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Drukkerij Weevers
mag van Vordense raad
aan Pastorieweg bouwen

De meerderheid van de raad heeft donderdagavond besloten het terrein bij de Nieuwstad/Pastorieweg
een andere bestemming te geven. Dat betekende dat op dit terrein tot dusver in de bestemmingsplannen
aangeduid als "Agrarisch gebied van grote landschappelijke waarde", drukkerij Weevers een nieuwe
bedrijfsruimte mag bouwen. De raad besloot hiertoe met acht stemmen voor (4 leden van de CDAfrak-
tie inkl. wethouder Geerken en vier leden van de WD ML wethouder Bogchelman) en vijf tegen (mevr.
Aartsen en de heer C.Chr. Voerman CDA en de voltallige fraktie van de PvdA)

Voltallige WDfraktie vóór
De heer Tjoonk (WD) zei minder
moeite met het voorstel te hebben.
'Weevers is een echt Vordens bedrijf.
Vorden is aan het vergrijzen, we moe-
ten de vitaliteit in het dorp
houden. De werkgelegenheid is der-
mate groot dat we maar over deze
moeilijke beslissing van bestemmings-
wijziging heen moeten stappen", aldus
de heer Tjoonk.

Aanzien van het dorp
"Onze fraktie is van mening dat wij
moeten kiezen voor het aanzien van
het dorp. Door deze bouw toe te staan
wordt een fraai stuk Vorden onher-
stelbaar aangetast, hoe zorgvuldig de
bouwplannen ook mogen worden op-
gesteld. Ervaringen hebben ons ge-
leerd dat industrievestiging in de be-
bouwde kom op den duur vrijwel al-
tijd tot grote moeilijkheden aanlei-
ding geeft", aldus de heer Bosch (Pv-
dA).
Niettemin hadden en hebben we er in
dit geval nog steeds begrip voor dat
Weevers in de bebouwde kom wil blij-
ven. We behouden onze twijfel of de

Pastorieweg nu juist de enige plek is
die voor dit bedrijf geschikt is. In dit
verband denk ik aan een plek langs de
Rondweg, naast garage Groot Jeb-
bink, aldus de heer Bosch.

Hemd nader dan de rok
Burgemeester Vunderink kon zich
heel goed voorstellen dat er raadsle-
den zijn die tegen het collegevoorstel
zijn. "Het is een kwestie van belangen-
afweging. Het is een wikken en wegen
geweest en ik denk dat het ook erg
moeilijk is voor de voor- en tegen-
stemmers om elkaar te overtuigen.
Misschien bekijken we het te eng. In
elk geval hebben we deze kwestie van-
uit ons "Vordense" bekeken. Het
hemd is nu éénmaal nader dan de rok,
Landschappelijke belangen wegen niet
zwaarder dan de plek aan de Rond-
weg", aldus sprak Burgemeester Vun-
derink.
Hij verwachtte trouwens niet dat de
plannen nu zonder meer doorgevoerd
kunnen worden, aangezien er een be-
zwaarschrift is ingediend. De heer
Voerman (CDA) vroeg het college erg
veel aandacht te schenken aan het ty-

pe gebouw, waarbij hij de mogelijk-
heid niet uitsloot dat Nedac/Sorbo op
het betreffende terrein ook wil gaan
bouwen.
Burgemeester Vunderink zegde toe
dat het college de bouw t.z.t. nauwlet-
tend zal volgen.

Hartelijk dank
Bij deze bedanken wij het gemeentebe-
stuur voor hun medewerking betreffende
bestemmingswijziging terrein Nieuw-
stad/ Pastorieweg.
De direktie en vooral het personeel is
blij dat men in Vorden kan blijven wo-
nen en werken.
In overleg met buren en overheid zullen
wij trachten dat het gebouw iets moois
wordt en geen kolossaal hoog gebouw,
ook wij beseffen dat dit niet past in deze
omgeving.
De drukkerij bestaat dit jaar SOjaar, het
zou prachti^jün dat de opening en deju-
bileumvie^f aan het eind van dit jaar
verwezenlijkt zou kunnen worden in
Vorden, waar het ook begonnen is in
1936 door de heer D. Wolters.

Direktie en personeel
Drukkerij Weevers.

CDA, WD en PvdA
op bezoek h ij de burger
Op uitnodiging van het bestuur van de
bejaardensoos Kranenburg, hebben
raadsleden van de drie politieke partij-
en, mevr. Aartsen CDA, de heren
Brandenbarg WD en Voortman Pv-
dA, een bezoek gebracht aan de be-
jaardensoos Kranenburg op woens-
dag 25 februari jl.
Elk van de drie raadsleden hield een
korte inleiding over wat hun partij van
plan is bij de aankomende gemeente-
raadsverkiezingen, met name toege-
spitst op het veranderende ouderen-
beleid.

De belangrijkste gedachtengang was
dat het gemeentebestuur dit niet alle-
maal zelf moet regelen, maar de oude-
ren zelf een grote inbreng moeten
hebben.
Na de korte inleiding was er ruim tijd
uitgetrokken om vragen te stellen aan
de raadsleden.
Deze vragen hadden betrekking op
het ouderenwerk zelf b.v.
- verkrijgen van subsidie voor wo-
ningaanpassing.
— een eventuele vervoersregeling van
en naar het ziekenhuis en activiteiten
voor ouderen.
- verkeersmaatregelen in het dorp.
— de bouw van bejaardenwoningen.

Ook algemene zaken kwamen aan de
orde:
— onderhoud van de zandwegen
- het zich niet houden aan de regels
van de hinderwet
- de beddencapaciteit van de ver-

pleeg- en bejaardenhuizen in Vorden.

Voor zover mogelijk hebben de raads-
leden deze vragen beantwoord, ande-
re waar niet direct antwoord op moge-
lijk was zullen op de juiste plaats aan
de orde worden gesteld.
Uit dit bezoek bleek dat er bij de be-
volking toch wel de behoefte aanwe-
zig is om eens op informele manier
met raadsleden in kontakt te treden.

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. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn verleend op
25 februari 1986.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer G.B. Bloemendaal,
Kruisbergseweg 179 Doetinchem,
voor het bouwen van een woning aan
het Stroo 16.

2. Verleende vergunningen voor aktivi-
teiten
Burgemeester en wethouders hebben

aan het Vordens Mannenkoor ver-
gunning verleend voor het houden
van een hanenaktie op zaterdag 8
maart aanstaande.
Aan het Nationaal Reumafonds is ver-
gunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 10 tot en met 15 maart 1986.

3. Provinciaal studiefonds van Gelder-
land
Het Rijk geeft voor veel opleidingen
een studietoelage. Geeft het rijk die
niet, dan kan in bepaalde gevallen bij
de provincie worden aangeklopt. De
provincie heeft een eigen studiefonds,
waaruit toelagen in de vorm van ren-
teloze voorschotten verstrekt kunnen
worden. Dit zijn leningen die later in
zijn geheel moeten worden terugbe-
taald. De renteloze voorschotten uit
het Provinciaal Studiefonds zijn be-
doeld als tegemoetkoming in de kos-
ten voor het volgen van particulier be-
roepsonderwijs aan een instelling die
opleidt tot een in de Elseviers Beroe-
penalmanak vermeld beroep. Onder
meer wordt geen renteloos voorschot
verleend indien:
- voor het volgen van de opleiding
een rijksstudietoelage mogelijk is;

— de resultaten van het voorafgaande
studiejaar - zonder goede reden - on-
voldoende zijn of als de aanvrager niet
beschikt over de gewenste vooroplei-
ding om de aangevraagde beroepsop-
leiding te kunnen volgen.
Enkele voorwaarden waaraan vol-
daan moet worden:
- in de eerste plaats moeten aanvra-
ger en ouder(s) verzorgers) of partner
niet of slechts,gedeeltelijk in staat zijn
de opleiding zelf te bekostigen;
— de aanvrager of de ouder(s) verzor-
ger^) waarvan zij of hij afhankelijk is,
moeten minstens een jaar in Gelder-
land wonen op het moment dat het
renteloos voorschot wordt aange-
vraagd.

Aanvraagformulieren voor een rente-
loos voorschot kunnen worden afge-
haald op het gemeentehuis. Hier
moeten de aanvragen ook weer inge-
vuld en ondertekend worden inge-
diend. Dit moet gebeuren voor 15 april
aanstaande.
Wie meer wil weten over een rente-
loos voorschot van de provincie kan
telefonisch contact opnemen met het
Provinciaal Studiefonds (werkdagen:
alleen tussen 10.00 en 12.00 uur) tele-
foonnummer 085-592159.

Feest, rommelmarkt
en fancy-fair
"De Vordering"
De Kath. Basisschool "De Vordering"
bestaat inmiddels 10 jaar; reden ge-
noeg om daar een feest omheen te
bouwen.
Op donderdag en vrijdag a.s. worden
er allerlei spelactiviteiten en een ruil-
beurs voor de kinderen georgani-
seerd.
Vrijdagavond komen de oud-leerlin-
gen voor een reünie met mini-musi-
cal. Zaterdag 8 maart is er een Rom-
melmarkt en Fancy-fair bij of in de
school, waarbij iedereen hartelijk wel-
kom is.
's Avonds is er een gezellige feesta-
vond voor de ouders. De Ouderraad
en de leerkrachten hebben twee wen-
sen: — Het gewone ritme van school-
dagen doorbreken met een aantal su-
pergezellige samenkomsten en vierin-
gen; — Geld overhouden voor de aan-
schaf van een video-recorder voor de
school.
Zie ook advertentie in dit blad.

Vrouwenraad
Afgelopen woensdag hield de Vrou-
wenraad van Vorden een voorlich-
tingsavond over het onderwerp „ge-
bruik en misbruik van medicijnen".
De bijeenkomst stond o.l.v. mevr.
Haaksma, arts uit Apeldoorn. Mevr.
Haaksma hield een heldere uiteenzet-
ting over dit onderwerp, waarbij erop
gewezen werd, dat men moet zorgen
voor een „goed opgeladen ^ccu".
Na de pauze werd van de filmeenheid
gebruik gemaakt om vragenstellen.

