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Voorlopig niet naar terrein aan Nieuwstad

Weer uitstel voor
bouw drukkerij Weevers

Drukkerij Weevers mag zich voorlopig niet vestigen op een terrein aan de Nieuwstad. Dat
heeft staatsraad Polak van de Raad van State dinsdagmorgen bekend gemaakt naar aanlei-
ding van een procedure dat was aangespannen. De staatsraad schorste de bouwvergunning
tot dertig dagen nadat B en W over de zaak hebben beslist. Ook vorderde de staatsraad een
tweede hoorzitting zodat nader kan worden ingegaan op de bezwaren. Als B en W positief be-
slissen en de betrokkenen niet opnieuw een schorsing aanvragen, kan op /ijn vroegst begin
december met de bouw worden begonnen.

Ik wordt er nu zo langzamerhand wel
een beetje moedeloos van, aldus de
duidelijk teleurgestelde heer Wee-
vers. Ik zal het allemaal op den duur
best redden, maar dat wachten is voor
mijn personeel, die zitten ook in span-
ning, en voor het bedrijf fuqest.
Nu zitten de mensen weer te zeuren
over tolueen wat gebruikt zou worden
in de drukkerij en zo worden er maar
steeds verzinsels bedacht om de bouw
tegen te houden.
Ik heb een ieder al vaker uitgenodigd
om te komen kijken in de drukkerij

maar dat doet men dan niet. Volgens
omwonenden zouden wij alleen maar
geboortekaartjes drukken en dat het
personeel van 4 naar 7 man na de ver-
bouwing gebracht zou worden.
Men kent schijnbaar ons orderpakket
beter dan ikzelf, zoiets is toch belache-
lijk.

Dat wy behoren tot de 50 best geoutil-
leerde drukkerijen en dat wij zelfs een
VPGI certificaat hebben met 27 perso-
neelsleden dat wordt dan maar verzwe-
gen.

De rechter moet uiteraard iedere
klacht van weerszijden wel onderzoe-
ken en zo behoort het ook, maar het
duurt zo allemaal wel onnodig lang.

Ik hoop dat de tegenstanders toch in-
zien dat wij zo niet kunnen doorgaan.

De enorme inzet van burgemeester
Vunderink heeft ons gesterkt om toch
nog een maand geduld te hebben en we
vertrouwen op een goede afloop, aldus
de heer Weevers.

Huisvrouwen speelden er lustig op los
Gezelligheid troef zaterdagavond in de grote zaal van het Dorpscentrum toen daar een aantal huis-
vrouwen-orkesten op uitnodiging van het Vordens Huisvrouwenorkest hun beste beentje voorzetten.
De dames veelal vergezeld door mannelijke supporters lieten zich op de cti^rse huishoudelijke en an-
dere attributen niet onbetuigd.
Het Vordens Huisvrouwenorkest on-
der leiding van Jan Hilferink opende
het programma. Of beter gezegd Tan-
te Zus Klumper die de verschillende
nummers op de haar bekende wijze
met veel humor aankondigde.
Datzelfde kan overigens van de overi-
ge orkesten ook worden gezegd. De
aankondigingen gingen er bij het pu-
bliek in als koek.
De Vordense dames speelden een vijf-
tal nummers waaronder "De Achtka-
stelen Mars", "Heimatlos" en de "Zui-
derzee ballade".
Het huisvrouwenorkest uit Zelhem
genaamd "De Boerinnekes" speelden
onder leiding van mevr. N ijland. Deze
dames speelden een aantal school- en
volksliedjes. Het orkest is samenge-
steld uit de folkloristische dansgroep
"De Blauwe Kielen".
Het huisvrouwenorkest uit Dieren
bracht onder meer het "Slavenkoor",
"Kufstein Wals", Koekoeroekoekoe"
e.d.

Na de pauze was er allereerst een op-
treden van het huisvrouwenorkest uit
Markelo dat de fraaie naam heeft "De
klinkende pannen". En of het klonk.
Zelfs een 87-jarige dame speelde vol-
op mee. Bij het lied "Mooi Markelo"
zong de aanhang in de zaal uit volle
borst mee.

Tussen het afgaan van de orkesten
speelden de "Achtkastelendarpers"en
dus waren er geen hiaten in het pro-
gramma.
Als laatste speelden de Vordense da-
mes nog een viertal nummers en zo
was de avond bijna ten einde. Na het
slotwoord van de voorzitster, waarin
bezoekers, leden en medewerkers
werden bedankt w.o. ook de kapel,
bood zij aan de gasten een tegel aan
van „Kasteel Vorden".
Dirigent de heer Bos kreeg een bos
bloemen en ook mevr. Hulshof. Daar-
voor werd Tante Zus in natura be-
dankt.

De avond werd besloten met het zin-
gen door allen van het Vordens Volks-
lied, begeleid door de kapel gevolgd
doorJ^t nummer „Bis bald, auf wie-
ders^p-i". Een goede afsluiting van
deze gezellige avond.
Hierna was er bal.

Aktie Jantje Beton
Volgende week wordt de collecte van
het Nationale Jeugd Fonds, beter be-
kend als "Jantje Beton" gehouden in
Nederland. Ook in Vorden zal worden
gecollecteerd.

Het geld van het Jantje Begon fonds
wordt aangewend om de leef- en
speelruimte van kinderen enjongeren
te verbeteren. Steun wordt gegeven
aan het creëren van speeltuinen, kin-
derboerderijen, peuterspeelzalen en
clubhuizen. Een gedeelte van het geld
gaat rechtstreeks naar de verenigin-
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[ Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van

' 8. 00 tot 12. 30 uur en vrijdagvan 13. 30 tot 17. 00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M. A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hierondervallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 20 oktober 1986
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A.G. Berendsen, Oude
Wed 12 te Zutphen, voor het bouwen
van een garage aan de Strodijk 9;
2. Aan de heer J. Mokkink, Voïdense-
weg 47 te Hengelo Gld, voor het ver-
nieuwen van de kap van de recreatie-
woning aan de Hamelandweg 11;

3. Aan de heer J.M. Bijlsma, Hams-
veldseweg 12, voor het gedeeltelijk
verbouwen van de woning;
4. Aan de heer B.M. Besselink, Ham-
minkweg 10, voor het gedeeltelijk ver-
nieuwen van de woning;
5. Aan de heren J. en A. Zents, Ruur-
loseweg 119, voor het bouwen van een
machineberging;
6. Aan de heer A.H. Leeflang, School-
straat 17, voor het plaatsen van een
kozijn aan de Raadhuisstraat la.

2. Vergunning voor het houden van
een verloting en een collecte

De voetbalvereniging Vorden heeft
voor het houden van een verloting
van 27 oktober tot en met 2 november
een vergunning gekregen.

Van 3 november tot en met 8 novem-
ber heeft het Nationaal Jeugdfonds
een vergunning gekregen voor het
houden van een collecte.

3. Nachtvluchten van straaljagers
In de komende winterperiode zal een
F-16 van de Koninklijke Luchtmacht
een aantal bijzondere vluchten bij
duisternis uitvoeren. Doel hiervan is
het beproeven van nachtzichtappara-
tuur op vlieghoogten die variëren tus-

sen 75 en 300 meter. De vlucht zal
steeds in de vooravond plaatsvinden
en uiterlijk om 21.00 uur zijn beëin-
digd. Er worden er ongeveer dertig
uitgevoerd.
Om geluidshinder zoveel mogelijk te
voorkomen zijn de te vliegen routes
zodanig over Nederland uitgezet dat
bebouwde kommen worden geme-
den. Een gedeelte van de uitgezette
routes loopt over Vordens grondge-
bied.
Voor het melden van klachten op de
avond zelf zijn de volgende telefoon-
nummers beschikbaar: 1. 04132-
51311 de heer J.CJ. Vorstenbosch; 2.
04132-65358 de heer K. Mars; 3.
01802-2425 mevr. A.M. Viëtor; 4.
03483-2147 de heer B.J.A. Stroom.
Een voortdurende bezetting van deze
nummers kan niet gegarandeerd wor-
den, gelet op de onzekere factoren die
van invloed kunnen zijn op de vluch-
ten. Bij geen gehoor van het eerstge-
noemde telefoonnummer dient het
volgende nummer gedraaid te wor-
den.
Gedurende de werkdagen staat ter be-
schikking het telefoonnummer van de
sectie Geluidhinder van de Lucht-
machtstaf te 's-Gravenhage 070-
492300.

gen die hun leden inzetten om te
collecteren voor Jantje Beton.
Om alle projecten te kunnen steunen
is geld nodig. De jeugd is U dankbaar
als U helpt de leef- en speelruimte in
stand te houden en uitbreiden, vooral
in deze tijd waarin steeds minder
ruimte over blijft voor de jeugd.

Toneelfeestavonden
GMvL, Jong Gelre en
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van Jong Gelre,
GMvL en de Plattelandsvrouwen
houden op vrijdagavond 7 november
en zaterdagavond 8 november hun
gezamenlijke toneel- en feestavon-
den. Deze worden gehouden in het
Dorpscentrum.

Leden van Jong Gelre zullen beide
avonden de klucht "Voor drie dagen
mijn vrouw" voor het voetlicht bren-
gen. Dit stuk is geschreven door Leo
Milius. Vrijdagavond 7 november is
de organisatie van de feestavond in
handen van de GMvL en de Platte-
landsvrouwen. Na afloop van het to-
neelstuk is er dansen m.m.v. het dans-
orkest "Vriese".
Zaterdagavond is de organisatie in
handen van Jong Gelre. Deze avond
is er eveneens na afloop bal met mu-
ziek van "Sunday".

Optreden van
Chess Bluestynd
Op zaterdag l november a.s. zal de
Chess Blues Band optreden in café de
Timmerieë te Warnsveld. De van oor-
sprong Vordense band is sinds het be-
gin enigzins gewijzig^^n bestaat nu
uit: Jos Driever - saxo^P"! (Zutphen);
Bert "Qbus" van Dijk - basgitaar, zang
(Vorden); Peter de Groot - gitaar, zang
(Zutphen); André Jas - gitaar, zang
(Vorden); LUC Seesing - zang, mond-
harmonica (Hengelo); Wim Veld-
kamp - drums (Eefde).

De band speelt vooral snelle swingen-
de nummers van o.a. B.B. King, Livin'
Blues en de J. Geils Band.

Van de Vormingscommissie
Op dinsdagavond 4 november wordt
in het Achterhuus de derde bijeen-
komst gehouden van de bijbelkring
"De Bijbel voor iedereen". Voor de
eerste twee samenkomsten was veel
belangstelling. Het onderwerp van 4
november is: Johannes 11. Leiding:
ds. Klaassens en A. Addink.
Op vrijdagmorgen 7 november kan
men in de Voorde terecht om onder
het genot van een kopje koffie elkaar
te ontmoeten.
Op maandagavond 17 november
vindt in de Voorde de derde avond
plaats van de Bijbelkring onder leiding
van ds. Westerink.
De eerste avond mocht zich in een
grote belangstelling verheugen. Op
het moment van het schrijven van dit
stukje heeft de tweede bijeenkomst
nog niet plaats gevonden.

