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Gemeente Vorden heeft
opnieuw sluitende begroting
Het college van Vorden heeft in haar aanbiedingsnota bekend gemaakt dat de gemeentebegroting
sluitend is. Het batig saldo bedraagt f210.000,-. Indien rekening wordt gehouden met een bedrag van
f 100.000,- voor werkelijk onvoorziene uitgaven, is f 110.000,- beschikbaar voor investeringen of voor
dekkingen van toekomstige tekorten.
Dit laatste bedrag heeft echter al wat -

Verbetering gemeentewen
Uit de meerjarenbegroting van de ge-
meente Vorden blijkt dat het college
van B&W f 400.000,- wil uittrekken
om de gemeentewerf te verbeteren.

wijzigingen ondergaan. De raad heeft
in november nl. al besloten de begra-
fenisrechten te verhogen hetgeen
f 2.800,- oplevert. Er moet een post
van 80.000 gulden worden afgetrok-
ken omdat de raad reeds heeft beslo-
ten om 80 mille voor Delta Groen-
bouw beschikbaar te stellen. Voor het
vervoer van de leerlingen van de ba-
sisschool in de Wildenborch naar de
sporthal heeft de raad reeds 2000 gul-
den beschikbaar gesteld.
Een en ander betekent dus dat er voor
nieuw beleid nog een bedrag van
31.000 gulden beschikbaar blijft.

Belastingen
Het college stelt in haar brief duidelijk
dat de gemeente er niet aan ontkomt
dat de belastingen omhoog zullen
moeten. Zo zal met ingang van 1987
de onroerendgoedbelasting met vijf
procent omhoog moeten. Ook zal de
afvalstoffenheffing met tien procent
stijgen. De kosten voor de gemeente
Vorden voor het afvoeren van huis-
vuil worden ook hoger omdat de stort-
plaats in Lochem, waar Vorden haar
huisvuil deponeert, moet uitbreiden.
Het college stelt daarom voor de hef-
fing voor de bewoners van Vorden
met tien procent te verhogen. Dit le-
vert de gemeente volgend jaar dan
9000 gulden op.
Al deze verhogingen zijn volgens het
college noodzakelijk omdat de ge-
meente Vorden tot en met 1989 in to-
taal met 136.000 gulden minder moet
doen omdat Vorden minder inkom-
sten van het rijk ontvangt (beperking
van de uitkering uit het gemeente-
fonds).
De bezuinigingen zullen dus wel
56.000 gulden opleveren, dat neemt
niet weg dat er een daling van de bud-
getruimte van 80 mille valt te ver-
wachten.
Wat betekenen deze belastingvoor-
stellen nu daadwerkelijk voor de Vor-
dense burger? Wel, in 1986 betalen de
Vordenaren per persoon 1,63 belas-
ting. In 1987 zal dit bedrag stijgen tot
5,81. Na 1987 daalt de belastingdruk
weer een beetje tot resp. 4,19 gulden
in 1988 en 4,52 gulden in 1989.

Deze opknapbeurt is noodzakelijk
omdat de raad heeft besloten voorlo-
pig geen taken van de dienst gemeen-
tewerken uit te besteden. In feite zou
de uitbreiding en verbetering van de
gemeentewerf 800.000 gulden moe-
ten gaan kosten. Bij gebrek aan mid-
delen wil het college voorlopig dus al-
leen tot 400.000 gulden gaan.

Het college wil het komend jaar de
buitendienst van gemeentewerken
met één personeelslid uitbreiden. De-
ze extra kracht is o.m. nodig gewor-
den door de invoering van de arbeids-
tijdverkorting. Voor de omleiding van
het zware verkeer zal een bedrag van
f 550.000,- worden opgevoerd.

Centraal antennesysteem
Het college van B&W zal binnenkort
met een voostel komen voor de ver-
vanging van het centrale antenne-sy-
steem. Volgens het college nemen de
klachten over het huidige systeem
steeds meer toe.

De Gamog heeft in 1983/84 een on-
derzoek verricht voor de bebouwde
kom van Vorden. Daaruit bleek dat de
ontvangst van 7 TV programma's en
14 radioprogramma's circa f 17,- per
aansluiting gaat kosten, exclusief Bu-
marechten. Het college gaat er vanuit
dat de kosten voor vervanging geheel
door de gebruiker gedragen moeten
worden.

Peuterspeelzaal
De ruimte waarin de peuterspeelzaal
is gehuisvest (.in de vergader-instruk-
tie-ruimte van de sporthal) voldoet
niet aan de eisen. Een oplossing kan
worden gevonden door de huidige
ruimte uit te breiden met een entree
en toiletruimte. De kosten van deze
uitbreiding worden geraamd op
f25.000,-.

Nieuwe kantine
Door de aktiviteitencommissie van de
v.v. "Vorden" is een verzoek inge-
diend om begin 1986 met de bouw van
een nieuwe kantine op het huidige
complex te mogen beginnen, omdat
voor de huidige kantine veel te veel
betaalt moet worden voor onderhoud
en energie. B&W hebben nog geen
beslissing genomen, maar gaan er
vanuit dat wanneer de plannen van de
voetbalvereniging doorgaan, de vel-
den zullen moeten worden verlegd.
Het college gaat er vanuit dat "Vor-
den" via zelfwerkzaamheid of een fi-
nanciële bijdrage een aandeel zal leve-
ren in de kosten. Wanneer de renova-
tie is voltooid zal de huur van de ter-
reinen worden verhoogd.

Kunst
Het college wil voor de aankoop van
kunst vijftien duizend gulden per jaar
gaan besteden. Rond kasteel Vorden
wordt in de openlucht een expositie
ingericht, die eventueel gepaard kan
gaan met een expositie van klein plas-
tiek. ^^
Verder zj^ir plannen, indien finan-
cieel verantwoord om kunstwerken
aan te kopen ofte laten vervaardigen.
Het bevrijdingsmonument op het
Emmaplein zal gerestaureerd wor-
den. ^L

Vanaf l februari is dhr. Gerritsen kon-
taktpersoon van "De Zonnebloem" in
Vorden. Inwoners van Vorden die in-
formatie wensen over aktiviteiten van
"De Zonnebloem" kunnen bij hem te-
recht. Ook adressen van degenen die
in aanmerking komen voor het ont-
vangen van het (gratis) Zonnebloem-
ziekenblad kunnen aan hem worden
doorgegeven. Het adres van dhr. Ger-
ritsen is Margrietlaan 16 te Vorden,
tel. 3464.

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

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. 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 de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 14 januari
1986 verleend.
Verleende bouwvergunningen
l. Aan de Stichting tot huisvesting van
bejaarden, Nieuwstad 32, voor het
verbouwen van 10 bejaardenwonin-
gen aan de Nieuwstad 32 te Vorden.

2. Militaire oefeningen
Van 27 tot en met 31 januari 1986 zal
er onder meer in deze gemeente een
militaire oefening worden gehouden.

Er zal geen gebruik worden gemaakt
van losse munitie. Particulieren heb-
ben toestemming verleend voor het
betreden van hun terreinen.

3. Verleende vergunning voor een ver-
loting.
Burgemeester en wethouders hebben'
aan de carnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" vergunning verleend voor
het houden van een verloting met
huis aan huis verkoop.

4. Burgerüjke Stand 1985
Aantal per
l-l-'85 mannen

3630
geboren
overleden
gevestigd
ver-
trokken

35
35

140

139

totaal
7240

Aantal per
l-l-'86 3631

127

3626 7257

5. Raadsvergadering d.d.
28 januari 1986
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de orde.

- garanderen rente en aflossing geld-
lening Stichting tot huisvesting van
bejaarden t.b.v. vervroegde aflos-
sing van twee bestaande leningen
voor de bouw van 24 bejaardenwo-
ningen;

- wijziging subsidieverordening So-
ciaal Cultureel Werk;

- bliksem- en overspanningsbeveili-
ging t.b.v. gemeentehuis en bijge-
bouwen;

— omleiding doorgaand (vracht)ver-
keer

- aanbieding gemeentebegroting
1986.

Ten aanzien van het punt verkeers-
omleiding verwijzen wij u naar ge-
meentenieuws van 2 januari j.l.

GMvL afd. Vorden
De afdeling Vorden van de GMvL or-
ganiseert woensdag 22 januari een
winterexcursie. Onder meer zal een
bezoek worden gebracht aan het Jer-
sey-fokbedrijf van de heer D.J. van der
Voort te Lunteren. Na een koffietafel
in Lelystad te hebben gebruikt, zal 's
middags in die zelfde plaats een be-
zoek worden gebracht aan het proef-
station voor de rundveehouderij "De Waiboerhoeve".

Kranenburgs Belang
hield jaarvergadering
In zyn openingswoord stelde voorzitter P. van den Berg dat de ge-
meenschap Kranenburg in 1985 veelvuldig in het nieuws is geweest.
Allereerst werd de restauratie van de Kranenburgse toren voltooid,
dank zy de medewerking van zeer velen, jubileerde de sportvereni-
ging Ratti, werd veld drie v/d vereniging verplaatst, kreeg de Ruurlo-
seweg - maar niet volgens de plannen van de omwonenden - een re-
constructie en verdween de laatste winkel, wat bleef in Kranenburg
was de stankoverlast.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kranenburg btijft kleine kern
Volgens meldingen van genoemde
voorzitter is Kranenburg in het nieu-
we streekplan aangewezen als kleine
kern. Dit in tegenstelling van vele an-
dere kleine leefgemeenschappen in
Vorden en andere Achterhoekse ge-
meenten. Voor een deel is dit te dan-
ken aan de onvermoeide ijver van de
Commissie Behoud Kleine Kernen en
Kranenburgs Belang. In^ÉgSó ver-
wachten we ook het besten^Rngsplan
woningbouw voor de Kranenburg.

Wordt samenwerkingsschool
woningcomplex? A*
Zeer voorzichtig peilde he^lstuur de
mening van de aanwezigen hoe zij
stonden voor een eventueel plan de
samenwerkingsschool om te bouwen
tot een woningcomplex, waarin een
aantal woninkjes worden onderge-
bracht voor bejaarden en/of alleen-
staanden. Het zou kunnen dat wan-
neer de school geheel in eigendom
komt van de gemeente een en ander
mogelijk gerealiseerd kan worden,
maar er dienen dan wel gegadigden te
zijn.

De aanwezigen vonden de plek niet
ideaal, maar afwijzend stond men niet
tegenover eventuele plannen.
De vergadering had overigens een vlot
verloop. De verslagen van secretaris
Wesseling en penningmeester Gosse-

link werden onder dankzegging goed-
gekeurd. De vereniging telt 101 leden.
In de kascommissie werden benoemd
de heren G. Tolkamp, A. Heuvelink
en J. Dekker.
Bij de bestuursverkiezing werden de
heren H. Wiggers en B. Gosselink her-
kozen. De vereniging bestaat in 1987
vijf en twintig jaar. Dit zal zeer waar-
schijnlijk in mei 1987 worden herdacht
en gevierd.
Bij de rondvraag sprongen drie vragen
eruit: Hoe staat het met de stankover-
last van het bedrijf Ten Pas? Het be-
stuur deelde mede dat de gemeente in
deze nog steeds bezig is. Hopenlijk
komt er spoedig een oplossing. De
toestand van de Hamveldseweg is be-
droevend. Hopenlijk komt er hier
spoedig een oplossing. De mensen
van "Tafeltje Dekje" hebben moeite
om de soep en pudding in de bussen te
ouden.

