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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 vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
üeerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptiegemeente-
huis).

1. lijdelijke' verkeersmaatregelen
In verband met de aankomst van Sint
Nicolaas per helicopter op zaterdag 22
november a.s. zal voor een gedeelte
van de Horsterkamp een parkeerver-
bod gelden. Dat verbod heeft betrek-
king op beide zijden van de weg, gele-
gen tussen het kruispunt Ruurlose-
weg/Horsterkamp en de Christina-
laan van 14.00 tot 17.00 uur. De lan-
ding vindt plaats op een terrein, gele-
gen aan de zuidzijde van de oprijlaan
naar het kasteel Vorden.

2. Nachtvluchten van straaljagers
Zoals in deze rubriek van 30 oktober
j.l. al is aangegeven, zal een F-16
straaljager van de Koninklijke
Luchtmacht in de komende winterpe-
riode ongeveer 30 bijzondere vluch-
ten bij duisternis uitvoeren.
Deze vluchten zullen in de vooravond
plaatsvinden en uiterlijk 21.00 uur zijn
beëindigd. Doel daarvan is het be-
proeven van nachtzichtapparatuur,
enwel op vlieghoogten die variëren
van 75 tot 300 meter.
Om geluidshinder zoveel mogelijk te
beperken zijn de te vliegen routes zo-
danig overNederland uitgezet, dat be-
bouwde kommen worden gemeden.
Een gedeelte van de uitgezette routes
loopt over Vordens grondgebied.
Voor het melden van klachten op de
avond zelf zijn de volgende telefoon-
nummers beschikbaar:
1. 04132-51311. De heer J.C.J. Vor-
stenbosch; 2.04132-65358. De heerK.
Mars; 3. 01802-2425. Mw. A.M. Vië-
tor; 4. 03483-2147. De heer B.J.A.
Stroom.
Een voortdurende bezetting van deze
nummers kan niet worden gegaran-
deerd, gelet op 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 werkdag staat ter be-
schikking het telefoonnummer van de
sectie Geluidhinder van de Lucht-
machtstaf te 's-Gravenhage 070-
492300.

3. Landelijk plan voor de openbare
bibliotheekvoorziening 1986-1988

Vanaf 24 november ligt gedurende
een termijn van 90 dagen ter gemeen-
tesecretarie, afdeling Welzijnszaken,
ter visie het Landelijk Plan Openbare
Bibliotheekvoorziening 1986-1988.
Dat plan bestaat uit het vastleggen
van de bestaande voorzieningen en
hun status, uitgaande van de gegevens
van de provinciale plannen.
Gedurende deze termijn van 90 dagen
bestaat de mogelijkheid tot het instel-
len van beroep bij de Kroon. Dat be-
roep kan worden ingesteld door be-
langhebbenden. Voor nadere infor-
matie kunt u terecht bij de afdeling
Welzijnszaken van de gemeentesecre-
tarie, tlfnr. 2323, test. 26.

4. Rattenbestryding
In de week van l t/m 5 december a.s.
zal de gebruikelijke gratis
aktie gehouden worden ter bestrij-
ding van ratten. Indien u last van rat-
ten heeft, dan kunt u voor de bestrij-
ding ervan contact opnemen met de
afd. gemeentewerken. Voor nadere
informatie omtrent bestrijding van
plaagdieren verwijzen wij u naar het
onderstaande artikel.

Plaagdieren: hoe kom je eraf.
Plaagdieren in huis of in bedrijf?
Grijp niet onmiddellijk naar bestrij-
dingsmiddelen. Al deze middelen zijn
giftig. Vaak blijkt dat ook andere me-
thoden afdoende zijn om plaagdie-
ren buiten de deur te houden. Een
paar mogelijkheden: het invriezen
van voorraden, vochtbestrijding en
stofzuigen en bijvoorbeeld het goed
afdichten van gaten en kieren in de
buitenmuur. Een algemeen advies:
houdt insekten buiten de deur met
vliegengaas. Onderschep in huis voor-

komende beestjes met de stofzuiger
of pak de vliegenmepper.

Advies
Wanneer u twijfelt hoe te handelen,
kunt u voor advies terecht bij de ge-
meente of bij de afdeling Bestrijding
van Ongedierte van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer te Wageningen.
Hier krijgt u te horen of u het zelf af
kan met enkele eenvoudige ingrepen
of dat deskundige assistentie noodza-
kelijk is.

Grijp niet meteen een
bestrijdingsmiddel
Twijfel kan er bijvoorbeeld zijn door-
dat u niet precies weet wat voor soort
insekten het zijn die de overlast ver-
oorzaken. Grijp vooral niet naar de
spuitbus, maar informeer bij de ge-
meente of bel naar Wageningen. U
kunt ook vier of vijf van de plaaggees-
ten in een stevig doosje doen en goed
verpakt opsturen naar Wageningen.
Dan wel graag met vermelding van de
aard van de hinder, eventuele schade
en de plaats waar u de insekten hebt
gevonden. Het adres vindt u verderop
in dit artikel.
Er is een groot aantal lastposten. Een
greep:

- Kakkerlakken
Een aantal kakkerlakken van tropi-
sche afkomst, hier geïmporteerd
door handels- of toeristenverkeer,
zal zich uitsluitend binnen gebou-
wen vestigen. Bij voorkeur zullen
dat goed verwarmde gebouwen
zijn, flats, bedrijven en vooral
plaatsen war voedsel aanwezig is.
Deze insekten kunnen slechts ef-
fectief worden bestreden door
middel van een goed georganiseer-
de actie van vakbekwame onge-
diertebestrijders. Voor een juiste
keuze vaan bestrijdingsmiddel en
bestrijdingsmethode dient vooraf
de soort te worden vastgesteld. De
afdeling Bestrijding van Ongedier-
te doet dit kosteloos en geeft ge-
richt advies.

- Mieren
Faraomieren en andere tropische
mieresoorten moeten worden be-
streden. Vooraf dient de juiste
soort te worden vastgesteld. Op ba-
sis daarvan kan worden geadvi-
seerd over de juiste wijze van be-
strijding.
Tuinmieren en enkele inheemse
mieresoorten zijn eenvoudiger aan
te pakken dan uitheemse familiele-
den. Vaak kan worden volstaan
met het strooien van mierenpoe-
der in de nest-ingang of met de zo-
genaamde "gietermethode".

- Boktorren
Veel boktorresoorten zijn niet
schadelijk voor hout dat in gebou-
wen is verwerkt. Ze kruipen slechts
éénmalig tevoorschijn uit reeds
verwerkt hout om daarin niet meer
terug te keren. Meestal duiken
boktorren op uit hout waar de bast
nog omheen zit (open haard hout).
In die gevallen zijn bestrijdings-
middelen niet nodig. Wanneer de-
ze wél nodig zijn, gelden er strikte
voorschriften. Houtverduurza-
mingsmiddelen die bedoeld zijn
om houtaantastende insekten te
bestrijden vallen onder de bestrij-
dingsmiddelenwet. Er is een wette-
lijke toelating vereist. Voor het ge-
bruik gelden stringente veiligheids-
voorschriften (ventilatieperiode,
tijdens toepassing adembescher-
ming en beschermende kleding).

- Ratten en huismuizen
In de meeste gemeenten kan men
bij overlast van bruine ratten een
beroep doen op een gemeentelijke
bestrijdingsdienst. Voor nadere in-
formatie kan men in Wageningen
terecht. Indien nodig kan een amb-
tenaar van de Afdeling Bestrijding

van Ongedierte advies geven. Voor
de bestrijding van ratten in rijtjes-
huizen en dergelijke is meestal een
gecombineerde bestrijdingsactie
van alle panden noodzakelijk. Ee-
nieder, die gebruik wil maken van
de gratis aktie die door de gemeen-
te gehouden wordt in de week van

l tot en met 5 december as., kan dit
voor 27 november 1986 opgeven bij
het gemeentehuis.

Voor informatie en advies
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, afdeling Bestrijding van Onge-
dierte, Postbus 350,6700 AJ Wagenin-
gen, telefoon: 08370-19061.

5. Verleende bouwvergunningen d.d. 11
november 1986.
Wet A rob 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. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indiej^k van bezwaar is aan een
aantal regwPgebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na d^fctum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn verleend op
11 november 1986.

1. Aan de heer P. Hoeksma, Geur-
kenweg 2, voor het gedeeltelijk veran-
deren van een boerderij tot woning al-
daar en

2. Aan de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland,
Noordereinde 60, 's Graveland, voor
het gedeeltelijk veranderen en ver-
nieuwen van een woonhuis-boerderij
aan de Kruisdijk 2 alhier.

6. Raadsvergadering d.d. 24 november
1986 en 27 november 1986.
Tijdens de vergadering van 24 novem-
ber a.s., welke om 19.30 uur aanhangt
en zo nodig op 27 november a.s. even-
eens om 19.30 uur wordt voortgezet
en welke wordt gehouden in het ge-
meentehuis te Vorden komen onder
meer de volgende punten aan de or-
de:
— vaststelling van 1. gemeentebegro-
ting 1987; b. begroting gemeentelijk
grondbedrijf 1987; c. investerings-
schema 1987.
- volumebesluit 1987 Wet op de

Stads- en Dorpsvernieuwing;
- vaststelling van een nieuwe veror-
dening op de heffing van begraafrech-
ten in verband met wijziging der tarie-
ven;
- wijziging tarieven Afvalstoffenhef-
fing;
— verhoging tarief hondenbelasting;
- vaststelling exploitatievergoeding

over 1985 t.b.v. de bijzondere kleuter-
scholen;
- vaststelling exploitatievergoeding l
jauaro - 31 juli 1985 t.b.v. de bijzonee
scholen voor gewoon lager onderwijs
- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar gewoon lager on-
derwijs over de periode l januari-31
jul i 1985;
- vaststelling plan voor nieuwe basis-
scholen 1987-1990;
- regeling van de veertiendagenvrij-
stelling van de Verordening op de win-
kelsluiting;
- standplaats en ventvergunningen-
beleid;
— verkoop percelen Overweg 3 en 5 te
Vorden;
- vaststelling Kampeerverordening;
- krediet t.b.v. voorlichting;

krediet haalbaarheidsonderzoek
economische versterking zwembad
en omgeving;
- voorbereidingskrediet aanpassing

kruising Ruurloseweg-Horsterkamp
en aanbrengen middengeleiders in de
Dorpsstraat en Zutphenseweg, alsme-
de een wegversmalling bij Nuova;
- beveiligen kruispunt Het Hoge-

Rondweg en weren doorgaand vracht-
verke •. via het Hoge-Schoolstraat en
- begrotingswijzigingen.

Forumavond CDA
Het bestuur van de Statenkring Zut-
phen heeft de huidige én de toekom-
stige kandidaten uit deze regio bereid
gevonden om in een forum zitting te-
nemen. Op 20 november zullen in 't
Dorpscentrum de navolgende kandi-
daten aanwezig zijn.
Mevr. M. Nagel-Cornelissen, fraktie-
voorzitter en lijsttrekker mevr. E.
Wiegman-Harberts, toekomstig Sta-
tenlid (uit Zutphen); mijnheer A. te
Bokkel, zittend Statenlid en Gedepu-
teerde (uit Spankeren); Mijnheer J.
Kottelenberg, toekomstig Statenlid
(uit Lochem); mijnheer Chr. Voer-
man, zittend Statenlid (uit Vorden).
De forumleden zullen een korte inlei-
ding houden over diverse onderwer-
pen (milieuproblematiek, bejaarden-
beleid, economische ontwikkeling
van Oost Gelderland e.d.).