Eerste J.O .H. avond
met grandioze film
Ook dit seizoen gaat het Jongeren
Open Huis door met het organiseren
van bijzondere avonden voor ALLE
jongeren van 16 jaar en ouder.
Als eerste activiteit wordt op vrijdaga-
vond 31 oktober a.s. de met vijf Oscars
onderscheiden film "One flew over
the cuckoo's nest" gedraaid.
De avond wordt gehouden in de CJV-
ruimte van het Achterhuus achter de
Gereformeerde kerk.

Hervormde Gemeenteavond
Voor het eerst na de komst van onze
twee nieuwe predikanten wordt er
weer een gemeenteavond gehouden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Namelijk a.s. donderdagavond in de
Voorde.
Gezien de grote deelname op de ken-
nismakingsavond in de beroepings-
tijd, rekenen we nu op een overvolle
Voorde. Want nu kunnen we ons sa-
men uitspreken over de gang van za-
ken in onze gemeente nu.

Alle kerkeraadssecties zullen een kort
verslag doen van hun werkzaamhe-
den, alsmede de scriba en de predi-
kanten. Tevens wordt de stemming
gehouden over de wijze waarop in
de komende 6jaar nieuwe kerkeraads-
ledën worden gekozen.
En natuurlijk is er gelegenheid tot vra-
gen stellen. We hopen op een goede
avond.

Afscheid ds. Zijlstra
Het zal er nu toch van komen: a.s.
zondagmiddag 2 november wordt af-
scheid genomen van ds. J.R. Zijlstra
die vertrekt naar Amsterdam voor het
evangelisatiewerk. De kerkdienst die
ds. Zijlstra voor het laatste als dienst-
doend predikant van Vorden zal lei-
den, wordt gehouden in de Hervorm-
de Dorpskerk.

In de Dorpskerk
Aanstaande zondag is er weer een ge-
zinsdienst in de Dorpskerk. Thema
van de dienst is: wees jezelf. Het is
heel menselijk om niet tevreden te
zijn met hoe je zelf bent. Om te den-
ken dat het veel mooier en plezieriger
is om te zijn als een ander.
Het verhaal in Genesis 27 vertelt ons
over Jakob, die denkt dat hij maar be-
ter kan doen alsof hij een ander is: zijn
broer Ezau.
En zijn opzet slaagt. Maar of hij daar
nu zo gelukkig mee wordt? Toch is het
moeilijk om zoveel vertrouwen te
hebben, dat je jezelf durft te zijn.
Het lied van de week (Psalm 31:1 en 3)
laat ons zien, dat we niet onze toe-
vlucht hoeven te emen tot het zijn als
een ander.
"Op U vertrouw ik, Heer der Heren.
Gij die mijn sterkte zijt".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J. Garritsen en E. Buunk.
G.B. Bloemendal en W.H. Wiltink.
OVERLEDEN: Mw. L.H. Tip, oud 68
jaar; F.B. Boogaerdt, oud 87 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 2 november 10.00 uur ds. H. Wes-
terink, gezinsdienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 2 november 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 15.00 uur ds. J.R. Zijlstra Afscheids-
dienst i/d Dorpskerk.
Woensdag 5 november 19.30 uur dankdag
ds. A.J. Rotte.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag l en zondag 2 november dr. Va-
neker, tel.'2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag l november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp. Tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00

WEEKENDDIENST TANDARTS
l en 2 november W.A. Houtman, Vorden.
Tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen voor half9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752M487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, 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.



J«c Hermans behoort tot de
H«rm«n» Grcwp B V , a«n dyna-
mMctw, sn*lgro«i»nd« super-
marktorganiMM. dw 150 v»r-
koopv««tioino«n omvat en waar
ca. 3000 mensen werkzaam zijn.

Tot d* Groep behoren ook
Jac Hermans. Profknarkt Zuid
Hotland «n Wi|npakhuts De be-
dhrrsfiloeofie i* even sirnpel als
eftoctwt biedt de consument
eerste kwaMart voor éa laagst
moorti|ke pnjs

Hoe soccasvol deze formule
is, Wijkt uil het sbfgeod aantal
vestigingen. En ook uit de vacatu-
res die hierdoor ontstaan.

JacHermans

Voor ons filiaal te Vorden zoeken wij een:

KASSIERE (M/V)
— voor 24 uur per week
- leeftijd 17-18 jaar
- opleiding MAVO/LHNO

WINKELMEDEWERKER
— voor 32 uur per week
- leeftijd 17-18 jaar
- opleiding MAVO/LEAO

(M/V)

BELANGSTELLING?
Dan kunt u solliciteren bij de bedrijfsleider van filiaal
Vorden, adres Nieuwstad 5.

De ene hypotheek
is de andere niet..,

(afSsluitprovisie slechts

De baiik rnet de Sis groot in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

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

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
. . . . . , - _ - .....;, |||-

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

8/enzo herenmuil in stoere grofrib.
Comfortabel onderwerp 40-46.

32,-

Picobello suède pantoffel met pluche voering.
Op buitenzool. Aangenaam
van prijs.
36-41.

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

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL O5752 1971

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 30,31 okt. en 1

yr
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AANBIEDING
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Holl. Golden
Delicious

2 kilo

1,95

MAANDAG
3 november
500 gram

panklare
prei
0,95

DINSDAG
4 november
500 gram

hutspot
0,95

WOENSDAG
5 november
500 gram

panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

U koopt Uw brood toch ook
bij de man die zelf bakt?
Zo uit de oven in de winkel,
verser kan niet!

WEEKEND-RECLAME:

Slagroomsnit van 5,75 voor
Zeeuwsekoek van 3,25 voor

\NIND/MOLENB/1KKERS

van 1,75 voor 100 gram

5,25
2,75
1,50

WARME BAKKER ©PLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

'Geldig t/m wo. 5-11

Versmand UW VOORDEEL1,50

"//>
^/:

ham
D gram

1,95

•-**• m.
Sinaasappelen

15 stuks
Valencia late's

4,95

Vorden;

kruidko
3,25

Kip stroganoff
heerlijk bij bami

of nasi of witte rijst
Nu ter kennismaking

extra voordelig.

SPECIALITEIT

Kip
stroganoff

500 gram

4,95
Runder-
rolletjes

5 halen

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefctuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6.25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Kipfet
1 kilo

Roomsnitzels
5 halen

14,95

4 betalen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebraden
gehakt
1 50 gram

1,15
Boterham-

worst
150 gram

1.15

MARKT

AANBIEDING

Bami + Nasi
1 kilo

5,95
Schouder-
karbonade

5 halen

4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

_ 6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Speklappen

1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

BLOEMBOLLEN
Voor een ruim assortiment
waaronder bijzondere soorten
bijgoed naar

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

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.

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF

WASSEN MET SOP-INJECTIE

Als je vooreen topmerk kiest

verlang je ook de beste service..

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

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460



Hierbij willen wij de familie,
buren, vrienden en bekenden
hartelijk bedanken voor de
bloemen, kado's en felicitaties
die wij mochten ontvangen op
ons 40-jarig huwelijksfeest.

HENK EN RIEK
ROEKEVISCH

7261 XW Ruurlo
Oktober 1986.
Beatrixlaan 7.

Wij zijn per 1 november
VERHUISD naar
T HOGE 84
Jan, Anneke.Mirjam en Jeroen
Rigterink

Verpleegkundige zoekt zelf-
standige woonruimte in
omg. Hengelo (Gld.) of Vorden.
Tel. 05753-1439

Te koop: electronisch orgel.
Solina 120 met rithmebox.
Tel. 05752-3551

Te koop: aardappelen surpri-
se.
H.J. SCHOUTEN,
Baakseweg 1, Vorden.
Tel. 1449.

Wilt u deze winter leren pot-
tenbakken, neem dan kón-
takt op met
BERTHY BOSMA,
Ruurloseweg 4, Vorden
Tel. 2368
Lesgeld f 50,- per maand incl.
alle materiaal.

Te koop: i.g.st. 2 en 3 zits
bank, klassiek. Vaste prijs
f 350,-. Kleur Fraise.
Niet na 6 uur,
Molenblick 6.

Te koop: Ford Fiësta 1100
z.g.st. Bj.1983.
Tel. inl. 05752-1979
na 18.00 uur.

Te koop: eiken wandmeu-
bel.
Tel. 2092.

Ten Cate en Hollandia on-
dergoed voor dames en her-
en.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPMENSEWEG 2» - VORDEN- TEL 05752-1971

Te koop: Solina orgel met rit-
me box. Prijs n.o.t.k.
Tel. 6861

Wegens verhuizing te koop: 2
pers. Eng. ledikant + poly-
matras f 25,-; Turnamat
wasmachine, centrifuge
defect f 75,-; hoge TV-ta-
fel, ijzeren voet, bruin f
f 20,-; tuinrol, tuinbank,
slang; 2 plantentonnen op
voet, eiken voor binnen,
doorsnede 45 + 55 cm
+ tuintafel.
Zaterdag van 10-12 uur
Ruurloseweg 69, Vorden.

Nieuw! Op de Franse toer.
Franse broodspecialitei-
ten om zelf thuis af te bakken.

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Te koop: Sanyo Bèta video-
recorder + 18 banden. 2
jaar oud, wegens overcompleet
+ 3-delig eiken bergmeubel.
De Stroet 4, Vorden.

Grove rib corduroy broe-
ken in 4 kleuren nl. zwart, grijs,
cobalt blauw, donkerblauw.
Prijs, de laagste prijs f 39,-
p.st. Boddy Warmers f 35,-
p.st. met teddy gevoerd.
Spijkerbroeken alle kleuren,
alle maten, strak en wijd mo-
del.
Spijkerwerkbroeken vanaf
f 25,-, grote maten f 30,-. -
's Middags vanaf 1 uur
Hackfortselaan 2
Tel. 05752-1 71 7, Vorden.
BLEU JEANS FARM

LEGO
BAZAR SUETERS

In plaats van kaarten.

Op donderdag 6 november D. V. zijn wij
40 jaar getrouwd.

B. KLUMPENHOUWER
"
W.G. KLUMPENHOUWER-

KLEINIKKINK

Ter gelegenheid hiervan geven wij vrijdag
«, 7 november een receptie van 20.00 tot

21.30 uur inzaai„De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7257 KH Vorden, oktober 1986
•

Schoolhuisweg 1.

Na een 35-jarig dienstverband bij de K.l. gaat

GERR/T TER BEEST

in de VUT.

Vrouw en kinderen willen daarom, de vele
bekenden van hem, graag uitnodigen voor
een receptie.

Jullie zijn van harte welkom op woensdag 5
november vanaf 20.00 uur bij „De Herberg ",
Dorpsstraat 10, Vorden. Tot ziens.

Staringstraat 2
7251 AL Vorden.

Wegens familie-omstandigheden is de
bruiloft op 31 oktober a.s. van

HENK STEENBLIK EN
RIENKE REGELINK

UITGESTELD
tot 13 november 1986

Heden is onverwachts van mij heen gegaan mijn innig
geliefde vrouw

REINA RIETMAN
echtgenote van HA. Elijzen

op de leeftijd van 44 jaar.