Het wachthuisje van de GSM staat
niet goed. Er is een dode hoek, terwijl
het licht van de koplampen van de au-
to's die uit het dorp komen zeer ver-
warrend werkt.

De film over "De Achterhoek in
1958", hoofdzakelijk opgenomen in
Hengelo G ld. liet nog eens zien hoe in
1958 in landbouw, veeteelt en pluim-
veehouderij werd gewerkt. Het was
aardig om dit eens te zien, maar de
werkmethoden van die tijd behoeft
men niet terug.

Gebedsdienst
In de week van gebed voor de eenheid
van de Kerken wordt zaterdagavond
25 jauari 's avonds 19.00 uur in de R.K.
kerk te Kranenburg een gebedsdienst
gehouden. Voorganger ds. H. Weste-
rink.
Deze dienst wordt georganiseerd
door de plaatselijke Raad van Kerken.

Zendingsavond
Donderdagavond 23 januari om 20.00
uur zal in het gebouw "De Voorde"
achter de dorpskerk een zendingsa-
vond worden gehouden.
Op deze avond zal ds. Zijlstra een in-
leiding houden over het werk van de
Wycliffe, waarna een diaserie zal wor-
den vertoond over het leven en wer-
ken van de Vordense familie Lotter-
man, die in Australisch Nieuw Guinea
werkzaam is voor deze stichting.
Het belooft een interessante avond te
worden. Iedereen is hartelijk welkom.

Avondmaalsdienst in de
Dorpskerk
Zondag zal er weer een dienst zijn
waarin beide predikanten voorgaan.

Er is dan ook geen dienst in de Wil-
denborch, zodat we echt allen samen
op kunnen gaan en het brood breken
aan de Tafel van de Heer.
De Schriftlezing is uit Marcus 3:1-6,
een genezing op Sabbath. Jezus komt
om ons leven te redden. Gelukkig de
mens die dat beseft! Met de Cantorij
zingen we Psalm 18 en lied 344.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Oecumenische dienst,
vanwege de Raad van Kerken ter afsluiting
van de gebedsweek voor de eenheid. Voor-
ganger ds. H. Westerink.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink (liturg.), ds. K.H.W. Klaassen (predi-
cator). Dienst van Schrift en Tafel.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
25 en 26 januari dr. Sterringa, tel. 1255.
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.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 25 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Verder de gehele week van 19.00
tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
25 en 26 januari P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon januari: Mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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.



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 24-
1 -'86 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage de beschikking op het verzoek van Fa. ten Ha-
ve b.v., Industrieweg 11, 7251 JT Vorden, om vergun-
ning tot het gedeeltelijk wijzigen van de spuithal der in-
richting in een staalstraalinrichting alsmede het uitbrei-
den van die hal met een staalstraalinrichting. Datum
verzoek 25 november 1985. Adres van de inrichting In-
dustrieweg 11, kadastraal gemeente Vorden, sectie K,
nummer 3733.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waarde in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de gebru i kei ij ke voorsch riften ter voorkom i ng of beper-
king van gevaar, schade of hinder voor die omgeving.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moe^bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 23 januari 1986 '
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 19.

Te huur gevraagd:

winkel/
bedrijfsruimte

ca. 60 m2 in Ruurlo of Vorden

Tel. 05735-1353/1503

Cursus broodbakken
(muëslibrood, koffiebroodjes, bolussen enz).

Duur: 4 avonden van 19.30-22.00 uur
in 't Beeckland, Het Hoge 41.

Aanvang: dinsdag 4 maart
Kosten f 30,-.

Inl. + opg.: Vrouwenraad Vorden
p/a mevr. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024 of b.g.g.
tel. 2353.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van 27 januari 1986, gedurende
een periode van twee weken vooreen ieder ter gemeen-
tesecretarie, afdeling sociale zaken en welzijn ter inzage
is gelegd de lijst vermeldende de voor het jaar 1986
maximaal beschikbaar te stellen subsidie per plaatselij-
ke instelling (Sociaal Cultureel Programma 1986) zoals
deze door ons college voorlopig is vastgesteld.
Opgemerkt wordt dat de wegingsfaktoren, opgenomen
in het Sociaal Cultureel Plan 1983-1986 thans niet ter
discussie staan.
Gedurende de periode van ter inzagelegging bestaat
voor belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het
ontwerp-programma een bezwaarschrift in te dienen bij
de gemeenteraad van Vorden, p/a Postbus 9001,7250
HA VORDEN.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Luisteren - Praten
Denken - Doen

Dit is een cursus van 6 ochtenden voor
dames, die met elkaar onder deskundige
leiding een zelf te bepalen onderwerp willen
uitdiepen.
De cursus wordt gegeven door
mevr. H. van Henten uit Doetinchem.
Aanvang: woensdag 20 febr. in het
Dorpscentrum van 9.30-11.30 uur.
Kosten f 35,-. Inl. en opgave: Vrouwenraad
Vorden p/a mevr. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024 of b.g.g. tel. 2353.

Radio - TV - video defekt:
Radio Hissink helpt direkt!

Ook verhuur van
videorecorders en films

Tel. 05752-1789

Radio üissink
Burg. GalleestrSt 23 - Vorden

Bennie Wenting
belandt in een nieuw pand

HYURDPII
MOTOR COMPPIHY

Het is zover!
Ons nieuwe pand is helemaal klaar.

Daarom houden wij vanaf vrijdag 24 januari t.e.m. dinsdag 28 januari

OPEN HUIS
Gelijktijdig vermelden wij U met enige trots dat wij Hyundai-dealer zijn geworden.

Alle modellen staan in onze showroom,
met als primeur de nieuwe Pony XP.

Om dit alles gepast te vieren, nodigen wij U uit om samen met ons een toast uit te brengen.

Openingstijden:
vrijdag 24 januari van 18-22 uur

zaterdag 25 januari van 10-22 uur
maandag 27 januari van 10-22 uur
dinsdag 28 januari van 10-22 uur

GRAAG TOT ZIENS.

Autobedrijf Bennie Wenting
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld. - Tel. 05753-3300 en 1256

Op 24 januari 1986 om 16.30 uur zal de heer A. W. Kreber, directeur van
GreenibcarB. V., de officiële opening verrichten.

SCHOENREPARATIE
1e klas werk en steeds vlug
klaar.
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4. ^k

1986: is ook 365 keer goed en lekker brood eten
.ASSELT Zutphenseweg 18, tel. 1384

1986
3 LAUW f BOK

met

* BARGKAPEL
* MELODY BAND
* GAIT UUT KLOOSTER
* DE NEIGBERTS

Country and Western
* RUUMPOL
* EN VELE ANDEREN

op ZATERDAG 8 MAART 1986 in

café-wegrestaurant

DE BOGGELAAR

Aanvang: 20.00 u. Einde: ± 1 u.

All-in prijs f 45,— p.p.

Kaarten en tafelreservering: 05752-1426

Jffnge spaarders (m/v)
kombineren graag

» ^ ^ * > »«•» ö

het makkelijke
met het voordelige.

>é bankrekening voor 16-26 jarigen:
hetKombi-Pakket.

26 J

Forsythia
1 bos geen 4,95 maar

Narcissen
1 bosvoor

2,95
3,25

DE VALEWEIDE
Volop verse snijbloemen

Het Kombi-Pakket is een makkelijke
kombinatie van een gewone

betaalrekening en een spaarrekening.
Je zakgeld of inkomen wordt er op

gestort. Je gebruikt er van wat je nodig
hebt. En wat je niet nodig hebt spaar je.
Dat kan op andere manieren natuurlijk

ook. Maar waarschijnlijk niet zo handig.

Of met zo'n extra hoge rente van liefst
5Vz%. Met het Kombi-Pakket regel je
helemaal zelfstandig je geldzaken.
Je spaargeld is altijd vrij opneembaar.
Een handige bewaarmap krijg je met-
een gratis mee als je even langs komt
om zo'n eigen bankrekening te openen.
Meteen geld storten is daarbij niet ver-
plicht. Dus wat let je!

Dat wordt dus het Kombi-Pakket.
De 2-in-l rekening van de bank met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Sladsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbell: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterlooslraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor. Spoorstraat 26 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3



Voor al uw felicitaties en ge-
schenken in welke vorm dan
ook ter gelegenheid van ons
25-jarig huwelijk zeggen wij U
allen hartelijk dank.

HENK EN JOHANNA
EGGINK

Herdershof 37, Wamsveld.

Dankbetuiging

Voor de blijken van medeleven
die u hebt betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve schoonzuster,
pleegmoeder en oma

ALEIDA HENDRIKA
HAMERSTEEN-WAMELINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

fam. A. Meijerink
fam. G.J. Ribbels

Eibergen, januari 1986
Burg. Wilhelmweg 18

Voor de vele blijken van mede-
leven, persoonlijken in de vorm
van kaarten, na het overlijden
van onze lieve en zorgzame
moeder

HENDRIKA OLTHUIJS

betuigen wij U hiermede onze
oprechte dank.

namens:
fam. H.W.C. Haverkamp

Vorden, januari 1986

SCHOENREPARATIE
1e klas werk en steeds vlug
klaar.
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4.

WEEKENDAANBIEDING

rozijnenbollen
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

druk£rïhesselink
Gazoorweg 2 - telefoon 1 292

GEZICHT IN VORDEN, 1864
Kleuren-reproductie van schil-
derij door J. J. Zuidema Broos.
Formaat 30x40 cm, passend
in normale wissellijst.
TIJDELIJK SLECHTS ƒ5,00.
Gedurende openingsuren af te
halen bij l ndoor Sport Vorden,
Burg. Galleestr. 23.

Pedicure
Alg. voetverzorging
ANNIE MOKKINK
Chiropodiste
Het Kerspel 24.
Telefoon 2386

Te koop: klein oud kacheltje
(hout etc.) voor kantoor of keu-
ken etc.
Tel. 05752-2269.

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

Te koop: dekrijpe groot
York beren en groot York
b.b. zeugdjes. 31/2 maand.
D. LETTINK,
Lieferinkweg 1, Vorden.
Telefoon 05753-1526

App. ast. zoekt kamer.
Voorkeur in centrum van Vor-
den.
Tel. 08350-23278 (na 7.30
uur).

Te koop: best weidehooi.
G. MAANDAG,
Wichmond.
Tel. 05754-455.

Vrijdag 24 januari

klaverjassen
ZAAL SCHOENAKER

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

e/7

HILDEBITTER

Wij hebben, mede namens wederzijdse
ouders, het genoegen u kennis te geven
van het voornemen in het huwelijk te
treden op 31 januari 1986.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats om
13.00 uur in het gemeentehuis te
Wamsveld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur door
de Weieerwaarde Heer Ds. C. Bochanen in
de Hervormde kerk te Wichmond.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur.
Dagadres: Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Vogelzang 20, 7234 SZ Wichmond.

Maandag 3 februari hoop ik met mijn
kinderen mijn 70ste verjaardag te vieren.

Er is receptie van 14.00 tot 15.30 uur bij de
Herberg.

