
ook over de reismogelijkheden

vindt u in de speciale folder over
het T+T biljet voor de Keukenhof,
die gratis verkrijgbaar is bij alle NS-
stations.

Kans benutten

Op welke kaartsoort u reist is wel
belangrijk, en 't is ook verstandig
dat even uit te zoeken. Maar de
hoofdzaak is dat u de kans benut dit
jaar te wandelen door dat bloemen-
sprookjesland de Keukenhof. Tot
en met 25 mei 1986 bent u er wel-
kom.

CAMERA HOUDT VAN BLOEMEN
En zeker als die bloemen voor zo'n
uitbundig kleurenfeest zorgen als dat
op de Keukenhof het geval is. U kunt
er de mooiste overzichtsfoto 's maken,
met een macrolens één bloem in
beeld brengen of details fotograferen
van de overdekte tuin. En als dan
straks al dat moois is uitgebloeid
houdt u er de kleurige herinneringen
aan over, een serie fraaie foto's van
een uniek bloemenfestijn.
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Burgemeester Vunderink in Commissie Algemeen Bestuur:

Woningbouw aan de Nieuwstad
lijkt mij niet logisch"
De commissie Algemeen Bestuur hield zich dinsdagavond onder
meer met het collegevoorstel bezig om afstand te doen van het recht
van eerste koop van een perceel grond aan de Nieuwstad. Deze grond
is thans nog eigendom van de heer A J. Rouwenhorst.
Een aantal jaren geleden is bepaald
dat mocht Rouwenhorst deze grond
verkopen (de landbouwschool heeft
er momenteel belangstelling voor)
dat de gemeente dan het recht van
eerste koop zou hebben.
De heer H. Tjoonk (VVD) informeer-
de bij Burg. Vunderink of dit stuk
grond geschikt gemaakt kan worden
voor woningbouw.
Laatstgenoemde zag dat niet zitten.
"In de eerste plaats is het perceel te
klein. Er kunnen te weinig huizen ge-
bouwd worden. Bovendien voorzie ik
een moeilijke procedure, want de be-
woners aan de Nieuwstad verliezen
wel hun uitzicht", aldus burgemeester
Vunderink die zich liet ontvallen dat

het niet ondenkbaar is dat de gemeen-
te Vorden in de "verre" toekomst aan
de noordzijde van het dorp gaat bou-
wen tegenover het spoor.

"Zover zijn we echter nog lang niet",
aldus de heer Vunderink. Over een
strook grond ter breedte van 5 meter,
direkt gelegen naast de Nieuwstad
kan indien de gemeente deze grond
niet voor de bermen nodig heeft, wor-
den afgestoten. De heer Tjoonk
(VVD) informeerde of deze grond
wellicht ook aan de landbouwschool
verkocht kon worden. De landbouw-
school heeft de gemeente hier overi-
gens nog niet over benaderd, zo liet
burgemeester Vunderink weten.

A. Ploeger (PvdA) in Commissie Financien:

'Onrust bij buitendienst
gemeentewerken nog steeds niet
opgeheven'
De raadscommissie voor Financiën had dinsdagavond geen enkele
moeite om te adviseren een krediet beschikbaar te stellen voor uit-
breiding van de buitendienst gemeentewerken met twee man. Op een
vraag van de heer A. Ploeger (PvdA) hoe het staat met de aanstelling
van een hoofd gemeentewerken, liet wethouder H.A. Bogchelman
(WD) hem in het ongewisse.

"Het hangt samen met de renovatie
van de gehele buitendienst. Het nieu-
we college zal hier verder over beslis-
sen", aldus wethouder Bogchelman.
Ploeger vond dit maar een slechte
zaak. "Na twee jaar is de onrust bij ge-
meentewerken nog niet opgeheven.
Qua personeelsbeleid en bedrijfsvoe-
ring blinkt het college niet uit door
daadkracht en visie", aldus reageerde
Ploeger.
Bij de behandeling van het voorstel
van het college om de banden met de
muziekschool Zutphen niet te verbre-
ken, waarbij de gemeente Vorden wel
de mogelijkheid wil open houden met
betrekking tot de inhoudelijke aspek-

ten vroeg de heer Ploeger zich af of de
weg die thans bewandeld wordt, wel
de juiste is. "Ik denk dat het een dood-
bloedenden zaak is", aldus sprak Ploe-
ger. Wethouder Bogchelman beaam-
de de opmerking van hem dat de hui-
dige oplossing de schoonheidsprijs
niet verdiend.