Jong Gelre
meespeeltheater
Donderdagavond 6 maaHlndt de
eerste aktiviteit plaats in heucader van
de drie jongerenorganisaties CPJ; KPJ
en Jong Gelre. Voor deze avond is de
theatergroep uitgenodigd. Aan de
hand van een bepaald onderwerp over
jongeren voeren zij een stukje op.
Vanuit de zaal kan men dan opmer-
kingen maken. Degene die commen-
taar geeft mag op het toneel komen en
zijn mening naar voren brengen.

Voor de kontakt- voorlichtingsavond
die gebr. Kettelerij in Hotel Bakker
hield, bestond ondanks het koude
weer een goede belangstelling. De
heer Rietman vertelde wat over klein
fruit, terwijl de heer Beyer de tuinlief-
hebbers wist te boeien met zijn dia's
over tuinen. Nadat er diverse vragen
vanuit de zaal waren beantwoord
volgde een verloting. Aan het eind
van de avond werd nog een presentje
aangeboden zodat een ieder met fris-
se tuinideeën huiswaarts keerde.

Jaarlijkse feestavond
Kranenburgs Belang
A.s. zaterdag 8 maart houdt de buurt-
vereniging Kranenburgs Belang haar
jaarlijkse feestavond in zaal Schoena-
ker.
Aan de feestavond verlenen mede-
werking de toneelvereniging Krato en
het orkest 'The Woodpeckers".
De toneelvereniging brengt voor het
voetlicht "Een raar stelletje mensen",
terwjl The Woodpeckers zorgen voor
de muzikale omlijsting en natuurlijk
ook voor de dansmuziek.

Zondag 9 maart:
een klein beetje Pasen
Zondag begint de dienst met een vro-
lijk lied: Psalm 122. Dat is het lied dat
gezongen werd als men van overal uit
de dorpen in Israël op weg ging naar
de hoofdstad Jeruzalem, om daar een
feest mee te vieren in de tempel.
Zo vieren wij, dat we op weg zijn naar

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gods toekomst, waar vrede en ge-
rechtigheid is voor allen.
Dat is een belofte die we meekrijgen
onderweg: Gods bevrijding is voor-
goed begonnen.
Dat wordt ook tegen Jozua gezegd,
die Mozes opvolgt en het volk moet
leiden naar het beloofde land. "Ik zal
met u zijn", zegt de Here God, "ga
naar het land dat Ik u geven zal".
Duidelijk is dat God de bevrijding
geeft. Maar dan moeten mensen daar
wel op ingaan. De rivier de Jordaan
geeft een grens aan: je moet door het
water, door het lijden heen. Met enkel
de belofte: "Ik zal met u zijn" en de bij-
bel als wegwijzer.
Zo verwijst de lezing uit Jozua l, naar
het grote geheim van die andere Jo-
zua. Jezus betekent namelijk hetzelf-
de als Jozua: "God zal ons redden".
Ook zijn weg gaat door het lijden heen
en zo brengt Hij allen die Hem lief-
hebben in het beloofde land van zijn
bevrijding.
De kwade machten in de wereld heb-
ben het moeten afleggen. Wie dat ge-
looft zal de Jordaan van het leven
doorkomen.
"Wij lopen vooruit op wat nog niet is,
in hoop en vrees werken wij uw belof-
te uit, bouwen aan een stad van vre-
de, die nieuwe schepping, waar Gij
ons licht zij, breng ons tot een geluk-
kig einde".

Wehme
De weeksluiting wordt zaterdagavond
om 19.30 uur geleid door ds. K.H.W.
Klaassens, in de grote zaal van de
Wehme aan de Nieuwstad.

Wereldgebedsdag
Op vrijdag 7 maart zal in de R.K. kerk
aan het Jebbink een dienst worden ge-
houden voor de wereldgebedsdag.
Het thema van de liturgie is voorbe-
reid door de vrouwen uit Australië en
luidt „Kies dan het leven".
De dienst begint om half 8. Iedereen is
van harte welkom.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J.A. Norde, oud 84
jaar; W. Roelvink, oud 79 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharisteviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Jongerenkoor. Zondag 10.30 uur
Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 9 maart 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, Woensdag 12 maart 19.30 uur ds.
Westerink, bidstond voor gewas en arbeid.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 9 maart 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 9 maart 9.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
Woensdag 12 maart 19.30 uur bidstond
voor gewas en arbeid ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
8 en 9 maart 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 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 8 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dierenartsenpraktijk
Noordkamp/Breukink, tel. 1566.
Verder de gehele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
8 en 9 maart J.H. de Lange, Lochem. Tel.
05730-4357.
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
Maart: mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

H. \RTHULPLIJN
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.



Jj Modeshow j

Bezoek onze

MODESHOW
plus gelijk verkoop op maandag 10 maart in

Hotel Bakker te Vorden.

Deelnemende zaken:

Lammers damesmode specialist in grote maten

Dijkerman bloemsierkunst

Siemerink Optiek

Showtijden:

's morgens 10.00 uur; 's middags 14.00 uur.

Toegang + consumptie gratis.

Zo mogelijk graag plaats bespreken.

Zutphenseweg 29 - Vorden - Tel. 05752-1971
Misterstraat 78 - Winterswijk.

H. J. Graaskamp
• Bevorderen van dag- en

verblijfsrekreatie

• Sportbeleid aanpassen
aan de behoefte

• Muziekonderwijs en
bibliotheek bereikbaar
houden voor grote
bevolkingsgroep

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

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk

* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur
^^^
tf ̂ |

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

Rommelmarkt en Fancy-
fair ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de Kath.
Basisschool "De Vorde-
ring", Het Jebbink 5, Vorden.
Hartelijk welkom in school tus-
sen 11.00 en 15.00 uur, op za-
terdag 8 maart a.s.

Rebellen zijn we niet,
wel vaak rebels. U ook?
Stem dan PvdA lijst 2.

Te koop: nieuwe en gebruikte
gas, olie, kolen haarden en
kachels, kookkachels, al-
lesbranders en voorzet-
haarden.
Gevelkachels en fornuis.
Gevraagd alle soorten haar-
den en kachels en gevel-
kachels.
FA. JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo G ld.
Tel. 05753-1360.

Nieuw ligbad + wasbak,
kleur beige en 2 mengkranen.
Samen f 250,-.
tel. 05752-3018.

Voor een eerlijk, oprecht en
vooruitstrevend beleid

PvdA LIJST 2

Zaterdag 8 maart
HANENVERKOOP door
het Vordens mannenkoor

^üp.v. 50 jarig jubileum.

We zeggen niet vriende-
lijk ja en handelen dan

nee. Dat strookt niet met
de beginselen van PvdA

Lijst 2.

Forsythia 1 bos

Azalea per stuk

DE VALEWEIDE

2,95
6,95

GARENMARKT

Henk Leussink
Sokkenwol 50 gr. per bol 2,75
4 bol = 2 paar sokken 10,-
Tevens hebben wij voor u ca.

20 verschillende soorten zomergarens in
alle modekleuren, tegen de laagste prijs
bijvoorbeeld: 100%katoen M |-f|
per 100 gram al vanaf *Tf OU

KOM, KIJK en VERGELIJK

GARENMARKT

HENK LEUSSINK
Steenstr. 16 - Borculo - Elke maandag en dinsdag gesloten.

Voor uitbreiding van ons huidige
personeelsbestand zoeken wij voor
spoedige indiensttreding een:

A. vakbekwame rijwielhersteller
B. part time taxi-chauffeur

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan:

Auto-, Rijwiel- en Taxibedrijf

v/h 'TRAGTER"
(Eigenaar A. Klein Brinke)
Zutphenseweg 85 - Vorden.

Gevraagd zo spoedig mogelijk

MEISJE
voor alle voorkomende werkzaamheden,
wisselende diensttijden, intern, ervaring in
huishoudelijke werkzaamheden.

Café zaal speeltuin

G.H. Susebeek
Ruurloseweg 42 - 7021 HC Zelhem - 08342-1340

De grootste voorraadhoudende

TAPIJTZAAK
tussen Zutphen en Doetinchem is de
SPANNEVOGEL te Hengelo G ld.

Keuze uit 110 rol kamerbreed tapijt en
bovendien van alle bekende merken
de tapijtstalen in huis.
Er wordt geen werkloon berekend
(dus gratis en vakkundig leggen)
zoals U van ons gewend bent!

Prijsindikatie:

29,95; 42,-; 49,-; 59,-;
69,-; 79,-; 84,-; 89,-;
enz. per strekkende meter.

Regelmatig tapijtcouponnen voor
half geld

50% korting
óók voor latere levering!

GRAAG TOT ZIENS!

PHNMEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 - tel. 05753-1484 - HengeloGId.

PS wij zijn alle dagen geopend. Tevens grote parkeerplaats achter
de winkel, met zijingang.

Ja,
u leest het goed, er is weer een

dansavond
op zaterdag 22 maart bij Eijkelkamp
op 't Medjer.

pO'
ang 20.00 uur. Muziek: Excellent.

Café-Restaurant

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

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martei
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Jonge spaarders (m/v)
kombineren graag

het makkelijke
met het voordelige.

>é bankrekening voor 16-26 jarigen:
het Kombi-Pakket.

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
5%%. 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 5<

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - t Ribbelt: 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 Otterloostraat 25. OLOENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



Dankbaar en blij zijn we met de
komst van onze zoon

RAJA
Raja is op 27 december 1985
op Sri Lanka geboren en door
zijn gelukkige ouders uit het
geboorteland opgehaald.

Albert Nengerman
G reet Nengerman-Rothman

28 februari 1986
Zutphenseweg 103
7251 DN Vorden.

Hartelijk dank aan ieder, die op
zo'n fijne wijze, hoe dan ook
ons 121/2-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

APPIE -JOenEDDY
KLEIN BRINKE

Zutphenseweg 85.

Voor uw blijk van medeleven
ons betoond na het overlijden
van mijn lieve man en onze
zorgzame vader en opa

ALBERT JAN
ZWEVERINK

zeggen wij u onze oprechte
dank. Uw deelneming met ons

in deze droeve dagen was voor
ons een grote steun en troost.