H. HARMSEN-ESSCHENDAL

Vorden, januari 1986
H.K. v. Gelreweg 14

„ Veilig in Jezus armen "

Na een moedige strijd is van ons heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

TEUNISBRUS

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden, 18 januari 1986
HetJebbink26.

Vorden:
Hengelo:

Vijlen:
Velp:

Doetinchem:
Hummelo:

Wamsveld:
Lochem:

A.H. Brus-Bennink
Riek en Ab
Jo en Chris
Joop en Marie-Jeanne
Teunis en Janny
Linie en Herms
Truus en Dirk
Rie en Alf
Evert en Gerda
Klein- en
Achterkleinkinderen

De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden, waar gele-
genheid is tot afscheid nemen op woensdag 22 januari
a.s. van 19.30 tot 20.00 uur.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag
23 januari a.s. om 11.30 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvin-
den om ca. 12.45 uur op de Algemene begraaf plaats te
Hengelo (Gld.).

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
„de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

LIEVER GEEN BEZOEK AAN HUIS.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan mijn inniggeliefde man,
onze zorgzame vader en opa

ALBERT JAN ZWEVERINK
echtgenoot van H.G. Wijers

op de leeftijd van 71 jaar.

Leesten: H.G. Zweverink-Wijers
Wamsveld: AJ. Zweverink

G. Zweverink-Lammers
Erwin,Inge

Wamsveld: H.J. Zweverink
J.W. Zweverink-Aalderink
Anja

7231 RS Wamsveld, 19 januari 1986
Holtmaatweg 1, Leesten

De overledene ligt opgebaard in ziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal te Wamsveld. Bezoekuur donderdag van 19.00
tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 24 januari
om 12.00 uur, waarna de begrafenis om 13.00 uur zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Wams-
veld.

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in
de aula.

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.

T
7,.le Herberg "(

LET OP...
— a.s. zaterdag 25 januari in ons café:

"CHESS BLUES BAND"
— a.s. dinsdagavond 28 januari

maandelijkse KLAVER J AS AVON D.

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

n i

J

ZAAL NIJHOF
presenteert:

de „SUNSTREAMS" met

Franfe & Mirella |
zaterdag 22 februari |

zaal open vanaf 19.30 uur

l res&weer tijdig, l
[ U08343-1234 \
I Halle I
I ZAAL NIJHOF |
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniira

School voor algemeen
vormend, biologisch
»en agrarisch onderwijs
Nieuwstad 49, Vorden
*'

Om belangstellenden en toekomstige leerlingen
Jfeuit klas 6 van de basisscholen en hun ouders

^kennis te laten maken met de belangrijkste
facetten van ons onderwijs nodigen wij u uit
voor een bezoek aan de

voorlichtingsavond
op 27 januari a.s.
aanvang 20.00 uur

Aanmelding van leerlingen voor het nieuwe
schooljaar kan vanaf heden geschieden via de
hoofden van de basisscholen of rechtstreeks bij
de school.

Meerdere informaties worden u gaarne
verstrekt door de direkteur der school, de heer
E. Snoeijink, tel. 05752-1368, b.g.g. 05752-
2150.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 23, 24 en 25 jan.

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

2 kilo

. golden
delicious
1,95

MAANDAG
27 januari

mooie

bloemkool
per stuk

2,95

DINSDAG
28 januari

vers gesneden

andijvie
500 gram

1,95

WOENSDAG
29 januari

vers gesneden

witte kool
500 gram

55
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Snelsparen
vooreen
topkwaliteit
badhanddoek
Bi j 50 zegels

gratis!
Bij 25 zegels

slechts f 5,50 bijbetaler
AraJ winkelwaarde f 11,25
Heerlijk zo'n
dikke handdoek
Welkom in huis
en praktisch
na het sporten.

Service Station
van der Weijden
Zutphenseweg 30
V o r d e n

Atelier 't Wemeitje
Expositie en verkoop van Kera-
miek.

BARBARA SIEDSMA
Kieftendorp 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2415

Hobby en klein huisdiervoe-
ders.
Prijzen per 25 kg excl. BTW.

Paardebrok
Geplette haver
Schapenbrok
Konijnekorrels
Konijnekorrels
gem.
Gem. graan
met zonpit
Voll.
pluimveekorrels
Hondebrok
Afgehaald kontant
10% korting

14,30
18,30
16.—
16,30

20,--

19,90

18,—
32,50

Kies de
Keurslager

-ATTENT*'

Voor iemand die eens snel aan tafel wil,
hebben wij kantklare goulash, chili

con came, hachee, nasi,
bami

DEENSE
GOULASH

heerlijk bij
rijst en

aardappelpuree
100 gram

1,65

Voor de boterham
Rauwe ham
100 gr. Coberger
gerookt Z,2u
Boterhamworst
(eigen fabrikaat) n __
100 gram 0,69
File American t -in
100 gram l ,79

6,98
Maandag.

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
grof of fijn j\ Qf)
500 gram "f%JU
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram /| QQ

KEURSLAGER

V LO(jlVI/\IM Zutphenseweg - Vorden

K
Veevoeder- en kunstmesthandel
HARRY LANGWERDEN
Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-7555.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

R.K. Scholengemeenschap „GROENLO'

School voor IO - LHNO - LEAO - LAO

Schralenstein 2 - 7141 ED Groenlo

Tel. 05440-61710

Jongens en meisjes van 11 tot 15 jaar en hun
ouders/verzorgers zijn van harte welkom op onze

OPEN DAG
die wij houden op zondag 26 januari1986 van 11.00tot15.00
uur in onze gebouwen aan de:
- Schralenstein 2 (weg tegenover Dierenartsenpraktijk)
— Bernard van Galenstraat 1

Wij willen U informeren over o.a.
— De Brugperiode
— Het Individualiserend Onderwijs
- De afdelingen Lager Agrarisch Onderwijs

Lager Economisch en Administratief Onderwijs
Lager Huishoud en Nijverheidsonderwijs

— Onze leerlingbegeleiding en speciale leerhulp
- Wat na IO - LAO - LEAO - LHNO

Toen het goed ging dacht hij
niet aan adverteren...

Toen het slechter ging was het
te laat!

Jongens - Meisjes
jacks - pantalons - pullovers

30 - 70 %
korting

Komt U maar
het hangt
voor U klaar mode

burg. galleestraat 3 - vorden



De totale winterkollektie
van
EMANUËLLE - BARBARA FARBER
POINTER - LOCKER
jacks - blazers - pantalons - truien en shirts
nu voor

HALVE PRIJZEN

RUURLO

OPRUIMING??
NEEN!!

VOORDELIG??
JA!!!

extra voordelig zelfs
Kwaliteits matrassen
Bultex. 2x doorgestikt
1 x met 350 gr/m2 scheerwol
dikte ca. 16 cm.

normale voordeel
prijs prijs

405,- 325,-
455,- 365,-
509,- 409,-
615,- 495,-
675,- 540,-
740,- 590,-
799,- 639,-

Uw oude matras is
geld waard!!!
Bij aankoop van een nieuwe matras
uw 1 persoons 10,- uw 2 persoons 25,-
Deze aanbieding geldt tot eind januari
Voor extra voordelige aanbiedingen
naar:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

KARBONADE - ZOVEEL U WILT

de Timmerieë jy
MREST Al RAMT & C A F É

Arie Maalderink
Lechemsewcg 16-7231 PDVVarns»eld Tel.05751-336

KARBONADE - ZOVEEL U WILT

* Alpina, Remmington
Kettingzagen

* Honda, Carraro en Ferrari
tuinbouwtrekkers 2 en 4 wielig
met aanbouwwerktuigen.

* Bladblazers
* Veegmachines

J UW t land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

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 bij!

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 i
Eigenlijk uniek in deze orrii

uitbreiding sfeervol.
Wing.

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.

WATERSCHAP IJSSELLAND- BAAKSE BEEK

Het dagelijks bestuur van het Waterschap IJsselland-Baakse Beek maakt bekend dat op dinsdag 18 februari
1986 zal plaatshebben de

KANDIDAATSTELLING

voor de verkiezing van twaalf hoofdgeërfden en hun plaatsvervangers, vertegenwoordigende de eigenaren van
ongebouwde eigendommen (gronden) en v i j f hoofdgeërfden met hun plaatsvervangers, vertegenwoordigende
de eigenaren van gebouwde eigendommen (gebouwen).

De kandidaatstelling dient ter vervulling van de volgende kringsgewijs aangegeven plaatsen:

Kieskring

Nr.

l
II
III
IV
V

gemeenten

Aalten, Lichtenvoorde en Wisch
Doetinchem en Zelhem
Hengelo en Ruurlo
Vorden, Lochem en Warnsveld
Doesburg, Hummelo en Keppel en Steenderen

Te vervullen plaatsen

ongebouwd

2
3
3
1
3

gebouwd

1
1
1
1
1

Op genoemde dag kunnen van negen tot veertien uur bij de watergraaf ter secretarie van het waterschap
te Ruurlo, Kerkplein 8, schrifteli jke opgaven worden gedaan van kandidaten voor de hierboven vermelde
plaatsen in het gecombineerd college (algemeen bestuur) van het waterschap.

Voorwaarden waaraan de opgaven dienen te voldoen:

a. Elke opgaaf bevat slechts de naam van één kandidaat en die van zijn plaatsvervanger en houdt in de
naam, voorletter(s) en de woonplaats van de kandidaat en van zijn plaatsvervanger en van elk van de
personen, die de opgaaf hebben ondertekend. Tevens vermeldt de opgaaf de kring waarvoor de kandi-
daat en zijn plaatsvervanger worden opgegeven.

b. Indien de kandidaatstelling plaatsvindt voor een hoofdgeërfde en plaatsvervanger, vertegenwoordigende de
eigenaren van de ongebouwde eigendommen, dan dient de opgaaf ondertekend te zijn door tenminste tien
kiesgerechtigden uit de betrokken kring, die hun bevoegdheid tot kiezen ontlenen aan de in art. 53 van
het Gelders Waterschapsreglement genoemde kiezersli jst "ongebouwd".

c. Indien de kandidaatstelling plaatsvindt voor een hoofdgeërfde en plaatsvervanger, vertegenwoordigende de
eigenaren van gebouwde eigendommen, dan dient de opgaaf ondertekend te zi jn door tenminste tien kies-
gerechtigden uit de betrokken kring, die hun bevoegdheid tot kiezen ontlenen aan de in artikel 54 van
het Gelders Waterschapsreglement genoemde kiezerslijst "gebouwd", dan wel door het in artikel 48 van
het Gelders Waterschapsreglement tot aanwijzing bevoegd bestuur, dan wel door het bevoegd verklaarde
orgaan van een rechtspersoon, die aan de in artikel 54 van het Gelders Waterschapsreglement genoemde
kiezersli jst "gebouwd" de bevoegdheid ontleent v i j f t ig stemmen uit te brengen.

d. Bij de opgaaf moet worden overgelegd een schriftelijke verklaring van de daarop voorkomende kandidaat
en van zi jn plaatsvervanger, dat hij in zi jn kandidaatstellling onderscheidenlijk plaatsvervangerschap be-
willigt. De opgaaf, waarbi j een schrif tel i jke verklaring wordt overgelegd van een kandidaat en/of zijn
plaatsvervanger, die ook bij een andere opgaaf is overgelegd, is ongeldig.

e. De opgaaf moet door een der ondertekenaars persoonlijk worden ingeleverd bij de watergraaf, met dien
verstande dat het bestuur, dan wel het orgaan bedoeld onder c, zich kan doen vertegenwoordigen door
een in een schrif tel i jke volmacht aangewezen persoon.

f. De watergraaf geeft voor iedere ontvangen opgaaf een bewijs van ontvangst af.

g. Opgaven die niet voldoen aan de hierboven vermelde vereisten, alsmede opgaven die niet gedurende de
juiste periode zijn ingediend worden door de watergraaf geweigerd.