Ledenvergadering
IVB-CNV

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De afdeling Vorden van d e r d u s t r i e -
en Voedingsbond CNV belegd op
maandagavond 24 november a.s. een
ledenvergadering in het Dorpscen-
trum.
Door de distriktsbestuuri^^H. van
der Land zal een inleiding pnouwen
worden over het onderwerp „De bond
bij de hand".
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom.

Bloembollen als dank
voor behoud
kastanjebomen
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden,
alsmede het plaatselijk Nutsdeparte-
ment is erg ingenomen met het feit
dat de raad van Vorden in de loop van
dit jaar heeft besloten de kastanjebo-
men bij de Ned. Hervormde Kerk niet
om te hakken. Als blijk van waarde-
ring heeft het Nut de geldmiddelen
beschikbaar gesteld voor de aankoop
van zo'n 1000 bollen narcissen. Deze
zijn inmiddels door leden van de
Werkgroep Leefbaarheid op het plant-
soen in het dorp in de grond gestopt,
zodat de Vordense bevolking hiervan
in februari/maart volgend jaar kan ge-
nieten. De dienst gemeentewerken in
Vorden heeft de grond "voorbe-
werkt".

Plattelandsvrouwen
aan de wijn
De afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen heeft tijdens haar
maandelijkse bijeenkomst bezoek ge-
had van de heer Kieviet uit Doetin-
chem. Deze hield een voorlichtingsa-
vond over diverse soorten wijnen. Dit
gebeurde aan de hand van dia's. De
dames werden in de gelegenheid ge-
steld een drietal wijnen te proeven.
De volgende bijeenkomst van de Vor-
dense Plattelandsvrouwen is 25 no-
vember (koffiemiddag). Leonieke
Kruit uit Vorden zal de dames dan le-
ren van kunstknipwerk kerstkaarten
te maken.

den voor allen die belangstelling heb-
ben voor het wel en wee van de Kerk in
Oost-Europa.
In de afgelopen zomer zijn door Vor-
dense kerkleden bezoeken gebracht
aan kerkelijke gemeenten in Oost-
Duitsland, Hongarije en Roemenië.
Zij hebben daarmee de oecumenische
verbondenheid willen tonen, die over
de grenzen van Oost en West heen-
reikt.
Graag willen zij van hun ervaringen
vertellen in deze landen, waarin het
christelijk geloof officieel nauwelijks
of geen erkenning heeft.

Bedoeling is dat de contacten die ge-
legd zijn worden voortgezet en ver-
sterkt. O.a. met de kleine gemeente
van Garlipp in het Oost-Duitse Sak-
sen. Dat kan niet een zaak van enkele
personen zijn. Maar dat dient door en
namens de kerkelijke gemeente in
Vorden te gebeuren.
Daarom worden gemeenteleden uit-
genodigd voor de avond. Men is har-
telijk welkom op dinsdag 25 novem-
ber in "De Voorde".

Bijzondere dienst in
De Dorpskerk
In een bijzondere dienst, waarin de
beide predikanten H. Westerink en
K.H.W. Klaassens voorgaan, komt de
gemeente bijeen om de laatste zondag
van het kerkelijk jaar te vieren. In de
prediking staat de worsteling van Ja-
kob aan de Jabbok centraal: "Ik laat U
niet los, tenzij u mij zegent". In de ge-
dachtenis worden de overledenen die
ons dit jaar zijn ontvallen, voor God
genoemd die over doden en levenden
heerschappij voert.

In de tekenen van brood en wijn vie-
ren we dp overwinnende verlossing
van God voor mensen.
Naast Psalm 146 zingen we veel fijne
liederen en met de Cantorij samen
zingen bij het avondmaal gezang 27.
En zo belijden wij, ere die ere toe-
komt.

GEBOREN: Marianne Hendrika
Klein Brinke.
ONDERTROUWD: H.P.A. Kalkman
en H.W. Huurneman; F. Peppelink-
hausen en M.M. Lenting.
GEHUWD: H. Steenblik en Z.H. Re-
gelink.
OVERLEDEN: D. Hekkelman, oud
56 jaar.

De kerk in Oost-Europa
Op dinsdagavond 25 november wordt
in "de Voorde" een open avond gehou-

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 18.00 uur Eucharist ieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 23 november 10.00 uur ds. H. Wes-
terink en ds. K.H.W. Klaassens, dienst van
schrift en tafel.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 23 november 10.00 uur ds. J.
Zwarts van Doortwerth H.A. 19.00 uur ds.
F.H. Veenhuizen van Apeldoorn H.A.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 22 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
22 en 23 november G. Jelsma, Lochem.
Tel. 05730-1870.
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 uuren 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
/ . i t t ing in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEK.II
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen voor h u i f 9.

IIARTHULPLIJN
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.



BIJ ELIESEN BENT U BETER AF
Philips stofzuiger HR 6296 Draaitop stofzuiger.
- Motorvermogen 900 watt CEE /1000 watt max.
— Makkelijk verwisselbare stofzak met capaciteit van 4,4 liter
- AFS 2000 stoffiltersysteem
— Degelijke, duurzame, draaitop stofzuiger.
— Zuigkrachtregelaar in de pistoolgreep
— Automatische oprolsnoer
— Zuigkracht-indicator op het apparaat.
— Verchroomde metalen buizen.
— Compleet met 4 hulpstukken.
ADVIESPRIJS f 499,-

aai.

299,-
VHS 'C'

Video MovieCV-2101

Eigen service werkplaats
eigen antenne bouw
vele aanbiedingen
in beeld en geluid.
KLEUREN TVVANAF 699.

Een camcorder die zijn tijd ver vooruit is. Voorzien
van een CCD-opname-chip, autofocus, 6-voudige
motorzoom met macro instelling. Compleet met

akku. netvoeding/laadapparaat, cassette, cassette-
adapter, draagriem en koffer.

BAAK

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE ROLLUIKEN

Rolluiken zijn m de landen om ons heen de
gewoonste zaak van de wereld. Duitsland,

gebouwen worden 's avonds en bij felle zon
overdag de rolluiken neergelaten.
Ook Nederland begint het comfort van
moderne rolluiken te ontdekken. Steeds meer
woningen, en vooral bedrijfspanden, worden
ermee uitgerust. Niet verwonderlijk, want
rolluiken kennen een aantal duidelijke
voordelen:
een uitstekende isolerende werking

een prima geluidsisolatie

een optimale verduistering

een effectieve bescherming tegen weersinvloeden

een doeltreffende preventie tegen inbraak en
vandalisme

bovendien... de hedendaagse rolluiken zijn mooi om te
zien en verfraaien de gevelpartij.

Wie voor rolluiken kiest, doet een goede keus. Een nog
betere keus is het de rolluiken te voorzien van een
elektrische bediening d.m.v. Somfy motoren, met K " Niet
alleen vanwege het bedieningsgemak, maar zeker ook om
andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aar slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke
handen bij het laten vieren van koorden of banden. Alles
gaat heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek
die past in deze tijd. Techniek waar de naam Somfy achter
staat. Een begrip waar het gaat om degelijkheid en
souplesse.

interieuradviseur
Hackfortseweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

Wij hebben weer de nieuwe,
oogst peulvruchten voor u.
Boter- en kaasboerderij
'nlBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.

CURSUS TYPEN,
TEKSTVERWERKING
COMPUTERKUNDE.
Bel Becker opleidingen,
tel. 08346-62653
of 61389.

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

WEEKENDAANBIEDING

ROZUNENBOL
1-KORTING

bij inlevering van deze bon.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 Jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

NIEUWE STUNT
in AALTEN

ALLEEN VOOR PARTICULIEREN

FABRIEKSVERKOOP
Zaterdag 22 november 1986 van 9.00 -13.00 u.

Niet meer met je blote voeten
op de koude plavuizen of
op het koude zeil van de keuken!

keukenvloerbedekking
in tegels

Ook deze tegels zijn wasbaar!

Verder een groot aanbod van

tapijtcoupons en karpetten
tegen kleine prijzen.

Ie Broekdijk 73, Aalten
Industrieterrein Het Broek

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 20,21,22 nc

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo
1,95

MAANDAG
24 november

500 gram

panklare
koolraap

0,95

DINSDAG
25 november

500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
26 november

500 gram

panklare
rode kool

0.75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

De Sint komt weer
in het land.
Neem daarom eens
een voorproefje.

MMIND/VIOIENB/IKKERS
DEZE WEEK

Roomboter amandelstaaf
van 5,75 voor

Speculaaspopjes van 3,25 voor
nu per 100 gram voor

WARME BAKKER ©PLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

Hacheevlees
gekruid en met
gesneden uien
kant en klaar

per kilo

7,95
SPECIALITEIT

Boom-
stammetjes
of Pampa
schijven
5 halen

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

(pefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

runder priklapjes
iki io 14,95
Haas Rib karbonades 1 k,io 8,95
Bij aankoop van een rookworst
1 pond zuurkool GRATIS

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterham-
worst
1 50 gram

1,25

Gebraden
varkens-
rollade
1 00 gram

1,49

MARKT
AANBIEDING

Bami + Nasi

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

4 betalen

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
500 gram

4,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

Een leuk St. N icolaas of Kerstkado voor hem
of haar een compleet breipakket vanaf 50,-
Strengen 300 gram nu geen 17,95 maar 10,95
per streng.
Strengen 200 gram 3 voor 30,- OP = OP
Antiek en Curiosa van 1 t/m 20 dec. 20% korting

Wol- en Antiekwinkel

HETTY KUSTERS
Wichmondseweg 13, Baak. Tel. 05754-980

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

NIEUW AARDAPPEL-
GROENTE-EN
FRUITHANDEL

FRED
ZELDENTHUIS
ME l DOORN LAAN 18 - DIEREN
TELEFOON 08330-27220

KERSVERS BIJ U THUIS OOK BIJ U
IN DE STRAAT

LET OP DE BEL!
AAN DE INWONERS VAN VORDEN!!!!!

VANAF MAANDAG 24 NOVEMBER KOMEN WIJ ELKE MAANDAG
BIJ U IN DE STRAAT!!!!

SPECIALE AANBIEDING:

2 kilo stoof peren 2,49
20 zoete mandarijnen 1,98



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons doch-
tertje en zusje.

We noemen haar

DORIEN
HENDRIK, JANNY EN
IRMA HAARING

15 november 1986
Beunksteeg 2
7255 MB Hengelo G ld.

Geboren:

STIJNHENDRIK

JAAP HENK EN ANYA
HOLLAND-WIENDELS
SANNE

Ruurloseweg 46
7255 DJ Hengelo (G)

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van

IRIS GERRIDINA
ANTONIA

WÏMEN HENNY
GROOT BRUINDERINK-

STEGERMAN

14 november 1986
Julianalaan 6
7255 EE Hengelo (Gld.)

Dankbaar en blij geven wij u
kennisvan de geboorte van on-
ze dochter en zusje
MARIANNE HENDRIKA

We noemen haar

RIANNE
GERRITEN ANNIE
KLEIN BRINKE-VLIEM
ANNEKE

12 november 1986
,,'tWeevershuis"
Kruisdijk 7, 7251 RL Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

KIM
HARRY EN WILMA
DRAAYER
SANDER

16 november 1986
Mulderskamp 19
7251 EX Vorden.

Hierbij willen wij de familie, bu-
ren, vrienden en bekenden,
hartelijk bedanken voor de
bloemen, kado'sen felicitaties,
die wij mochten ontvangen op
ons 25-jarig huwelijksfeest.

JAN EN BERTHA
WEENK
„De Weghorst"
November 1986
Brandenborchweg 7
7251 MC Vorden.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
blijken van belangstelling in
welke vorm dan ook, die wij
mochten ontvangen bij ons 40-
jarig huwelijksfeest.