Fam. H.G. Zweverink-Weijers

Warnsveld, maart 1986
Leesten, Holtmaatweg 1.

Daar het niet mogelijk isU allen
persoonlijk te bedanken, be-
tuig ik U, mede namens mijn
kinderen, langs deze weg onze
oprechte erkentelijkheid voor
de blijken van belangstelling na
het overlijden van

TEUNIS BRUS

Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost,
dat U zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Moge hij lang in ons aller herin-
nering blijven voortleven.

Uit aller naam:
A.H. Brus-Bennink

Vorden, maart 1986.

J.F. Geerken
Aanwezige werk-
gelegenheid behouden

Ondersteuning scholing/
werkervaringsprojekten

Projekten starten voor
langdurig werklozen

Vrijdag 7 maart 1986 ver-
werpingsavond bij:
Café Eijkelkamp, Aanvang
20.00 uur.
Oranje Commissie Medlertol.

Spijkerbroeken gebleekte
bandplooi, en strak model per
stuk f 30,-. 4 voor f 100,-.
Body Warmers f 30,-
Tel. 05752-3018

Zaterdag 8 maart
HANENVERKOOP door
het Vordens mannenkoor
t.b.v. 50 jarig jubileum.

Vorige keer, achteraf be-
keken, toch verkeerd ge-

stemd?
Voorkom die spijt thans

en stem
PvdA LIJST 2.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Op zaterdag 15 maart a.s. hopen wij samen
met onze kinderen, ons 25-jarig huwelijk te
vieren

HENK EN JO GOSSELINK
GERDA EN RONALD
REINIER EN ANNEMARIE
JOKE EN HENK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in "De Herberg ", Dorpsstraat 10
te Vorden.

7251 CV Vorden
Februari 1986
Het Kerspel 6.

Op 14 maart a.s. hoopt

OPA LUESINK

zijn 80ste verjaardag te vieren.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een
receptie op zaterdag 15 maart a.s. van
14.00 tot J 7.00 uur bij hotel "Hoog
Langen ", Barchemseweg 85 te Lochem.

Diny en Dirk Enzerink
Berry
Berna
Arno

Korte Voren 19
7241HR Lochem.

In plaats van kaarten.

Na een liefdevolle verzorging in het bejaardentehuis
„de Wehme" te Vorden, is heden rustig en vredig inge-
slapen, onze lieve vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

GRADUS HESSELINK
weduwnaar van H. J. Norde

in de ouderdom van 91 jaar.

Vorden: H. Hesselink
A. Hesselink-Kloppers

Vorden: J.H. Rietman-Hesselink
G. Rietman

Zutphen: W.R. Hesselink
H. Peters-Jansen
Klein- en achterkleinkinderen.

Vorden, 3 maart 1986.

Correspondentieadres:
G. Rietman, Baakseweg 2,
7251 RH Vorden.

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum van de „Mo-
nuta". Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 7 maart
om 12.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum, waar-
na om 13.00 uur de teraardebestelling zal plaatsheb-
ben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren.

Met leedwezen geven wij u kennis van het plotseling
overlijden van onze oprichter en oud-direkteur

JJ. WOLTERING

Zijn betrokkenheid bij het bedrijf zal altijd in onze herin-
nering blijven voortleven.

Personeel Int. Transportbedrijf
J.J. Woltering en Zn. b.v.

Vorden, 26 februari 1 986.

Stichting Deldens Buurtfeest
Donderdag 13 maart:

ledenvergadering
INDELING:
- Opening
— Jaarverslag secretaresse
— Jaarverslag penningmeester
— Bestuurswisseling
— Mededelingen
— Rondvraag
- Sluiting

We zoeken een nieuwe voorzitter,
dus kom donderdag 13 maart naar
"De Herberg" in Vorden,
aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 15 maart

dropping
Opgave telefonisch vóór 13 maart,
tel. 05752-1333 of 05753-2381.
Inleg f 5,- inclusief erwtensoep na
afloop. U kunt natuurlijk gewoon op
15 maart betalen, vóór vertrek.
Start uiterlijk 20.00 uur bij: Smederij
Oldenhave, Spiekerweg 6, Vorden
(Delden).
Graag een pen meenemen!!

Heden overleed mijn lieve man, onze beste vader, groot-
vader en overgrootvader

HERMANUSNIJLAND
echtgenoot van G. te Velthuis

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden, 1 maart 1986
Zutphenseweg 51 - 7251 DH

Vorden: G. Nijland-te Velthuis
Neede: W. Bergsma-Nijland

HA. Bergsma
Kaiserslautern J. Vervest-Nijland

(BRD): J.G.Vervest
Kleinkinderen
en Achterkleinkind.

Vader is opgebaard in rouwcentrum Het Jebbink 4 te
Vorden, waar gelegenheid is tot afscheid nemen op
woensdag 5 maart a.s. van 19.00 - 19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag
6 maart a.s. om 12.00 uur in aula 1 van het crematorium
te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te con-
doleren m de ontvangkamer van het crematorium.

Liever geen bezoek aan huis.

Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van ons
lid en oud-voorzitter

HERMANUSNIJLAND
echtgenoot van G. te Veldhuis

Zijn trouwe plicht zal ons steeds in herinnering blijven.

Het bestuur en leden van
de Voedingsbond FNV
afd. Vorden.

1 maart 1986.

't Zal je later
goed doen.

Nu gestemd te hebben
op PvdA Lijst 2

Oranjevereniging Vorden
eden/commissievergadering

op dinsdag 11 maart a.s. om 20.00 uur in zaal "Olde
Smidse".

AGENDA:
— Opening voorzitter
— Ingekomen stukken
— Mededelingen
— Verslag penningmeester
— Verslag kascommissie
— Benoeming nieuwe kascommissie
— Verslag secretaris
— Bestuursverkiezing.

Aftredend de heren B. Bloemendaal en G. Wullink.
Beide heren stellen zich weer herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen 1 uur voor de vergadering
bij het secretariaat worden opgegeven.

— Ledenwerfaktie
— Programma 26 en 30 april
— Versiering
— Rondvraag
- Sluiting

Wij stellen uw komst zeer op prijs.
HET BESTUUR.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 6-7-8 maart

"^ ̂

Spaanse
aardbeien

per doosje

VRIJDAGV _-
MARKT >^Zf/'••>,

AANBIEDING

2 kilo

Holl. golden
delicious
1,95

MAANDAG
10 maart

kilo

import
Andijvie

1,95

DINSDAG
11 maart
500 gram

geschrapte
worteltjes

0.95

WOENSDAG
12 maart
500 gram

gesneden
rode kool

0,55

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

(Jisscl
—^^^ mode

presenteert:

REND
SHOW

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.
Wanneer: vrijdag 7 maart 19.30 uur

zaterdag 8 maart 10.30 uur
en 14.00 uur

Waar: daar waarje het direkt kunt
kopen, dus in onze zaak.

Toegang: uiteraard gratis.

MOUSTACH6

II UMI IIIII UMI IIIII

£J Kies de
Keurslager

de 3e week
voordeel-

strippenkaart

3 t/m 8 maart
500 gr. verse worst
500 gr. speklapjes

f7,98
UW VOORDEEL f 3,50

KEURSLAGER

VLOGMAN

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v. d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Bij het kiezen uit drie lijsten
wordt het vast stemmen op

PvdA Lijst 2.

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

KIES GOED EN STEM
PvdA LIJST 2.

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

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter kennis van
belanghebbenden dat vanaf 7 maart 1986 tot 21 maart
1986 ter secretarie, afdeling algemene zaken, ter inza-
ge ligt een voorstel aan de gemeenteraad tot onttrek-
king van de Lochemse Veldweg aan het openbaar ver-
keer. Bezwaarschriften tegen dit voorstel kunnen bin-
nen de genoemde termijn bij de gemeenteraad worden
ingediend.

Vorden, 4 maart 1986
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester.
Mr. A.H.B. Van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

A. C. v. Voskuilen
• Voortbestaan agrarische

bedrijven waarborgen
• Zoeken naar verant-

woorde oplossing mest-
overschot

• Goed evenwicht tussen
bouw burgerwoningen
in het buitengebied en
behoud landschap

GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de ge-
meenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 27 februari 1986 onder no. 17 heeft besloten dat
voor een tweetal gebieden, te weten de percelen kada-
straal bekend gemeente Vorden, sektie M, no.'s 265,
266 en 267, plaatselijk bekend Hoek Nieuwstad/Pa-
storieweg, alsmede het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden sektie K no. 3972, plaatselijk bekend
N ieuwstad 12, een herziening van het bestemmingsplan
wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende ge-
waarmerkte kaart liggen vanaf maandag 10 maart 1986
voor eenieder ter gemeentesecretarie ter inzage.

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 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.



OPEN HUIS met grote voorjaarsshow
op zaterdag 15 maart a.s. van 11.00-17.00 uur

showen beroepsmannequins - een dress-man
en kinderen modellen uit onze voorjaarskollekties
voor dames - heren en kinderen.

Toegang gratis
Gratis koffie - drankjes - hapjes

Voor al uw:

Loodgieterswerk
Gasinstallatie's
Waterleidingen
Lood-zink-dakwerken
Riolering
Centrale verwarming
Pomp installatie's

Loodgietersbedrijf

J.H.WI INK
Vorden - Tel. 1656

Opheffings
opruiming
Diverse steun en gemakschoenen
vanaf

Cristal en Durea
vanaf

Pumps
Laarzen
Restanten Birkenstock
Pantoffels en muilen
Renata kinderschoenen

55f-

75-

halve prijs
halve prijs

25% korting

30% korting

nu 25f-; 45.-; 75f- en 90-

Hoge kwaliteit, lage prijzen
OP=OP.
Schoenhandel

Wullink Hengelo Gld
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld.

RUURLO

BROOD
lekker gezond en voedzaam

in wel 45 soorten.

Puur natuur en vers van de warme

bakker. Dat proeft u.