Formulieren voor de opgaven en de verklaringen van bewilliging, als boven bedoeld, zijn kosteloos verkrijg-
baar ter secretarie van het waterschap. Telefoon 05735 - 2310.

Indien er in een kring meer kandidaten voor hoofdgeërfden ongebouwd en/of gebouwd met plaatsvervangers
worden opgegeven, dan heeft over de opgegeven kandidaten op woensdag 16 april 1986 een stemming plaats.

Ruurlo, 21 januari 1986. Het dagelijks bestuur van het
Waterschap IJsselland-Baakse Beek,

H. Kets, watergraaf.
F.J. Seesing, secretaris.

Installatiebedrijf

/ G.j

Fabrieks- en
machineonderhoud

Staalconstructie

SPAAR
VEEL

GELD UIT!

VLOERBEDEKKING
LaSWerk voor C.V. en vloerverwarming in var-

kensschuren, kompleet met elektrische regelingen.

Complete montage van ventilatoren etc.
in varkensschuren en loopstallen.

Onderhoud en service
van uw gastoestellen.

Speciale dakbedekking
met 10 jaar garantie zowel op

lekkage als materiaal

TAPIJT met de

CARPE TBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

J.M. Boerstoel b.v
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

F I A T
Lochem
05730-1480

Stationsstraat 18 - 05735-1426 - Ruurlo Zwiepseweg 25 - 05730-1480 - Lochem

Koop nu 'n nieuwe Fiat
en betaal 'm 'm 1987

Plan
Addinkhof

Te koop helft van dubbel woonhuis, nog te bouwen in Addinkhof te Vor-
den. Premie-B 4 x 5.000,-.

Toewijzing in overleg met gemeente Vorden.

Prijs all-inn 150.000,-
Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 26. Vorden. Telefoon 05752-1787
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GELD ONTBREEKT NOG VOOR OMLEIDING DOORGAAND VRACHTVERKEER

Definitieve besluit zal zo

Het hangt van het financiële plaatje van de gemeente Vorden af, of het doorgaande
vrachtverkeer in de toekomst daadwerkelijk om het dorp heen geleid zal worden.
Wel bleek dinsdagavond de meerderheid van de commissie Algemeen Bestuur
voorstander te zyn van het omleiden van dit vrachtverkeer.

Een van de maatregelen zou dan moe-
ten zijn om een tweetal kruispunten te
rekonstrueren en vloeiend te maken.
Het college stelde nl. in haar voorstel
om dit in 1990 te realiseren. Op vragen
van socialist Bosch antwoordde bur-
gemeester Vunderink dat op dit mo-
ment het geld voor een dergelijke ope-
ratie niet voorhanden is. De commis-
sie was dan ook huiverig om volgende
week dinsdag een definitief besluit te
nemen over een zaak waarvoor de
middelen ontbreken.
Wel adviseerde de meerderheid van
de commissie Algemeen Bestuur (J.
Bosch PvdA en C.Chr. Voerman
CDA) het college om de planologi-
sche procedure op te starten. De beide
partijen verschilden hierin op één
punt. Bosch sprak nl. over drie kruis-
punten, terwijl Voerman in navolging
van het collegevoorstel twee kruis-
punten voldoende vond.
De heer H. Tjoonk (WD) toonde
zich tegen. Wel was de commissie
eensluidend van oordeel dat er een in-
rijverbod voor vrachtverkeer aan
weerszijden van het dorp op de rijks-
weg moet komen (fase 1).
Verder om te komen tot een proefop-
stelling (wegversmalling) in de Dorps-
straat en de Zutphenseweg.
De heer Voerman (CDA) zei in dit
verband voorzichtig te zijn met derge-
lijke proefopstellingen. "Het moet
beslist niet worden zoals in Eefde en
Warnsveld", zo sprak hij.
Voerman drong er met klem op aan
om deze wat hij noemde "voorlopige"
proefopstelling nauwkeurig met alle
betrokkenen te bespreken. Hij doelde
hierbij op de middenstand, de open-
bare basisschool, de werkgroep Ver-
keersstudie Zutpenseweg en op de
plaatselijke afdeling van Veilig Ver-
keer.
Een suggestie van de heer Tjoonk
(WD) om eens de telefoon te pakken
en de direkties van bedrijven te ver-
zoeken of hun chauffeurs die regel-
matig met de vrachtwagens door het
dorp denderen, niet bereid zijn om de
kom van het dorp te mijden. "Een te-
lefoontje kost lang geen drie miljoen",
zo sprak Tjoonk.

Komvonderlaan —
Banninkstraatje (?)
Burgemeester Vunderink hoopt dins-
dag aanstaande in de raad, wanneer de
uiteindelijke besluitvorming aan de
orde is, de juridische konsekwenties
die uit de te nemen maatregelen kun-
nen voortvloeien kenbaar te maken.
De commissie Algemeen Bestuur
drong er bij het college op aan om het
voorstel van de winkeliersvereniging
inzake het "Columbus-straatje" goed
te onderzoeken.
De verkeersveiligheid in de Dorps-
straat stond bij de commissie even-
eens hoog in het vaandel. De heer J.
Bosch sprak bij de aanvang van de dis-
cussie zelfs, indien financieel haal-
baar, over een totale omleiding van
het verkeer.
Hij vond voorts de argumenten van
het college, wat betreft de nadelen
voor de bewoners van 'de Horster-
kamp en de financiële konsekwenties
daarvan "magertjes" uitgelegd. Ook
stelde hij duidelijk dat de gehele ver-
keersproblematiek niet mag leiden tot
meer financiële lasten voor de Vor-
dense burger. Hij vond hierbij een
warm medestander in de vorm van de
heer Tjoonk. De mogelijkheden on-
derzoeken van wat Bosch aanduidde
als het "weggetje" achter het Centrum
vond hij prima als het "Beekdal" daar-
bij niet wordt aangetast.

Vele insprekers
De vergadering van de Commissie Al-
gemeen Bestuur mocht zich dinsdag-
avond in een grote publieke belang-
stelling verheugen. Niet minder dan
zeven "insprekers" lieten weten voor
of tegen de plannen van de omleiding
van het doorgaande vrachtverkeer te
zijn.

De heer J. Lindeboom sprak namens
de ouders van de leerlingen van de
openbare basisschool. "Wij zijn blij
met elk plan dat er toe leidt dat het
vrachtverkeer wordt omgeleid. De
oversteekplaats nabij de kerk wordt
"bemand" door ouders van de leerlin-
gen. Wij durven hier geen verkeers-
brigade neer te zetten", aldus de heer
Lindeboom.
Hij verzocht om een goeie oversteek-
plaats tegenover het verlengde van
het Kerkepad. 'Ter hoogte hiervan het
trottoir over een lengte van 10 meter
te verbreden, waardoor het uitzicht
wordt verbeterd", aldus Lindeboom.

30 mille schadevergoeding
De heer DJ. Lammers, zakenman
aan de Zutphenseweg, zei dat zijn be-
drijf het voor 80 procent van klanten
uit de regio moet hebben. "Ik stel U
aansprakelijk en als de plannen door-
gaan eis ik van de gemeente Vorden
30.000 gulden om buiten Vorden re-
klame te maken", sprak de heer Lam-
mers dreigend.
De heer D. Janssen sprak namens de
verontruste bewoners van de Horster-
kamp. "Het intensieve verkeer en de
geluidshinder die ontstaat kunnen
wij niet accepteren. Voor de financiële
schade krijgt U beslist de rekening ge-
presenteerd", zo sprak de heer Jans-
sen.
De heer K. Bakker voerde het woord
namens de horecabedrijven in Vor-
den. "De horeca verschaft 38 perso-
nen werk. Blijft de Dorpsstraat niet
open dan is schade voor onze bedrij-
ven onvermijdelijk. Dit zal tevens tot
gedwongen ontslagen leiden. Omlei-
ding van het vrachtverkeer betekent
voor ons catastrofale gevolgen", aldus
de heer Bakker.

Veiligheid moet prevalueren
De heer J.J. van Dijk, die sprak na-
mens Veilig Verkeer afdeling Vorden,
juicht de plannen voor verkeersomlei-
ding ten zeerste toe. "Wij hebben
hiervoor al sinds 1980 gestreden. Wij
moeten de veiligheid van weggebrui-
kers laten prevalueren voor alle ande-
re zaken. Het oversteken en fietsen in
de Dorpsstraat is een hachelijke zaak.
We moeten het jakkeren aan banden
leggen", aldus van Dijk.
Freiherr von Mengden verweet de ge-
meente Vorden dat er gedurende 40
jaar door de gemeente een Salami tac-
tiek is toegepast. "Wat je in Vorden
ziet is het steeds maar weer verdwij-
nen van stukken groen. Dat zal ook
weer het geval zijn wanneer de Co-
lumbusstraat gerealiseerd zal worden.
Zoek eerst andere parkeeroplossin-
gen alvorens weer een stukje van de
"groene worst" af te snijden. Be-
scherm het milieu", zo bepleitte von
Mengden.

Onaanvaardbaar
"Met name de voorgestelde rekon-
struktie van de kruispunten met zijn
vloeiende bochten zijn voor ons totaal
onaanvaardbaar, hoe en volgens wel-
ke variant deze dan ook gerealiseerd
zouden worden". Deze woorden
sprak de heer W. Polman namens de
Vordense Winkeliersvereniging. Hij
sprak mede namens de KNOV te Vor-
den.

"Wij zullen ons met behulp van de
geldende procedureregels, desnoods
tot aan de Kroon, blijven verzetten te-
gen de voorgestelde rekonstructie-
plannen. Ondernemend Vorden wil
met behulp van de KNOV alle moge-
lijke medewerking verlenen om zowel
de Dorpsstraat als de Zutpenseweg te
herinrichten. Alleen niet in de vorm
van bloembakken of ander obstakels
maar in de vorm van definitieve uit-
monstering van de betreffende infra-
struktuur.
Polman bepleitte voorts de aanleg van
de zogenaamde Columbusstraat.
Hierbij is het geenszins de bedoeling

dat met deze weg een rechtstreekse
verbinding ontstaat met de Raadhuis-
straat. Het belangrijkste aspekt van
deze ontsluiting is gelegen in het feit
dat het alleen met behulp van deze
ventweg moelijk is om zowel het par-
keren als de expeditiebewegingen in
de Dorpsstraat aanzienlijk terug te
dringen", aldus Wim Polman.
"Bovendien kan door het realiseren
van deze Columbusstraat, met haar
extra parkeerplaatsen, de parkeer-
voorziening, zoals die in het Komplan
op de plek van het voormalige Dorps-
centrum aan de Insulindelaan is ge-
projekteerd, als overbodig worden be-
schouwd. Daar komt bij dat het Beek-
landschap naar onze mening juist niet
aangetast zal worden. Met andere
woorden en deze Columbusstraat en
de herinrichting van de Dorpsstraat-
Zutphenseweg, zijn voor ons twee
essentiële aspekten van het totale
plan. Het niet spoedig realiseren van
deze twee zaken zou betekenen, dat
het in de komende jaren niet mogelijk
zal zijn om het centrum van Vorden
op een voldoende wijze van onnodig
verkeer te ontlasten", aldus de heer
Polman.