Vorden, 27 oktober 1986
Zutphenseweg 101 - 7251 DN

Mijn dierbare vrouw is thuis opgebaard. De crematie
plechtigheid vindt plaats op vrijdag 31 oktober 14.00
uur in het crematorium aula 1 te Dieren, waarbij U be-
leefd wordt uitgenodigd.

Liever geen bezoek aan huis.

Onverwachts ging van ons heen onze dierbare dochter,
schoondochter, zuster, schoonzuster en lieve tante

REINA RIETMAN
echtgenote van HA. Elijzen

op de leeftijd van 44 jaar.

Vierakker:

Drempt:

Wichmond:

Vierakker:

Hengelo (Gld.):

Leeuwarden:

H. Rietman:
A. Rietman-Harmsen
C. Elijzen-Lammertsma
D. Elijzen
A. Schuppers-Rietman
G. Schuppers
G.J. Rietman
H.E.J. Rietman-Wissink
DJ. Rietman
R.H. Rietman-Steenblik
C. Haarsma-Elijzen
K. Haarsma
neven en nichten.

Vorden 27 oktober 1986.

Heden overleed mijn lieve man, onze vader, schoonva-
der en grootvader

OTTOPAULKOCH

op de leeftijd van bijna 72 jaar.

7251 NS Vorden, 28 oktober 1 986
Lindeseweg 20.

Vorden: R. Koch-Gobel
Jakarta: A. Broersma-Koch

K. Broersma
Landsmeer: L.L. de Lang-Koch

E. de Lang
Nieuw Vennep: R.P. Bazen-Koch

W.H. Bazen
Antwerpen: O.P. Koch

J. Koch-Guns
en kleinkinderen

De overledene ligt opgebaard in het rouwcentrum te
Vorden, Het Jebbink 4, waar gelegenheid is tot af-
scheid nemen en condoleren op zaterdag 1 november
van 19.00-19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben maandag 3
november om 13.00 uur in Aula 1 van het crematorium
te Dieren.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat heden is overle-
den mijn lieve zorgzame man, onze meelevende vader,
groot- en overgrootvader

HENDRIK SIMON JACOB ALBERS
echtgenoot van Aaltjen W/jers

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: A. Albers-Wijers
Vorden: C.G. Bogchelman-Albers

HA. Bogchelman
Velp: E.J.W. deGrip-Albers

M.L. de Grip
Arnhem: J.W. Albers

JA. Albers-Huiser
klein- en achterkleinkinderen

7251 DK Vorden, 24 oktober 1986
Zutphenseweg 6

L/evergeen bezoek aan huis.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op dinsdag
28 oktober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

mini

AKTIE

DIAPRINT
FOTO VAN DIA

.»**•+.

V\

0,95
1,20
1,70

Geldig tot 30 nov.

•MMIIIIHHMI

FOTO HANS TEMMINK
Spalstraat 1 O, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2386

Droevig om zijn heengaan, doch dankbaar voor wat hij
voor ons is geweest, geven wij u kennis dat heden plot-
seling van ons is heengegaan mijn inniggeliefde man,
onze zorgzame vader en opa

ALBERT JAN ZWEVERINK
echtgenoot van H. Olthof

op de leeftijd van 62 jaar.

Hengelo (Gld.):
Vorden:

Hengelo (Gld.):

Hengelo (Gld.):

Hengelo (Gld.):

H. Zweverink-Olthof
Henny en Jan Kamperman
André en Petra
Gerdy en Gerrit Lenselink
Moniek
Ina en Henk Jolink
Aliceen Evert Jan
Jan en Martien Zweverink

7255 MA Hengelo (Gld.), 24 oktober 1986
Ruurloseweg 84

De begrafenis heeft op woensdag 29 oktober inmiddels
plaats gehad op de Algemene Begraaf plaats te Hengelo
(Gld.).

Laat Henk uw

haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

met
Televisie

reparaties
•=•- direc»

il naar

.óók in de Herfst
Lekker van de Keurslager

Dit weekend hebben wij de karbonade
extra voordelig voor U

Rib- en haaskarbonade yi QQ
500 gram 4, u O

MAANDAG:

Speklappen per kg 6,98
DINSDAG:

Verse WOrSt 500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.O.h. 500 gram 4,98

ROULLADE
lapje rundvlees

gevuld met augurk
en een

groentemix
100 gram

KEURSLAGER

-1.95-
Voor de boterham
eigen fabrikaat

Rauwe ham
100 gram 2,25

Leverkaas
100 gram 0,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden

r/m Telefoon 05752-1321

De winnende nummers van onze aktie van speelweek 1
zijn: 61, 142, 266, 391, 430, 555, 645, 725, 866,
912,1046,1153, 1288, 1357 en 1429.

uw w -kman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Muziekvereniging "CONCORDIA" laat hierbij weten dat
er enkele prijzen zijn gevallen op de door de leden ver-
kochte loten van de

GROTE CLUB AKTIE in de serie 32

01 5299 f 100,-
065663 f 50,-
065885 f 25,-

11 5290 f 25,-
11 5580 f 50,-
1 65998 f 50,-

De winnaars hierbij van harte gefeliciteerd en alle niet
winnaars heel veel dank voor het meedoen aan de actie.

Het bestuur.

Donderdagavond 30 oktober a.s. om 20.00
uur precies in zaal De Herberg

afscheidsavond
Ds. J.R. Zijlstra

en Gemeente, plus mensen die regelmatig
in de Geref. Kerk komen kerken. m

Gedurende de gehele maand november
zijn wij

dinsdags gesloten
Chinees Restaurant

TAO SING
Dorpsstraat 28 - Vorden

Brood van de (B)ovenste plank
in vele soorten.11

Daarvoor is nou

De Echte Bakker

®

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1304

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

JUBILEUM
CONCERT

50 jaar
Vordens Mannenkoor

o.l.v. Bert Nijhof
Op 7 en 8 november in de Christuskoningkerk

te Vorden. Aanvang 20.00 uur.
SOLISTEN:

Henny May - Sopraan
Harry Pierik - Tenor

Ludo Eijkelkamp - Bariton
Peter Wibmer - Bas
Gert Hofman - Piano

Lucian Venderink-Smeenk - Klarinet
Algehele muzikale leiding - Bert Nijhof

Toegangsbewijzen a f 10,-: verkrijgbaar bij:
Schoenhandel Wullink, Vorden; Supermarkt Krijt,
Wichmond; Boekhandel Wolters, Hengelo (Gld.)

GIRLS COLLECTION

GMvL - NBvP - Jong Gelre
afdelingen Vorden

houden hun

FEESTAVONDEN
op 7 en 8 november in het Dorpscentrum:

door leden van Jong Gelre wordt het toneelstuk opgevoerd:

"Voor drie dagen mijn vrouwf i

Beide aVonden dansen na met muziek: op 7 nov. "VRIESE"
en 8 nov. "SUNDAY".

Aanvang beide avonden om 19.45 uur, zaal open 19.1 5 uur.



Groot aantal inschrijvingen
voor de Oost Gelderlandrit
Zaterdag l november wacht Vorden weer een grote invasie motorrijders. In totaal hebben nl. 273 coureurs
ingeschreven voor de "Oost-Gelderlandrit" een enduro-wedstryd meetellend voor het nationaal kam-
pioenschap. Deze Oost-Gelderlandrit die voor de 23e keer wordt georganiseerd door de Vordense mo-
torclub "De Graafschapryders" moet qua deelnemersveld tot één van de grootste van Nederland gere-
kend worden.
Sekretaris Jan Slagman en de zijnen
zijn al druk doende om alles in goede
banen te leiden.
Zo zullen er zaterdag zo'n 100 perso-
nen in aktie komen om de rit perfekt
te laten verlopen. Traditiegetrouw
krijgt "De Graafschaprijders" bij de
route- en tijdcontroles weer hulp van
de clubs "Hamac" uit Harfsen en
"Sport & Vriendschap" uit Lochem.
De organisatoren hebben weer alle
medewerking ondervonden van de
gemeente Vorden, de grondeigena-
ren, politie, ministerie van defensie
e.d. "De steun hebben we gelukkig al
jarenlang mogen ontvangen. Wij van
onze kant zorgen er zondag voor dat
de terreinen en paden waarover gere-
den wordt weer in de oorspronkelijke
staat worden teruggebracht", zo zegt
Jan Slagman.
De eerste coureurs gaan zaterdag-
morgen bij de camping "De Reehorst"
van start. Voor de senioren staat er

dan vier ronden van elk 60 kilometer
op het programma en voor de
junioren drie ronden van 60 kilome-
ter.
Vanaf de Reehorst gaat de route rich-
ting militair oefenterrein. Hier staat
de coureurs de eerste crossproef te
wachten. Deze proef wordt gehouden
in de tweede en derde ronde, d.w.z. in
totaal 10 kilometer, en geldt zowel
voor de junioren als de senioren.
Bij de coöperatie in het Medler is er
een tijds-controle gepland. Daarna
gaan de rijders naar het buurtschap
Delden in Vorden waarop het "Del-
den-circuit" de gashandels opnieuw
los gedraaid kunnen worden. Hier
wordt nl. de tweede crossproef gehou-
den, zowel in de tweede als derde ron-
de een proef met een totale lengte van
vier kilometer. Van hieruit wordt weer
koers gezet naar de camping "De Ree-
horst".
Aan deze "Oost-Gelderlandrit" ne-

men alle toppers uit de Nederlandse
endurowereld deel. Mannen zoals Si-
mon Schram uit Wolvega, Henry San-
derman uit Markelo; Dinand Zijlstra
uit Daarlerveen; Willem Palthe uit
Wierden; Carol Mulder, Eerbeek en
niet te vergeten Gerard Jimmink uit
Kalhorn.
Coureurs die tijdens de internationale
motorzesdaagse hun sporen al duide-
lijk hebben verdiend.
Met nog enkel de allesbeslissende rit
op 7 en 8 november in Brummen voor
de boeg is de verwachting dat de he-
ren het elkaar in Vorden nog erg moei-
lijk gaan maken.
De organiserende vereniging "De
Graafschaprijders" is met veertien
coureurs waaronder Johan Braakhek-
ke uit Halle; Jan Klein Brinke uit Vor-
den, Mees Siers uit Zelhem en Walter
Arendsen uit Hengelo goed vertegen-
woordigd tijdens deze 23e editie van
de "Oost-Gelderlandrit".

Autobedrijf

HA. Groot Jebbink
Rondweg 2
Vorden
Tel. 05752-1794

Betreft; de APK keuring.

Geachte automobilist(e),

Hiermede willen wij u het één en ander duidelijk
maken over de APK keuring.
De auto's vanaf 1984 én ouder moeten volgend jaar
gekeurd worden. De uiterlijke datum waarvoor de
auto gekeurd moet zijn, staat op het deel III van
volgend jaar en is dezelfde datum als de afgifte
datum van deel l van het kenteken.
Doordat er volgend jaar veel auto's gekeurd moeten
worden, is het zaak dat u vroegtijdig een afspraak
maakt.
U mag uw auto al twee maanden voor de uiterlijke datum laten keuren. Moet uw auto
bijvoorbeeld 25 januari 1987 gekeurd zijn, dan mag u hem 25 november 1986 al laten keuren.