WEEKEND AANBIEDING:

Tompoucen
't winkeltje in vers brood en banket

Burg.Galleestraat22-Vorden-Tel. 1877

Zeli
uitzoeken
en combineren
Poloshirt
Sweatshirt
Spijkerbroek

i wijd model

extra actie-korting

RS 64 VR 64 luxe VHS videorecorder
19 voork. zenders. Stilst, en versneld beeld
2 progr. programmeren tot 30 dagen. Catalogusprijs 1945,- nu 1599,-

RS 65 VR 60 superluxe VHS recorder
35 voork. z. stilst. + versn. + S kanalen enz.
5 progr. tot 31 dagen te programmeren catalogusprijs 2295,- nu 1699,-

RS 6660/62 topklasse VHS videorecorder
35 voork. zenders, VPS + ITR + slot enz.
6 programma's, progr. 31 dagen vooruit. Catalogusprijs 2195,- nu 1 799,-

51 cm teletekst kleuren tv type RS 203662
20 voork. zenders en voorzien van vele extra's
Catalogusprijs 1749,- nu 1499,-

56 cm luxe kleuren tv met afst. bediening
type RS 224025, 20 voork. zenders groene toets enz. enz.
catalogusprijs 1839,- nu 1599,-

1499,-

1599,-

1699,-

1399,-

1449,-

bezorgen
installeren
demonstreren Akkermansstraat 5 - Velswijk/Zelhem - tel. 08344-301

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

w||docn wij geven
woonadvteien

w|| komen
oc ITUU& nomen

Eén telefoontje

en wij komen

echt vrijblij-

vend bij u

langs.

wM leveren
M| u thuis

ZEER GOEDE REDENEN
OM TE BEK ALKEN
MET MAGKAL 54-17

Omdat zure grond resulteert in 5-25% minder
opbrengst

2 Omdat magnesium-gebrek produktieverlies bij
gewas en vee geeft

3Omdat Magkal 54-17 een MgO-gehalte heen van
maar liefst 17% die bij de prijs is inbegrepen.

MAGKAL

RAADPLEEG DE VOORLICHTING!
VRAAG UWLOONWERKER/DEALER

H. Hissink
Slotsteeg 9 - Hengelo
Tel. 05753 1439

J.W. Smallegoor
Driesteek 2 - Warnsveld
Tel 05750-21336

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

B.Z.A. jonge vrouw, 34
jaar, om een hele morgen bij
bejaarde mensen h.h. werk te
doen als vrijwilligster.
Brieven onder nr. 47-1 Bureau
Contact.

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1985
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavonden
12, 19 en 26 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst.
Gaarne op afspraak.

met
Televisie

reparaties
. - direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Zutphen Te l . 05750 1381."1.

De achterban van PvdA leden
is een waarborg voor een

goed en eerlijk handelen van
onze raadsfraktie.

Stem daarom PvdA lijst 2.

Kunstg e bitten reparatie _

DROGISTERtJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bod

t tyatttoff
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.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 6 maart 1986

47e jaargang nr. 49

AFGELOPEN DONDERDAG TIJDENS RAADSVERGADERING

Kastanjebomen zullen nog vele jaren
dorpsbeeld blijven bepalen
In de raadszaal te Vorden wordt niet zovaak geapplaudiseerd. Donderdagavond was dat wel het geval. Toen de
raad namelijk besloot om de beide kastanjebomen aan het Kerkplein te handhaven klonk er een spontaan ap-
plaus op, afkomstig van de publieke tribune. Hier hadden zich onder meer mevrouw Vos en de heer Terpstra
genesteld, die zich (en met hen nog vele anderen) zeer hebben ingespannen om de kastanjebomen voor Vorden
te behouden. Het is een dubbeltje op zijn kant geworden.

In december j.1. heeft de raad nl. een
besluit genomen om één boom te
hakken en alvast een nieuwe jonge
boom in te planten. De Bomenstich-
ting had toen nl. telf. laten weten dat
zij de beide kastanjebomen wilden
adopteren. De heer Tjoonk stelde
toen dat wanneer de Bomenstichting
haar woord niet zou houden de bo-
men voor zijn part gekapt mochten
worden.
Wel de Bomenstichting kwam op haar
toezegging terug maar zei daarbij dat
de bewuste kastanjebomen helemaal
niet gekapt behoefden te worden.
Sterker, de bomen zouden bij een
goede behandeling nog zeer zeker
een halve eeuw meekunnen.
Ondertussen hadden de bomen wel
het één en ander onder de bevolking
los gemaakt. De heer G. Terpstra
hield namens de werkgroep Leefbaar-
heid Vorden verschillende pleidooien
tot behoud van de bomen.
Intussen waren mevr. Vos en met haar
verschillende andere Vordenaren be-
gonnen een handtekeningenaktie op
touw te zetten met als uitgangspunt
proberen de raad op andere gedach-
ten te brengen.

Nieuw element
Het college van B&W vond door deze
gang van zaken dat de bomenkwestie
opnieuw bestudeerd moest worden.
"Dat de Bomenstichting de bomen
niet wilde adopteren omdat ze nog
lange tijd mee zouden kunnen was
voor de meerderheid van het college
(wethouder Bogchelman en ik zelf)
een dermate nieuw element dat wij
hebben besloten de raad opnieuw een
voorstel te doen", zo zette Burge-
meester Vunderink uiteen.
De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA)
had de grootste moeite met het nieu-
we voorstel van het college dat inhield
beide bomen te handhaven en voor
het toedienen van voedingsstoffen en
het verrichten van snoeiwerk een kre-
diet beschikbaar te stellen van 6000
gulden.
"Een raadsbesluit is een raadsbesluit.
Men kan ook niet twee keer trouwen
zonder dat men eerst gescheiden is.
Het lijkt wel dat bomen veel meer
aandacht krijgen dan een mensenle-
ven. Ik verwacht gewoon dat het
raadsbesluit van december wordt uit-
gevoerd", zo sprak Lichtenberg.

Spercieboontjes
Toen de heer Lichtenberg was uitge-
sproken werden alle ogen op de heer
Tjoonk (VVD) gericht. Op de publie-

ke tribune zeer gespannen blikken. Je
zag de mensen denken "Wat zal
Tjoonk gaan doen?" Tjoonk haakte
eerst in op de rapporten die over de
kastanjebomen zijn uitgebracht.
"Ik heb gelezen dat de grond onder de
bomen van een dergelijke kwaliteit is
datje er wel spercieboontjes kunt ver-
bouwen. Het werk dat aan de bomen
moe,t gebeuren is praktisch nihil. In
feite hoeven we niks te doen en laten
we de bomen gewoon staan. Het zijn
prachtige bomen. Het geld dat we
over houden van de zes mille kunnen
we gebruiken om nieuwe bomen te
planten. Dan zeggen onze nakomelin-
gen t.z.t. wat waren die ouwetjes toch
verstandig".
De heer Tjoonk overhandigde het col-
lege vervolgens een gedicht van Jan
Luyken, voorzien van een mooie pen-
tekening van zijn zoon. (Zie de afbeel-
ding elders in dit blad).
Burgemeester Vunderink had deze
avond, voor het begin van de vergade-
ring ook al iets aangeboden gekregen.

Handtekeningen
Mevrouw Vos overhandigde hem nl.
een lijst met 2359 handtekeningen
van die Vordenaren die vinden dat de
bomen moeten blijven staan.
"Het blijkt dat de bomen met geringe
kosten in stand kunnen worden ge-
houden. Kosten die gerekend kunnen
worden tot het normale, inmiddels
achterstallige onderhoud. Wij verzoe-
ken de raad, nu de levensvatbaarheid
van beide bomen duidelijk is aange-
toond in te stemmen met het voorstel
voor het handhaven van beide bo-
men. Naar onze mening is dat ook
meer in overeenstemming met het tot
op heden gevoerde gemeentelijke be-
leid inzake het verlenen van kapver-
gunningen", zo sprak mevr. Vos.
De heer W. Voortman (PvdA) zei tij-
dens de discussie dat de PvdA fraktie
de aktie van de bevolking zeer heeft
aangesproken.

De raad besloot vervolgens het colle-
gevoorstel met zeven stemmen voor
en zes tegen (CDA) de bomen te
handhaven en daarbij tevens het idee
van de heer Tjoonk over te nemen om
het restant van de zes mille te gebrui-
ken voor nieuwe aanplant. De heer
Lichtenberg feliciteerde de raadsle-
den aan de overkant van zijn tafel met
de overwinning maar zei er wel bij dat
het CDA geen enkele verantwoording
voor deze bomen neemt.
De heren Bosch (PvdA) en Groen
(VVD) blij dat de bomen blijven staan
gaven de heer Lichtenberg formeel

gelijk bij Fs uitleg dat het raadsbe-
sluit van 17 december uitgevoerd had
moeten worden of ingetrokken had
moeten worden. "Dat klopt", zo gaf
burgemeester Vunderink toe, waar-
na de raadj^sloot alsnog het "oude"
raadsbesl^Pn te trekken.

Nieuwbouw samenwerkings-
school Kranenburg
De raad stelde donderdagavond een
krediet beschikbaar van f 915.541,-
voor de nieuwbouw van de samen-
werkingsschool Kranenburg. Dit be-
drag is gelijk aan de voorlopig door het
ministerie vastgestelde krediet. Mo-
menteel worden de totale bouwkos-
ten als volgt begroot: f775.302,- voor
de bouwkosten; f88.185,- voorde in-
richtingskosten. Voor de aankoop van
de grond en de tegemoetkoming aan
"Ratti" wegens verlegging van het
voetbalveld heeft de gemeente mo-
menteel f38.250,- betaald.