B.KLUMPENHOUWER

W.G. KLUMPENHOUWER-

KLEIN IKKINK

Vorden, november 1986.

Bodywarmers 35,- p.st.
Lekker warm de winter in, leuk
voor Sinterklaas.
Spijkerbroeken voor vrije
tijd en voor het werk.
Ribcord broeken 39,- p.st.
HACKFORTSELAAN 2,
Vorden. Tel. 05752-1717
's Middags vanaf 1 uur.

Kwaliteitsondergoed voor
dames en heren, haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTTMENSeWEG 29 • VORDEN - TEL O5752O971

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

LEGO
BAZAR SUETERS

JAN TEUNISSEN

gaan trouwen op 28 november 1986 om
10.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
14.30 uur in de Hervormde Kerk te Vorden
door ds. Klaassens.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 uur tot
17.30 uur in zaal "De Herberg ",
Dorpsstraat 10, Vorden.

Toekomstig adres:
Ruurloseweg 69, 7251LB Vorden.

In plaats van kaarten.

Onze ouders

JOHAN REINTJES
en

DINYWOLSING

hopen op 28 november a.s. hun 25-jarig
huwelijksfeestte vieren. Ze zullen het op prijs
stellen u te ontmoeten tijdens de receptie van
18.30 tot 20.00 uur in Hotel Bakker
te Vorden.

November 1986
Raadhuisstraat 24
7251AB Vorden.

Al méér dan 25 jaar is mevrouw

WA. MARTINUS-AANTJES
als hoofd verpleegkundige aan
Het Enzerinck verbonden.
A Is zodanig is zij, in funktie en als mens, voor
velen in Vorden e. o. een begrip geworden.

Zuster Martinus acht nu evenwel de tijd ge-
komen om een punt achter haar loopbaan te
zetten.

Ter gelegenheid van haar afscheid bieden wij haar gaarne
een receptie aan op donderdag 20 november van 16.00
tot 19.00 uur in „ 't Pantoffeltje " te Vorden.

Vrienden en bekenden en in het bijzonder oudmedewer-
kers en familieleden van (oud)patiënten/bewoners wor-
den hierbij van harte uitgenodigd.

Namens het Enzerinck
Roei en Annie Ottens

Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen:
Wij zullen in het Huis des Heeren gaan.

Psalm 122:2

Na een liefdevolle verpleging in huize Westhoff te Rijs-
wijk is heden overleden

JOHANNES KOH.ING
officier der Rijkspolitie 1e klasse, b.d.

op de leeftijd van 72 jaar.

Uit aller naam: C. Koring-Boedart

Rijswijk, 18 november 1986
Correspondentieadres: Dr. H. Colijnlaan 6, flat 8g
2283 XM Rijswijk

De begrafenis zal plaatsvinden op de Alg. Begraaf-
plaats Eikelenburg, Ekelenburglaan 7 te Rijkswijk op
vrijdag 21 november om 10.45 uur.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot con-
doleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Bouw en Houtbond FNV
kerstverzilvering

op dinsdag 25 en op
woensdag 26 november
van 19.00 tot 21.00 uur.

Voor R.B.S. laatste te goed staat en

voor de schilders V.T.U. formulier

meebrengen.

De PV Het Hoge 16

Wij zoeken voor alle werkzaamheden
binnen ons bedrijf een

JONG MEISJE
Leeftijd ca. 1 9 jaar.

TEXTIELREINIGING

SIEBELINK
Industrieweg 3 - Vorden - Tel. 1465

GESLOTEN
WEGENS GEZINSUITBREIDING

tot 8 december 1986.
Voor afspraak en bestelling

kosmetika bellen naar

Tel. 05753-3279.

HUIDVERZORGINGS-STUDIO

p|J

mode inkoopcentrum
Tex-lnn heet het nieuwe mode-inkoop-
centrum van de Nedac Sorbo Groep in
Vorden.

Voor het bedienen van de kassa-compu-
ter hebben wij plaats voor een:

administratief assistente
Opleiding: HAVO of MEAO
Leeftijd: 1 8 tot 22 jaar.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan
de Nedac Sorbo Groep,

Postbus 12
7250 AA Vorden
t.a.v. de Heer J.F.J. Rings r.a.

Usbaan Vorden

ledenkaarten
kunnen worden afgehaald vanaf
maandag 24 november t/m vrijdag 29
november 1986 bij de Amro-bank,
tijdens kantooruren.

Na 1 december 1986 worden de
prijzen van de ledenkaarten met
50% verhoogd.

Ledenkaarten voor eerste lid
van gezin f 7,50
voor meerdere leden van het
gezin onder de 16 jaar _ f 2,50
gezinskaart f 1 5,00.

Het bestuur van de
IJsvereniging Vorden

WEEK
VOOR HET LAATST KANS

OP EEN GRATIS ROLLADE
Dit is de 5e en tevens laatste week dat wij
bij f 10, — besteding een kanskaartje ge-
ven. Uw laatste kans op zo'n lekkere gratis
rollade! Volgende week al weet u of uw
nummer een winnend nummer is!

Rookworst
(eigen gemaakte)

100 gram

+ 1 p. zuurkool
voor f 0,25 1,29

GEPANEERDE

SCHIM rTZELS

100 gram

1,39

KIP

STROGANOFF

100 gram

1,75
VOOR DE BOTERHAM
EIGEN FABRIKAAT

Schouderham
100 gram

Bacon
100 gram

1,75
1,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

CAFÉ - RESTAURANT

ie Herberg"̂
Dorpsstraat 10 - Vorden

A.s. dinsdagavond 25 november
maandelijkse

klaverjasavond
AANVANG 20.00 UUR.

Licht als een veertje is deze
van fraaie plissé's voor-
ziene winterlaars met
warme voering. Hij zit als
een handschoen!
3V2-8 165,-
4»,neker

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

INRUILACTIE
Bij aankoop van drie kookpannen
1,5 Itr. • 2,2 Itr. • 3 Itr. ontvangt U
fl. 45,- voor uw oude pannen.

actie loopt tot 1 december 1986.

UW

voordeel
fl. 45,-

De pan met 30 jaar garantie, bakken zonder boter,
koken zonder water, energiebesparend.

Nieuw in ons assortiment. Komt u gerust even kijken bij:

BazarSueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-3566



Peiling l huijs
GDeCastanghe

Belangrijke

Kunst- en Antiek-
veiling te Lochem

Uit o.a. div. nalatenschappen
19e E. kabinetten,

bureaux, penant- en
linnenkasten, Friese

staart- en stoelklokken
ca' 1500 kavelnummers.

3 KIJKDAGEN
vrijdag 21 nov. 10-21 uur

zaterdag 22 nov. 10-17 uur en
zondag 23 nov. 10-17 uur

VEILINGDAGEN
ma. 24 nov. t/m vrij. 28 nov.

om 19.00 uur.

Veilinghuis De Castanghe
Veilingmeester L.Th.H. W. Fris,
Kastanjelaan 34-36, Lochem,

Iel. 05730-1895

De winter voor de deur,
De Sint in zicht.

De harten vol verwachting,
Schenk dit jaar eens zonlicht.

zonnecentrum

indoor sport vordon

10 x 30 min 40,-; 5 x 30 min 25,-
Burgemeester Galleestraat 23, Vorden, tel. 3433

ontstoppe'

S
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

Houdt de kou en de dokter
van uw lijf! Draag Thermofit
half wollen ondergoed, ver-
krijgbaar bij:

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

Café-Restaurant

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

f m 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

UITVOERING SPARTA
22 NOVEMBER.
AANVANG 18.30 UUR.

ZUTPHENSCWEG 29 - VOBDEN - TEL 05752-1971

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

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

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

interieuradviseur

Hackforterweg 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.

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Komt U ook zaterdag 29 no-
vember in zaal Schoenaker?
Toneelvereniging KRATO
brengt het blijspel "Drie
dooie dienders".

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

Onze kollektie

nachtkleding
is heel uitgebreid.

Nieuwe najaarsmodellen in

pyama's +
nachthemden etc 27 50

^Ê
v.a.
Ook voor uw lingerie, t

MODECENTRUM

RUURLO

met
Televisie

reparaties
- direc»

i l naar

uw vakman
—-' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 03750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Laat Henk uw
haardhout
verzorgeff

Tel. (05735) 1249

Uitslag Ie trekking
St Nicolaasaktie
Vordense Ondernemersvereniging
op 18-11-1986
VERRASSINGSPAKKETTEN

1. G.A. Kamphuis
2. B. Scholten
3. Z. Wentink-Hemmink
4. G.J. Hiddink
5. A. Pardijs-Ellenkamp
6. Lebbink
7. G.H. Wonnink
8. R. Rouwenhorst
9. G.H. Kappert

10. J. Keune
11. J. Tap
12. J.R. te Brake-Lebbink
13. W. Sloetjes
14. H. Besselink
15. GJ .Obb ink
16. W. Oldenhave
17. R.M. Grotenhuis-Boers
18. T. Zieverink
19. H. Steenblik
20. W.G. van Til
21.G.J. Masselink
22. G.W. Wahl
23. G. van Fnden
24. J. Groot Roessink-Heijink
25. H. Huurneman
26. J.L. Poelder
27. G.J. Bargeman
28. J. Sprukkelhorst
29. Klijn
30. F.F. v.d. Hammen
31. H. Scheffer
32. G. Kamerling
33. D.Horsting
34. H.J. Eggink
35. E. Knoef
36. Elk ink
37. D. Diepenhoek
38. A.C. Schotman
39. P.J. Jansen
40. G.Rossel

VLEESPAKKETTEN
1. W. Bielderman
2. L. Helmink
3. Mevr. Pijpers-Hissink
4. A. Schouten
5. J. van Dijk
6. B. Roordink
7. G.J. Kamperman
8. R. Veldkamp
9. J.W. Wentink

10. R. Groot Jebbink
l LH. Bakker
12. Sander Spaarwater
13. Dolphijn
14. Bargeman
15. B. Reintjes

Nieuwstad 32 b l
Het Wiemelink 31
't Jebbink 33
Deldensewg l
Kerkstraat 23
Hoetinkhof58
Het Jebbink 46
Insul indelaan 16
Staringstraat 15
de Eendracht l
Korte Voren 11, Lochem
De Wehme
Het Wiemel ink 61
Mispelkampdijk 44
de Haar 1 1
Spiekerweg 6
Stationsweg 5
het Wiemelink 19
Koekoekstraat 10, Vierakker
Hoetinkhof 63
H.K. van Gelreweg 40
de Boonk 51
Zutphenseweg 32
Ruurloseweg 5
St. v. 's-Gravezandestraat l
Hoetinkhof 19
Wilmerinkweg 4
Het Stroo21
Deldenseweg 4
Veldslagweg 4
Nieuwenhuisweg l
Het Jebbink 41
Enkweg 12
Het Molenblick 2
Burgemeester Galleestraat 28
St. v. 's-Gravenzandestraat 13
Veenweg 28a, Heelweg
llamsveldseweg 10
H.K. v. Gelreweg 12
Zutphenseweg 1 1 1

Wilhelminalaan 6
de Bongerd 21
Stationsweg 10
Zutphenseweg 89
Het Jebbink 67
v.d. Heijdenstraat 5, Baak
de Bongerd 9
Brinkerhof 1 1
Hoetinkhof 273
Almenseweg 41
Mulderskamp 2
Het Jebbink 29
B. v. Hackfortweg 24
de Boonk 27
Mosselscweg 16.

Bij We l koop maakt u wel
hééél gemakkelijk een verlanglijstje

Tractor Deutz
8-wielig, lengte
12,5 cm.
NU:

Combinatietang
ETC 150 mm
Van: 12,25
Voor:

ETC 180 mm
Van: 12,90
Voor:

r

Tuingereedschapset
3-delig.
Van: 26,95

Ook onder'n
tientje kunt u bij
Welkoop terecht.