Cursussen

Binnenkort beginnen de volgende
cursussen in Vorden, georganiseerd
door de Vrouwenraad.
Een cursus broodbakken van 4 avon-
den, waar b|UTiogelijk is om met al-
lerlei soort^peeg te werken en daar-
van gewoon brood, mueslibrood, kof-
fiebroodjes, bijen-steek, tulband,
amandelbroodjes, bolussen, linzen-
torte enz. te bakken.
Deze cursus wordt gegeven door
mevr. Keppels uit Warnsveld, werk-
zaam op de school 't Beeckland. Zij
heeft al diverse cursussen voor de
Vrouwenraad verzorgd.
Dan start op de ochtend van 20 fe-
bruari de cursus luisteren - praten -
denken - doen. Dit is een cursus voor
vrouwen, die zin hebben om onder
deskundige leiding over verschillende
onderwerpen te praten. Tijdens deze
ochtenden kan spreekvaardigheid
geoefend worden.
Op woensdag 26 februari zal mevr.
Haaksma, arts uit Apeldoorn een
avond praten over gebruik en misbruik
van medicijnen. De volgende onder-
werpen komen aan de orde: wel of
niet gebruiken, hoeveel, hoelang, fijn
dat er mensen zijn die niet zo gauw
naar medicijnen grijpen, jammer dat
in bepaalde gevallen men te lang
wacht om medicijnen te gebruiken.
Deze avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum. Voor nadere inlichtin-
gen zie advertenties.

bij
'Vordens Toneel'

Tijdens een informele byeenkomst werden twee leden van
'Vordens Toneel' vanwege hun 25-jarig lidmaatschap gehuldigd.

De heer H. Holsbeeke en mevrouw M. Schuppers-Roozendaal werden door
een vertegenwoordiger van het Gelders Centrum van het amateurtoneel

in het zonnetje gezet
Ze kregen een oorkonde met bijbe-
horende dasspeld respektievelijk een
broche overhandigd. Beide jubilaris-
sen hebben zich al die jaren met veel
inzet en enthousiasme gewijd aan het
welzijn van 'Vordens Toneel'.
Beiden hebben veelvuldig en op voor-
treffelijke wijze een verscheidenheid

aan rollen vertolkt, maar daarnaast
zich ook diverse keren als bestuurslid
verdienstelijk gemaakt.

Henk Holsbeeke heeft verder, zoals
iedereen in Vorden die een beetje op
de hoogte is met het verenigingsle-
ven, eigenlijk wel weet, al jaren de re-

gie van de toneelvoorstellingen in
handen. Het mag volgens voorzitter
Henk Wullink rustig gezegd worden,
dat deze 'oudgedienden' (zij zijn zo-
wel qua leeftijd als qua lidmaatschap
de oudsten van de vereniging) het
voortbestaan van 'Vordens Toneel'
mede hebben gewaarborgd.

Ere wie ere toekomt

In Vorden wordt al een tijd
gesproken over het z.g. ei van
Columbus, de bevoorradingsweg
aan de achterzijde van
Hotel Bakker, VS markt, Polman,
Pantoffeltje, z.g. een uitvinding
van de Winkeliersvereniging, doch
plm. 10 jaar geleden werd dit plan
al geopperd door 't toenmalig
gemeentebestuur.
De heer Bannink was toen loco-
burgemeester, dus,het zou beter
't Banninkstraatje genoemd
kunnen worden.
Onlangs deed drukkerij Weevers
ook al een voorstel om haar
drukkerij te verplaatsen en dan tevens het gehele plan met bevoorradingsweg te realiseren, doch aange-
zien dit te lang gaat duren heeft men er van afgezien, dit zou de oplossing geweest zijn voor alle partijen.
Zie tekening.

yanaf j .- *"J in
•*lnt<»*Jy»*rtJi.

steli Probl
en.

Uit Contact van 19 december 1974

Voetbal-
vereniging

"Vorden"
huldigde
jubilarissen

Tijdens de feestavond van de voetbal-
vereniging "Vorden" welke zaterdaga-
vond in zaal "De Herberg" werd ge-
houden werden zes leden gehuldigd
die 25 jaar of meer onafgebroken lid
van de vereniging zijn geweest. Voor-
zitter Jan van Ark sprak in dit verband

over een "zilveren huwelijk" met de
voetbalvereniging.

De krasse 76 jarige ere-voorzitter W.
Kuijper speldde de jubilarissen de zil-
veren speld op de revers, waarna le-

den van de aktiviteitencommissie de
dames een boeket bloemen aanboden
(dezelfde commissie had er tevens
voor gezorgd dat de zaal op een gezel-
lige wijze was versierd). Hierna wer-
den Derk Besselink, Drikus Groot
lebbink, Hans Stokkink, Reind v.d.

Vlekkert, Ernst te Veldhuis, en Wim
Golstein op de stoelen gehesen. Voor
de muziek zorgde deze avond de band
"Sound Selektion". Henk Schouten
had met zijn spelletje "wie is de echte
rietdekker" de lachers danig op zijn
hand.



NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN

In volle vrede is van ons heengegaan mijn lieve man, on-
ze zorgzame vader en opa

ALBERTUSJOHANNES
ZEEVALKINK

echtgenoot van M. W. Jansen.

55-7-1915 t21-1-1986

Vorden: M.W. Zeevalkink-Jansen
Wamsveld: WJ. Dijkstra-Zeevalkink

A.D. Dijkstra
Aldo, llse. Taco

Bussum: BJ.G. Pelgrum-Zeevalkink
H. Pelgrum
Michiel, Wouter

Groningen: HA. Zeevalkink

7251 AX Vorden
Christinalaan 15

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op vrij-
dag 24 januari a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in het uit-
vaartcentrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a
te Vorden.

De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 25 ja-
nuari a.s. om 12.00 uur in de N.H. kerk te Vorden.

De teraardebestelling vindt plaats om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geen toespraken, geen bloemen.

Tot ons diep leedwezen berichten wij het overlijden van
onze zeer geachte voorzitter de heer

ALBERTUSJOHANNES
ZEEVALKINK

in de leeftijd van 70 jaar.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
bij deze veel sterkte toe.

Bestuur en personeel
St. Dorpscentrum, Vorden

Vorden, 21 januari 1986.

Toch nog vrij plotseling is uit ons midden weggenomen

MEESTER A.J. ZEEVALKINK

van 1944 tot 1979 als onderwijzer en hoofd verbonden
aan onze school.

Zij wijsheid, zijn milde gestrengheid en zijn grote liefde
voor de kinderen zullen ons tot een dankbare herinne-
ring zijn.
Onze gedachte en medeleven gaan uit naar zijn vrouw
en kinderen.

Bestuur, personeel en kinderen
van School 't Hoge.

Vorden, 21 januari 1986.

t
Vol van dankbare herinneringen aan wat hij voor ons
heeft betekend, maartoch bedroefd, geven wij U kennis
dat, na een arbeidzaam leven en na een kortstondige
ziekte, van ons is heengegaan voorzien van de H. Sacra-
menten der Zieken onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

GERHARDUS JOHANNES
GARRITSEN

weduwnaar van R. H. J. ter Bogt

op de leeftijd van 84 jaar.

Wichmond: Jan en Anny
Vorden: Diny en Nico

Wilp: Anny en Gerard
en kleinkinderen

22 januari 1986
Hamsveldseweg 12
7251 LR Vorden.

Vader is opgebaard in het rouwcentrum van de Monuta
Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden waar vrijdag 24 ja-
nuari van 20.45 tot 21.15 uur gelegenheid is tot af-
scheid nemen en condoleren, na de Avondwake, die
plaatsvindt om 20.00 uur in de Christus Koning kerk.
Het Jebbink 8 te Vorden.

De gezongen uitvaart zal plaatshebben op zaterdag 25
januari om 10.30 uur in de Parochie kerk St. Antoniuste
Kranenburg, waarna we hem te ruste leggen op het R.K.
kerkhof aldaar.

In memoriam

A J. Zeevalkink
Ridder in de orde Van Oranje Nassau

Hedenmorgen ontvingen wy 't droeve be-
richt dat de heer Zeevalkink was overleden.
De heer Zeevalkink, beter bekend als mees-

ter Zeevalkink was een zeer geziene en beminde figuur in Vorden.
Tot 1979 was hjj hoofd van de school met de by bel „'t Hoge", ztfn gro-
te liefde voor de kinderen en wijsheid hebben velen zeer gewaar-
deerd.
De heer Zeevalkink bekleedde vele maatschappelijke en kerkehjke
funkties o.a. president kerkvoogd en ouderling kerkvoogd in de Herv.
Gemeente, secretaris CDA, voorzitter bestuur Dorpscentrum. Ook
zette mj zich in voor de aktie Polen, luj was vaak de steun en toeverlaat
voor vele Vordenaren.
Velen zullen a.s. zaterdag aanwezig zyn om de heer Zeevalkink ter
aarde te bestellen en de laatste eer te bewijzen.

OPEN DAG
R.K. Scholengemeenschap
"Groenlo"
De R.K. Scholengemeenschap
"Groenlo" te Groenlo, houdt op zon-
dag 26 januari 1986 haar jaarlijkse
Open Dag.
In haar gebouwen aan de Schralen-
stein 2 (weg tegenover Dierenartsen-
praktijk) en Bernard van Galenstraat l
is de school "in bedrijf'.
U kunt er o.a. horen en zien over:
— De gemeenschappelijke Brugperio-
de; Het Individualiserend Onderwijs;
Het Lager Agrarisch Onderwijs
(LAO); Het Lager Economisch en
Administratie Onderwijs (LEAO);
Het Lager Huishoud en Nijverheids-
onderwijs (LHNO); De organisatie
van de leerlingbegeleiding en speciale
leerhulp; De mogelijkheid om in klas
2 of 3 te beginnen.; Profielklas Mid-
denstandsdiploma; A, B, C, D nivo en
Stage.
U bent met Uw zoon/dochter van har-
te welkom.
Zie ook de advertentie in dit nummer.

Ie Jeugd-indoor
touwtrekwedstryd
In Eibergen werden afgelopen zondag
de eerste wedstrijden indoor getrok-
ken. In de jeugdklasse A zegevierde
Bathmen na een uitermate spannen-
de strijd met de Vordense jeugd, die
tweede werd. Bekveld behaalde de
derde plaats.
In de B groep werd Erichem eerste,

gevolgd door Eibergen en Treklust.
Was het in het verleden zo dat de
jeugd vanaf 12 jaar eerst deel kon ne-
men aan touwtrekwedstrijden, thans
is het zo dat de jeugd reeds vanaf acht
jaar mag deelnemen aan wedstrijden
en tournooien.

De touwtrekvereniging Vorden stelt
dan ook de inschrijving open voor de
jeugd vanaf acht jaar. Inlichtingen en
aanmeldingen iedere dinsdagavond
in het klubhuis aan de Ruurloseweg
110, terwijl ook secretaris M. Engel,
Julianalaan 23 gaarne alle inlichtingen
verstrekt.