Kombineert u de keuring met een grote beurt, dan is
de keuring gratis.

Met vriendelijke groeten; HA. Groot Jebbink

AUTO

tapijt
i

is niet overal te koop.Toch kan de één niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegd is.
Onderscheid is er en zal er altijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent!

dïmension tapijt

gegarandeerde
kwaliteit
van slaapkamer
tot suite

interieuradviseur

Hackforten/veg 19, Wichmond. Tel 05754-517

Voor het vegen van uw
schoorsteen en reinigen van
uw dakgoot bel dan
RESCO schoonmaakbe-
drijf Tel. 05735-2709-2993
of 1 849.
Hele blokken extra korting.

3TOT9 NOVEMBER 1986

nationale
jeugdcollec

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak rnet cl**
vele e* t rd s In vijl modiscMr >

Marter
2UTPHENSEWEG VORDEN

Gemakkelijke zege
Dash dames
tegen Spirit Aktief
De dames van Dash hebben het zater-
dagmiddag in Enschede niet moeilijk
gehad. Spirit Aktief werd met 0-3 ge-
klopt. In de eerste set speelden de Vor-
dense dames acceptabel volleybal.
Zowel aanvallend als verdedigend
"klikte" het. Het werd 9-15.
In de tweede set kamen de zelfde cij-
fers op het scorebord, zij het dat de
concentratie aan Dash zij de wat ver-
slapte. Het matige spel van Spirit Ak-
tief was daar mede debet aan.

In de derde set speelde Dash meer te-
gen zich zelf dan tegen de tegenstan-
der. Het werd uiteindelijk 13-15. Door
deze overwinning is Dash opgeklom-
men naar de derde plaats. Zaterdag 8
november wordt de volgende wed-
strijd gespeeld thuis tegen Evoc uit
Emmeloord.

Volleybal Dash
De heren l van Dash hebben het thu i s
tegen Sp. Deventer niet kunnen red-
den en verdiend met 1-3 verloren. De
overige uitslagen van de Dash teams
waren als volgt:
Dames: Voorwaarts l - Dash 2 3-0;
Dash 2 - Sp. Deventer 0-3; Colmscha-
te 4 - Dash 3 0-3; Voorwaarts 3 - Dash 4
2-1; Dash 4 - Sp. Deventer 5 3-0; Dash
6 - Hansa 4 3-0; Dash 7 - Wilp 5 3-0;
Dash 8 - Wilp 4 3-0.
Meisjes: MB Harfsen l - Dash l 3-0;
MA Dash l - Bruvoc l l -3; MA Dash 2
- DVO l 1-3.
Heren: Isala 3 - Dash 2 3-1; ABS 3 -
Dash 4 1-2.
Jongens: Dash l -DSC 13-1.

Schooldam-
kampioenschappen
Zaterdag l november worden er in de
zaal van d'Olde Smidse te Vorden de

jaarlijkse schooldamkampioenschap-
pen gehouden. Dit jaar zijn er naast
het kampioenschap drie plaatsen te
winnen voor de regiofinales.
In deze regiofmales komen de beste
scholen uit Vorden, Zutphen, Lo-
chem, Gorssel, Hengelo, Warnsveld
en Almen uit. De aanvang voor het
schooldamtoernooi a.s. zaterdagmid-
dag is kort na de middag.

Na afloop zal bij voldoende belang-
stelling een toernooitje worden ge-
houden in groepen van vier voor de
basisschooljeugd.

Seniorengymnastiek
Iedere donderdagmorgen is er in
Triangel een groep 50-f ers, die o.l.v.
mevr. Nauta Seniorengymnastiek
beoefend. Ditgymnastiekgroepje kan
nog nieuwe leden gebruiken en wil
hierbij belangstellenden uitnodigen
om eens vrijblijvend te komen kijken.

ELECTROLUX
JE BESTE HULP UIT ZWEDEN

Electrolux stofzuiger Z 361
— met 1100 watt motor
— voorzien van stootrubbers rondom, opbergmogelijk-

heid voor de accessoires, tapse slang, snoerautomaat,
dubbelwandige stofcassettes en stof indicator.

nu voor 369,-

BRI OIIVI 5
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

DE LAATSTE KANS
3 DOLLE DAGEN
De laatste schoenen, laarzen e.d.
(van alle merken) voor

5,-; 10,-of 25,-
Donderdag 30 oktober t/m zaterdag 1 november.

SCHOENHANDEL

WULLINK
Kerkstraat 5 - Hengelo G ld.

OPTREDEN
CHESS BLUES BAND

1 november a.s.
Aanvang 21.30 uur

de Timmeneë

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer w
Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bod«

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

e ge- H

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 30 oktober 1986

48e jaargang n r. 31

Bestemmingsplan
"Nieuwstad Noord 1986"\
vastgesteld
De gemeenteraad van V orden heeft dinsdagavond met 8 stemmen voor en vijf tegen het be-
stemmingsplan "Nieuwstad Noord 1986" vastgesteld. Tegen stemde de voltallige fraktie
van de Partij v.d. Arbeid en mevr. C. Aartsen-den Harder (fraktievoorzitster van het CDA).
Dit besluit houdt in dat wat de Vordense vroede vaderen betreft drukkerij Weevers zijn
bouwplannen mag uitvoeren.

. Bestemmingsplan
wen op het noordelijk gedeelte wil jno/:»
gaan "afronden". Wordt er dan ook Zutphenseweg 1990
toestemming gegeven om te bou- Met het vaststellen van het bestem-
wen?" zo vroeg hij. mingsplan "Zutphenseweg 1986" had
Burgemeester Vunderink maakte dui-
delijk dat wanneer dit zou gaan spelen
één en ander toch in de raad komt. De
raad heeft immers de bevoegdheid tot
wijzigen van het bestemmingsplan.

Mevr. Aartsen (CDA) zette nog eens
uiteen dat zij tegen de bouwplannen
van Weevers, op het bewuste terrein
is. "Maar zo voegde zij er aan toe, de
werkgelegenheid heeft voor mijn
fraktie de doorslag gegeven om toch
het bestemmingsplan vast te stellen".
Toch was er een meningsverschil tus-
sen de CDA fraktie en het college.
Volgens mevr. Aartsen was haar frak-
tie er altijd vanuit gegaan dat alleen
Weevers kan gaan bouwen en dat er
verder op dat noordelijke gedeelte van
Nieuwstad Noord niet meer gebouwd
zal worden.
Dit laatste werd door Burg. Vunderink
ontkend. "Het standpunt van het colle-
ge is altijd geweest dat we ons niet be-
perken tot alleen het terrein van Wee-
vers, maar tot het gehele gedeelte tot
aan de beek", aldus Vunderink.
De heer Voortman (PvdA) ging aller-
eerst uitvoerig in op de kritiek die hij
van de VVD te slikken heeft gekregen
nl. dat de PvdA het werkgelegen-
heidsaspekt naast zich neer heeft ge-
legd.
"Natuurlijk zijn wij voor de werkgele-
genheid, alleen tegen industrie op dat
terrein hebben wij bezwaren. We heb-
ben de verschillende belangen tegen
elkaar afgewogen en het steekt mij
toch wel dat wij het werkgelegen-
heidsaspekt niet serieus zouden heb-
ben genomen. Ik weet ook niet waar
wij met onze denkbeelden mis zit-
ten", zo vroeg Voortman zich af.
Als een bedrijf orders moet afstoten en
het personeelsbestand van 2 7 man naar
J 7 moet brengen door ruimtegebrek is
voor de PvdA en voor mevr. Aartsen
(CDA) schijnbaar moeilijk te begrijpen.
Op de huidige plek is GEEN UITBREI-
DING MOGELIJK doch in afgeslankte
vorm zou het door kunnen draaien OOK
MET HINDER WETVERGUNNING.
Dit zou voor de direktie van Drukkerij
Weevers het gemakkelijkste zijn. "Een
rustiger leven is niet eens zo gek", aldus
de heer Weevers, "voor het bedrijf en
voor het personeel echter niet zo best.
Zoiets te begrijpen is toch niet zo moei-
lijk?"
De heer Voortman was tevens be-
nieuwd naar de reaktie van het CDA
wanneer de Sorbo straks de gebou-

De heer H. Tjoonk (WD) wond er geen
doekjes om dat hij de werkgelegenheid
het allerbelangrijkste vindt. "We heb-
ben voor Weevers geen ander terrein
kunnen vinden en wat beschadigen wij
nu aan het landschap wanneer drukke-
rij Weevers op de bewuste plek gaat
bouwen. Waar ik moeite mee heb is dat
er raadsleden /ijn die geen begrip kun-
nen opbrengen voor een bedrijf dat qua
vestigingsplaats in moeilijkheden zit. Ik
vind dat Wee vers /ij n werkzaamheden
in Vorden moet kunnen voortzetten",
aldus de heer Tjoonk.

Op vragen van PvdA zijde deelde bur-
gemeester Vunderink nog mede dat
een drukkerij als Weevers, gezien zijn
detailhandelsfunktie niet op het indu-
strieterrein thuis hoort.
"Het bedrijf heeft 27 werknemers en
dan kijken we niet waar wie woont,
nee voor ons tellen gewoon de 27 ar-
beidsplaatsen", aldus burgemeester
Vunderink.
De filosofie ten aanzien van de stand-
puntbepaling wanneer een eventuele
Sorbo-bouwaanvraag op tafel zou ko-
men zal t.z.t. in de commissie Alge-
meen Bestuur aan de orde komen.

Hoekendaalseweg
De heer H. Tjoonk (VVD) informeer-
de bij het college of de Hoekendaalse-
weg nog voor de winter geasfalteerd
wordt. Momenteel is het nl. één mod-
derpoel.
Wethouder Slingenberg zal vandaag
overleg p4egen met gemeentewerken
en bekijken wat er aan gedaan kan
worden.
Burg. Vunderink zei dat het college er
vanuit gaat dat de weg tijdig in orde zal
komen.

de raad minder moeite. Dit plan werd
met algemene stemmen vastgesteld
waarbij meerdere raadsleden het col-
lege het verwijt maakten dat er ten
aanzien van de "transaktie" met Ket-
telerij best wat meer vooroverleg met
de naaste "buren" van genoemde fir-
ma had mogen plaatsvinden.
Met name de plaats van het hek was
bij de frakties een knelpunt. Burg.
Vunderink beloofde dat alsnog ge-
tracht zal worden met de betrokkenen
tot een oplossing te komen. "U hoeft
zich echter als raad niet bezig te hou-
den met het plaatsen van hekken. Dit
valt buiten de planologische regeling
die nu voor U ter beslissing ligt", aldus
burg. Vunderink.