Winterset
Valma, bestaande uit de-
icer, slotspray, ruiten-
sproeier met anti-vries.
Van: 13,50
Voor:

Max.-Min. thermo-
meter.
Van: 14,50
Voor: 995

Spanningzoeker
Voltcheck, spannings-
bereik 4,5-380 V.
Van: 11,95
Voor:

Bougiesleutel
ETC, T-model, met
kniegewricht.
Van: 8,95
Voor:

Rolmaat
Lutkin, lengte 2 meter
Van: 7,30 /
Voor:

1975

Schroevedraaier
Black & Decker. Type: DN 471, de nieuwste
ontwikkeling op het gebied van schroeven
draaien, vermogen 220 Watt. Kompleet met l bit.
Van: 179,-
Voor:

Spotliter
Black & Decker.
Type: F-902, kleur
bruin, met wand-
houder.
Van: 69,-
Voor:

w

Weck inmaakboek
met vele inmaaktips.
Van: 16,10 i Q rr\
Voor: l O,OU

Zakmes
Victorinox, 6-delig.
Van: 23,95
Voor: 1?95

Prijzen zijn inclusief BTW en geldig t/m 6 december.

Parka
Reporter, kleur grijs,
maten
48 t/m 58 i /} r
Nu IZ3,—

Spijkerbroek
Ley-River, kleur blauw,
maten 45 t/m 57.
Van: 52,45
Voor

Schippers trui
kleur marine-blauw,
maat S t/m
XXL, va

Corduroybroek
kleuren zwart en
donkerblauw, 100%
katoen,
maten 45 t/m 57
Van: 64,80
Voor:

Gevoerde winter-
laarzen
Spirale zwart en grijs,
maten
39 t/m 47 r A / r
NU 04,OO
Spirale groen, maten
39 t/m 47 A -Tl jr
Nu 4//IO

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Ibldi.jL Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L
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Hondenbelasting, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten omhoog

Gemeente heeft voor 1987

Het college van B&W te Vorden heeft voor 1987 weer een sluitende begroting op papier ge-
kregen. Het batig saldo bedraagt f 157.000,-. In de aanbiedingsnota is tevens het investe-
ringsschema voor het jaar 1987 opgenomen. In totaal worden investeringen voorgesteld tot
een bedrag van ruim vier miljoen gulden. Om deze investeringen te kunnen realiseren is re-
kening gehouden met bijdragen van rijk en provincie tot een bedrag van 16 miljoen en worden
de reserves aangesproken tot een bedrag van 2,5 miljoen.

Het college heeft voor de inwoners
van Vorden echter nog wel een nega-
tieve verrassing in petto. Zo zullen de
hondenbelasting, afvalstoffenheffing
en de begrafenisrechten moeten wor-
den verhoogd.

Voorgesteld wordt om de begrafenis-
rechten met tien procent te verhogen.
De raad heeft destijds besloten te stre-
ven naar een dekkingspercentage van
75 procent. De kosten van de begraaf-
plaats zijn echter aanzienlijk toegeno-
men, met name doordat de kosten
van onderhoud door Delta Groen-
bouw aanzienlijk zijn gestegen. De
kosten stijgen nl. met circa zes dui-
zend gulden, waardoor het dekkings-
percentage is gedaald van 32 naar 30
procent. De meeropbrengst van de
verhoging brengt de gemeente
f 2.700,- in het laatje.

De tien procent verhoging voor de af-
valstoffenheffing brengt de gemeente
f 14.000 extra op.
Op grond van een aantal ontwikkelin-
gen moet er rekening mee worden ge-
houden dat de stortkosten op de vuil-
nisplaats Armhoede te Lochem met
23.000 gulden zullen stijgen. Daar-
naast zullen er extra kosten ontstaan
doordat ook langs zandwegen het
huisvuil moet worden opgehaald.
Plus komen er meer kosten op grond
van het strengere milieubeleid van de
provincie. B&W van Vorden geven de
voorkeur aan een trendmatige aan-
passing.

Overlast honden
Het college stelt dat de overlast van
honden in plantsoenen en speeltui-
nen steeds groter wordt. Steeds vaker
wordt de gemeente gekonfronteerd
met klachten van de bevolking.
Oproepen van de gemeente aan de be-
volking om de honden niet meer op
plantsoenen en speeltuinen uit te la-
ten hebben onvoldoende resultaat op-
geleverd.

Vandaar dat het college voorstelt om
de hondenbelasting in 1987 te verho-
gen van f26,- naar f33,- per hond. In
1988 wordt dit f40,- per hond. Men
hoopt dat deze verhoging een rem-
mende werking op het aantal honden
zal hebben. Het college raamt de
meeropbrengst van deze verhoging
op 9000 gulden en dat gebaseerd op
1000 honden.

Omleiding doorgaand
vrachtverkeer
Voor dit doel heeft de gemeente Vor-
den een reserve beschikbaar van
f 542.000,-. Aan deze reserve wordt
jaarlijks de winstuitkering van de Ga-
mog toegevoegd. Deze winst wordt
geraamd op f60.000,-.

De voorgenomen herinrichting van
het binnen de bebouwde kom gelegen
gedeelte van Rijksweg 47 door middel
van zogenaamde middengeleiders
stuit op problemen. Het college pro-
beert dit op te lossen in overleg met de
wegbeheerder (Rijkswaterstaat), be-
langengroepen en de commissie voor
algemeen bestuur. Het college zegt te
willen blijven streven om zo spoedig
mogelijk tot uitvoering te komen van
maatregelen die de snelheid van het
gemotoriseerd verkeer op deze weg
kunnen verminderen en de oversteek-
mogelijkheden voor voetgangers te
verbeteren.

Het college wil zo spoedig mogelijk
voorstellen doen tot het plaatsen van
inrijverbodsborden, het aanpassen
van de kruispunten Ruurloseweg-
Horsterkamp; Horsterkamp-Rond-
weg en Rondweg-Zutphenseweg.

Voorts het treffen van akoestische
maatregelen. Het college raamt deze
uitgave op 20.000,-. De voorberei-
dingskosten voor het doortrekken van
de Komvonderlaan worden op
f25.000,- geraamd. Dit laatste indien
de raad een "versnelde uitvoering"
wenselijk acht. De aanleg voor de
voetgangersoversteekplaatsen raamt
het college op f 15.000,-.

Renovatie gemeentewerf
Voor de uitbreiding en verbetering
van de gemeentelijke akkomodaties is
besloten de opbrengsten uit verkopen
van onroerendgoed te reserveren. Te-
vens wordt de jaarlijkse rente aan de
reserve togevoegd.

De reserve bedraagt thans f436.000,-.
Het college wil dit bedrag aanwenden
voor de renovering van de gemeente-
werf. Bij het ontwerp dat momenteel
door een plaatselijke architekt wordt
voorbereid wordt rekening gehouden
met een eventuele uitbreiding in de
toekomst.

Wegen
In het kader van de ruilverkaveling
Hengelo zullen een aantal wegen in
de gemeente Vorden worden verbe-
terd. Het betreft de volgende wegen:
Schuttestraat, Zelledijk (reeds uitge-
voerd), de Zomervreugdweg en de
Maalderinkweg. De totale kosten zul-
len f895.000,- bedragen, waarop een
bijdrage door het Rijk wordt verleend
van f 577.000,-. Voor de gemeente
Vorden resteert dan een bedrag van
f318.000. Men heeft momenteel voor
dit doel een reserve beschikbaar van
f542.000,- zodat de investering ruim-
schoots uit de reserve kan worden ge-
put.

Woningbouw
Het beleid van het college blijft erop
gericht dat compensatie zal worden
gezocht voor het tekort aan met name
woningwetwoningen, veroorzaakt
door de vermindering van financiële
middelen door het rijk. Naast Addink-
hof is er in 1987 een start met de uit-
breiding van de woningbouw in de
Kranenburg gepland. Ook is men be-
zig met het treffen van voorbereidin-
gen voor de realisatie van een tiental
wooneenhgkn op de plek van het
voormaliga^ugdcentrum aan de In-
sulindelaan.
Het college wil ook de peuterspeelzaal
gaan verbouwen. Totale kosten circa
50.000 gulden.
Volgend jj^fczal ook de werkplaats
van het k^BSenprojekt voor werklo-
zen weer beschikbaar worden gesteld.
Mochten er verzoeken komen om
nieuwe aktiviteiten op te starten dan
wil het gemeentebestuur daaraan
meewerken. Voor het stimuleren van
werkgelegenheidsprojekten is een re-,
serve beschikbaar van f41.000,-.

Bezuiniging op kultureel werk
De rijksbijdrage voor sociaal kultureel

• werk daalt in Vorden met f24.300. Het
college is er in het investeringsschema
van uitgegaan deze korting gefaseerd
en voor één derde per jaar door te be-
rekenen aan instellingen en vereni-
gingen die vallen onder de rijksbij-
drageregeling. In Den Haag is nog
geen definitieve beslissing gevallen.
Het college acht het derhalve niet on-
denkbaar dat de korting in een
gewijzigde vorm of in beperkte mate
zal worden doorgevoerd.

Commissie akkoord met krediet
voor haalbaarheidsonderzoek
Dinsdagavond is in Vorden in drie commissies een voorstel van het college aan de orde geweest om een
krediet van f 20.900,- beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek inzake een economische
versterking van het zwembad en omgeving. De totale kosten van dit onderzoek bedragen f34.800,- maar
er is één gegadigde die een deel van de kosten voor /ijn rekening wil nemen.

De heer O. Wempe (PvdA) zei dat zijn
fraktie wel akkoord ging maar wenste
niet dat welk plan er ook boven tafel
komt, dit geen gevolgen voor het
zwembad "In de Dennen" mag heb-
ben. Ook vroeg hij zich af wat er met
de voetbalvelden gaat gebeuren.
Wethouder Geerken (CDA) ant-
woordde dat in eerste instantie de
haalbaarheid wordt onderzocht. "Bo-
vendien gaat het bewuste bureau dat
het onderzoek zal doen, gelijktijdig
zoeken naar beleggers. De omvang
van het projekt weet ik niet", aldus de
wethouder die wel aanvullend vertel-
de dat het aanleggen van een golfter-
rein centraal zal staan.
"De basis is dus het golfterrein en
daarnaast zal de gedachten van de be-
legger wel uitgaan naar het bouwen

van bungalows, misschien een hotel
etc.", aldus Geerken.
De heer M. Groen (VVD) en H.
Tjoonk (WD) stelden in resp. de
commissie financiën en algemeen be-
stuur onomwonden: "Haalbaar of
niet haalbaar, dit is het laatste geld dat
de WD voor dit doel wil aanwenden.
We stoppen ermee", aldus beide he-
ren. Mevr. Aartsen (CDA) sprak over
de laatste strohalm waaraan de raad
zich nog kan vastklampen. De heer
van Tilburg (PvdA) adviseerde het
college ervoor te zorgen dat de "be-
stuurder" een eigen inbreng moet
hebben.
In de commissie financiën waren en-
kele commissieleden bezorgd over
het lage dekkingspercentage inzake
de begrafeniskosten. Met de verho-

ging van 10 procent ging men ak-
koord.
De heer M. Groen (WD) stelde dat
wanneer er niet met meer dan 10
procent verhoogd mag worden, we
nooit van dat lage dekkingspercentage
afkomen.
De PvdA was tegen de verhoging van
het tarief voor de hondebelasting. Het
college wil deze belasting volgend jaar
verhogen van f26,- naar f33,-.