Het aantal klokuren zal, indien de
raad volgende week haar fiat geeft,
met twee per jaar worden terugge-
bracht. Dit behoeft volgens het colle-
ge geen nadelige gevolgen te hebben
gezien de mogelijkheden die de plaat-
selijke harmoniekorpsen bieden
op het gebied van muziekonderwijs.

Marktverordening
zal nader worden bezien
Mevr. M. Aartsen-den Harder (CDA) zei dinsdagavond in de Commis-
sie Algemeen Bestuur dat niet elke Vordenaar is ingenomen met het
houden van een markt op Goede Vrijdag. Burgemeester Vunderink ant-
woordde hierop dat bij het college aanvankelijk ook dezelfde bezwaren
leefden.
"We hadden eveneens het vermoeden dat een deel van de bevolking
daar bezwaren tegen zou hebben. De Marktverordening staat een markt
op Goede Vrijdag toe. We zullen in elk geval de marktverordening wel
gaan bezien en zullen kijken of deze zo gehandhaafd moet blijven", al-
dus burgemeester Vunderink.
Mevr. Aartsen vond het eveneens bezwaarlijk dat er op 3 en 4 mei op het
gemeentelijk Sportpark een voetbaltoernooi wordt gehouden. Burge-
meester Vunderink zal navraag doen hoe laat het toernooi op 4 mei is af-
gelopen. "Er mag alleen niet gespeeld worden op het tijdstip van de do-
denherdenking", zo zei hij.

•.Autocross Halmac
De motor en auto-club Halmac uit
Halle houdt op zondag 13 april een
grote autocross op het vermaarde
Grand-Prix-circuit de Kappenbulten
onder auspiciën van de stichting auto-
sport Oost-Nederland.
Vorig jaar bleek de autocross op het
morcircuit een groot succes. Met na-
me het gedeelte van het parcours dat
dwars door de bossen leidt, levert
spectaculaire situaties op. Dit jaar
heeft de Halmac het gedeelte door het
bos verlengd om aan de wensen van
de toeschouwers en de autocrossers
tegemoet te komen. Daarnaast zullen
de autocrossers voor het eerst gebruik
dienen te maken van dempers die in
de motorcross heel gebruikelijk zijn.
De Halse organisatie wil het grote
aantal decibels dat normaliter met de
autocross gepaard gaat beperken om
overlast te voorkomen.

Politienieuws

Veel klachten over hondepoep
en voetballende jeugd
De Rijkspolitie krijgt - nu het weer be-
ter wordt - steeds meer klachten over
de hinder die men ondervindt van
hondepoep op trottoirs, straten en
grasvelden.
Ook de voetballende jeugd veroor-
zaakt hinder en schade.

Poging tot inbraak
Bij een plaatselijk horeca-bedrijf is de-
zer dagen ingebroken. Middels een
schroevendraaier o.i.d. kwam de da-
der via een deur van het platdak bin-
nen. Echter wordt uit het kantoortje

niets vermist. Vermoedelijk is de da-
dergestoord. De aanwezige hond kon
ditmaal geen alarm slaan, daar deze
nog onder narcose was vanwege een
ingreep.

Stroomstoring
Vorden en Warnsveld heeft afgelopen
vrijdag bijna een uur zonder electrici-
teit gezeten. De oorzaak was gelegen
in een mankement in een hoofdspan-
ningslijn. Stoplichten en overwegbo-
men functioneerden ook niet.

Autoruit ingegooid
De voorruit van een aan de Rondweg
geparkeerd staande vrachtauto van
VLC De Graafschap moest het afgelo-
pen week ontgelden. Vermoedelijk
met een tegel of steen werd de voor-
ruit aan diggels geslagen.

Gestolen auto opgespoord
Een uit Voorburg op 17 maart j.1. ge-
stolen personenauto werd afgelopen
woensdag gezien in Ruurlo. De Rijks-
politie alhier wachtte de wagen op en
met succes. Bij de Shell-pomp in
Warnsveld werd de auto tot stilstand
gedwongen. M.P.Q. uit Den Haag
werd voorgeleid en ingesloten en be-
kende de diefstal. Het in de auto zich
nog bevindende kentekenbewijs en
f 150,- had de dief nog over het hoofd
gezien. Overigens kreeg de dader ook
nog een verbaal wegens het rijden
zonder rijbewijs. De eigenaar uit
Voorburg kon later zijn auto ophalen.