Vaantjes
Ruim vijfhonderd gulden subsidie aan
de gymnastiekvereniging "Sparta"
voor de aanschaf van vaantjes is een
éénmalige zaak zo besloot de raad
dinsr^«ivond. Deze vaantjes zijn be-
stemC^ior de leden van de nationale
Ritmische sportgymnastiek die hier
volgende maand een optreden zal ver-
zorgen.
"Het e£at hier om promotie van de
sport Jfcvan Vorden", aldus wethou-
der Gemeen. Het ligt in de bedoeling
van de gemeente Vorden om zelf weer
vaantjes te gaan aanschaffen. De raad
zal hierover een voorstel bereiken
waarbij tevens de criteria worden aan-
gegeven.
De raad trok f60.180 uit in het kader
van de herverdeling van het budget-
bedrag 1986 inzake de wet stads- en
dorpsvernieuwing. Het college zal
t.z.t. samen met de commissie Alge-
meen Bestuur de prioriteiten gaan
aangeven.
Ter stimulering van promotionele ak-
tiviteiten zal de plaatselijke VVV een
bedrag van, f 200,- gaan ontvangen.
Het bedrag dat de streek VW Ach-
terhoek voor 1987 heeft gevraagd
wordt tijdens de begrotingsbehande-
ling bekeken.

In commissie
Welzijn:

garantiesubsidies"
De heer E. Brandenbarg (WD) adviseerde het college woensdagavond in de commissie
Welzyn om voortaan kriteria aan te gaan leggen voor het geven van garantiesubsidies. Aan-
leiding tot deze opmerking, waarby hy de steun kreeg van socialist O. Wempe, was een ver-
zoek om 500 gulden garantiesubsidie te geven aan de gymnastiekvereniging "Sparta" t.b.v.
een demonstratie ritmysche sportgymnastiek dat de nationale selektie op 22 november in
Vorden wil geven.

"Er is hier sprake van jaarlijks te orga-
niseren evenementen. We moeten
hier toch erg voorzichtig mee zijn,
want anders is het "fonds" zo leeg", al-
dus Brandenbarg die van mening was
dat een garantiesubsidie van 2000 gul-
den voor het "gouden" mannenkoor
(t.b.v. een jubileumconcert) toch wel
wat anders ligt.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) zette
uiteen datje zo'n nationale ritmysche
sportselektie toch als een stukje pro-
motie voor Vorden moet zien.
Een subsidie van f505,25 voor "Spar-
ta" voor de aanschaf van vaantjes wil-
de de commissie ook meer zien als
een éénmalige zaak. Zowel Branden-
barg als Wempe vonden 20 vaantjes
voor ruim 500 gulden wel prijzig maar
beide heren wilden "Sparta" nietïn de
kou laten staan.
De heer Lichtenberg (CDA) kreeg
van de wethouder te horen dat de ge-

meente het voornemen heeft om in
de toekomst weer zelf vaantjes te gaan
aanschaffen.

O pst art subsidie voor VW
De commissie Welzijn ging woens-
dagavond akkoord met het college-
voorstel om de plaatselijke VVV 2000
gulden subsidie te verlenen voor pro-
motionele aktiviteiten.
Wethouder Geerken deelde mede dat
de VVV zelf mag bepalen op welke
wijze ze deze gelden wil besteden.
"Wij controleren achteraf', aldus de
wethouder.
Het verzoek van de Streek-VW Ach-
terhoek om voor volgend jaar 43 cent
subsidie te verlenen werd door de
commissie positief ontvangen. Het
college werd evenwel geadviseerd om
er bij de begroting 1987 op terug te ko-
men.

De heer Geerken wees erop dat de
Streek VVV met name voor de fiets-
en wandelpaden in Vorden goed werk
heeft verricht.

Werkgelegenheidsbeleid
WethouderGeerken deelde mede dat
hij op 28 oktober een gesprek zal heb-
ben met het Arbeidsbureau om te
gaan praten over het werkgelegen-
heidsbeleid in Vorden.

"Het muziekonderwijs in Vorden
komt weer in beweging. De eerste
stappen zijn inmiddels gezet om met
de andere gemeenten aan tafel te gaan
zitten", zo vertelde wethouder Geer-
ken .aan de commissie.
Liberaal Brandenbarg sprak zijn er-
kentelijkheid uit aan het Vordense be-
drijfsleven dat in Lausanne aan een
stukje Vorden-promotie heeft gedaan.

Comité Zomerpostzegels
schonk f 5000,- aan
St Antoniuskerk te Kranenburg

Op de foto. Benomen onder de toren, bij de maquette van de toren, vcmiardigd door de (jehrs. W^ers destijds, de leden Mevr. Momharg. II.
Wiggers, J. Overbeek en A. Hulsebos van het voormalige torenfondseomité, Pastoor J.A. van Zeelst OFM, mevr. Klijn en de heer Kruip van het
kerkbestuur en de dames H. de Rozario en A. Valsier van het Comité Zomerpostzegels.

In tegenwoordigheid van een tweetal afgevaardigden van het kerkbestuur, mocht Pastoor van Zeelst van
het torenfondscomitéafgelopen dinsdagmorgen in de sacristie van de Antoniuskerk te Kranenburg uit
handen van mevr. Aty de Ro/ario een cheque van vijfdui/end gulden in ontvangst nemen.

aangeschreven en niet zonder resul-De torenfonds-activiteiten zijn ge-
staakt, maar voor de/e gelegenheid
waren enige leden best bereid naar de
kerk te komen. A^
De torenfondsrekenin^m>pgeheven,
de laatste revenuen zj^^jeplaatst op
een zgn. kerkrestauratie-rekening.
Tijdens de acties is ook een groot aan-
tal landelijke instelling en fondsen

taat.
Op de kerkrestauratie-rekening slaat
inmiddels alweer ruim f 7000,-. De
gift van het Comité Zomerpostzegels
werd uiteraard in grote dank aan-
vaard.
Tijdens de restauratie van de toren
bleek dat de 27 grote ramen van de

kerk in slechte conditie waren.
Algeheel herstel vraagt een slordige
zes ton. Mevr. de Rozario, vergezeld
van mevr. Valster nam uiteraard de
gelegenheid te baat een uiteenzetting
te geven over het doel en werkwijze
van het Comité Zomerpostzegels.
Binnenkort komen we hier nader op
terug.

Slaatjes-actie
Sursum Corda
weer enorm geslaagd
De slaatjesactie die de Chr. Muziek-
ver. "Sursum Corda" afgelopen zater-
dag heeft gehouden is weer een groot
succes geworden.
's Nachts om 01.30 uur is men begon-
nen met het maken van de slaatjes
waarna om 09.00 uur de verkoop van
start ging.
Niet minder dan 3250 slaatjes werden
aan de man gebracht wat betekende
dat dit aantal nog niet eerder gehaald
was.
Sursum Corda wil iedereen dan ook
hartelijk bedanken voor de medewer-
king vóór en tijdens deze aktie en na-
tuurlijk ook Corry ten Barge van "De
Herberg" waar deze aktie allemaal is
voorbereid.
Ook de kopers van de slaatjes heel
hartelijk bedankt, want zonder hen
zou zo'n aktie nooit kunnen slagen.

"Goed licht, Allicht"
Aan de verlichtings- en bandencon-
trole in het kader van de Veilig Ver-
keeraktie "Goed licht. Allicht", ge-
houden bij drie Vordense Garagebe-
drijven werd dit jaar deelgenomen
door 126 automobilisten. Een gerin-
ger aantal dan in voorgaande jaren.
Het percentage waaraan niet behoef-
de te worden bijgesteld lag daarente-
gen hoger. Grove afwijkingen werden
niet geconstateerd.
Ook werden geen banden aangetrof-
fen beneden de wettelijke toegestane
groefdiepte. Uitgaande van een vei l i -
ge diepte van 2 mm werd voor 18 ban-
den het advies gegeven deze te wisse-
len.
Een ogentest op het speciale meetap-
paraat van Veilig Verkeer Ned. werd
gedaan door 42 automobilisten. Een
aantal kwam daarbij tot Je ontdekking
dat het nodig tijd wordt om een oog-
arts te consulteren.

Nieuw spreekuur van de diëtiste
van de Kruisvereniging
De diëtiste van de Samenwerkende Kruisverenigingen Vorden-
Warnsveld-Zutphen, Els van den Heuvel, gaat met ingang van de-
cember a.s. elke 3e dinsdagmorgen van de maand spreekuur houden
in het wykgebouw, Burg. Galleestraat 17. Tot nu toe konden de bewo-
ners uit Vorden terecht in Warnsveld of Zutphen of mj de zelfstandig
gevestigde diëtiste. Deze laatste mogelijkheid bhjft zeker bestaan, al-
leen is nu de diëtiste van de kruisvereniging voor LEDEN ook in Vor-
den gratis te consulteren.

Kennismakingsochtend
Men kan 18 november's morgens met
de diëtiste kennismaken. Zij houdt
dan een kennismakingsochtend in het
wijkgebouw. Men kan o.a. informatie
en adviezen inwinnen, voedingsfol-
ders en voorlichtingsmateriaal bekij-
ken.
Het eerste gewone spreekuur start 16
december a.s.

Waarvoor kan men hij een
diëtiste terecht
Met zeer uiteenlopende voedingsvra-
gen kan men bij een diëtiste terecht.
Om er een paar te noemen: "Hoe
houd je je gewicht constant?", "Wat
mag je allemaal wel en niet eten als je
diabeet (= suikerpatiënt) bent gewor-
den?", "Wat mag een zuigeling met
een voedingsallergie allemaal wel of
niet eten?", etc. etc.

Hoe komt men bij de diëtiste
Allereerst moet men lid zijn van de
kruisvereniging of bereid zijn dit te
worden. Voor een persoonlijk dieet-
advies heeft men een schriftelijke ver-
wijzing van de huisarts nodig.
Voor bedlegerige patiënten bestaat te-
vens de mogelijkheid dat de diëtiste
een huisbezoek aflegt.
Voor algemene voedingsvragen en
voedingsadviezen, zoals over zuige-
lingen voeding„voeding voor zwange-

ren en ouderen, is een verwijzing niet
persé noodzakelijk.

Als men een afspraak wil maken voor
het spreekuur kan men dit doen via
het telefonische spreekuur van de
wijkverpleegkundigen, dagelijks tus-
sen de middag, tel. 1487.

Voorlichting aan groepen
Niet alleen voor een persoonlijk dieet
advies kan men bij de diëtiste terecht,
maar ook groepen kunnen op haar
een beroep doen.
Lezingen en cursussen over voeding
en diëten kumnen bijvoorbeeld ver-
zorgd worden voor plattelandsvrou-
wen, huisvrouwenverenigingen, EH-
BO-cursisten, diabeten, e.d.
Afhankelijk van 't onderwerp gebeurt
dit soms in samenwerking met ande-
ren, zoals een wijkverpleegkundige,
een arts, de Diabetes Vereniging Ne-
derland.

Tenslotte
Heeft men vragen of wil men wat
meer weten over het werk van de dië-
tiste van de kruisverenigingen, geef
dit dan ook op het telefonische
spreekuur van de wijkverpleegkundi-
ge door. De diëtiste belt dan zo snel
mogelijk terug.
Graag tot ziens op 18 november a.s.
op de kennismakingsochtend.



Videobanden aangeboden

Een nagekomen foto van de Lausan-
nereis, waar Hotel Bakker een huza-
renstukje uithaalde door met zijn staf
de gehele groep te voorzien van kom-
plete maaltijden, van de heer Klaas
Bakker, Bob Nijhuis en Gerard Beer-
nink, 'n knap stukje werk.
Nog steeds komen er berichten bin-
nen, dat deze aktie zeer gewaardeerd
werd door het merendeel van het Ne-

derlandse volk. Ook de buitenlandse
televisie en pers heeft zeer positief ge-
reageerd. Door deze groep heeft men
laten zien dat er in Nederland toch an-
dere mensen wonen, dan alleen rad-
draaiers en herrieschoppers, dit was
positief Nederland.