De jaarlijkse toneelavond voor leden,
dontateurs en leveranciers oud papier
is dit jaar op zaterdag 15 maart in zaal
Schoenaker. De Wildenborchse to-
neelvereniging voert dan ten tonele
het bekende stuk "Streupers".

Tennis
Zaterdagavond vond in de tennishal
van Eibergen het wintercompetitie-
treffen plaats tussen de 2 Vordense
ploegen: De Kasteelheren en de
Kruisridders. Na 4 uitermate span-
nende singles was de stand 4-4.

Reindsen - Dekker 2-0; Jansen - His-
sink 1-1; Weyers - Woltering 0-2; Tha-
len - Brandenbarg 1-1 zodat de dub-
bels de beslissing moesten brengen.
Deze werden overtuigd door de
Kruisridders gewonnen. Reindsen/
Thalen - Dekker/Hissink 0-2; Weyers/
Jansen - Woltering/Brandenbarg 0-2.
Uitslag 8-4 voor de Kruisridders.

DAMMEN
Geldemkampioenschap
Gerrit ^resink heeft in de laatste 2
rondes zijn goede klassering weer op
de tocht gezet door 2 maal te verlie-
zen, van Bert van Harten en van Geert
Prinsen. Geert Berends leidt nu het
klasse rn|fe met 12 uit 8, gevolgd door
Gerrit ^rissink, Chris Jurriens en
Hans Ladage met 9 uit 8. Henk Rue-
sink die ditmaal remiseerde met Doe-
tinchemmer Peter Hoopman staat op
de 6e plaats met 8 uit 8.

AGENDA

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

23 jan. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

24 jan. Jong Gelre dansles
Dorpscentrum

27 jan. Jong Gelre Agrarische gespreksa-
vond Dorpscentrum

31 jan. Jong Gelre dansles
Dorpscentrum

4 febr. KPO
6 febr. Jong Gelre vormingswerkgroep

Dorpscentrum
6 febr. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
13 febr. N.B.v.P.
16 febr. Enduro voor wielerveldrijders

VRTC de 8-kastelenrijders
18 febr. NCVB dia's en informatie over wat

groeit en bloeit langs (Vordense)
wegen

20 febr. Bejaardenkring Vorden
reisje

21 febr. Jong Gelre dansles
Dorpscentrum

24 febr. Jong Gelre AJK-GMvL-NBvPl
thema bedrijfsovername, Herberg

28 febr. Jong Gelre culturele avond met de
GMvL en NBvPl in de Herberg

Bent u thans
vrijwillig verzekerd
bij het ziekenfonds..?

Door de opheffing van het vrijwillig
ziekenfonds kan het zijn dat u
aangewezen bent op een particuliere
ziektekostenverzekering. Een
verzekering die u zelf moet sluiten.
Dat is een belangrijke beslissing.
Op welke aanbieding moet u ingaan
en op welke niet?
Laat u daarom bijtijds informeren
door de Rabobank.

Rabobank
geld en goede raad

Kantoor Vorden, tel. 05752-1888
Kantoor Kranenburg, tel. 05752-6769
Kantoor Wichmond, tel. 05754-423

De Beer 121/2 jaar
en nog steeds bij de tijd!!
Omdat wij 121/2 jaar bestaan hebben wij voor U 12 feestprijzenü

Bankhamer
met steel, 300 gram

Stanley rolbandmaat
2 mtr. cm/inch

Handzaag
met kunststof handvat - 50 cm

Metalen opbergkast
met 25 transportlaadj

Waterpas
Rabone aluminium

Metaalzaagbeugel
met houten handvat, 1 5 cm. blad

Jack boomzaag
met geharde tanden 24" .20755-

Set schroevendraaierbits
met magnetische bithouder

Schroevendraaierset
Gedore, 7 delig incl. spanningzoeker

Ferrock klopboormachine
520 Watt, 13 mm boorhouder, O ^ C
in rolykit met 3 steenboren en 300 pluggen -34-07° -- •• l *J g

Metabo klopboormachine OQO
460 Watt, 2 toeren met regelbare schakelaar r/l -4ê3r — A* ̂ 7O ƒ —

Bosch klopboormachine QQ
of decoupeerzaagmachine of vlakschuurmachine -4-&Z7 -- ^J^J j

En omdat wij bij de tijd zijn, krijgt U bij aankoop van 100 gulden kontant

GRATIS een dames-, heren of disco quarts horloge.
Deze aanbieding geldt vanaf 25 jan. t/m 1 febr.

•* l l winkeltje m vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

met
Televisie

reparaties
— direc»

naar

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

cJi 4ocltrtff€iull

Zutphenseweg - Vorden

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381;^

Vrijdag 24 januari

klaverjassen
ZAAL SCHOENAKER

Kunstgebittenreparatie

DROGISTtRIJ

TtNKATt
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

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



Als afsluiting van onze

OPRUIMING
a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
de laatste wintermodellen

PRIJS
Profiteer ervan het kan nu nog.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

In onze

opruiming
zijn diverse

pumps
deze week opnieuw
lager geprijsd.
Veel modellen
al v.a. 39,-

Wu l link Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - telefoon 05752-1342

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

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

Glas
Verf
Behang

SERVICECENTRUM

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Café-Restaurant-Kegelcentrum

„De Boggelaar"
Zalen voor
bruiloften en partijen
diners en koffietafels
koude en warme buffetten
gourmetten en fondueen

En vanaf heden kunt u elke zondag
kegelen voor de helft van de
prijs, dus 7,50 per baan per
uur.

H. Hartman,
Vordenseweg 32, Warnsveld
Tel. 05752-1426

De laatste PRIJZENSLAG in de
GROTE WINTEROPRUIMING *

RUURLO

Alles moet nu weg!! Op alle afdelingen!

De laatste winterrestanten nu
5,-; 1O,-; 25,-; 50,- en 100,-

o.a. mantels, jacks, pantalons, truien,
japonnen, pakjes, blazers enz.

Restanten beha's en ondergoed

VOOR DE HELFT VAN DE OPRUIMINGSPRIJS
ZIET ONZE SPECIALE KOOPJES ETALAGES

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Start donderdag 25 januari.

Ons rundvlees een klasse apart.
Dat is een waarheid als een koe
geslacht in eigen slachtplaats

dus verser kan niet!! Geldig
t/m 29 januari

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Priklapjes mager 1 kilo 14,95
Lendelapjes mager 1 kilo 16,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per k 9,90

Gebraden
gehakt
nu 100 gram

49 cent
MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT
Bij aankoop van
1 rook worst

1 pond zuurkool
GRATIS

Succade lapjes
1kilo
16,95

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Ook alles voor uw huisdier:
nu extra voordelig 1 kg pens 1,50

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

a PSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

U hebt bouwplannen?
Bouwbedr. Gebr. Wisselink bouwt het hier afgebeelde royale huis voor
f111.750,- excl. bouwgrond.

De woning is voorzien van kunststof buitenkozijnen, onderhoudsarme dakoverstekken.
Indeling: beg. grond: hall, wc, ruime L-vormige woonkamer en open keuken, garage/
berging. 1e verd.: overloop, douche met ruimte voor ligbad, 3 slaapkamers. 2e verd.:
ruimte voor diverse doeleinden.

Inlichtingen: bouwbedrijf

Gebr. Wisselink b.v.
Lammerskampweg 2, Ruurlo
Telefoon overdag: 05735-2971; 's avonds 05735-2139 of 05730-2726.
MEERDERE PLANNEN TER INZAGE.

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 e beroepsgoederenvervoer
2e vervoer van gevaarlijke stoffen
Opgave voor en inlichtingen over de nieuwe cursus

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788. Ook voor uw

MOTOR-, AUTO- en VRACHTWAGENRUBEWUS

Deelnameformulier
voor de Playbackkampioenschap

Karnavalsvereniging De Deurdreajers

Naam:

Adres:

Telefoon:

Artiest of groep:

Aantal personen:

Inleveren voor27 januari a.s. bij H. Mullink, B
2729; M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9,
ken, Hoetinkhof 100, tel. 2910; F. Kosse,
2932.

v. Hackf ortweg 30, telefoon
telefoon 2254; G. Oosterla-
H.K. van Gelreweg 27, tel.



De Deurdreajers blikken alvast vooruit
na geslaagde en sfeervolle pronkzitting

KNMV jeu

Gezelligheid en sfeer in residentie Schoenaker op de Kranenburg, dat waren de ingrediënten van de afge-
lopen zaterdag gehouden pronkzitting. Een keur van eigen artiesten traden talentvol en op karnavaleske
wy/e voor het voetlicht, afgewisseld door show en dans van de charmante Deurdreajers junioren en senio-
ren dansgardes en op voortreffelijke wy/e aan elkaar gepraat en gepresenteerd door Deurdreajers presi-
dent Gerard.
De aanwezigen onder wie Wethouder
Bochgelman en echtgenote, konden
genieten van l e u k o p g e z e t t e
ske tches van o.a. De Deurdreajers
raad van Elfleden, hofliederentafel,
en de kopergarde, veelal gepaard
gaande onder veel hillariteit, en de
lachspieren moesten dan ook vaak tot
het uiterste worden aangesproken.
Uiteraard werden deze avond ook
weer diverse personen onderschei-
den, personen die zich op een of ande-
re wijze binnen De Deurdreajers ver-
dienstelijk hebben gemaakt.
De onderscheidingen welke werden
omgehangen door Prins Frank de
eerste vielen ten deel aan, oud prins
Fred de tweede de prominentenorde
met oorkonde, terwijl de sjouwersor-
de uitging naar de ouddansmariekes
Kitty Helmink en Kitty Kruip, en raad
van elflid Alfonds Jansen, terwijl ver-
volgens Jan Krabbenborg nestor van
de vereniging onlangs in de VUT
getreden een toepasselijke attentie
mocht ontvangen, en de kroonsteen-
onderscheiding ontving.
Tot slot ontvingen deze avond alle
deurdreajers ook nog een persoonlij-
ke onderscheiding van Prins Frank de
eerste, namelijk een injektiespuitje.
Het officiële gedeelte werd afgesloten
door de zingende huisvrouw uit het
Hummelse, die op een heuse hobbel-
fiets voorzien van een echte biertapin-
stallatie de residentie binnen kwam
fietsen en de stemming er helemaal in
kreeg.
Met een grote polonaise o.l.v. het
huisorkest Assorti, gevolgd door een
prinselijk bal tot in de kleine uurtjes
besloot deze traditionele deurdreajers
pronkzitting.

Grote dorpsverloting komende
zaterdag o.l.v. prins Frank de
Eerste en zyn gevolg
Zeer vroeg dit jaar, nadert met rasse
schreden het grote karnavalsweekein-
de in den lande, zo ook voor de karna-
valsvereniging De Deurdreajers in het
Vordense dreven, en wat dat betreft
staat er weer heel wat te gebeuren
voor de organisatoren.
Komende zaterdag zal de traditionele
grote dorpsverloting weer plaatsvin-
den o.l.v. prins Frank de eerste en
zijn gevolg, hetgeen uiteraard weer op
ludieke wijze zal worden gepresen-
teerd aan de Vordense bevolking.