Reegeit contra auto
Op de Ruurloseweg ter hoogte van
"De Wiersse" kwam een reegeit in
aanraking met de auto van R.A.W. uit
Lochem. De reegeit overleefde dit
niet. In opdracht van de Provinciaal
Voedselcommissaris is het dier over-
gebracht naar de opslaghouder. De
auto had lichte schade.

Hond byt kippen dood
Een jonge^fcitse staander, die de ei-
genarese rWPtijdig onder commando
kon krijgen, beet op de Vordense Bos-
weg een drietal sierkippen dood. In-
middels is de schade onderling gere-
geld.

Auto toüMos
Donderdagochtend reed de heer B.F.
uit Vorden - door tot nu toe onbeken-
de oorzaak - zijn auto totall los tegen
een links van de baan staande boom.
F. werd met een hersenschudding en
gezichtsletsel overgebracht naar het
Nieuwe Spittaal. Toen de Rijkspolitie
deze zaak, ter hoogte van De Leuke af-
handelde, reed W.B. uit Gorssel, ko-
mende uit de richting Vorden op een
door J.D. uit Lochem voorgesorteer-
de auto, die de Wildenborchseweg
wilde inslaan. De heer B. beweerde te
zijn afgeleid door de politie. Geen per-
soonlijke ongelukken, wel kop/kont-
schade.

"Oud Vorden"
In café-restaurant "De Herberg" hield
de oudheidkundige vereniging "Oud-
Vorden" jl. maandag haar jaarverga-
dering. De voorzitter kon een redelijk
aantal leden welkom heten. Met het
schrijven van het boek over de ge-
schiedenis van Vorden worden goede
vorderingen gemaakt, gegevens hier-
voor zijn bij de vereniging nog steeds
bijzonder welkom.
Ook het veldnamen onderzoek zal dit
jaar worden afgerond.
Een oudheidkamer of museum, waar-
bij o.a. aan kasteel Hackfort is ge-
dacht, zit er gezien de kosten voorlo-
pig nog niet in.
Bij de bestuursverkiezing was de heer
H. Haverkamp aftredend en niet her-
kiesbaar, in de ontstane vacature werd
nog niet voorzien. Mevr. Vreeman-
Dekker en de heer H. Reindsen wer-
den herkozen.

De uitgenodigde spreker voor deze
avond, de heer Hartjes uit Zelhem
was plotseling doorziekte verhinderd.
Gelukkig was de heer Grootjans in
staat en bereid zijn plaats in te nemen.
Zijn dia-serie over buitenplaatsen en
hun tuinen was bijzonder interessant.
Beelden van o.a. de Menkema borg,
Zuilen, Warmelo, Vaduz en het eiland
Mainau gaven een goed overzicht van
hetgeen er te genieten valt. De bijzon-
der goede toelichting van de heer
Grootjans maakte dat de leden met
plezier aan deze avond zullen terug-
denken.

Kegelen Jong Gelre
De kegelwedstrijd die Jong Gelre bij
de Boggelaar hield werd bij de dames
gewonnen door Marian Loman; 2. Jo
Kolkman; 3. Anja Weenk. Poedelprijs
Ernate te Pas.
Heren: 1. Harrie Havekes; 2. Erik
Makkink; 3. Ronnie Stokkink. Poedel-
prijs: Andre Knoef.

P.K.V. nieuws
Afgelopen maandag heeft de Pluim-
vee en konijnen vereniging PKV een
voorlichtingsavond gehouden over
het houden van pluimvee. Als spreker
was de heer Beestman uit Almelo aan-
wezig.
In het dagelijks leven A-keurmeester,
die dus de bevoegdheid bezit alle
hoenders te mogen keuren.
Op een door iedereen te begrijpen wij-
ze gaf hij een uiteenzetting over alle
facetten van het houden van kippen.
O.a. over het bewaren van broed-eie-
ren, het opfokken van kuikens en hun
verzorging.
Vooral een goede huisvesting aldus
spreker is van groot belang. Aan de
hand van door de leden mee gebrach-
te dieren liet hij zien wat voor fouten
er kunnen zijn aan bouw en type. Ook