Parkeerverbod op het Hoge
Vrachtauto's van het transportbedrijf
Woltering ondervinden wanneer ze
uit de uitrit van het bedrijf komen
vaak hinder van de geparkeerde au-
to's. Het verzoek van Woltering om
voor de woonhuizen 22 tot en met 28
aan het Hoge een parkeerverbod in te
stellen, werd door de raad gehono-
reerd.
Voor een extra verkeersdrempel aan
het Wiemelink voteerde de raad
f5.500,-. Deze drempel is door de be-
woners zelf aangevraagd.
De heer A. Ploeger (PvdA) zei moeite
te hebben met het voorstel. "In princi-
pe zou je nu aan elke aanvraag moe-
ten voldoen", zo zei Ploeger. Volgens
Burg. Vunderink moetje deze drem-
pel in feite zien als het "afmaken" van
de reeds bestaande drempels aan het
Wiemelink.
De heer Vunderink zei wel dat het col-
lege voornemens is om een evaluatie
te plegen zodat het college kan bekij-
ken wat ze verder te doen staat. Overi-
gens zal genoemde verkeersdrempel
zodanig gemaakt worden dat rolstoel-
patiënten er ook gemakkelijker ge-
bruik van kunnen maken.

De raad boog zich donderdagavond
ook over het voorontwerp herziening
streekplan Oost Gelderland. De heer
J. Bosch (PvdA) zei dat het met al de-
ze streekplannen net lijkt alsof er met
"lege dozen" wordt geschoven. Ten
aanzien van de aktiviteiten voor de
agrarische bedrijfsbebouwing ver-

zocht Bosch het college erop toe te
zien dat de zaak niet uit de hand gaat
lopen.
Burg. Vunderink onderschreef deze
opvatting. "We moeten inderdaad erg
voorzichtig zijn". De gemeente kan
ten behoeve van onderhoud van
kleinschalige landschapselementen
subsidie krijgen. Naar aanleiding van
vragen van de heer H. Tjoonk (WD)
antwoordde de heer Vunderink dat ei-
genaren ook voor subsidie in aanmer-
king kunnen komen wanneer ze het
onderhoud zelf uitvoeren. Op indica-
tie van mevr. Aartsen (CDA) zei bur-
gemeester Vunderink dat de gemeen-
te inderdaad op dit punt wat meer
voorlichting moet geven.

Overname
onderhoud zandwegen
Zoals bij de begrotingsbehandeling
reeds ter sprake is geweest toonden de
frakties zich verheugd dat de gemeen-
te Vorden het onderhoud van zand-
wegen gaat overnemen. De aanwezi-
ge beplanting en pootrechten worden
niet door de gemeente overgenomen.
De heer H. Tjoonk (WD) was dolge-
lukkig dat de raad thans het besluit
heeft kunnen nemen.

De heer Lichtenberg (CD/^plviseer-
de het college niet te lang te wachten
met de uitvoering. "Kan het niet in ei-
gen beheer, dan maar uitbesteden",
zo sprak Lichtenberg.
De raad besloot verder om Jp^aststel- *
ling van het sociaal kulture^Program-
ma 1986 nog even aan te houden.
Mevr. Aartsen (CDA); E. Branden-
barg (WD) en W. Voortman (PvdA)
hadden nogal wat "vraagtekens" over
de toepassing van de subsidieverorde-
ning. Binnenkort komt één en ander
eerst weer in de commissie Sport &
Cultuur op tafel.

Het agendapunt "Delegatie bevoegd-
heid tot verkoop van perceeltjes open-
baar groen" werd eveneens door de
raad aangehouden.

Het totaal bedrag voor het door Delta
Groenbouw te verrichten werkzaam-
heden zal f 148.000,- bedragen. Vol-
gens de offerte had dit f 232.000,-
moeten zijn. Er moet dus bezuinigd
worden. Een van de bezuinigingen
kon gevonden worden doordat enige
werkzaamheden vrijgesteld bleken te
zijn van BTW. Ook zullen diverse
werkzaamheden moeten vervallen,
terwijl het college de beide voetbal-
clubs "Vorden" en "Ratti" wil verzoe-
ken het onderhoud van de sportvel-
den, behoudens het maaien en hetbe-
zanden van de velden zelf uit te voe-
ren.
Men wil de beide verenigingen hier-
voor 1000 gulden als tegemoetkoming
verlenen. De raad ging akkoord met
de voorstellen maar is toch bang dat er
door deze bezuinigingen bepaalde
werkzaamheden zullen blijven liggen.

"Ik vrees dat U in de toekomst nog wel
eens met verzoeken om aanvullende
kredieten bij de raad zult terugko-
men", zo spak de heer M. Groen
(WD). "De vrees deel ik niet", zo
luidde het antwoord van wethouder
Geerken. Mevrouw Aartsen (CDA)
en de heer E. Brandenbarg (WD)
vonden de duizend gulden aan de bei-
de voetbalclubs een "ongebruikelijke
wijze van subsidieren".

Vergoeding raadsleden
De raad had donderdagavond met
één agendapunt geen enkele moeite
namelijk het vaststellen van de ver-
goeding en tegemoetkoming in de on-
kosten van de raadsleden voor 1986.
In toaal ontvangt een raadslid per jaar
f4000,- dat wil zeggen f3076,- voor
de werkzaamheden en f925,- voor de
onkosten.

Problemen van Ten Have
kost gemeente alsnog
47.000 gulden.
De gemeenteraad van Vorden ging
afgelopen donderdagavond nog
een poosje in besloten zitting ver-
der. De gemeente Vorden had van
het vorig jaar in de problemen ge-
raakte bedrijf Ten Have nog een
vordering van f 86.753,-. Een be-
drag dat deze firma aan de gemeen-
te Vorden verschuldigd was voor
het bouwrijpmaken van een per-
ceel bouwterrein.
Toen ten Have door Technostaal
Schouten werd overgenomen
bood laatstgenoemde aan de
schuldeisers van ten Have aan om
45 procent van de schuld te beta-
len. De raad van Vorden besloot
het aanbod van Technostaal te ac-
cepteren en ontvangt daarvoor
ruim 49.000 gulden. Niet alleen zijn
verschillende bedrijven door pro-
blemen van ten Have gedupeerd.
Het kost de gemeente ook nog
eens 47.000 gulden!

POLITIERAPPORT
Reebok aangereden
De heer H. uit Vorden had op de
Hackforterlaan een aanrijding met
een reebok. De bok kwam zwaar ge-
havend in de berm terecht, met een
schot uit een dienstpistool van de
Rijkspolitie werd het dier uit zijn lij-
den verlost. De auto van H. ontkwam
niet aan enige schade.

Uitgehongerde reiger
Mevr. S. van de Hamsveldseweg at-
tendeerde de Rijkspolitie op de uitge-
hongerde en verkleumde reiger aan
de Zellezijk. De Rijkspolitie bracht de
vogel naar het vogelasiel in Gorssel.

Poging tot inbraak
Vorige week donderdag is gepoogd in
te breken in een woning aan het Els-
hof. De dader trachtte het nachtslot te
slopen. Vermoedelijk is hij gestoord in
zijn "werkzaamheden". Een buurman
heeft die nacht wel lawaai gehoord.
Uit de woning wordt niets vermist.

Gemeentepolitiek
Maandagavond 10 maart wordt er in zaal De Herberg een avond gehou-
den over gemeentepolitiek. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
door de Vordense afdelingen van KPO; NBvPl; Jong Gelre; ABTB;
CBTB en GMvL. De fraktievoorzitters van de plaatselijke politieke par-
tijen P.v.d.A; V.V.D. en C.D.A. zullen hun visie geven over het beleid dat
hun partij denkt te voeren na de gemeenteraadsverkiezingen. Na de pau-
ze is er een forum onder leiding van de heer H.G. Vrielink. Deze avond is
voor iedereen toegankelijk.

'Vorden een dom dorp, zo in de trant van
bij de eerste melkbus rechtsaf
(uitspraak van enkele Vordense ingezetenen in een intervieuw
afgelopen zaterdag in de Graafschapbode)

Dames Berdi, Marjan en Erica bedankt namens vele inwoners van Vorden voor
dergelijke uitspraken.
Wij denken dat ook de VW, Winkeliersvereniging, Oranjevereniging, Dorps-
centrum, Jeugdsoos enz. jullie uitspraken niet in dank hebben afgenomen.
Iedereen is op zijn eigen manier bezig om Vorden te promoten denk maar aan
o.a. Koninginnedag, Kermis, Zeskamp, Karnaval, optredens van leuke mu-
ziekgroepen in Dorpscentrum en in Horecabedrijven.
Elke plaats is niet hetzelfde doch verschillende evenementen mogen zich in
een redelijke belangstelling verheugen.
Toevallig is er voor jullie leeftijdsgroep wat minder te doen dan elders, dit
moet echter niet ontaarden in het finaal onderuithalen van de Vordense ge-
meenschap tijdens een "dom" gegeven intervieuw in de Dorpsstraat met
veel "gegiechel" (volgens verslaggever).
Veel mensen van buiten Vorden zijn jaloers op de vele aktiviteiten die er in
Vorden de laatste tijd plaatsvinden zoals een stratencross, Zeskamp, Avro's
radio programma Hollands Glorie. Hetgeen hiermee aan goodwill wordt ge-
kweekt maken jullie d.m.v. een paar "domme" uitspraken weer kapot.
Als jullie het op de Korenmarkt in Arnhem gezelliger vinden is o.k., maar laat je
ook eens zien wanneer hier in Vorden wat georganiseerd wordt. Anders is er
voor jullie maar één oplossing: Op kamers gaan wonen in Arnhem of Amster-
dam, dan hoeven jullie je ook niet meer te ergeren aan "dat domme Vorden
met z'n melkbussen".
Weten jullie toevallig ook dat vele mensen in Vorden veel vrije tijd besteden
aan het organiseren van diverse evenementen?.Zo niet, kom dan eens op be-
zoek bij die mensen en help eens wat op touw te zetten, dan kunnen jullie ook
een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Vorden. Het zijn niet alleen
middenstanders, ook jullie kunnen er bij!
Wij kregen vele reakties van mensen uit het dorp: „Moeten wij dit zomaar ne-
men"; „Daor hei ow altied druk veur emaakt"; „Als het zo moet dan moeten ze
zelf maar wat organiseren".
Deze "smet" op ons dorp zijn wij nog niet kwijt, maar wij zijn ervan overtuigd
dat de vele verenigingsmensen, en die zijn er in Vorden, gewoon doorgaan met
hun werk.
Wij kunnen gelukkig zeggen dat er in de buurt geen plaats is waar zoveel
goede verenigingen zijn en waar zoveel georganiseerd wordt.