Van deze reis zijn videobanden ge-
maakt waarvan de verkorte band nu

klaar is. Deze is ingesproken door de
heer Jac.H. de Jong ut Vorden. Er zijn
vele uren besteed om deze zeer duide-
lijke versie samen te stellen, een kom-
pliment voor de makers. Aan alle
vooraanstaande personen, pers en te-
levisie zal deze versie aangeboden
worden.
De meer uitgebreidde versie moet
nog samengesteld worden.

Gerenoveerde bejaardenwoningen
opgeleverd

De tien gerenoveerde bejaardenwoningen achter verzorgingstehuis De Wehme zijn vorige week officieel
opgeleverd. Burgemeester Mr. M. Vunderink overhandigde de sleutel van de woning die als laatste gere-
noveerd is aan bewoner A J. Maalderink. Daarna konden de ongeveer veertig genodigden de woningen
bewonderen.
De tien "aanleunwoningen" zijn van
binnen helemaal opgeknapt.

De ka-
mer en de keuken zijn bij elkaar ge-
trokken, de keuken is van een nieuw
keukenblok voorzien en er is dubbele
beglazing aangebracht. De woningen
maken nu een ruimere indruk.

De werkzaamheden begonnen in
april dit jaar. De huizen werden twee
aan twee gerenoveerd. De bejaarden
wiens huis werd opgeknapt, woonden
zolang in een zogenoemde wisselwo-
ning, een soort container. „Dat heeft
wel wat ongemak gegeven", zegt di-
rectrice J.M.E. Rouwenhorst van de
Wehme.

Vooral in de vorstperiode en in de zo-
mer was het niet aangenaam vertoe-
ven in de wisselwoningen. „Maar ie-
dereen is heel tevreden met de opge-
knapte huizen en dan is het ongemak
weer snel vergeten. Ook de mensen
die eerst zeiden: het hoeft van mij niet
zo nodig, zijn nu blij dat het toch ge-
beurd is", aldus de directrice.

Amnesty Nieuws
Opnieuw vraagt Amncsjy deze week
uw aandacht, nu voor onze maande-
lijkse schrijfavond, a.s. maandag.
Men kan brieven schrijven in het En-
gels, naar het betreffende land en in
het Nederlands naar de ambassades.
Voorbeeldbrieven liggen voor u klaar.
In Singapore zit Chia Thuye Poh ge-
vangen. Dit voormalig lid van de par-
lementarie oppositie, is 45 jaar oud en
wordt al twintig jaar zonder aanklacht
of vorm van proces vastgehouden.
In mei 1985 deelde de minis ter van
Binnenlandse Zaken het par lement
mede, dat ChiaThye Poh de enige po-
l i t i eke gevangene was, die nog geen
proces had gehad.
In Roemenië wordt sinds 1983 San
Bugan, een 50-jarige e lek t r i c ien vast-
gehouden, wegens nie t gewelddadige
uitoefening van zijn recht op vrije me-
ningsuiting.

Men is van harte welkom in het
Dorpscentrum om voor de vri j la t ing
van deze mensen te schrijven.

K.P.O.
De dames van de K.P.O. komen dins-
dag 4 november bijeen in zaal Schoen-
aker, alwaar Het Vegetarisch Eethuis
uit Dieren voorlichting geeft over ve-
getarisch eten e.d.
Op 25 november zijn de KPO-dames
wederom tesamen. Onder leiding van
mevr. Roorda uit Steenderen gaan de
dames surprises maken voor de ko-
mende St. Nicolaas-avond.

Schaatsen
Vrijdagavond 31 oktober gaat de afde-
ling Vorden van Jong Gclre schaatsen
op de kunstijsbaan te Deventer. Het
vertrek is vanaf het Dorpscentrum.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
ti t ie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

Onderlinge
verzekeringsmaatschappijen:
Samen sterk
Deze maand viert de Onderlinge Waarborg-Maatschappy "Vorden" (OWM) haar vijftig jarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan verspreidt /ij in onze streek een informatiekrant, zodat iedereen van haar verle-
den en heden kan kennis nemen. De OWM is - zoals alle andere "ouderlingen" in ons land - een vereni-
ging. Een vereniging van mensen, die samen hun risico's op de volgens hen best mogelijke en voordeligste
wij/e willen verzekeren. Wij plozen eens voor u na, hoe deze "onderlingen" eigenlijk zijn ontstaan.

Boeren afkomst
Net als de Rabobanken, stammen de
"Onderlingen" van het platteland. In
de negentiger jaren van de vorige
eeuw hadden de groot-grond-bezit-
ters in ons land een moeilijke tijd.
Zij moesten delen van hun bezit ver-
kopen om aan contant geld te komen.
Zo kwamen veel pachtboerderijen in
handen vart de vroegere pachters.
Deze namen uiteraard ook de voor de
boerderijen gesloten verzekeringen
over. De behandeling van de verzeke-
rinszaken liet men veelal over aan de
rentmeesters van de vroegere eigena-
ren, die dit soort zaken altijd al had-
den geregeld.
Veel rentmeesters fungeerden zo als
"verzekeringsagent".

Eerste "onderlingen"
Toen de vroegere pachtboeren als
nieuwbakken eigenaren enigszins op
orde waren, stelden zij vast, dat het
deel van het jaarinkomen dat door
verzekeringspremies werd opgeslokt,
erg groot was.
f6,- per f 1000,- verzekerd bedrag (of
méér) aan premie voor een boerderij-
brandverzekering, was in die tijd een
enorm bedrag. Met name in het oos-
ten van ons land bedachten de boeren
daar wat op.

Verenigingen
Zij richtten "verzekeringsverenigin-
gen" op. Deze hadden ten doel om sa-
men een fonds te vormen, waaruit - in
geval van brand bij één van de leden -
de kosten van de schade zouden kun-
nen worden betaald. Zo ontstonden
de eerste "Onderling Brandwaarborg-
maatschappijen". Het woord "Maat-
schappij" heeft hier dus de vroegere
betekenis van "vereniging".

100% safe
Natuurlijk waren de uit "contributies"
gevormde fondsen van deze vereni-
gingen niet groot genoeg, om daaruit
schadeloosstellingen voor veel bran-
den in één jaar te kunnen bekostigen.

Daar waren deze fondsen dan ook van
begin af niet voor bestemd. Wél om
daarmee alle schaderisico's van de
vereniging "door te verzekeren" (her-
verzekeren heet dat) bij weer grotere
maatschappijen.

In onze tijd "herverzekeren" alle ver-
zekeringsmaatschappijen hun risico's
geheel of gedeeltelijk: net als die "on-
derlingen" toen al deden.

Voordelig en zeker
Op deze wijze slaagden de boeren er
in om zélf zeggenschap te krijgen over
de inhoud van hun brandverzekerin-
gen: én over de prijs, die zij daar in de
vorm van hun jaarpremies voor moes-
ten betalen Zij verschaften zich volle
zekerheid voor minder geld.

Succesformule
Als "verenigingen" hebben de "onder-
lingen" geen winstoogmerk. En er zijn
geen "aandeelhouders" aan wie winst
moet worden uitgekeerd, zoals bij de
"gewone" commerciële verzekerings-
maatschappijen. Mede hierdoor kun-
nen de meeste "onderlingen" hun ver-
zekeringen tegen lage premies op de
markt brengen.
De formule bleek een succes. Na de
"onderlinge brandwaarborg-maat-
schappijen", volgden nog allerlei an-
dere vormen van "onderlinge verze-
kering". Van ziektekostenverzeke-
raars en autoverzekeraars tot "onder-
lingen", die vrijwel alle verzekeringen
aanbieden.
Ook in deze tijd worden nog steeds
nieuwe "onderlingen" opgericht.
Zoals de in de gemeenten Hengelo,
Vorden en Warnsveld werkende
OWM "Vorden" nu vijftig jaar gele-
den begon.

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

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

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal de Herberg. ^^

Elke dinsdagavond training dans™mekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
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.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfiuit- en Melodi-
caclub.

OKTOBER
29 HVG Dorp, Ringvergadering
30 Bejaardenkring
31 Jong Gelre, Schaatsen Deventer

NOVEMBER:
3 Ledenvergadering VVD

in Hotel Bakker
4KPO
7 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor
8 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor
7 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

feestavond
8 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

feestavond
12 NBv.Plattelandsvrouwen
13 Bejaardenkring
14 Jong Gelre Reg. Ledenvergadering
15 Prinsenbal K.V. De Deurdreajers

in de Herberg
15 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
16 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
17 Jong Gelre Badminton
18NCVB Fobieën
19 HVG Dorp, maandelijkse avond
21 Jong Gelre ta fe l tennis
25KPO
25 Jong Gelre AJK avond
27 Bejaardenkring
28 Jong Gelre Alg. Najaarsledenverg.

DECEMBER
12 Jong Gelre Rockmusical
14 VRTC „De Achtkastelenrijders"

Veldtoertocht
16 NCVB Kerstviering
16KPO
17 N.B.v.PI. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring (Kerstmiddag).
19 Jong Gelre jaarafslui t ing
20 Jong Gelre regio zaalvoetbal
22 HVG Dorp, Kerstavond.

"Sparta" voelt zich gestraft
door zuinig beleid
De gemeente Vorden heeft in totaal 7,6 procent gekort op de subsidie
voor verenigingen. De Vordense gymnastiekvereniging "Sparta"
voelt zich hierdoor als het ware gepakt en is het volstrekt oneens met
de manier van korten. Donderdagavond zette mevr. Lindeboom, na-
mens "Sparta" de zienswijze van de gymnastiekvereniging voor de
beroepscommissie uiteen.
Mevr. Lindeboom stelde dat zij best
kon begrijpen dat er op de subsidies
gekort wordt. "Waar wij het abosoluut
niet mee eens zijn is het feit dat er ge-
kort wordt op het uit te betalen bedrag
en niet op de norm. Een vereniging
zoals "Sparta" die door een zuinig be-
leid niet de volle subsidie nodig heeft,
moet niet extra gestraft worden met
een korting", aldus mevr. Lindeboom.

Vorden weegt bij "Sparta" extra zwaar
omdat wij door een kronkel in de ge-
meentelijke beslissing niet in aanmer-
king komen voor het superlage huur-
tarief van de sportzaal tijdens de on-
rendabele uren.

"De handelwijze van de gemeente

Onze vereniging met zoveel jeugdle-
den kan juist van deze onrendabele
uren gebruik maken", aldus mevr.
Lindeboom.

ADVERTEREN? In CONTACT!

Nog even geduld
Daar er lezers /ijn die altijd vroegtijdig het
abonnementsgeld betalen, zelfs vooruit, wat wij
zeer waarderen, verzoeken wy toch dit jaar
even af te wachten.