de goede eigenschappen werden uit-
voerig besproken o.a. een goede vee-
structuur en het dragen van staart en
kam.
Om een dier zo goed mogelijk voor te
brengen moet men vooral proberen
om het zo rustig mogelijk te krijgen,
dan kan een keurmeester het dier be-
ter beoordelen.
Al met al kan men terugzien op een
zeer geslaagde avond die zeker voor
herhaling vatbaar is, aldus voorzitter
Henk Berenpas die aan het eind van
de avond de heer Beestman een atten-
tie aanbood en hem bedankte voor de
goede voorlichting en raadgevingen.

Huisvrouwenorkest
De vele wekelijkse optredens van het
Vordens Huisvrouwenorkest, voor
het Enka (Akzo) personeel, zijn weer
verleden tijd. Ondanks de griepepede-
mie is alles goed verlopen.
In 't geheel werden de avonden door
4500 bezoekers bezocht, en er werden
vele contacten gelegd voor optredens
elders. De laatste avond sprak mevr.
Valkenburg het slotwoord, en ontvin-
gen de dames een huishoudpakket
(zodat u nu nergens geen vuilen ra-
men meer ziet) en een glazen kraft.

Expositie
Tot en met 2 mei is in de galerie van de
openbare bibliotheek te Vorden werk
te zien van Marcelle Grootenhuys uit
Wichmond.
Marcelle werd geboren in 1960 en
volgde van 1979-1984 de opleiding
kunstakademie (de AKI) te Enschede
waarvan de eerste 3 jaar hoofdzakelijk
grafische vormgeving met de vakken
grafisch ontwerpen, illustratie, grafie-
ken en fotografie als richting.
Vanaf het 4e jaar specialiseerde zij
zich in fotografie. In haar Aki-tijd reis-
de zij veel en heeft zodoende veel fo-
to's kunnen maken.
Haar eindexamen bestond uit een ex-
positie van ongeveer 30-zwart-wit fo-
to's.
Marcelle Grootenhuys heeft kortgele-
den een jaar in Griekenland gereisd
en gewerkt en op dit moment is zij
weer aan het reizen om haar fotocol-
lectie uit te breiden.
Haar voorkeur gaat uit naar x.wart-wit
fotografie, omdat zij hiermee precies
kan bereiken wat zij wil.
Vormen, structuren, tonen en abstrac-
tie komen hierbij goed tot hun recht.
De expositie is te bezichtigen gedu-
rende de normale openingsuren van
de bibliotheek.

Uiterweerd B.V. gaat samenwerkingsverband aan
met Schildersbedrijf Rensink te Deventer
Het thans dertig jaar bestaande schildersbedrijf Uiterweerd B.V. aan de Ruurloseweg35 heeft een samen-
werkingsverband aangegaan met het eveneens reeds vele jaren bestaande soortgelijke bedrijf Rensink te
Deventer.
Schildersbedrijf Uiterweerd heeft mo-
menteel twaalf man personeel in vaste
dienst, het bedrijf te Deventer 45 man.
De aanleiding van de samenwerking
is vooral geweest de continuiteit van
het bedrijf te waarborgen, speciaal
ook de werkgelegenheid vaj^et per-
soneel, waarvan velen reeduin lang
tot zeer lang dienstverband hebben
bij Uiterweerd.

Voor de vele relaties verandert er ei-
genlijk niets. De bedrijfsnjgm blijft
hetzelfde. De dagelijkse le^Pg blijft
berusten bij de heer J.M. Uiterweerd,
daarbij geassisteerd door zijn echtge-
note.

Wel veranderd zijn de mogelijkheden
van het bedrijf. Uiterweerd b.v. kan nu
nog grotere werken aannemen en bij
haastklussen meer mensen inzetten.
De bedrijfsvestiging aan de Ruurlose-
weg is mede daartoe aangepast. Op de
plaats waar vroeger de winkel was zijn
nu kantoren gerealiseerd. De werk-
plaats en spuiterij zijn geheel gereno-
veerd. Nieuw is de deuren-studio.
Bent U het kijken naar gladden deu-
ren moe, Uiterweerd kan hierin ver-
andering brengen. De gladde deuren
kunnen worden omgewerkt tot stijl of
paneeldeuren en dat geheel aangepast
aan persoonlijke smaak en/of inte-
rieur.