Ingezonden mededeling

buiten verantwoording

van de redaktie

AAN DE INWONERS
VAN VORDEN,

Zoals u elders in deze editie kunt le-
zen, mogen de twee kastanjebomen
voor de N.H. kerk blijven staan. Sinds
januari 1985 zijn enkele inwoners ac-
tief bezig geweest te pleiten voor het
behoud van deze bomen.
Daar is het niet bij gebleven: onafhan-
kelijke instanties waren bereid de ka-
stanjes te onderzoeken en hun bevin-
dingen vast te leggen in een rapport.
Met name de rapporten van de Bo-
menstichting waren van grote beteke-
nis. Hiermee zouden de leden van on-
ze gemeenteraad een besluit kunnen
nemen op basis van deskundigheid.
De afgevaardigden van de V.V.D. en
de P.v.d.A. hebben dit dan ook ge-
daan.
Door het organiseren van een handte-
keningenactie werd iedereen bij het

probleem betrokken. Mede dank zij
de inzet van een klein comité, de ge-
weldige medewerking van onze mid-
denstand en de bijdragen van de pers,
werd deze actie een groot succes.
De vóórstemmers in de raad wisten
zich gesteund in hun standpunt door
een grote hoeveelheid handtekenin-
gen. Handtekeningen, 2359 in getal,
die spontaan werden gezet door men-
sen die wilden pleiten voor het be-
houd van de twee karakteristieke ka-
stanjebomen.
Die betrokkenheid en de spontane,
positieve reactie doen een mens (en
een paar bomen) goed.
Langs deze weg wil ik iedereen harte-
lijk bedanken voor de inzet die heeft
geleid tot het behoud van ons aller ka-
stanjes.

Namens: de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden, Mevr. G .M. Vos-Wijn en Dhr.
J.X.M, van Laake:
G.T. Terpstra,
Mispelkampdijk 30
7251 DC VORDEN.



Pastoor JA. van Zeelst OFM
25 jaar priester
Woensdag 12 maart a.s. zal het vijf en twintig jaar geleden zijn dat de huidige pastoor van de RJK. parochie
te Vorden tot priester werd se wijd. Als zesde kind uit een ge/in van zeven trad de jubilaris, geboren in de
Bommelerwaard, in Ammerzoden, als negentienjarige jongeling in de Orde van de Franciscanen Minder-
broeders. Zyn eerste studie volgde hy in Hoog-Cruts (Slenaken). In Venray deed hy de Philosofiese stu-
die, van 1957 tot 1959 voltooide hy in Alverna-Wychen de theologische studie. Op 12 maart 1961 werd hy
tot priester gewyd. In de jaren 1961/62 liep h ij vervolgens pastorale stage in Maastricht. Eerst in Nymegen
en later in Stoutenburg by Amersfoort werkte hy vervolgens tot 1967 als administratief medewerker aan
het Centraal Instituut van de Minderbroeders. In de jaren daarna tot 1981 was hy verbonden als medewer-
ker aan het Provincelaat.

Ruim negen jaren was hij ook secreta-
ris van het dekenaal centrum te Weert.
Vanaf l mei 1981 is hij werkzaam als
pastoor te Vorden. Van 1969 tot 1985
was hij tevens lid en adviseur van het
landelijk bestuur van de Franciscaan-
se lekenorde (v/h Derde Orde).
Ook was hij een viertal jaren lid van de
werkgroep Roermond Landelijk Pas-
toraal Overleg. Ook was hij in de jaren
1962 tot 1981 werkzaam als weekend-
assistent-pastor in Loil bij Didam,
Hoevelaken, Ospel en Heeze.
Ruim dertien jaar was hij penning-
meester van de Commissie Theologi-
sche Oriëntering van missionarissen
op vakantie, in welke functie hij ruim
twee duizend missionarissen heeft
ontmoet.
Zijn de werkzaamheden in den lande
wat afgenomen in Vorden en in zijn
parochie is de jubilaris nog steeds een
ijverig persoon. Zo is hij bestuurslid
van de SADOG (School adviesdienst
Oostelijk Gelderland), lid van het So-

ciaal Café, Vorden, bestuurslid van de
Openbare Bibliotheek, lid van het
Vredesplatform Vorden, adviseur van
de Bejaardesoos, terwijl hij op zijn
eentje iedere maand een lijvig Paro-
chie-nieuws uitgave verzorgt.
De jubilaris heeft nog twee broers die
in de Franciscaanse Orde zijn. Een
broer is pastoor in Zaltbommel, een
ander is verbonden aan het Chr. Fran-
ciscaans Instituut voor het Nabije
Oosten. Hij is bezig met de bestude-
ring van de bronnen Oud Christelijke
groeperingen, met name de Kopten.
Op verzoek van de jubilaris is de vie-
ring verplaatst naar zondag 6 april.
Een commissie, bestaande uit de da-
mes A. Klijn-Tenwolde, T. Tolkamp-
Groot Kormelink en de heren A. Eij-
kelkamp en A. Hartelman wil gaarne
de feestviering begeleiden. Zondag 6
april begint met een plechtige Eucha-
ristieviering in de Christus Koning
kerk. Daarna wordt de jubilaris een re-
ceptie aangeboden in "'t Pantoffeltje".

De commissie heeft een rekening
(36.64.51.685) bij de Rabobank geo-
pend voor de inzameling voor een ca-
deau, welk cadeau men gaarne tijdens
de receptie wil aanbieden. Een cadeau
dat zeker de waardering zal uitspre-
ken voor het zeer vele werk wat de ju-
bilaris in de bijna vijfjaren dat hij in
Vorden werkt, heeft verzet.

Want de jubilaris is een bezig baasje,
want ook zijn functies binnen de paro-
chiegemeenschap zijn vele. Om er en-
kele te noemen: voorzitter kerkbe-
stuur, lid Parochie-raad, president
kerkkoren, lid bezoekersgroep, gees-
telijk verzorger Villa Nuova en de
Wehme, parochieel en dekonaal me-
dewerker MOV, lid schoolraad Oost-
Gelderland, lid van Raad van Kerken,
lid liturgisch beraad Raad van Kerken,
lid Liturgisch beraad, lid Pastores
Convent, om van de vele werkgroe-
pen in het parochiele leven maar te
zwijgen.

Vordens dameskoor
Voor de ledenvergadering van het
Vordens Dameskoor bestond een
goede belangstelling. Sekretaresse
mevr. Boers blikte nog even terug op
het afgelopen jaar, waaruit bleek dat
het koor vele malen een optreden
heeft verzorgd voor een bejaarden- of
verzogingstehuis. Vordens Dames-
koor bracht dan een afwisselend zang-
en bont programma. Mevr. Eggink,
penningmeesteresse van het koor
maakte gewag van een klein batig sal-
da. Mevr. Klootwijk die deze avond
als bestuurslid afscheid nam kreeg
van de voorzitster mevr. Groot Ob-
bink een attentie aangeboden.
Mevr. Vlogman zal de vakature in het
bestuur vervullen. Besloten werd om
ook dit jaar weer een reisje te maken.
De kontaktavond zal in oktober aan-
staande plaatsvinden.

Geringe belangstelling
kulturele avond
De griep was vrijdagavond spelbreker
bij de kulturele avond die de geza-
menlijke standsorganisaties in de
Herberg te Vorden organiseerde. De
afdeling Vorden van Jong Gelre,
GMvL en de Plattelandsvrouwen or-
ganiseren ieder jaar een dergelijke
bijeenkomst.
Dit keer had mpn mevr. van der Wal
uit Doesburg uitgenodigd. Deze 76-
jarige dame was vorig jaar op bezoek
geweest in China. Aan de hand van
dia's vertelde zij de aanwezigen wat zij
daar gedurende drie weken heeft
meegemaakt. Zij slaagde erin haar
reisavontuur op een "smakelijke ma-
nier te brengen zodat een ieder wat
meer inzicht kreeg in de leefgewoonte
van de Chinezen.

BFj ons in d'n Achterhoek
Al zo'j 't soms neet geleuven, an alles kump un ende, zowaar an de kol-
dugheid wao'w un maond mooi las van heb ehad. 't Wodd'n ok hoge tied
want de meesten begon 't knap te veveel'n, eiken dag 't zelfde weer, daor
wöd un mense maor mierug van. Wi'j meugt dan wel 's foeteren op un
reagenbuije, 't schient veur un mense toch wel goed te wean. Un betjen
afwisseling he'j now eenmaol neudug.

Kiek maor nao 't schaatsen, bi'j 'n heeln hoop was de aadugheid t'r now
vedan wel af, meschien ok wel umdat t'r altied knap kold an was. Maor ja,
zolange d'r nog gin warm ies is uutevonn'n zu'w dat wel holl'n.

't Veurdeel van zo'n langen winter is wel da'j nao 'n hof gin ummekiek'n
heb. An 't roet hoef i'j ow neet te steurn en veur 't snuujwark is 't dan
haos te kold umme d'r nog met plezier an te wean.

Maor met 't veurjaor kump dan 't wark weer an. Alles zal oaver un paar
wekke weer uutloop'n tot de grote kastanjes midd'n in 't darp too, me-
schien nog meer deur de politiek dan deur de gang van de natuur. Zo
geet de weald altied maor wieter: veurjaor, zommer, harfs en winter zon-
der da'w d'r iets an hoef te doen of kont veranderen.

Da's wat anders met zo'n stuksken in de krante, 'n stuksken plat zoas dit.
Op de kop af tien jaor he'j elke wekke un stuksken "bi'j ons in d'n Achter-
hook" in dizze krante können leazen, soms toppers, soms floppers. Veur
beide soorten breg 't toch elke wekke wel 't neudugge wark met en ok
de tied bu'j d'r an kwiet. Tied wao'j ok wel 's un keer wat anders met wilt
of mot doen. Daorumme is dit veurlopug 'n lesten. Meschien dat, at
Contact in de ni'je behuuzing zit, d'r nog wel 's weer wat uut de penne
rolt maor dat zie'j dan van zelf wel. Zolange mo'j 't maor doen zonder un
stuksken "plat", bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Graafschaprijders
De toercommissie van de "Graaf-
schaprijders" organiseert op maan-
dagavond 10 maart om 19.45 uur in
zaal Schoenaker een bandeninforma-
tieavond. De heer P. Singelenberg van
de firma "Michelin" zal deze avond
zijn theoretische en praktische kennis
aan de leden van de "Graafschaprij-
ders" overdragen.