Mevr. Horsting (PvdA): "Hier gaat
echt geen remmende werking van uit.
De mensen zullen hun hond daardoor
niet wegdoen". Wethouder Slingen-
berg( WD) wees nog eens op de over-
last die de bevolking van diverse hon-
den ondervindt. CDA en WD gingen
met het collegevoorstel akkoord.

Burgemeester Vunderink in Commissie Algemeen Bestuur

"Wegversmalling bij Nuova
nog voor de Kerst"

De meerderheid van de commissie Algemeen Bestuur ging dinsdagavond akkoord
om een voorbereidingskrediet van f8100,- beschikbaar te stellen voor de aanpassing
van de kruising Ruurloseweg-Horsterkamp. Ook had de meerderheid geen moeite
met een bedrag van 15 mille voor het aanbrengen van snelheidsremmende maatrege-
len in de Dorpsstraat en Zutphenseweg.

?vdA fraktievoorzitter W. Voortman
hield nog een slag om de arm. Nadat
burgemeester Vunderink de hoop had
uitgesproken dat ook de PvdA zou
meewerken aan het voorstel dat
voortvloeide uit een destijds geno-
men raadsbesluit, zei Voortman dat
hij zijn fraktie zal peilen in hoeverre
de PvdA loyaal zal gaan meewerken.

In de raad van a.s. maandag komt
Voortman hierop terug.

Burgemeester Vunderink deelde me-
de dat de wegversmalling bij Nuova
nog voor de Kerst zijn beslag zal krij-
gen.
"De andere maatregelen proberen we
ook op zo'n kort mogelijke termijn te
realiseren", aldus burg. Vunderink.
De commissie schaarde zich volledig
achter de voorstellen van het college
inzake het beveiligen van het kruis-
punt Het Hoge-Rondweg. Hier /al
o.m. een plantscherm worden aange-

bracht. Op verzoek van de heer Voort-
man zegde burg. Vunderink toe dat
gemeentewerken zal onderzoeken of
de bomen aan de rechterkant (ko-
mende vanaf het Hoge) niet het uit-
zicht zullen belemmeren.

De heer Tjoonk(VVD) had liever ge-
zien dat er op dit kruispunt stopbor-
den geplaatst zouden worden. Burg.
Vunderink: "Dat staat de provincie
niet toe".

Bouw drukkerij Weevers:

Vereniging Natuurmonumenten
„draait" bij

Vereniging voor Natuurmonumenten heeft een alternatief voor de voorgenomen nieuwbouw van druk-
kery Weevers op de hoek van de Pastorieweg/Nieuwstad. Volgens Natuurmonumenten worden land-
schap en milieu minder aangetast als Weevers /n nieuwe bedrijfsgebouw een kwartslag zou draaien en
het wat zou opschuiven in noordoostelijke richting, verder van de bestaande woonbebouwing.

Eén en ander werd woensdag jl. naar
voren gebracht op een hoorzitting in
het kader van een Arob-^fcpedure,
die is aangespannen door c^^amilies
van Houte, Meulenbrugge en Ubbink
en Natuurmonument o n tegen het
verstrekken van een bouwvergunning
aan Weevers. Men ziet dejirukkerij
liever op het industrieterrq

Voor de ondernemer is dat echter
geen oplossing. Door de aard van zijn
bedrijf kan het niet ergens achteraf op
een industrieterrein staan.
Weevers is overigens bereid om elke
andere mogelijkheid, dus ook het
woensdag door Natuurmonumenten
naar voren gebrachte alternatief, se-
rieus te bekijken.
De meerderheid van de gemeente-
raad is het met de drukker eens dat op
de hoek van de Pastorieweg/Nieuw-
stad voldoende maatregelen worden
getroffen om te voorkomen dat het
landschap onaanvaardbaar wordt aan-
getast of dat het milieu schade lijdt".
De omwonenden zijn daar echter niet
van overtuigd. Er werd aangekondigd
dat ze eveneens een bezwaarschrift
zullen indienen tegen de hinderwet-
aanvraag voor het nieuwe bedrijfs-
pand.

Hoe ze die bezwaren zullen inkleden,
werd niet duidelijk. Bezwaren snijden
bij deze procedure alleen hout, als
aangetoond wordt dat het bedrijf last,
hinder of gevaar veroorzaakt. Weevers
en z'n adviseurs benadrukten dat er in
de nieuwbouw geen processen zullen
worden toegepast, die schadelijk
ztjn voor het milieu. Over mogelijk-
ke geluidsoverlast werd opgemerkt
dat metingen hebben aangetoond, dat
het lawaai in het huidige bedrijf min-
der is dan het lawaai op straat.
In de nieuwbouw, die met het oog op
de machines die er de laatste tijd zijn
bijgekomen, gedegener wordt ge-
bouwd, zal nog minder geluid worden
geproduceerd, verwacht Weevers.
Hij weet zich bij zijn nieuwbouwpla-
nen inmiddels gesteund door de on-
dernemersvereniging Vorden, FNV
(Druk en papier), Koninklijk Verbond
Grafische Ondernemingen (KVGO),
Vereniging Produktbewaking Grafi-
sche Industrie (VPGI).
Enkele citaten uit de brieven:

Continuïteit van de onderneming:
De huidige onderneming heeft een meer-
zijdig orderpakket waarvan de uitgave
en de technische vervaardiging van een
weekblad een belangrijk onderdeel
vormt.
Doordat nieuwbouw en daaraan ge-
koppelde investeringen in apparatuur
uitblijven, zou een deel van het order-
pakket en m.n. genoemde wekelijkse

uitgave mogelijk afgestoten moeten
worden, mede gezien deze order niet
meer rendabel zou zijn.
De noodzaak om deze uitgave aan der-
den over te dragen zou de continuïteit
van de hele onderneming ernstig in ge-
vaar brengen omdat deze uitgave als
een belangrijke basis geldt.

Een belangrijke beslis-moment over wel
of niet overdragen van genoemde uitga-
ven ligt bij het orgaan van de ene naar
de volgende jaargang.
Dit zal binnenkort plaatsvinden waar-
door meer zekerheid over de voorgeno-
men nieuwbouw op korte termijn drin-
gend gewenst is.

WERKGELEGENHEID/
ARBEIDSPLAATSEN:
Het wel of niet doorgaan van de voorge-
nomen nieuwbouw én het op korte ter-
mijn verkrijgen van zekerheid daarover,
is mede vanwege de eerder genoemde
aspecten bepalend voor de mate van de
toekomstige werkgelegenheid.

Het niet doorgaan van de voorgenomen
nieuwbouw zal op korte termijn moeten
leiden tot het afstoten van orders en
zonder enige twijfel tot het verloren
gaan van een groot aantal arbeids-
plaatsen. Gevreesd en verwacht moet
worden dat een en ander gepaard zal
gaan met gedwongen ontslagen met alle
daaraan verbonden nare consequenties
voor betrokken werknemers en hun ge-
zinnen.

Het blijven bestaan van onzekerheid
over de mogelijkheid tot realisering van
de voorgenomen nieuwbouw zal even-
eens leiden tot verlies aan arbeids-
plaatsen op korte termijn, terwijl daar-
door de noodzaak en de economische
mogelijkheid van nieuwbouw in gevaar
zou kunnen komen en daardoor de con-
tinuïteit op langere termijn zeer onzeker
wordt.

Daarentegen zou het wel snel realiseren
van de voorgenomen nieuwbouw de
werkgelegenheid (thans 27 arbeids-
plaatsen) bijzonder ten goede komen.

Aldus Druk en Papier (FNV)

In de eerste plaats is het in verband met
de korte leveringstijden en de noodza-
kelijke communicatie over drukwerkor-
ders met afnemers van zeer groot belang
om in de directe nabijheid van de be-
langrijkste afnemers gevestigd te zijn.
In de tweede plaats is het voor wat be-
treft de uitgeversactiviteiten van het be-
drijf een eerste vereiste, dat een nauw
contact blijft bestaan tussen het bedrijf
enerzijds en adverteerders en lezers an-
derzijs.

Aldus KVGO

Drukkerij Weevers is zeer sterk op de lo-
kale markt georiënteerd. Plaatselijke
handel en industrie alsmede adverteer-
ders en lezers zijn bepalend voor uw ac-
tiviteiten. Daar komt bij, dat voor een
grafisch bedrijf - dat immers altijd
maatwerk voorde afnemers vervaardigt
- nauw contact, dus een korte afstand
voorwaarde is.

Uw bedrijf, niet voor n iets behorende tot
de top 50 van Nederlandse grafische be-
drijven die in het bezit zijn van het door
de Raad voor de Certificatie erkende
VPGI-Certificaat, is een groeibedrijf. De
gemeente Vorden is zich dit alles goed
bewust, getuige de aanwezigheid van de
Burgemeester bij de uitreiking van uw
eerste Certificaat op 26 november 198-2.

Het is duidelijk dat de voortgaande
groei alleen door nieuwbouw op te van-
gen is. In het huidige pand is niet langer
efficiënt en klantgericht te werken. Het
(nu al) afstoten van orders is funest voor
de continuïteit.
De VPGI is ervan overtuigd, dat vesti-
ging buiten 't centrum van Vorden tot
ernstige schade voor het bedrijf zou lei-
den. De werkgelegenheid, nu toene-
mend, zou met vermindering worden be-
dreigd.

Aldus het VPGI.

De ondernemer heeft herhaaldelijk te
kennen gegeven dat nieuwbouw voor
zijn bedrijf een absolute noodzaak is,
ook gelet op de werkgelegenheid.

Een steun in de rug voor hem is dat de
milieu-inspectie inmiddels heeft laten
weten dat de hinderwetaanvraag daar
op geen bezwaren stuit.

Nu de drie families van plan zijn dat
wel te doen en de Arob-procedure te-
gen de bouwvergunning nog een keer
voor de Raad van State komt, lijkt het
erop dat de nieuwbouwplannen een
zaak van lange adem worden. De drie
families deden woensdag echter wel
een aanboed om wat meer schot in de
zaak te krijgen.

Ze beloofden geen Kroonberoep te
zullen instellen, als er een schadever-
goeding voor"hen in het vat zit en voor
hen een goede woon- en leefsituatie
wordt gewaarborgd.

Wij vroegen de direkteur de heer
Weevers om kommentaar, deze deel-
de ons mede dat hij wel enkele „licht-
puntjes" ziet in de zaak en dat hij toch
nog blijft hopen op een gunstig resul-
taat op zeer korte termijn, want deze
spanning is voor het personeel en mij
onhoudbaar, aldus de heer Weevers.



Prins Fred de Derde
nieuwe prins van De Deurdreajers

Middels een schroevedraaier maakte president Johan Engberts zaterdagavond de klep van een wonder-
baarlijk vervoermiddel open, waarna Prins Fred de Derde (FredPellenberg) onder luid gejuich de zaal
van "DeHerberg" binnenstapte. Deze nieuwe Prins zal onder het motto "Deurdreajen man dan ku'j d'er
in het vervolg better tegenan" de komende periode zijn onderdanen voorbeeldig gaan leiden.
Het was deze zaterdagavond tijdens
het jaarlijkse Prinsenbal overigens een
komen en gaan van diverse funktiona-
rissen. President Gerard Eijkelkamp
die later op de avond plaats maakte
voor zijn opvolger J ohan Engberts be-
lastte zich allereerst met de "ontman-
teling" van Prins Frank. Daarvoor was
Prins Frank door de Raad van Elfde
/.aal binnengedragen. De afscheid ne-
mende Prins zei heel veel bewonde-
ring te hebben voor al die mensen die
zich jaar-in jaar-uit met de voorberei-
dingen en met het karnaval zelf bezig
houden. "Een knap staaltje organisa-
tie", zo zei hij.
President Gerard Eijkelkamp ging
nog even in op het elfjarig bestaan van
de Club van Elf. Een club die zich met
de technische zaken binnen de vereni-
ging bezig houdt.