"Open Huis"
Een en andergaf de directie van Uiter-
weerd B.V. aanleiding om op woens-
dag 16 april a.s. "open huis" te hou-
den. Op deze wijze wil Uiterweerd b.v.
gaarne de goede relaties met haar
clientèle bestendigen. De heer Uiter-
weerd zal dan ook gaarne de mede-di-
rekteuren voorstellen de heren H. Kü-
per en J. Smoes en de nieuwe bedrijfs-
leider de heer H. Oosterwechel. Het
bedrijf hanteert de spreuk "Wie
bouwt of renoveert kijkt eerst bij Ui-
terweerd".

Warnsvelds Operette Gezelschap
met 'Zigeunerliebe' in Vorden

In haar reeks jaarlijkse regionale optredens geeft het inmiddels tot 50 medewerkers gegroeid Warns-
velds Operette Gezelschap zaterdag 12 april in het 'Dorpscentrum'een openbare opvoering van de 'Zi-
geunerliebe' van de beroemde componist Franz Lehdr.

Hoofdrollen in deze operette worden o.a. vertolkt door onze plaatsgenoten Antoon Eijkel-
kamp in de rol van JOSZI, een amoureus zigeuner en Wim Nijenhuis als bojaarJONEL BOLESCU.
Getuige de titel komt het romantisch
aspekt in dit, uit drie akten be-
staand kijk- en luisterspel, overvloedig
aan de orde. Plaats van handeling
Hongarije en Roemenië in het begin
van deze eeuw.
Als kijkspel mag deze operette vanwe-
ge de kleurige decors, prachtige costu-
mering en grime al zeer de moeite
waard worden genoemd; als luister-

spel, door verdienstelijk acteren en,
voor 'n amateurgezelschap in dit gen-
re, niet gering vocaal presteren, zeker
die waardering verdienen.
Verder staan een enthousiast koor,
een spontaan ballet, een passend ver-
haal en de melodische rijkdom van
Lehar's muziek, voorgeschoteld door
een eigen orkest, borg voor een heer-
lijk ontspannend cultureel avondje.

Evenals in voorgaande jaren is de mu-
zikale leiding in handen van de heer
Willie Peters en tekent de heer Piet
Wisseborn voor de regie.

Gezien het succes dat het gezelschap
al vele jaren in Vorden wist te berei-
ken, zijn de verwachtingen wederom
hoog gespannen.



Elk jaar worden in ons land 60.000 mannen en vrouwen
getroffen door een hart- of herseninfarct. Dat enorme aantal maakt
hart- en vaatziekten tot volksvijand nr. 1.

Al meer dan 20 jaar werkt de Nederlandse Hartstichting
intensief aan de bestrijding van deze epidemie. Het wetenschappelijk
onderzoek wordt gesteund en gestimuleerd. De patiëntenzorg wordt
constant verbeterd. En er wordt enorm veel gedaan op het terrein van
voorlichting.
Dit en heel veel ander werk kan alleen doorgaan als u uw hart
laat spreken, wanneer u om een bijdrage wordt gevraagd.
Uw gift stelt wetenschappers in staat methoden te ontwikkelen om
hart- en vaatziekten te voorkomen en te genezen.
Bovendien kunnen uitgebreide voorlichtingscampagnes worden
opgezet. Op scholen, in bedrijyen, in sportkantines en op heel veel
andere plaatsen wordt men geïnformeerd over een gezonde manier
van leven. Nogmaals, dat kan alleen als u uw hart laat spreken.

Laat ze niet alleen staan, al diegenen die zich dag in,
dag uit inzetten voor de bestrijding van hart- en
vaatziekten. Steun het werk van de Nederlandse

Hartstichting. Geef aan de collectant of maak
een bedrag over op giro 300 of op

bankrekening 70.70.70.600.

Laat uw hart spreken via bank,
giro of collectebus.

»*§»&:::::

In 1985 werd bijna 20 miljoen gulden besteed aan de bestrijding van hart- en vaatziekten.

wetenschappelijk onderzoek

publieksvoorlichting

patiëntenzorg

8.849.833

6.137.573

3.521.933

voorlichting professionele groepen 1.387.201

19.896.540
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