Gelijktijdig met de verloting, zal het
Deurdreajers leutboek 1986 worden
gepreseneerd waarin alle wetenswaar-
digheden, en aktiviteiten m.b.t. het
komende karnaval staan aangete-
kend, hetgeen betekend, dat met de
verschijning van dit leutboek de orga-
niserende voorbereidingen zijn afge-
sloten, d.w.z. de draaiboeken zijn
klaar voor de praktische toets.

Wat de Deurdreajers betreft kan het
karnaval beginen, want zij zijn er klaar
voor om U te ontvangen in beide resi-
denties, waar zij te gast zijn, want hun
leus is voor het 27e karnaval "Laat
Vorden het worden" want het karna-
val bent U en is van U.

3e Vordense playbackshow
om de Herberg wisselbokaal
De zaterdagmiddag van het karna-
valsweekeinde, staat in het teken van
de jeugd, want dan zal naast de instal-

latie van de jeugdprins en zijn gevolg
van De Deurdreajers, de 3e Vordense
playbackshow plaatsvinden in resi-
dentie "De Herberg" om "De Herberg
wisselbokaal", die momenteel nog
steeds in handen is van Eva Rondeel
met haar act van Tineke Schouten,
terwijl uiteraard de totale deurdrea-
jersgarde alsmede Prins Frank en zijn
gevolg hierbij acte de precance zal ge-
ven, alsmede onze junioren en senio-
ren dansgarde.

Diverse prijzen en bokalen zijn ook
ditmaal weer beschikbaar voor de di-
verse categoriën. De wisselbeker staat
ditmaal voor de derde maal beschik-
baar voor de winnaars, hetgeen bete-
kent, dat de winnaars van deze play-
backshow, deze nu definitief mogen
behouden.

Verder worden de winnaars in de gele-
genheid gesteld, om een optreden te
verzorgen op de zondagmiddag kin-
dermatinee in residentie Schoenaker.

Deelname aan deze playbackshow is
niet alleen leuk om te zien, maar voor-
al ook leuk en fijn om aan mee te
doen, het kan nu nog, dus geef je nog
op voor of tijdens het komende week-
einde middels de inschrijfbon en adver-
tentie elders in dit blad, en dan behoor
ook jij tot de kanshebbers, en geniet
tevens plaatselijke bekendheid, en al-
vast veel succes toegewenst met de
voorbereidingen van de acts, namens
de Deurdreajers.

Optreden
Chess Blues Band in
café,J)e Heifoerg"
Na enige jaren ervaring op te hebben
gedaan in The Valentinos (met o.a.
KRO discjockey Peter van Bruggen en
Ap Daalmeyer) en de Ides of May
(met alweer Ap Daalmeyer) besloot
bassist Bert "Qbus" van Dijk zich toe
te leggen op zijn favoriete muziek-
soort: de Rhytm & Blues.
Samen met gitarist André Jas werd
naar andere muzikanten gezocht. Een
drummer was al snel gevonden in de
persoon van Eddy Lammers. Enkele
weken later werd in de plaatselijke
stamkroeg "De Herberg" LUC Seesing
aangetroffen, die beweerde zanger en
mondharmonicaspeler te zijn. En dat
was voor een blues band toch maar
mooi meegenomen.
Gezamenlijk werd besloten om onder
de naam CHESS BLUES BAND de
vaderlandse podia te bestormen. Een
try-out in het café "De Herberg" te
Vorden leverde behalve een enthou-
siast publiek ook nog een tweede gita-
rist op: Peter de Groot. Sinds een
maand is de band uitgebreid met de
trombonist Erik Hukker.
Het repertoire bestaat uit covers van
o.a. B.B. King, Freddy King, Willy
Dixon, Johnny Otis en nieuw mate-
riaal. De nadruk ligt op snellere num-
mers uit de 50-er jaren. Dat is dan ook
terug te vinden in de naam van de
band. Chess was een legendarisch
blues-platenlabel uit Chicago, dat he-
laas rond 1969 ter ziele is gegaan. Op
zaterdagavond 25 januari a.s. treedt
Chess Blues Band op in de Herberg.

Iny Nahuijs
houdt expositie
De op het landgoed „'t Onstein" wo-
nende Iny Nahuijs houdt van 25 ja-
nuari tot en met 23 februari a.s. een
tentoonstelling van werk in het mu-
seum Henriette Polak aan de Zaad-
markt te Zutphen.
Dit in samenwerking met de beelden-
kunstenaar George van der Wagt. Iny
Nahuijs komt met haar werk uit diver-
se perioden.
Zij stelt ten toon abstracties, architec-
tonische doeken, voorts ook veel win-
terlandschappen. Ook toont zij veel
vrouwenfiguren in een bepaalde rol.
Naast de texs-art van Iny Nahuijs
toont George van der Wagt zowel ab-
stracte als figuratieve beelden, uitge-
voerd zowel in brons en hout als plexi-
glas.
De opening wordt verricht a.s. zater-

dag om vier uur door Charlotte van
der Seys. De groep Drexhage uit
Heerde zorgt voor de muzikale om-
lijsting met muziek uit de 14e en 15e
eeuw.

Kinderdansgroep
Evenals vorige jaren zal ook nu weer
de kinderdansgroep „de Achtkaste-
lendansertjes" een avond voor u op-
treden. Deze zal plaatsvinden, op vrij-
dag 31 januari in het Dorpscentrum.
Ditmaal is er enigzins afgeweken wat
het programma betreft van vorige
jaren. Het wordt een gezellige dansa-
vond voor alle leeftijden vanaf 4 jaar,
onder elkaar en met elkaar.
Zelfs voor oma en opa en vader en
moeder is er vast wel iets bij. Van oude
dansen tot Disco staan er op het pro-
gramma. Houdt u dus deze avond
vrij. Kinderen die geen lid zijn en ver-
dere belangstellenden zijn van harte
welkom. De leiding berust bij Marian
Kerkhoven. Toegang gratis.

Politienieuws

Bromfietser gewond
Op het fietspad langs de Hengelose-
weg zijn in de nacht van zaterdag op
zondag een wielrijder en een brom-
fietser frontaal met elkaar in botsing
gekomen. De beide voertuigen wer-
den totaal vernield. De zestienjarige
De G. uit Vorden liep daarbij diverse
verwondingen op en werd ter obser-
vatie vervoerd naar het Nieuwe Spit-
taal in Warnsveld.
De fietser, de een en twintigjarige
R.M. uit Hengelo liep geen noemens-
waardig letsel op. Omtrent de oorzaak
van de botsing bestaat geen duidelijk-
heid.

Twee gewonden by aanrijding
Bij een botsing tussen twee personen-
auto's op de kruising Hengeloseweg-
Horsterkamp waren zondagavond
twee gewonden te betreuren. Het on-
geluk ontstond doordat de automobi-
list J.B. uit Vorden vanaf de
Hengeloseweg komende, op de ver-
keerde helft van de Horsterkamp be-
landde. Juist kwam op de Horster-
kamp M.V uit Dieren aanrijden, waar-
door de auto's frontaal in botsing kwa-
men.
De echtgenote van V. werd gewond
aan het hoofd en liep ook nog snij-
wonden op. Ook de heer B. liep enige
verwondingen op. De politie heeft de
zaak in onderzoek.

WATERPOLO
DanWmet 2-2 gehjk
tegen Brammen
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond in het overdekte zwembad
te EefiËfcnet 2-2 gelijk gespeeld tegen
BrumÜKn 1. Het was een gelijkop-
gaande strijd met over en weer vele
gemiste kansen. De eerste periode
werd met 0-0 afgesloten. De tweede
periode leverde een 1-1 stand op, wel-
ke ook in de derde periode op het sco-
rebord gehandhaafd bleef. In de vier-
de periode scoorden beide ploegen
éénmaal. Diseré Westerveld en Hen-
riet Hazekamp namen de Vorden tref-
fers voor hun rekening.

Forse nederlaag heren
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond een forse 3-9 nederlaag te
slikken gekregen tegen DDD uit Doe-
tinchem. De eerste periode werd af-
gesloten met een 2-1 voorsprong voor
Vorden dankzij doelpunten van Rudi
Sloot en Kier Knol. In de tweede op-
nieuw een spannende strijd. Tot 3-3,
via een goal van Jaap Stertefeld, ge-
lukte het Vorden om bij te blijven.

Toen kwam de Doetinchemse doel-
puntenmachine eerst goed op gang.
De derde periode werd afgesloten
met 3-7, waarna in de vierde periode
de eindstand op 3-9 werd bepaald.

Dash dames
bekeren verder
De dames van de volleybalvereniging
Dash hebben zich vrij gemakkelijk
kunnen plaatsen voor de volgende be-
kerronde. Dash kwam tweemaal in
aktie. De wedstrijd tegen Wilhelmina
uit Zutphen welke in Gorssel werd ge-
speeld, was binnen 40 minuten beke-
ken. Dash won de eerste set met 15-2.
In de tweede set nam Wilhelmina op
gegeven moment een 5-4 voorsprong,
waarna Dash het initiatief volledig
naar zich toe trok door de set uiteinde-
lijk met 15-6 te winnen. In de laatste
set werd Dash geen strobreed in de
weg gelegd. Setstand 15-0.
Zaterdagmiddag kwamen de dames
van Dash in de sporthal te Bathmen in
aktie tegen Hansa l uit Zutphen. De-
ze ploeg is er in de competitie in ge-
slaagd om Dash een 2-2 gelijkspel af te
dwingen. Een spannende bekerwed-
strijd leek daardoor in het verschiet te
liggen. Dit bleek echter geenszins het
geval want Dash had vrijwel geen
"kind" aan Hansa. De wedstrijd ein-
digde in een 3-0 zege voor Dash via
de setstanden 15-8, 15-0 en 15-8.

Zondag 9 februari wordt op het mili-
tair oefenterrein jeugdtrial gehouden.
Deze trial telt mee voor het landelijk
kampioenschap van de KNMV.

Vorden wint
zwemzeskamp
In het overdekte zwembad te Zut-
phen werd zaterdagmiddag een re-
kreatieve zwemzeskamp gehouden.
Het werd een spannende aangelegen-
heid waarbij de ploegen van ABS uit
Bathmen en Vorden elkaar weinig
toegaven. Vorden werd uiteindelijk
met miniem verschil winnaar.
De einduitslag was als volgt: 1. Vor-
den, 2. ABS; 3. De Nymph; 4. De Dui-
kelaar; 5. Holten; 6. Steenderen.
Na drie gehouden wedstrijden heeft
Vorden ook in het totaal klassement
de leiding.

'De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motorclub
heeft voor 1986 weer heel wat evene-
menten op het programma staan. Zo
zijn er op de volgende data oriente-
ringsritten gepland: 23 februari (mid-
winterrit); 6 april (voorjaarsrit); 8 mei
(Hemelvaartsrit); 27 juli (Achtkaste-
lenrit); 12 oktober (Herfstrit); 9 no-
vember (wildrit) en op 14 december
de pannekoekenrit.
Op 19 april wordt er op het militaire
oefenterrein een clubtrial gehouden.
De clubwedstrijden motorcross op
het "Delden-circuit" worden op de
volgende data gehouden; 3 mei, 5 juli,
23 augustus, 20 september, 4 oktober
en 9 augustus.
Op 31 mei wordt er een "twee-uurs"
cross gehouden. Het internationaal
bekende Achtkastelenweekend vindt
plaats op 25,26 en 27 juli. Op 16 en 17
augustus is er een tweedaagse toer-
tocht gepland. In het weekend van 5,6
en 7 september vindt er een interna-
tionaal 40 plus toertreffen plaats.
De befaamde Oost-Gelderlandrit
wordt gehouden op zaterdag l no-
vember. De grasbaanwedstrijd staat
voor 11 oktober op de agenda.