T./.I. zullen wij bekend maken in Contact of
de uitgave van ons weekblad zo blijft of dat
één en ander NOODGEDWONGEN zal
moeten veranderen, dit in samenhang met de
nieuwbouwplannen van onze drukkerij. Zie
artikel „Uitstel...".

Wij blijven echter nog hopen op een spoedige
positieve beslissing, wat betreft onze
nieuwbouw.

Indien wij 't abonnementsgeld voor 1987 terug
moeten betalen heeft dit veel onnodig werk,
daarom nogmaals verzoeken wij U even geduld
uit te oefenen.

De redactie.



Te koop: 1.9 ha Italiaans
raaigras.
B.C.WILTINK,
Stellingweg 1, Veldhoek.
Tel. 05736-441.

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

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

KMfiRK.ll

*

DE VALEWEIDE
per stuk 5,75, 2 voor

1 dOOS Viol6n gemengde, 20 stuks

vele kleuren, f 4,- per bos. 2 bos voor

10,—
9,75
7,—

mode
hun;, galleestraat 3 - vorden

MADE FOR MEN

HERFST-TIP VAN DE BEER

PAK AAN1SANDVIK IS JARIG
ATIS ZAAGBLAD BU AANKOOP VAN

SANDVIK BEUGELZAAG
Oer-degelijke Sandvik
beuweliaa)
tuinden, agrariërs.
l l l l l l l i c r l i i - i l r n r i l i lnr
l l r l /.rlvrrs

Voor jarenlang smiei

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen. Tel. 18411

SANDVIK GEREEDSCHAP. VAKWERK UIT ZWEDEN

Rechtstreeks op T.V.

Op volle toeren
13 november, vertrek vanuit Vorden.

Inlichtingen:

reisbureaus

J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Dames cord. broeken
diverse kleuren t/m maat 44 nu

Broeken voordeel week!!
59,-

75,- + 69,-
29,- + 39,-

25,-

Flannel strech pantalons
nu

Kinderbroeken
Spetter, grove cord. nu

Kinderspijkerbroeken
strak model, maten 10,11 en 12 jaar. 2 stuks voor

Modecentrum

Maandags gesloten

Vrijdags koopavond tot 9 uur

ook open van 6- 7 uur.

Ruurlo

t/m zaterdag nog gelegenheid de waardebonnen te gebruiken,
daarna zijn ze beslist ONGELDIG.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een 'prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

. 7251

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

HOUT - KOLEN - GAS KACHELS
INZET EN INBOUWHAARDEN

uit voorraad

leverbaar

diverse

aanbiedingen

ook gebruikt.

Kuijpers B.V
„Slootsmid"

Laren - Telefoon 05738 -1227

— brillen - oogmeting
— conta ̂ knsaanpassing

alle contactiens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerïnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

r
Met deze bon

1,-VOORDEEL
op

5 vruchtenbolletjes

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 3 NOVEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Auto- of motorrijles?

Theorieopl. (vanaf 16 jaar)
vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

nu zwanger
Nou dan bof je, want sinds kort isde grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND b



Zaalvoetbal
"Velodtas"
Het tweede team van "Velocitas"
heeft zich tegen DCBC 3 lelijk laten
verrasen. De bezoekers wonnen nl.
met 3-4, nadat Velocitas bij de rust
door doelpunten van M. Gotje en A.
Wentink een 3-1 voorsprong had op-
gebouwd.
Na de rust scoorden de gasten drie
keer, waardoor Velocitas uiteindelijk
toch aan het korste eind trok.
Velocitas 5 behaalde een 9-2 overwin-
ning op Gazelle 3. Corry ten Barge 4x;
Reindjan Westerveld 2x; B. Wentink,
A. Wagenvoort en R. Lammers scoor-
den de Vordense doelpunten.
Tegen Zavado 5 won Velocitas 5 met
6-1.
Vrijdagavond 7 november gaat Veloci-
tas l op bezoek bij F.C. d'n Drayer. De
dames van Velocitas gaan op bezoek
bij Den Bridel.

Ratti - Groenlo
Wederom een ruime zege voor de
Ratti-dames, vanaf het begin een sterk
aanvallend spel, wat zeer spoedig re-
sulteerde in een 1-0 voorsprong, ge-
scoord door C. Addink. Aanhouden-
de kansen zorgden ervoor dat M. Toe-
bes uit een voorzet van C. Addink
even later het doelsaldo weer wat kon
verhogen. Vlak voor rust wist L. Spit-
hoven de voorsprong op 3-0 te bren-
gen na een mooi teruggelegde bal van
L. KI. Heerenbrink.
Na rust een zelfde spelbeeld, een ver-
kleumde achterhoede kon af en toe
nog een balletje spelen. In de 2e helft
werd het saldo verhoogd tot 6-0 door
3x scoren van C. Addink.
Al met al een prettig en goed geleide
wedstrijd. Volgende week spelen de
dames uit tegen Sportclub Meddo.

Vorden - Beekbergen
Het blijft bij Vorden l huilen met de
pet op. Zag het er vorige week na het
gelijkspel uit tegen Voorst, wat hoop-
voller uit voor de geelzwarten, zondag
werd tegen Beekbergen weer verlo-
ren.
De Vordenaren waren in deze ont-
moeting niet de mindere ploeg. Voor
de rust zelfs meer in de aanval. Kan-
sen werden echter nauwelijks ge-
kreeerd. Ook Beekbergen kwam aan-
vallend niet uit de verf. Dertig secon-
den voor de rust kwamen de bezoe-
kers op 0-1.
In de tweede helft probeerde Vorden
de achterstand ongedaan te maken.
Dat lukte vooreerst niet. In tegendeel,
na twintig minuten spelen schoot
Klomp zijn ploeg naar 0-2.
Na een halfuur spelen werd Leo Slok-
kers binnen de beruchte lijnen door
de Beekbergse-doelman getorpe-
deerd, hetgeen Vorden een penalty
opleverde die door Mark v.d. Linden
werd benut 1-2. Vlak voor tijd werd
het 1-3 toen Harry Klein Brinke te
zacht op zijn doelman Wim Harms te-
rugspeelde en een Beekbergen-speler
de bal op een presenteerblaadje kreeg
aangeboden.

Ratti l - ZW l 2-1
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag ietwat gelukkig doch wel ver-
diend met 2-1 gewonnen van het
Apeldoornse ZVV 1.
De Kranenburgse equipe onder lei-
ding van Karel Nieuwenhuis had een
moeilijke eerste helft. Aanvankelijk
leek Ratti te gaan scoren. Een voorzet
van Henk Bulten bereikte de aanstor-
mende Peter Immink die maar net
naast schoot.
Daarna was het echter ZW dat de
beste kansen kreeg. Na een bal op de
lat, scoorden de gasten uit Apeldoorn.
Een voorzet vanaf links werd ingetikt.
Ratti-doelman Herbert Rutgers pa-
reerde in éérste-instantie maar uit de
kluts werd het toch 0-1. Vlak voor rust
kreeg Peter Immink een gigantische
mogelijkheid de Kranenburgers op
gelijke hoogte te brengen, maar hij
faalde.
Na rust kwam een ander Ratti in het
veld. De thuisploeg ontwikkelde een
enorme druk op het doel van de gas-
ten en na ongeveer 20 minuten spe-
len maakte een van de ZVV-verdedi-
gers uit een voorzet van Harm Welle-
weerd hands binnen het strafschopge-
bied. De toegewezen strafschop werd
door Peter Immink in tweede instan-
tie verzilverd.

Ratti nam even iets gas terug, maar ge-
durende het laatste kwartier ontston-
den emotionele scènes op het veld.
Beide ploegen gokten op de volle
winst. Jan N-ijenhuis kwam in het veld
voor de goed spelende Pascal Kloot-
wijk. Al spoedig maakte Ratti de be-
slissende treffer. Henk Bulten liet zijn

directe tegenstander staan en leverde
een goede voorzet af. Ratti-aanvoer-
der Harm Welleweerd drong aan maar
dat bleek niet nodig. Een ZW-verde-
diger plaatste de bal reeds in het net.
Ratti kwam zodoende ietwat gelukkig
weg met de 2-1 voorsprong. Zaterdag
a.s. speelt Ratti, opnieuw thuis, tegen
Wilp 1.

DAMMEN
Kampioenschap van Gelderland
In Huissen zijn de persoonlijke kam-
pioenschappen 1986/1987 van start
gegaan. Dit jaar zijn 7 DCV'ers van de
partij in de diverse klassen. In de
Hoofdklasse komen Gerrit Wassink
(teruggevallen uit de kwartfinale) en
Harry Graaskamp (distrikskampioen)
uit. Graaskamp startte uitstekend met
een overwinning op Peter Hoopman
(Doetinchem). Gerrit Wassink pro-
beerde met alle macht spel te krijgen
tegen Marcel Janssen (Huissen), wat
hem na een onverantwoorde aktie op
een nederlaag kwam te staan.
Simon Wiersma en Bennie Hiddink
hebben zich beide via de distriktskam-
pioenschappen voor de eerste klasse
geplaatst. Hiddink won van Hasselaar
(Dieren) en Wiersma opende met een
remise tegen Joop Huls uit Sinderen.
Voor het eerst is er ook een Gelders
Kampioenschap in de 2e klasse. Jan
Hoenink en Gerco Brummelman
speelden tegen elkaar en deelden de
punten.
De juniorenkampioenschappen,
waaraan Henk Hoekman deelneemt,
start op 29 november.

DEZ Dinxperlo
DCV Vorden 3 7-9
Het derde team blijft verrassen. Na de
kansloze nederlaag tegen Aalten werd
een overwinning geboekt op DEZ. De
twee winstpartijen kwamen op naam
van Gerard Dimmendaal (zijn derde
overwinning, op positionele wijze) en
Berend Rossel (tegenstander dacht
kombinatie uit te halen, Rossel haalde *
daarna met een ruiltje een dam).
Het werd aan het bord van Martin
Boersbroek nog wel even spannend:
zijn tegenstander kon winnen, maar
zag dat niet. In tijdnood sleepte Boers-
broek remise uit het vuur, waarna de
overwinning veilig was.
J. Heezen-J. Hoenink 1-1; H.Hobel-
man - G. Dimmendaal 0-2; J. Rexwin-
kel - B. Rossel 0-2; J. Lammers - M.
Boersbroek 1-1; J. Gerritsen - B. Wen-
tink 2-0; H. Rutgers - G. Brummel-
man 1-1; J. Heideman - H. Esselink 1-
1; G. Gerritsen - H. Berenpas 1-1.

DCV 4 - Dios 4 6-4
Het vierde team haalde een benauw-
de zege tegen de Eibergenaren. Welis-
waar wonnen John Kuin en Han Be-
renpas al vrij vroeg; het werd ook al
snel duidelijk dat bij Anja Bouwman
en Rik Sluiter weinig punten te ver-
wachten waren. Jan Hoenink speelde
aan bord l een gelijkwaardige partij,
die dan ook remise werd. Anja Bouw-
man bleek inderdaad te verliezen,
doch Rik Slutter zag nog kans om (na
liefst 2 schijven te hebben achterge-
staan) een remise af te dwingen. •
J. Hoenink - H. Harenberg 1-1; A.
Bouwman -P. Boenders0-2; R. Slutter
-H.Brockotterl-l ;J .Kuin-A.teRiet-
mole 2-0; H. Berenpas - L. Wissing 2-
0.