Prins Frank en zijn echtgenote wer-
den door de president bedankt voor
hun inzet, waarna Frank toetrad tot de
koper-garde. Deze kopergarde be-
staat uit ex-Prinsen. Het was dezelfde
kopergarde die de nieuwe Prins Fred
de Derde bij de aanwezigen introdu-
ceerde.

De voorzitter van de Deurdreajers,
Martin Westerik, nam deze avond af-
scheid van President Gerard Eijkel-
kamp. "Je hebt je werk de afgelopen
driejaar op voortreffelijke wijze uitge-
voerd en daarvoor onze dank", aldus
Martin Westerik die Annemiek Eijkel-
kamp een boeket bloemen aanbood.
De nieuwe president Johan Engberts
is binnen de Deurdreajers geen onbe-
kende. Niet alleen heeft hij zitting in

de Club van Elf. Bovendien ging hij
elf jaar geleden als Prins Johan door
het leven.
Tussen de verschillende installaties en
"ontmantelingen" door konden de
aanwezigen in de zaal zaterdagavond
genieten van enkele optredens van de
junioren- en seniorendansgardes. De-
ze optredens veelal in de disco-sfeer.
Reina G roenendal liet tijdens een solo
gardedans zien heel wat in haar mars
te hebben. De avond werd besloten
met een gezellig bal met medewer-
king van het dansorkest 'The Alley-
cats".

De juniorendansgarde van de "Deur-
dreajers" is zondag jl. op de achtste
plaats geëindigd tijdens een dansgar-
de concours in Beek. De senioren-

werd vijfde.

Burgemeester Vunderink tijdens receptie gouden Vordens Mannenkoor:

'In 2036 viert het koor
zijn honderd jarig jubileum"
Burgemeester Vunderink liet zaterdagmiddag tijdens een druk bezochte receptie ter ere van het gou-
den Vordens Mannenkoor blijken een optimistische kijk op de toekomst te hebben. De heer Vunde-
rink zag het melde koorzang in zijn gemeente helemaal zitten.

"Ik durf te voorspellen dat het Vor-
dens Mannenkoor in 2036 het 100 ja-
rig bestaan zal gaan vieren. Dit zal dan
ongeveer tegelijkertijd met het gou-
den jubileum van de Vordense Golf-
club plaatsvinden. Ik zelf ben dan 99
maar ik zal het Vordens Mannenkoor
vanuit een bejaardencentrum ergens
in Nederland schriftelijk mijn geluk-
wensen aanbieden.
Het zijn dan drukke jaren voor het
Vordens Mannenkoor. Speciaal in
2032 wanneer de Olympische Spelen
in Vorden gehouden zullen worden
en die door de multinational Sorbo
gesponsord zullen worden. Hotel
Bakker is dan ook flink gegroeid en
kun je dit hotel het beste via de "Co-
lumbus boulevard" bereiken", zo
sprak burgemeester Vunderink op
carnavaleske toon. De zaal bulderde
het uit!

Expressie
Vordens eerste burger ging nog even
in op het prille begin van de koorzang
in Vorden. (Het Vordens Mannen-
koor is "geboren" uit het Empo-koor).
"Voor 1936 was er geen koor. Wat
moet dat toen "n armoedige toestand
zijn geweest", zo sprak Vunderink die
met heimwee terugblikte op de tijd
toen de gemeente Vorden nog een
bloeiende rijwielenfabriek rijk was.

Burgemeester Vunderink noemde
zingen een vorm van expressie. "Kijk
naar de verliefde Italianen die ónder
het balkon van hun geliefde een aria
zingen. Dit komt in Vorden betrekke-
lijk weinig voor. De meeste hui/en
hebben geen balkon en bovendien
werkt het weer hier niet mee", zo zei
burgemeester Vunderink die tijdens

zijn speech de lachers flink op zijn
hand bleef houden.
Nadat hij duidelijk onder woorden
had gebracht dat de gemeente Vorden
geweldig trots is op haar mannenkoor
bood Burg. Vunderink een geschenk
onder couvert aan. "Hopelijk vol-
doende om er de verteringen van het
college mee te kunnen betalen", zo
merkte hij tot slot op.

Jubilarissen
Tijdens de receptie van het Vordens
Mannenkoor werden deze middag
een tweetal jubilarissen gehuldigd.
Eerst moest Karel Spiegelenberg naar
voren komen. Hij werd namens het
Koninklijk Nederlands Zangersver-
bond ter gelegenheid van zijn vijftig
jarig lidmaatschap door de heer Jan
Zweers in het zonnetje gezet. Hij
roemde de inzet van de jubilaris. Toen
de heer Zweers het gouden bondsin-
signe wilde overhandigen ontstond er
grote hilariteit in de zaal. Het scheelde
maar een haartje of oud-burgemees-
ter Van Arkel, die net vooraan zat, zou
worden onderscheiden.
Gelukkig voor de echte jubilaris Karel
Spiegelenberg merkte de heer Zweers
nog net op tijd dat hij bijna in de fout
was gegaan.
Voorzitter Leo Westerhof haakte nog
even op het gouden jubileum van
Spiegelenberg in. "U was een trouw
en nauwgezet lid van onze vereniging.
Aktief als zanger en samen met je
vrouw aktief bij het organiseren van
de verloting", aldus Westerhof die Ka-
rel een geschenk aanbood.
Mevr. Spiegelenberg werd in de bloe-
metjes gezet. Dat overkwam mevr.
Tap eveneens. Dit ter gelegenheid van
het feit dat haar man Jan Tap 12,5 jaar

als sekretaris aan het Mannenkoor
verbonden is.
Voorzitter Leo Westerhof noemde
Jan Tap een gouden man voor het
koor. "Een betere sekretaris hadden
we ons niet kunnen wensen", aldus
Westerhof die ook deze jubilaris een
geschenk aanbood.
Intussen hadden de leden van het
mannenkoor zich in de zaal opgesteld
om de jubilarissen toe te zingen. Het
werd het "Lang zullen ze leven", in
een speciale bewerking van dirigent
Bert Nijhof die deze middag door de
verschillende sprekers veel lof kreeg
toegezwaaid.
Mevr. Groot Obbink wenste het Vor-
dens Mannenkoor namens het Vor-
dens Dameskoor een lang zangersle-
ven toe. De heer Geurtsen voerde het
woord namens het Hengelo's ge-
mengd koor. "Het Vordens Mannen-
koor is in de regio een begrip gewor-
den", zo prees hij.
Harry Scheepers voorde het woord
namens alle leden van het Vordens
Mannenkoor. Hij prees het bestuur
voor de wijze waarop het koor geleid
wordt. Hij noemde dirigent Bert Nij-
hof een "leider en meester". Alle be-
stuursleden kregen een blijvende her-
innering aan dit gouden jubileum aan-
geboden. Leo Westerhof kreeg een
voorzittershamer ("dan hoeft hij niet
meer met een bierglas te rinkelen"),
terwijl alle dames van bestuur en diri-
gent in de bloemetjes werden gezet.

Tante Zus Klumper bood gelukwen-
sen aan namens het Vordens Huis-
vrouwenorkest. Zij hield een typische
'Tante Zus speech": een beetje pikant
en uitermate veel humor.
"Ik heb altijd een hele goeie gemeen-
schap met de leden van het koor. Een

goeie band dus", aldus tante Zus.
Voorzitter Leo Westerhof memoreer-
de de afgelopen vijftig jaren, waaruit
bleek vooral de laatste tien jaren het
leven binnen het koor niet heeft stil-
gestaan. Dirigent Bert Nijhof kreeg
een geschenk aangeboden. Voor
mevr. Nijhof behalve een kus ook een
boeket bloemen van de voorzitter.

Jong Gelre
Vrijdag 21 november wordt in het
Dorpscentrum het regionale tafelten-
nistoernooi gehouden. Op 25 novem-
ber organiseert de afdeling Vorden
een AJK avond. De najaarsvergade-
ring wordt op 28 november in het
Dorpscentrum gehouden.

Monsterzege
van heren poloers
van Vorden
De heren van Vorden hebben zondag-
avond de competitiewedstrijd tegen
BZ&PC 2 uit Borculo met niet minder
dan 11-3 gewonnen.
In de eerste periode scoorde alleen
Frans Karmigelt voor Vorden, terwijl
BZ&PC daar evejieens een doelpunt
tegenover wist te stellen.
Vanaf de tweede periode bleek Vor-
den duidelijk de betere ploeg. Arjan
Mengerink, Han Berenpas en Rudi
Sloot zorgden in deze periode voor
een 4-2 voorsprong. Nadat Arjan
Mengerink de stand in de derde perio-
de op 5-2 had gebracht werd het uit-
eindelijk 11-3 door doelpunten van
Han Berenpas; Rudi Sloot 2x; Arjan
Mengerink en Jaap Stertefeld 2x.

IJsvereniging 'Vorden'
wil baan uitbreiden
De ijsvereniging "Vorden" heeft mo-
menteel plannen om de bestaande ijs-
baan tot een 400 meter baan uit te
breiden. Tegelijkertijd zal er dan voor
de minder geroutineerde schaatslief-
hebbers een aparte baanworden ge-
kreëerd. ^m
Het bestuur deed deze mededeling tij-
dens de jaarvergadering waarvoor een
matige belangstelling bestond.
Financieel mag de ijsvereniging niet
mopperen want penningmeester AJ.
Bruggeman liet weten 4fer een batig
saldo is. Dat betekent dlrWe kontribu-

Sinterklaas arriveert zaterdag
per helicopter
De bejaarde Sinterklaas is anno 1986 niets te dol en grijpt alle bestaande
vervoermiddelen aan om in Nederland tijdig bij de kindertjes te zijn.
(Hoewel natuurlijk volwassenen ook maar al te graag een Goedheilig-
man op bezoek willen hebben. Een cadeautje is immers niet te versma-
den).
Zaterdag 22 november heeft de Sint zoals bekend zijn officiële intrede
in de stad Zutphen. De aankomst wordt rechtstreeks op TV uitgezon-
den. Direkt hierna vertrekt Sint per helicopter naar Vorden waar hij te-
gen 14.30 uur zal landen op 't terrein langs de oprit naar kasteel Vorden
(gemeentehuis). De Sint zal in het luchtruim door enkele Pieten verge-
zeld worden. Heeft hij eenmaal voet op Vordens grondgebied gezet dan
zal hij worden verwelkomd door het bestuur van de Vordense Onderne-
mers Vereniging. Burgemeester Vunderink zal de Sint een halfuurtje la-
ter bij het Dorpscentrum ontvangen.
Tijdens de rondgang door het dorp zal de Sint en zijn gevolg onder meer
een bezoek brengen aan "De Wehme"; VillaNuovaen het gezinsvervan-
gend huis "De Zon".
De kinderen van de basisscholen worden tussen 16.00 uur en 17.00 uur in
het Dorpscentrum door de Sint ontvangen. Daarna spoedt hij zich naar
café Schoenaker op de Kranenburg waar hij zich tot circa 18.00 uur met
de jeugd uit Kranenburg en omgeving zal bezig houden.

tie niet gewijzigd behoeven te wor-
den. Voor het komende wintersei-
zoen betaalt men voor een gezins-
kaart f 15,00. Een lidmaatschapskaart
voor 18 jaar en ouder kost f7,50.
De vereniging heeft inmiddels ook
een aktiviteitencommissie ingesteld.
Deze zal zich niet alleen bezig hou-
den met het organiseren van wed-
strijdschaatsen maar ook met het or-
ganiseren van wedstrijden in het "klu-
nen".
Bij het bestuur werden de aftredende
leden J.F. Geerken, A. Maalderink en
A. v.d. Logt herkozen. De plaatselijke
EHBO werd dank gebracht voor het
beschikaar stellen van de EHBO
trommel.