Vollfbal Dash
Uitslagen Dash teams: Dames: ABS l
- Dash l 1-3; Sp. Deventer - Dash 2 1-
3;Dash2-SVS33-0;Dash3-Boeme-
rang 2 0-3; Vios 3 - Dash 4 2-1; Bruvoc
4 - DaJfc 2-1; DVO 5 - Dash 6 0-3;
Dash TWruvoc 5 1-2.
Meisjes: MAK Dash l - Epse l 3-1;
MCT Dash - Boemerang 2-1.
Heren: Dash 2 - Voorwaarts l 3-1;
Dash 5 - Boemerang 4 0-3.
Jongens: B WIK - Dash 1-2; Dash -
WIK 3-0.

B.V. Kranenburg
De uitslagen van de afgelopen weken
gespeelde competitiewedstrijden zijn
als volgt: Kranenburg l - VOP 132-35;
De Zwaan 2 - Kranenburg 2 38-32;
Kranenburg 3 - Ons Genoegen 3 29-
37; VOP 4 - Kranenburg 5 37-33; Kra-
nenburg l - De Keu l 34-37; Kranen-
burg 2 - De Keu 4 33-38; De Keu 3 -
Kranenburg 3 38-33; KOT 2 - Kranen-
burg 4 34-36; Kranenburg 5 - De Ruif 2
25-37.

EERSTE STAP IS GEZET, VW VOORZITTER NICO VAN GOETHEM:

'Blij dat burg. Vunderink
bouw bungalowpark ziet zitten9

"Uit een gesprek met burgemeester Vunderink is mij gebleken dat deze achter de plannen staat om in
Vorden een bungalowpark te bouwen. Het college is er in principe uit zodat de raad binnen niet al te lan-
ge tijd een voorstel kan verwachten. Tevens zal de haalbaarheid van de plannen bij G.S. worden getest".
Deze woorden tekenden wij op uit de mond van de plaatselijke voorzitter van het VWde heer Nico van
Goethem.
Samen met onder meer het streek
VW; de KNOV; de Vordense winke-
liersvereniging heeft van Goethem
namens de VW zitting in de begelei-
dingscommissie Toeristisch plan Vor-
den. Burgemeester Vunderink han-
teert de voorzittershamer in deze
commissie.
Volgens van Goethem die overigens
de naam van de belegger die in Vor-
den 300 bungalows wil bouwen in dit
stadium nog niet wil noemen, is er
nog geen overeenstemming bereikt
over het zwembad en het sportpark.
Van Goethem: "Ik ben echter opti-
mistisch. Ik twijfel er dan ook niet aan
of men komt hier wel uit. Het ge-
meentebestuur en ook wij als VW ei-
sen van de belegger dat een zwembad
aanwezig moet zijn. Een zwembad
toegankelijk voor iedereen", aldus van
Goethem.
Voor de gemeente Vorden zou het
een goeie zaak zijn wanneer het
zwembad in partikuliere handen over-
gaat, mits er natuurlijk waterdichte af-
spraken worden gemaakt. (Ons in-
ziens is de Stichting Zwembad in de
Dennen eigenaar, Red.). Het huidige
zwembad "In de Dennen" kost de ge-
meente jaarlijks een kwart miljoen. De
belegger wil, als de plannen doorgaan

van het huidige bad een "zwempara-
dijs" maken.
Van Goethem is trouwens van me-
ning dat de combinatie bugalowpark/
zwembad het geheel rendabel zal ma-
ken.

Golfbaan
"Daarnaast ligt er nog een aanvraag
van een particulier die in de direkte
omgeving van het toekomstig bunga-
lowpark een golfbaan wil aanleggen
met 18 holes. Deze golfbaan staat los
van het bungalowpark.
Het huidige gemeentelijk sportpark,
waar de voetbalvereniging "Vorden"
haar domicilie heeft zal bij het ge-
noemde project dienst doen als dag-
recreatie.
De Vordense rijvereniging "De Graaf-
schap" heeft onlangs in overleg met
de belegger een stuk terrein aan de
Hamelandweg gekocht. De rijvereni-
ging wilde nl. met het oog op de toe-
komst een stukje zekerheid.
Volgens van Goethem heeft de be-
wuste belegger ook duidelijk plannen
met de ruitersport. Men moet de
mensen in het bungalowpark toch wat
te bieden hebben", zo luidt de visie.

Werkgelegenheid
Van Goethem onderstreept nog-
maals dat hij bijzonder is ingenomen
met het standpunt van burgemeester
Vunderink. "Het college deelt onze vi-
sie dat het landschappelijk schoon er
zeker niet op achteruit zal gaan. Een
ander belangrijk punt is de werkgele-
genheid. Het bungalowpark en de
dagrecreatie plus de uitstraling daar-
van naar de plaatselijke middenstand
toe geeft aan zeker 65 personen werk.
Dit zijn niet zomaar loze cijfers. Wij
hebben een onafhankelijk instituut
een berekening laten maken en die
kwam tot dit getal. Mede daardoor
heeft burgemeester Vunderink een
positief geluid laten horen", aldus van
Goethem.
De Vordense VW heeft het middels
genoemde begeleidingscommissie
ook voor elkaar gekregen dat er langs
de route van de Achtkastelentocht
een vijftal picknick plaatsen aangelegd
worden. De subsidie is inmiddels toe-
gezegd. Ook de toezegging van de be-
wegwijzering ligt bij het VW bestuur
op tafel. Het kamperen bij de boer
krijgt in Vorden een ruimere faciliteit.
Geïnteresseerden kunnen kontakt
opnemen met het VW bestuur.

De maandelijkse klaverjas-drive in
zaal Schoenaker werd met 5980 pun-
ten winnend afgesloten door de heer
R. Doornink.

De heer Schroër werd met 5907 pun-
ten goede tweede. Me^fcLenselink
was met 5782 punten de^reste dame.
De poedel ging ditmaal voor 3421
punten naar mevr. Gerritsen. De vol-
gende klaverjasavond is op vrijdag 21
maart.

Sursum Corda staat dit jaar
in het teken van de opleiding
De Chr. Muziekvereniging "Sursum Corda" gaf dit weekend de laat-
ste twee uitvoeringen van een totaal van drie. Een drietal uitvoerin-
gen zyn al verschillende jaren noodzakelyk gezien de belanstelling
voor dit muziekgebeuren. De grote zaal van het dorpscentrum was al-
le avonden tot vrijwel de laatste plaats bezet

Dash dames
blijven winnen
De dames van de Vordense volleybal-
verenigng Dash wonnen zaterdag-
middag de uitwedstrijd tegen ABS uit
Bathmen op vrij gemakkelijke wijze
met 1-3.

De eerste set werd door Dash met 5-
15 gewonnen. In de tweede set was de
opslag bij de thuisclub beter verzorgd.
Na een spannende strijd won ABS
met 16-14. Hiermede hadden de da-
mes van ABS al hun kruit verschoten
want de derde set toonde een opper-
machtig Dash dat met niet minder van
1-15 zegevierde. De laatste set eindig-
de in 7-15. Zaterdag 8 maart speelt
Dash thuis tegen Wilp.

Rekreatieve
/wemzeskamp
In het overdekte zwembad te Zut-
phen werden zaterdagmiddag rekrea-
tieve zwemwedstrijden gehouden
waaraan door zes teams werd deelge-
nomen. Vrijwel alle teams kwamen
vanwege de heersende griep met in-
vallers uit.
De uitslag was als volgt: l. De Nymph,
Gorssel; 2. Vorden '64; 3. Duikelaar,
Laren; 4. Steenderen; 5. Twenhaars-
veld, Holten; 6. ABS, Bathmen. Door
deze zes ploegen zijn tot dusver 4
wedstrijden gehouden. Vorden staat
nog steeds bovenaan.

Zaalvoetbal Velocitas
Velocitas III heeft tegen titelkandi-
daat Pavanda V een 5-0 overwinning
behaald. Bij rust was de stand 3-0 door
doelpunten van A. Wentink, A. Klaas-
sen en H. Böhmer. De eindstand 5-0
werd na rust bereikt door twee doel-
punten van Klaassen.

Programma: maandag 10 maart Velo-
citas I - Eerbeekse Boys II en Velocitas
II - Anker II.
17 maart: Sp. Ambon II - Velocitas II;
Pandawa II - Velocitas I. Voor het be-
drijfszaalvoetbaltoernooi kan men
zich nog opgeven onder telf. 2446.