DCV l - Huizum 2 12-8
Na de nederlaag tegen Grouw, was
het voor het eeste team noodzakelijk
om tenminste een punt aan het duel
tegen Koploper Huizum 2 mee te ne-
men. Het zat dit keer goed mee. Zo-
wel Gerrit Wassink als Henk Ruesink
hebben zo verloren gestaan dat hen
nog restte om op een zetje te spelen.
Beide tegenstanders overzagen dit
ene zetje en gingen de boot in.
Ook Simon Wiersma werd wat gehol-
pen bij zijn winst: in de overigens
kansrijke stand sloeg zijn tegenstan-
der zijn eigen schijf van het bord in
plaats van die van Simon. Daarna was
de winst helemaal niet moeilijk meer.
Theo Slutter en Harry Vos behaalden
voordelige remises.
Alleen invaller Jurgen Slutter werd
zelf het slachtoffer van een damcom-
binatie, na achter een schijf gelopen te
zijn.
H. Hoekman - M. Bandstra 1-1; G.
Wassink - J. Bosselaar 2-0; H. Ruesink
- H. Dammingh 2-0; J. Masselink - P.
Bouma 1-1; H. Graaskamp-B. Post 1-
1; T. Slutter -T. Talsma 1-1; S. Wiers-
ma - J. Koops 2-0; B. Hiddink - R.
Bergsma 1-1; H. Vos - I. Poepjes-
Koopman 1-1; J. Slutter - S. Nagel 0-2.

Onderlinge kompetitie
H. Hoekman-G. Wassink 0-2; H.Rue-
sink - H. Graaskamp 2-0; M. Boers-
broek - J. Masselink 0-2; J. Slutter -J.
Koerselman 2-0; B. Hiddink-T. Jans-
sen 2-0; H. Klein Kranenbarg - B.

Breuker 2-0; H. Wansink - B. Wentink
2-0; G. ter Beest - H. Esselink 1-1; G.
Brummelman - B. Rossel 2-0.

B.V. Kranenburg
De vier teHms van de biljartvereniging
Kranenburg spelen tot op heden hun
competitie-wedstrijden met wisse-
lend succes. Het eerste team, dat een
versterking kreeg met de komst van
Herman Rutgers, verloor afgelopen
week met 29-33, nogwel op eigen la-
ken, van Ons Genoegen 3.
Kranenburg 2 greep de winst tegen
Tremethe 2 met 37-33, mede dank zij
een sterk gespeelde partij van Han
Stokkink.
Kranenburg 3 en VOP 2 hielden el-
kaar in evenwicht, 36-36.
Kranenburg 4 toog naar Baak. Ons
Genoegen 4 wist een punt meer te be-
halen. De eindstand hier 35-34.

Wapen- en Sporthandel

Martens
ittedt dorllreffrnjl

Zutphenseweg 9, Vorden.
Telefoon 1272.

, , ' t is Kerst voor u 't weet'

Bestel nu uit de fraaie
Kerst- en Nieuwjaarskollektie

van Kennemer-kaarten bij
o uw drukwerkspecialisf:

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

VERGROTEN

VERGROTE

VERGROTEN
VERGROTEN

VERGROTEN
van uw advertentie-materiaal behoort bij

ons tot de mogelijkheden

WEEKBLAD CONTACT
i

NIEUWSTAD 12, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1404

Gezonde en gezellige
Aieeuwvakantie •

Al hdiet nog herfst en lijkt het vreemd je nu al met de Lbe/ig tentoLb
i, toch zijn er heel wat mensen die zich nu voorberei^P op één

van de plezierige kanten van dat barre seizoen: de wintersport. Wie
straks in een hooggelegen bergdorp wil genieten van die gezonde
combinatie van zon, sneeuw en sportiviteit, moet nu plannen maken.
En dat is op zichzelf al een genoegen. Zeker als je kiezen kunt uit de
vele mogelijkheden die te vinden /ijn in de nieuwe winterfolder van
Trans. Want in die extra dikke kleurenfolder van dit jaar staan veel
nieuwe bestemmingen, zodat er ruim keus is voor iedereen: rustzoe-
kers, sportievelingen en mensen die het vooral om de gezelligheid
gaat.

Er zijn dus uiteenlopende redenen
om een wintersportvakantie te
houden, maar voor bijna iedereen
zal toch de sneeuw een voorname
rol spelen. Prachtige vergezichten
over hoge bergen en bossen, be-
dekt met een helderwitte deken.
Dat is iets waar iedereen van geniet,
al zal de een dat aktief op de lange
latten doen, en de ander rustig zit-
tend op een hotelterras. Voor al die
mensen geldt, dat ze met Trans vol-
op aan hun trekken komen. En hoe-
wel 'Trans Vakantiereizen' een
dochteronderneming is van de Ne-
derlandse Spoorwegen, zijn auto-
mobilisten net zo welkom als trein-

reizigers. Veruit de meeste vakan-
tiebestemmingen uit het Trans-
programma zijn namelijk niet al-
leen per trein, maar ook met eigen
vervoer te bereiken. In dat geval be-
taalt u dus gewoon de reis zonder
de treinkosten. Wie met Trans reist,
kan dus vele kanten uit, maar altijd
met de garantie en betrouwbaar-
heid van de Nederlandse Spoorwe-
gen op de achtergrond. En dat is
een prettige gedachte.

Naar het zuiden

Dit jaar brengt Trans al voor de der-
de keer een apart winterprogram-
ma speciaal voor de liefhebbers van

een vakantie in de sneeuw. Het aan-
bod is weer flink toegenomen zodat
er nu keus is uit 34 bestemmingen
in 5 landen. Nieuw zijn bijvoor-
beeld de reizen naar de Italiaanse
en Spaanse sneeuwgebieden. Niet
iedereen zal Italië en Spanje de
meest voor de hand liggende lan-
den, vinden vooreen sneeuwvakan-
tie. Maar wie eenmaal de winter-
sportvakantie heeft meegemaakt in
de Italiaanse Dolomieten of Spaan-
se Pyreneeën, zal er graag terugko-
men. Hooggelegen skigebieden,
behoorlijk sneeuwzeker tot in april,
en dat alles overgoten met de char-
me van de zuidelijke zon en gezel-
ligheid. Daarvan kunt u nu met
Trans gaan genieten in drie plaatsen
in Italië, twee in Spanje, en één in
Andorra. U reist erheen met de
comfortabele treinen van Railtour,
de Belgische zusterorganisatie van
Trans en dat geldt ook voor een vijf-
tal bestemmingen in Zwitserland.
Daarvoor gaat u eerst met de trein
naar België, om vervolgens van
daaruit zonder verder overstappen
ontspannen uw reisdoel te berei-
ken. In deze treinen heeft u alle
ruimte, en wordt u uitstekend be-
diend. Bovendien kunt u met al uw
vragen terecht bij de Nederlands
sprekende reisleiders. Er is keus uit
diverse mogelijkheden: zitplaatsen,
couchettes (eventueel exclusief te
bespreken) of slaaprijtuigen. In de
Transfolder staan de bijzonderhe-
den precies vermeld. De reizen
naar Italië zijn ook mogelijk met ei-
gen vervoer, die naar Spanje en An-
dorra echter niet.

De Bergland Express

Oostenrijk is het wintersportgebied
van oudsher en ook voor dit land
heeft Trans het programma aan-
zienlijk uitgebreid. Wie de trein
neemt, stapt vrijdagavond in een
aantal Nederlandse stations in de
Bergland Express, en is dan zater-
dagochtend op de plaats van be-
stemming. Ook deze trein is zeer
comfortabel en u kunt kiezen uit
een zitrijtuig of een ligrijtuig met
zitbanken die 's avonds worden

CAMERA MEE!
Wie de camera meeneemt, geniet
dubbel. Want van dat prachtige uit-
zicht vanuit uw balkon, de gezellig-
heid op de pistes of het vele moois dat
u op een wandeling tegenkomt, zijn
leuke foto's te maken. En daarmee
heeft u dan uw vakantieplezier vast-
gelegd om er later nog vaak van te
kunnen genieten, al dan niet samen
met anderen. Een tip: vooral bij kleu-
renfoto 's is in de bergen een polarisa-
tiefilter erg nuttig, u krijgt er een bril-
janterresultaat mee met een mooiere
blauwe lucht en nog wittere sneeuw.

omgebouwd tot goede slaapplaat-
sen. In de Bergland-Express is ui-
teraard Nederlandse reisbegelei-
ding aanwezig en het ontbreekt
u onderweg aan niets, dankzij de
restauratiewagen en het barrijtuig.
Ook naar Zwitserland wordt voor
een tweetal bestemmingen gebruik
gemaakt van de Bergland-Express.
En voor de wintersporter die de
voorkeur geeft aan dicht bij huis is
er in Sauerland een drietal moge-
lijkheden en reist men met een dag-
trein of - zeer voordelig - met de
Sauerland-Express. Deze arrange-
menten zijn allemaal ook mogelijk
voor automobilisten.

Veelzijdige wintersportplaats

Eén van de vele nieuwe bestem-
mingen is het Oostenrijkse Mayr-
hofen. Het is een goed voorbeeld
van een veelzijdige wintersport-
plaats waar voor iedereen veel te
genieten valt. Mayrhofen ligt in het
prachtige Zillertal op een hoogte
van 630 meter midden in een
enorm skigebied met talloze pistes
die met elkaar verbonden zjin door
tientallen skiliften. Skiën is hier
mogelijk tot een hoogte van 2240
meter, maar voor wie nog niet zo
geoefend is, zijn er ook talrijke mo-
gelijkheden. Ook de wandelaars
kunnen letterlijk alle kanten uit,
want in dit prachtige gebied worden
45 km wandelwegen vrij van
sneeuw gehouden. Langlaufers
kunnen kiezen uit vele loipen met
een totale lengte van 20 km. Verder
vindt u hier een zwembad en een
manege en kunt u er rodelen, kege-
len, erop uit met de arreslee, etc. In
deze populaire en gezellige winter-
sportplaats reserveerde Trans voor
u het goed geoutilleerde Hotel
Bergdorf waar u een kamer heeft
met bad, toilet, radio en balkon.
Een achtdaags arrangement op
half-pensionbasis voor twee perso-
nen kunt u al boeken vanaf f 468,-
per persoon. De treinreis is (per
nachttrein en in zitrijtuig) al moge-
lijk vanaf f 206,-.

Gratis folder

Dit was zomaar een voorbeeld uit
het nieuwe Trans-aanbod voor de
winter. De kleurrijke en overzichte-
lijke brochure geeft uitgebreid alle
informatie die u nodig hebt voor
uw vakantieplannen. U vindt er ook
de voordelige ski a gogo-abonne-
menten in voor een week onbe-
perkt gebruik van ski-en sleepliften.
Alles bij elkaar een folder die u
goed op weg helpt naar een gezon-
de en gezellige vakantie in de
sneeuw! De Trans-folder ligt gratis
voor u klaar bij 40 grote NS-stations
en bij reisburo's en reizen verko-
pende banken.