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: zilverkleurige sier-
velg; rode kat; horloge, merk "Ancre",
zilverkl. met zwarte band; parkeer-
kaart, t.n.v. Boschloo, te Warnsveld;
rode heren sjaal; witte loopvogel (lijkt
op een kalkoen); oranje touw met
haak; 3 wieldoppen, merk VW, Dat-
sum, (Ubbink design); kinder arm-
bandje, "Jessica"; zwarte paraplue;
poes (6 weken), wit en grijs; porte-
monnee, inh. f35,-; sleutel aan rood

label, opschr. "Jongens koor Kerk";
zwart witte hond met halsband; heren
handschoenen (donker bruin); refle-
torpaal; stoffen sjerp (geborduurd (ca.
l m. lang).
VERLOREN: rijbewijs BE en kente-
kenbewijs 79-ES-81 t.n.v. Jansen; sue-
de portemonnee met rits ca. f 75,- a
f 80,- cognackleurig; zwart lederen
prekenboekje met goudkl. opschrift;
giropasje nr. 2658077 + zilveren kin-
derarmbandje; lang model sleutel; 6 a
7 sleutel met FORD merkteken; groe-
ne PTT brievenbus; zilverkleurige
siervelg, 8 gaats zonder opschr.; klein
wit hondje; dames horloge merk:
"Oriënt", goudkleurig met gouden
bandje; Rotweiler; siervelg. Ford,
merk Heller, grijskleurig; bruin suede
handschoen; Eurochequepas nr.
6507; varken (ca. 150 pond); zwarte
skai heren handschoen(linkerm.); on-
gevoerde bruine glacé; brede etui met
5 sleutels; donker blauw ceintuur;
zwart lederen portemonnee inh. f35,-
en Rabobankpasje; bruine portemon-
nee me fietssleutel; zwarte tas met rij-
bewijs t.n.v. Melink en Ellenkamp,
kentekenbewijs en portemonnee
f300,-; portemonnee met paspoort en
10 Eurocheques; d. grijze fietstas met
inh. zwarte handtas strippenkaart,
portemonnee f250,-, giropas en 2 bril-
len.

In Polen
ook prettige Kerstdagen... ?
"Het is weer enige tijd geleden dat wij van ons hebben laten horen. Maar ik kan u zeggen dat wij
nog steeds doorgaan met hulp voor Polen. Via regionale inzamelingen wordt het nog steeds mo-
gelijk gemaakt hulptransporten naar Polen te verzorgen. Vele vrijwilligers uit de regio hebben be-
langeloos veel werk verzet en geld geofferd om het volk van onze medebevrijders op onze beurt te
helpen in hun grote nood. Nu willen wij in samenwerking met de Stichting "Duim Omhoog Voor
Polen" (uit Lichtenvoorde, Vragender en Harreveld) een aktie op touw zetten voor Kerstmis weer
een transport te laten vertrekken.

In het Jongereninternaat Harreveld, dat een grote ruimte kosteloos beschikbaar heeft gesteld, is
thans een permanente inzamelings-, opslag- en verwerkingscentrum ontstaan. Van hieruit zullen
nieuwe transporten worden voorbereid en ook hulp worden geboden aan akties zoals onder an-
dere "Mensen in Nood".

De toestand in Polen is na het ongeluk in Tsjernobyl erg achteruit gegaan. Het is nog steeds verbo-
den melk te drinken, terwijl melkpoeder alleen op bonnen verkrijgbaar is.•
Wij willen daarom veel melkpoeder meenemen, maar daar is uiteraard veel geld voor nodig. U
kunt ons helpen door een brijdrage te storten op de Bondsspaarbank Ruurlo, nr. 92.36.30.600
t.n.v. Hulp-Polen. Tehuizen voor gehandicapte kinderen, honderden zieken en bejaarden die in
erbarmelijke omstandigheden leven, rekenen weer op onze steun. Het transport uit onze regio,
dat half december 1986 en januari 1987 zal vertrekken, gaat gelijk met de convooien uit Doetin-
chem en Arnhem naar Polen. De reis blijft beperkt tot de steden Krakow en Tarnow, omdat finan-
ciële middelen voor 'n meer uitgebreide hulp helaas ontbreken.

Van harte hopen wij met uw medewerking de Polen "gast" te kunnen laten zijn aan onze - geluk-
kig nog weivoorziene - Kersttafels. In Polen is er op dit moment dringend behoefte aan levens-
middelen, kleding, MEDICAMENTEN, hoorapparaten en rolstoelen, brillen, maar vooral
ook schoenen en laarzen.

Voor uw medewerking zeggen wij bij voorbaat welgemeend dank.

Stichting Duim Omhoog voor Polen,
H.J. Bussink (secr.) en W. Wilbrink (voorz.)
Bluisterplein 16, telefoon 05735-2454, 7261 CM Ruurlo

Voor Vorden en omstreken inleveradres: L.G. Weevers, Nieuwstad 12, Vorden. U kunt de goede-
ren afgeven aan de drukkerij, grote partijen eerst bellen s.v.p. 05752-1404 dan kunnen wij deze di-
rect bezorgen in Harreveld bij 't Internaat, daar wij weinig ruimte hebben. Bij voorbaat dank.



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van donderdag 27 november 1986, gedurende
één maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage liggen de door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 28 oktober 1986 - gewijzigd - vastgestelde be-
stemmingsplannen:
1. Nieuwstad-Noord 1986 (uitbreidingsmogelijkheid
bestemming Handel en Nijverheid nabij de Nieuwstad/
Pastorieweg);
2. Zutphenseweg 1986 (uitbreiding bouwperceel en re-
geling bestemming tuincentrum aan de Zutphenseweg
64).

Wijzigingen die de raad bij de vaststelling in deze plan-
nen heeft aangebracht zijn:
1. Het aan zich houden van de bevoegdheid om mettoe-
passing van artkel 11 WRO de bestemming van het
noordelijk terrein te wijzigen in Handel en Nijverheid.
2. Het niet beperken tot een uitbreiding van het bouw-
perceel (partiële herziening van de plankaart) maar een
volledige, gedetailleerde, bestemmingsregeling van het
perceel Zutphenseweg 64.

BEZWAAR/BEROEP
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad
hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft
tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het
plan in het ontwerp zijn aangebracht, kunnen geduren-
de bovengenoemde termijn van één maand bezwaren
indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Post-
bus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 20 november 1986.
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 mm. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Wij geven geen St. Nicolaasbonnen,
Bij ons kan iedereen profiteren van

10% korting
op alle artikelen in de week van
1 t/m 6 december.

b.v.
Bloemisterij - Hoveniersbedrijf
Vorden, Zutphenseweg 64, Telefoon 05752-1508

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Zaterdag 20 december a.s.
Aanvang 21.00 uur

DANSA VOND
VOOR GEZELLIGE MENSEN

met het bekende orkest

DE GROLLICO'S

Entree f 10-p.p. incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur.

U kunt nog reserveren.

bod

Dorpsstraat 34, VORDEN. Tel. 05752-1770

Onder de/elfde direktie:
'n Unieke xelexenheid voor uw familie diners.

Restaurant Grill
„de Rotonde"

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519
Bekend om :'n• uitstekende keuken

'n Unieke gelegenheid voor uw familiediners.

KIND'REN...
t (op mdoilu- \.m "Hooi! vin; klopt d,i,n km,

Sini en Piot proeven eerst hij de Ixh te M a k k e r .
. Dan weten /e /oker dat l iet heste wordt gegeven.
De knappengste spcculaas. De l ekke r s t e toomhotcr-
C amanddletters. De leukste marsepcinfigiuirties,
a 'en/. Sint en u / i j n ve i / eke rd van de heste k w a l i t e i t ,

't Is echt!

ECHT.;. JE FT T!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

-J

Natuurlijk - volkoren!
van grof tot fijn

Puur natuur en verantwoord voor de lijn
Specialiteiten o.a.:

Brotavit, heel grof en Weitebrood
Vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Sint-tip van de Beer

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

Zeer sterk geconcentreerd.
SopSchoon 100 is uiterst zuinig in gebruik!
Voor glanzend schoonmaken, hygiënisch reinigen,
ontsmetten, ontgeuren, spoelen, shamponeren van:
• vloeren, tegelwerk, natuursteen en marmer
• ramen, spiegels en sanitair • de afwas en in
vaatwasmachines • huisdierverblijven, asiels en
voederbakken • jachtbetimmeringen, surfplanken
en zeilen • vitrines, snijmachines en machines in
de levensmiddelen industrie • autolakwerk en
autobekleding • tapijt en bekledingen
• werkkleding, enz. • Dweilen, borstels, zeem en
spons blijven schoon tijdens gebruik. SopSchoon
is ook heerlijk als vloeibare handzeep!

SopSchoon 100 droogt streeploos op en afgekoeld sop
behoudt zijn volle kracht. Verschraalt en verarmt niet.
Dosering: 1 dessertlepel voor 1 emmer krachtig sop.
Voor o.a. ramen en afwas is 1 theelepel ruim voldoende!

1000 ml flacon (voor meer dan 100 emmers)_14,50
Incl. verwisselbare doseringspomp 1000 ml. 26,50
5000 ml grootverpakking 62,25
Incl. verwisselbare doseringspomp 5000 ml. 87,50

Ga voor SopSchoon 100 en andere topprodukten naar.

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

msrianne
drogistenj en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa

EFOCWA

BANKSCHROEF

Prima bankschroef met vaste bekken.
Bekbreedte 100 mm. Voorzien van aam
beeldje. Gewicht 11 kilo.

Normale prijs 69,00
Sintprijs 59,00

Vraag naar onze Sinterklaasfolder

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen.
Tel. 05750-18411

L ^ W^V^\ *̂ in kwaliteit en mode,
en heeft altijd de laagste prijzen.

DE VALEWEIDE

20 violen 8,75

Op alle bloembollen 10% korting
1 bos Freesia's 4,25

Dames rokken
een gebreide kokerrok in een

fantastische kwaliteit
verschillende uni kleuren.

Tuunteprijs 35,- weektopper

19,95
Heren

werk spijkerbroeken
in een zware kwaliteit denim
met en zonder duimstokzak.

Tuunteprijs 45,-. weektopper

39,50

Dames pull
in moderne uni kleuren geruwde
acryl kwaliteit. Tuunteprijs 45,-

weektopper

29,95
Heren

stretch cord. pantalon
een echte fijne heren pantalon in
een fantastische kwaliteit stretch

corduroy
Tuunteprijs 75,- weektopper

65-

Kinder pantalons
in bekende merken gewassen

denim en corduroy.
Tuunteprijs 29,50 weektopper

19,95

Breigarens
merken zareska - gogo.

We hebben veel uitlopende
soorten en kleuren daarom gaan

ze nu de deur uit voor de

halve prijs
Koop bij de Tuunte en spaar sponsormunten voor uw vereniging

Dames pluche
pantoffel

met dichte of open hak
diverse kleuren

ook vele andere modellen
van 29,90 voor

Blenzo
HEREN RIBMUIL
METVOETBED
In grijs, bruin en beige.
Ook diverse damesmodellen.

25-
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.