Wielerveldrit^
'Achtkastelenrqders'
De VRTC "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 26 januari voor het
eerst in haar prille beslat een wieler-
veldrit op het parcours^ramphuizen"
aan de Wildenborchseweg. Deze
wedstrijd voor recreanten begint 's
middags om 13.30 uur. Er zijn al heel
wat inschrijvingen uit de regio binnen.
Daarbij onder andere de bekende En-
duro rijder, motorcrosser Dinand Zijl-
stra uit Daarlerveen.
Men kan zich voor deze veldrit nog tot
en met donderdag 24 januari opgeven
bij Johan Pardijs (tel. 05752-6700). Dit
geldt dus voor niet-licentiehouders.

Velocitas dames-
zaalvoetbaltoernooi
In verband met de geringe belangstel-
ling, mede veroorzaakt doordat 10 fe-
bruari op Karnaval valt, gaat het da-
meszaalvoetbal die dag niet door. De
bedoeling is het toernooi te verplaat-
sen naar mei.

Winst voor Velocitas
Het eerste team van "Velocitas" heeft
de thuiswedstrijd tegen SMS 4 met 3-1
gewonnen. Mark Rouwen scoorde in
de derde minuut de openingstreffer
na goed voorbereidend werk van
Freddy Bos. Doelman Overzet voor-
kwam vlak na de rust dat de stand in
evenwicht werd gebracht. Freddy Bos
bracht de stand op 2-0 toen hij een
door Appie Wentink tegen de lat ge-
schoten bal inknalde. Nadat Mark
Rouwen de stand op 3-0 had gebraóht,
scoorde SMS tegen 3-1.
Verdere uitslagen waren: Gonemo -
Velocitas (dames) 4-2; Gorssel l - Ve-
locitas 15-1; Velocitas 2 - Lapetum
Ocus 5-5; Velocitas 3 - Markelo 3 2-4.
Programma: vrijdag 24 januari: Ben
Bridel - Velocitas (dames); maandag
27 januari Doe Shop 3 - Velocitas 2;
Velocitas l F.C. Gonemo (dames);
vrijdag 31 januari Pavanda 7 - Veloci-
tas 3.

Dash heren
uitgeschakeld
De heren van Dash zijn voor de beker
uitgeschakeld. Dit gebeurde in een
goed gespeelde wedstrijd tegen V & K
uit Twello. Dash speelde voor het
eerst met één spelverdeler en dat liep
vrij behoorlijk. De ploeg uit Twello
trok met 2-3 aan het langste eind. De

Leden 'Graafschaprijders'
zorgen zelf voor lage kontributie
"Dat wy als 'Graafschaprjjders' erin slagen de kontributie op vijftien
gulden per jaar te houden is mogehjk doordat onze leden met veel en-
thousiasme en vaak met hulp van echtgenote of vriendin meehelpen
bü de verschillende grote evenementen die we jaarüjks kennen.
Daardoor worden de kosten enorm gedrukt en kunnen wy met onze
lage kontributie uit".
Dit zei de heer M. van Dongen pen-
ningmeester van de club tijdens de
jaarvergadering in hotel Bloemen-
daal, waar hij het financiële plaatje van
de vereniging onder de loupe nam en
waaruit duidelijk bleek dat "De Graaf-
schaprijders" een kerngezonde vere-
niging is. Voorzitter Wim Bielderman
voegde er aan toe dat de "reservepot"
die gekweekt is noodzakelijk is.
"Wij hebben veel te danken aan onze
sponsors. Zonder hen zou het er fi-
nancieel heel anders hebben uitge-
zien. We moeten nu eenmaal geld
achter de hand hebben, om eventuele
tegenslagen in de toekomst op te kun-
nen vangen", aldus Bielderman die er
tevens op wees dat de struktuur van
de vereniging (diverse commissies
met elk hun eigen verantwoordelijk-
heid) er de reden van is dat alles goed
loopt.
Sekretaris Jan Slagman wees in zijn
jaaroverzicht op de knappe prestatie
van het senioren-enduroteam had ge-
leverd door in de blubber van Neede
kampioen van Nederland te worden.

Momenteel telt de vereniging 380 le-
den. Het afgelopen jaar werden er 7
orienteringsritten georganiseerd.
Over de PCC ritten zei Slagman, dat
het hoog tijd wordt dat in Gelderland
naar een andere competitievorm
gezocht wordt. De belangstelling voor
de orieneringsritten neemt nl. af. De
"twee-uur" cross is volgens Slagman
een evenement dat kan bijdragen tot
het kweken van teamgeest. Het mo-
torsportgala was een schot in de roos.

Tijdens deze vergadering, waarbij de
bestuursleden B.A.W. Horsting en D.
Pardijs werden herkozen, werden vi-
deobeelden van deze stratencross ver-
toond.

De Oost-Gelderlandrit was weer zo'n
evenement van "handen uit de mou-
wen" steken. Ruim honderd mede-
werkers zorgden voor een geslaagde
rit. Het "Achtkastelenweekend" met
620 deelnemers was een "trekker",
terwijl de fietscrossafdeling eveneens
op een geslaagd jaar kan terugzien.

Bi'j ons in d'n Achterhook
D'r bunt de jaor'n deur heel wat woord'n ezeg oaver 't vrachvekeer
deur 't Voddense darp. In volle vegaderingen van gemeentebestuur, win-
keliers en straoten is 't veur en tegen van een en ander uut en t'r nao uut-
emetten. Oaver één ding bunt ze 't allemaole wel met mekare eens: 't
zwaore vrachvekeer heurt neet deur 't darp te gaon. Neet dat 't zovölle
ongelukken gif (op de Rondweg bunt t'r mear an eur ende ekommen)
maor wel volle ongemak.

Blif de vraoge: waor sture wi'j ze dan hen? Zoat de zaak now lig is de
Rondweg-Horsterkamp en umgekeerd de enugste oplossing umme op
kotten termien d'r iets aan te doen. Ideaal is 't zeker neet, neet allene deur
de onverwachtte oaverlas veur de anwonenden maor ok neet umdat un
paar kruusingen (Baokse weg, Deldenseweg) knap geveurluk wod deur
't drukker wodd'n op de Rondweg.

Reajen um ow af te vraogen de meugelukheid van un noordelukke rond-
weg neet wat meer in de oaverweagingen te betrekken, ok al in veband
met de meugelukke verandering van sportveld, zwembad en de komst
van een bungalo park (geet dat now deur?). En in de behoefte van un
fietspad nao 'n Kranenberg is dan ok al veur 80% veurzien. Die heb dan
jao de ruumte op de Rijksweg.

Veur wat veur oplossing d'r ok wod ekoazen: in 't darp zelf zölt ze 't wel
zo mott'n maak'n dat de winkels goed bereikbaar blieft veur de klanten
met eur auto's. Wi'j hebt hier un winkelstand van goed gehalte. Die 't las-
tug maak'n um de kos te vedien'n is 't domste wa'j doen kont. Maor zo
wies zölt de bestuurders wel wean, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

setstanden waren: 15-12, 3-15, 15-5,
14-16 en 13-15. Op l februari speelt
Dash voor de competitie tegen WIK.
De dames van Dash spelen deze week
twee uitwedstrijden tegen resp. Bru-
voc en WIK.

Sparta nieuws
De meisjes junioren, Renate Nijen-
huis, Sabine Kosse, Coby Kolkman,
Janine Dijkerman, Kristie Ezerman,
Enith Overbeek van Sparta hebben
zaterdag 18 januari de Ie wedstrijd
van de competitie geturnd. Ze turn-
den in Winterswijk tegen WGV en
Sparta behaalde met een puntentotaal
van 139.10 de overwinning.
WGV had een puntentotaal van
135.75. Dit alles gebeurde o.l.v. de
trainster Francis Roelofs.

Badminton-uitslagen
B.V. "Flash-Vorden"
Op donderdag 16 januari jl. moest het
3e team de voor hun zwaarste wed-
strijd van de competitie spelen. De te-
genstander was dit maal PHIDO 3 uit
Doetinchem, wellicht de gedoodverf-
de kampioen omdat dit team nog
geen enkele wedstrijd tot nu toe verlo-
ren had en fier als Ie staat in de poule.
De thuiswedstrijd 24 september 1985
gaf niet veel hoop omdat toen verlo-
ren werd met 8-0.
Vol goede moed begonnen de Vorde-
naren echter deze uitwedstrijd met als
motto dat er het beste van gemaakt
zou worden. Helaas is ondanks goede
tegenstand toch nog een groot verlies
geleden, de Doetinchemse club won
uiteindelijk met 7 tegen 1.
Dit ene punt werd en kon alleen wor-
den gescoord door het zeer felle en ge-
concentreerde spel van Janny Wester-
veld, verloor zij in 3 sets in de thuis-
wedstrijd van dezelfde tegenstandster

nu kon zij hiervan in 3 sets zegevieren
met de setstanden 11-8, 2-11 en 11-8.
Gelet op het niveau van de tegen-
standster werkelijk een heel best re-
sultaat. Het is te hopen, dat de Vorde-
naren meer sukses zullen hebben in
de nog komende partijen en dat zo de
tweede plaats kan worden behouden.
Het eerste team dat na jarenlange po-
gingen, vorig jaar eindelijk mocht pro-
moveren na het behalen van hun
kampioenschap in de 4e klasse, liet
zich in de derde klasse ook niet onbe-
tuigd. Aan het eind van de eerste pe-
riode wist het Vordense team zich een
tweede plaats te veroveren.
Van de eerste periode volgen hieron-
der de behaalde uitslagen: Flash l -
Ruurlo l 4-4; Flash l - Rianto 4 6-2;
UBC 3 - Flash 16-2; Flash l - Zelhem l
7-1; Doesburg 2 - Flash l 1-7; Thuve 3
- Flash l 0-8; Grol 4 - Flash l 3-5; Eef-
de 5 - Flash l 0-8; Flash l - Wehl l 8-0.
Vóór het einde van het vorige jaar
moest Flash l alvast twee inhaalwed-
strijden van de volgende periode spe-
len, welke een belangrijke wending te-
weeg zouden brengen.

De eerste wedstrijd tegen Ruurlo l
werd thuis beslist met een veilige 6-2
overwinning.
De tweede echter werd een bittere 1-7
nederlaag tegen de thuisspelende
Rianto 4 dat zich hiermee op de 2e
plaats achter UBC 3 vestigde.
Zeker een bittere pil, temeer omdat
dit de eerste keer was dat ons Vorden-
se team niet volledig kon aantreden.
Flash Vorden l nu dus op de 3e plaats
met helaas weinig vooruitzicht op een
kampioenschap, maar tevreden met
het feit dat het zich in deze hogere
klasse meer dan alleen te handhaven
weet.
Voor het eerste team van Flash-Vor-
den spelen de dames Elly van Zuile-
kom en Dinie Stoltenborg en de he-
ren Paul Liefveld en Jasper Zweve-
rink.