Kinderen aanwezig bij
huwelijk Juf Mirande

Afgelopen vrijdag trad juffrouw Mirande Klunder in het huwelijk met Martin Straatman. Dit gebeurde in
Twello. Mirande Klunder is juffrouw van Groep l van de R.K. Basisschool "De Vordering". Voor de kin-
deren natuurlijk dolle pret deze dag want zy mochten het huweüjk van hun juffrouw bijwonen, 's Morgens
om 10.00 uur vertrokken de 34 kleutertjes richting Twello waar om 10.45 uur de Kerkdienst in de Kapel 't
Wezeveld werd bijgewoond.
Bij aankomst van de bruid en bruide-
gom vormden de kleuters met keurig
versierde stokken een erehaag. Dit ri-
tueel werd herhaald toen Mirande en
Martin de kapel weer verlieten.

Hierna trok het gezelschap naar "De
Twee Schimmels" te Voorst waar de
kleuters wat lekkers kregen aangebo-
den.
Nadat Mirande en Martin gearriveerd
waren mochten de kinderen een inge-

studeerd liedje en een dansje voordra-
gen. Tevens werden de kadootjes aan-
geboden.

Moe en voldaan kwamen de kleuters
tegen 15.30 uur weer in Vorden aan.

"De Vogelvriend" had
drukbezochte club tentoonstelling
Het afgelopen weekend hebben de vele soorten vogels in zaal
Schoenaker een druk bezoek gehad. Zowel zaterdag als zondag kwa-
men velen naar de clubtentoonstelling van de vogelvereniging "De
Vogelvriend".
De vogels waren reeds vanaf woens-
dag in zaal Schoenaker, aangezien de
jury, bestaande uit de keurmeesters
H.J. van Zwam uit Velp, F.H.A. Blui-
minck uit Lichtenvoorde en J. v.d.
Beek uit Bennekom ̂ donderdag j.1. de
gehele dag in de weer waren om de in-
gezonden vogels te keuren.

25 jaar lid
De opening verrichtte voorzitter Th.
Eijkelkamp vrijdagavond. Op deze bij-
eenkomst werd het lid G. Groot Jeb-
bink uit Lochem gehuldigd, vanwege
het feit dat hij 25 jaar onafgebroken lid
van "De Vogelvriend" was en tevens
25 jaar lid van de Algemene Bond van
Vogelhouders.
Voorzitter Eijkelkamp overhandigde

hem namens de vereniging een prach-
tige maquette en namens de Algeme-
ne Bond speldde hij het trouwe lid de
versierselen op, verbonden aan een
kwart eeuw lidmaatschap.
De jury riep de vogel van B. Horsting
uit tot mooiste vogel van de tentoon-
stelling.
Als vanouds was de zaal weer keurig
aangekleed door de dames van de vo-
gelvrienden. De bekende loterij was
weer in vaardige handen van mevr.
Harmsen. De fraaie catalogus werd -
in recordtijd - verzorgd door de heer
en mevr. Jansen.
Onder de belangstellenden merkten
we o.m. op de ere-leden Beijenhof en
Meening, alsmede bestuursleden van
de vogelvereniging "Ons Genoegen"
uit Zutphen.

nov. jl. werd gespeeld te Steenderen
een vrij gemakkelijke overwinning, al-
hoewel het in de tweede dames-single
ernaar uitzag dat het team uit Steen-
deren toch nog l punt mee zouden
krijgen. Gelukkig herstelde Ans Lief-
veld zich van een lichte inzinking en
kon de wedstrijd in 3 sets in haar voor-
deel beslissen. De einduitslag werd 8-
0 in het voordeel van de Vordenaren.

Flash ^Éfc klase afd. 4 (4e team):
Teamle^rcr Henk Lubbers kon zijn
ploeg in de uitwedstrijd tegen Lupa
Lelah uit Eefde op 7 nov. jl. niet naar
de overwinning leiden. De einduitslag
werd 2-óJn het voordeel van de Eefde-

Zaalvoetbal Velocitas
De dames van Velocitas hebben thuis
kansloos met 0-9 verloren van Den
Bridel. Bij de rust was de stand 0-3.
In de tweede helft trokken de bezoe-
kers in een hoog tempo van leer. De
doelpunten vielen aan de lopende
band.
Uitslagen: Velocitas 2-Gazelle 3 4-12;
Velocitas 3 - Concordia 3 12-0.
Programma: maandag 24 november
Gazelle 3 - Velocitas 5; vrijdag 28 no-
vember Gazelle 4 - Velocitas 2; Mei-
poort 2 - Velocitas 5.

Uitslagen
Flash - Vorden
Flash team l 2e klas afd. 2 (jeugd): Het
jeugdteam onder leiding van Willy
Schuppers kon de uitwedstrijd tegen
Hengelo l met gemak winnen. De
uitslag was dan ook 8-0 in het voordeel
van het Vordense jeugdteam.

Flash team 2,2e klas afd. 3 (jeugd): Dit
jeugdteam onder leiding van Josefien
Voskamp zag helaas geen kans om de
uitwedstrijd tegen Spees Sjuttel uit
Silvolde in haar voordeel te beslissen,
daarvoor was het laatstgenoemde-
team te sterk. Uitslag 0-8 in het voor-
deel van Silvolde.

Flash l team senioren, 2e klas afd. l
(eerste team): Flash l van teamleider
Paul Liefveld wist de thuiswedstrijd
op 4 nov. jl. tegen LBC uit Lichten-
voorde in een gelijk spel te beëindi-
gen. Uitslag 4-4.

Flash 2, 4e klas afd. 3 (2e team): De
thuiswedstrijd op 4 nov. jl. tegen kop-
lopervan de poule PHIDO uit Doetin-
chem werd voor het team van Her-

mien Dekkers beslist in een neder-
laag. Er werd goed gespeeld doch men
was tegen zo'n overmacht kansloos,
einduitslag 8-0 in het voordeel van de
Doetinchemmers.

Flash 3, 5e klas afd. 5 (3e team): Voor
het team van Evert Coppiëns werd de-
ze uitwedstrijd die op donderdag 6

Flash l jeugdteam o.l.v. W. Schuppers
afd. 2 2e klas: Thuiswedstrijd op 16
nov. nl. tegen Eefde 2 3-5 voor Eefde.

2e klas afd. 3 - Flash 2 jeugdteam o.l.v.
J. Voskamp: Uitwedstrijd op 15 no-
vember jl. 0-8 voor Euro l uit Dinx-
perlo.

Team l o.l.v. P. Liefveld 2e klas, afd. 1:
Uitwedstrijd op 16 november jl. tegen
Pluumpke "67 Winterswijk 5-3 voor
Flash-Vorden.

Team 2 o.l.v. H. Dekkers, 4e klas afd. 3:
Thuiswedstrijd op 11 november jl. te-
gen Shuttle Up uit Aalten 4-4.

Team 4 o.l.v. H. Lubbers, 5e klas afd. 4:
De uitwedstrijd op 16 november jl. te-
gen Phido 4 uit Doetinchem 0-8 voor
de Doetinchemmers.
Grasparkieten: Ie prijs H.L. Harmsen.
Agoporniden: Ie prijs H.L. Harmsen;
2e prijs W. Bijenhof.
Ie prijs jeugd: Erwin Docter.

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

T.z.t. 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.

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

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

De redactie.

Jaarvergadering
Voetbalvereniging "Vorden"
De heer J. van Ark, voorzitter van de voetbalvereniging "Vorden" deed maandagavond tijdens de
jaarvergadering van zijn vereniging een beroep op de gemeenteraad om toch eindelijk eens een uit-
spraak te doen inzake het verzoek van de voetbalclub om een nieuwe akkomodatie te kunnen bou-
wen.
"Ik weet het, de gemeente zit behoor-
lijk met het zwembad in de maag, ik
kan mij ook wel indenken dat ze nog
geen bouwvergunning aan ons wil
verstrekken omdat men nog steeds
hoopt dat er op de huidige terreinen
een bungalowpark gerealiseerd zal
worden. Ik heb begrepen dat we bin-
nen twee maanden uitsluitsel krijgen
of we hier blijven of dat we naar een
andere plek in de gemeente verhui-
zen. Ondertussen rijzen bij ons de
kosten de pan uit", aldus voorzitter
van Ark.
Middels het financieel overzicht van
penningmeester G. Bloemendaal
werd de leden duidelijk gemaakt dat
de voetbalvereniging jaarlijks aan on-
derhouds- en energiekosten zo'n
40.000 gulden op tafel moet leggen.
"Wij zijn nu in een situatie verzeild
geraakt dat we bij slecht weer overal
emmertjes of bakken neer moeten
zetten omdat het begint te lekken. De
energiekosten zijn bijna niet meer op
te brengen. Doordat wij nog niet kun-
nen bouwen denk ik dat we op jaarba-
sis we tien tot vijftienduizend gulden
onnodig uitgeven", aldus de heer van
Ark.
Vanuit de vergadering kwam de sug-
gestie om de juridische afdeling van
de KNVB in te schakelen zodat onder-
zocht kan worden in hoeverre de ge-
meente Vorden verantwoordelijk kan
worden gesteld voor de extra gemaak-
te kosten.
De voetbalvereniging "Vorden" heeft

het jaar dan ook met een negatief sal-
do moeten afsluiten. "Eigenlijk zou-
den wij de kontributies moeten verho-
gen. We doen dit echter niet omdat er
in deze dure tijd toch al leden hebben
moeten afhaken aangezien zij de kon-
tributie niet op kunnen brengen. (Het
afgelopen seizoen is het ledental bij
"Vorden" met 25 gedaald).
Nu kan de voetbalver. "Vorden" niet
als armlastig worden afgeschilderd,
want de aktititeitencommissie heeft
de laatste jaren dermate veel aktivitei-
ten ontwikkeld dat er vele duizenden
guldens in de "pot" voor de nieuwe ak-
komodatie zijn gestopt. "Dit geld
wordt dus helemaal apart gehouden
en hebben in feite ook niets met de
normale "boekhouding" uit te staan",
zo lichtte penningmeester Bloemen-
daal toe.

Mutaties
Tijdens de bestuursverkiezing wer-
den voorzitter de heer J. van Ark en
bestuurslid J. Rouwenhorst herkozen.
De heer van Ark stelde direkt na zijn
herverkiezing dat hij zeer zeker bin-
nen twee jaar zijn funktie als voorzit-
ter zal neerleggen.
H ij blijft dan wel voorzitter van de ak-
tiviteitencommissie. Het bestuur zal
intussen uitkijken naar een geschikte
kandidaat. Hetzelfde geldt voor pen-
ningmeester Bloemendaal die het aan
het eind van het seizoen voor gezien

houdt. Hij heeft de financiën dan elf
jaar beheerd.
Mevr. Stokkink-Vlogman, de enige
vrouw in het bestuur, deed deze
avond uitgebreid verslag van alle ge-
beurtenissen die het afgelopen sei-
zoen binnen de vereniging de revue
zijn gepasseerd.

Jantje Beton
De in Vorden gehouden kollekte van
het nationaal jeugdfonds (het fonds
van Jantje Beton) heeft in totaal
f 1817,05 opgeleverd. De helft van dit
bedrag komt ten goede aan de zwem-
en polovereniging "Vorden '64". De
opbrengst zal o.a. besteed worden aan
de huur van het zwembad.

Lagere Agrarische
School Vorden
houdt open dag
Op zaterdagmorgen 22 november a.s.
houdt de Lagere Agrarische School
aan de Nieuwstad 49 te Vorden een
open morgen. Hier kan men zien hoe
er op deze school wordt gewerkt. De
lagere Agrarische School is 'n school
waar erg veel variatie is en waar meis-
jes en jongens een goede voorberei-
ding krijgen voor verschillende beroe-
pen in de land- en tuinbouw en voor
beroepen die daarmee te maken heb-
ben.

Vertrouwd lenen
tegen de laagst

Aogelijke rente.
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