Voorzitter W.Chr. Wichers toonde
zich zeer verheugd over deze belang-
stelling. Hij deelde mede dat het een
belangrijk jaar is voor de vereniging.
"Wij zijn een levende vereniging. Dit
jaar staat bij ons in het teken van de
opleiding. Jaarlijks geven we dertig
duizend gulden uit aan de opleiding",
zo zei de heer Wjchers.
De opleiding bij "Sursum Corda"
wordt verzorgd door zes personen die
jaarlijks zo'n 40 personen "onder han-
den" hebben. Simon Hanswijk heeft
de leiding over het muziekkorps en
het jeugdkorps. De drumband en lyra-
korps staat onder leiding van Jan Hil-
ferink. Anja Meijer-Westenbrink
zwaait de scepter over de majorettes
en de mini-majorettes. De minirettes
en mini-minirettes hebben Riet Len-
selink-Kettelerij als leidinggevend
persoon. Bernard Wunderink is de
tamboer maitre en Berdie Lenselink
de hoofdmajorette.
Sursum Corda bood bij de uitvoering
een gevarieerd programma dat begon
met een optreden van het muziek-
korps. In totaal werden acht muziek-
stukken gespeeld. Je kunt wel zeggen
van alles wat. Zo onder meer het num-
mer "Versailles" van F. Lancen, een
Frans nummer bestaande uit vier de-
len. 'The rapsody from the low coun-
tries" van H. van Lijnschoten was een
vrolijk nummer waaraan het korps ge-
zien het enthousiasme zelf ook veel
plezier beleefde. Verder bestond het
programma uit The Blue tango, waar-
na Leo van Zandvoort soleerde op de
klarinet. Het korps besloot met de pit-
tige mars "Get in" van C.H. v.d. Bergh.
Dirigent Simon Hanswijk verruilde
nu van orkest. Bij het optreden van
het jeugdorkest was ook hij de diri-
gent. Simon Hanswijk verzocht het
publiek om een applaus voor Ab
Schouten die ook veel tijd in de oplei-
ding van de jeugdleden steekt. Het
jeugdorkest speelde een tweetal num-
mers.
Hierna kwam het showelement om de
hoek kijken. De verschillende majo-
rettegroepen bij "Sursum Corda"
droegen een belangrijk steentje bij tot
het welslagen van deze avonden. De
circa 40 meisjes (van groot tot klein)
waren zeer enthousiast bezig.
Aan de kledij was veel aandacht be-
steed. Het werd dan ook een werve-
lende show van dans en twrillen. Het
publiek genoot er zichtbaar van. Tus-
sen de bedrijven door werd voor het
doek een show met lichtbatons gege-
ven.

Het muzikale gedeelte werd besloten
met een optreden van de drumband
en het lyrakorps onder leiding van
G.J. Hilferink die ook de arrangemen-
ten heeft gemaakt voor een aantal
nummers zoals 'Tico Tico", de mars
Marie-Louise. Een fraaie Mexican
medly.
Eddy Lammers die blijk gaf uitste-
kend met de xylofoon over weg te
kunnen zorgde voor de arrangemen-
ten bij het nummer "Demasiado Co-
razon". Een temperamentvol Hon-
gaars nummer besloot het optreden
van de drumband en het lyrakorps.

Vordens toneel
de moeite waard
Vrijdag- en zaterdagavond gaf "Vor-
dens Toneel" na afloop van de muzi-
kale show van de muziekvereniging
"Sursum corda" een uitvoering van
het blijspel in twee bedrijven getiteld
"Een mandje eieren".
Het stuk speelde zich afin de woonka-
mer van een Haagse flat waar het
echtpaar Cor de Meet en zijn vrouw
Wietske (resp. gespeeld door H.
Boersbroek en J. Peppelman) en hun
dienstmeisje Truus (W. Stokkink) zich
opmaken voor de komst van de chef
van Cor de heer Fijn van Draet (H.
Hilferink) en zijn echtgenote en freule
(W. Bogers).
Cor die deed natuurlijk zijn uiterste
best om bij zijn baas in een goed
blaadje te komen want promotie leek
hem wel. Om dit doel te bereiken had
hij zich dermate financiële hoogstand-
jes veroorloofd dat het wel mis moest
gaan. Cor had onder andere geld ge-
leend van een rijke weduwe mevr.
Gerritsen (H. Vreeman) om daarmee
een dure auto te kopen en om zo-
doende nog meer indruk te maken.
Dit mislukte echter grandioos want de
chef van Cor had het rare gedrag van
zijn ondergeschikte al gauw door. Veel
hilariteit en dwaze situaties waaraan
de aanwezigen hun hart konden opha-
len.
De stemming werd verhoogd toen
neef Tinus uit de Achterhoek (ge-
speeld door H. Wullink) ten tonele
verscheen. Hij zorgde ervoor dat ook
dit blijspel een happy end kreeg.
Vordens toneel onder regie van Henk
Holsbeeke speelde het toneelstuk op
vlotte wijze. Het team was tekstvast
en had zelf voor de decors en de ko-
stuums gezorgd. Voor de grimering
zorgde H. Jurriens terwijl G. H ilferink
het geluid voor zijn rekening nam.

/



Laat uw stem
niet verloren gaan!

Stem bij
volmacht

lijst 1
Inlichtingen:

Telefoon 1427

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

S Kies de
Keurslager

de 3e week
voordeel-

strippenkaart

3 t/m 8 maart
500 gr. verse worst
500 gr. speklapjes

f7.98
UW VOORDEEL f 3,50

KEURSLAGER

VLOGMAN, ™„ v

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

BEDANKT BOSCH
BEDANKT PLOEGER
In dezelfde geest gaan we ver-
der.
PvdA LIJST 2.

17 JAAR?

Nu theorieles voor
auto of motor (per comp.)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Gevraagd: woonruimte
met vrije opgang, keuken en
douche.
Tel. 05752-3514.
Liefst na 18.00 uur.

Te koop: ruime keuze dekrijpe
Gr. Y. B-plus beren.
J.H.SCHULENBORG,
Groenloseweg 64,
(tegenover café Menting)
Ruurlo. Tel. 05739-210.

Zaterdag 8 maart
HANENVERKOOP door
het Vordens mannenkoor
t.b.v. 50 jarig jubileum.

Te koop: z.g.a.n. Peugeot
heren racefiets, met 10 ver-
sn. derailleur, framemt. 63 cm.
Prijs f 500,-.
Tel. 05752-2001.

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UÏTERWEERD B.V.
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523
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AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Ons rundvlees
een klasse apart

Geef een gezond beleid de beste kans
Stem daarom op de WD

Geldig
t/m 12 maart

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BïefStllk 250 gram 5,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Priklapjes 14,95
Baklapjes 18,95
Roomsnitsels
6 halen 4 betalen

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebr.
Varkensrollade
150 gram 1.95

Fijne
leverworst
250 gram 1,65

maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per k l 9,90

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

ARKT
AANBIEDING

Slavinken

4 betalen

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Pampa schijven
5 halen 4 betalen

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90
Bij 1 pond gehakt gratis kruiden.

Alle gekruid gehakt i n C
per kilo f f «f w

Jerij jan rodenburg
PSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Voor soepele hantering
van verordeningen

en regels!

PORTUGAL
Rabobank
Portugal informatie-avond
met een dia-show en
info stands

Rabobank i. s. m. Portugees
Verkeersbureau, Arke, Hotelplan,
KLM en TAP/Air Portugal.

19 maart a.s.
plaatsbespreking

raadszetels
Reserveer voor

PvdA Lijst 2

Stereo racks
3 compleet met boxen

6éo CTSJ^öl vanaf

599,-
Kleuren TV
keus uit meer
dan 30 modellen
vanaf

699,-
Ignis wasautomaat
Nu

749,-
Diepvriezer
215 liter nu

599-

BAAK
ELEKTRDNIKA

EMMERIKSEWEG 46.

Ook voor reparatie en antenne bouw
Telefoon 05754-264

Leren hoogfront-
schoen met speelse
uitsnijdingen voor
'n luchtige prijs.

J nu noogmode
'eren fietsschoen
vol dartele per-
'oraties in davere

lentekleuren. Ook
ae Prijs telt:

Maten 36-42

Maandag 10 maart a.s.
Schouwburg Lochem, Oosterwal 22.
Aanvang 20.00 uur
Toegangskaarten a f 3,50 (incl. kop koffie)
verkrijgbaar bij de RABOBANK.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

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

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

nog een plaatsje vrij is. Gewoon doen!

FOTO-STUDIO HANS TEMMINK
HENGELO

Spa/straat JOa - telefoon 05753-2386

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als+t om hinderen gaat..
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Extra

De Hamové-film „Leo Lont, de neef
van James Bond" wordt wegens enorm
succes, nogmaals 2x gedraaid en wel op
maandagavond 10 maart en dinsdaga-
vond 11 maart in zaal Concordia te
Hengelo Gld.

De makers zullen a.s. zaterdag 8 maart in
het programma "Tineke" van Veronica te
zien zyn, waarin dan tevens 'n stukje uit
de film te zien zal zjjn.

IN VOGELVLUCHT

• Oranje Commissie Medlertol
De Oranje Commissie „Medlertol"
die geen leden heeft, heeft net als vo-
rig jaar een gezellige avond in petto.
Op vrijdagavond 7 maart a.s. is er weer
een verwerpingsavond bij Café Eijkel-
kamp waar vele prijzen in de wacht
kunnen worden gesleept, zoals kren-
tebroden, koeken, haantjes en taar-
ten, met o.a. balgooien, sjoelen, spij-
kerslaan, schieten en natuurlijk rad
van avontuur.
Dit is de eerste aktiviteit na het nieuw-
jaarsbal op 11 januari j.1. dat zich op
een grootte en oergezellige drukte
mocht verheugen. Ook is men al weer
bezig met de voorbereidingen te tref-
fen voor het jaarlijkse volksfeest dat
op 4 en 5 juli zal plaatsvinden.
Op 28 juni is er voor iedereen de tradi-
tionele avond oriëntatie wandeling.
Voor de maand augustus heeft men
een fietspuzzeltocht op het program-
ma staan.
Een buurtschap vol aktiviteiten voor
jong en oud.
Zie advertentie.

• IVN-lezing over vogels
De vogels beginnen weer te zingen,
want de lente is in aantocht. Tijd om te
gaan luisteren naar een dialezing van
Aleid Jansen uit Arnhem. Hij be-

schikt over een uitgebreid geluidsar-
chief van het zingen van vogels en kan
er boeiend over vertellen. Deze IVN-
lezing wordt gehouden op dinsdag a.s.
(11 maart) in Zaal Bousema in Lo-
chem. Alle belangstellenden zijn wel-
kom.

• Vastenactie
R.K. School voor Techniek en Am-
bacht.

De commissie vastenactie organiseert
ook dit jar weer verschillende aktivi-
teiten t.g.v. een project in de derde we-
reld.
Deze actie is van start gegaan op
woensdag 26 februari jl. De leerlingen
werden op deze dag geïnformeerd
over 't project door father Hans Burg-
man, een father van Mill-Hill.
Hans Burgman werkt met Hans Wen-
nekes (oud leraard van onze school)
aan het project: "Parking Boys" in
Pandipierri (kisimu - Kenia).
Om dit project financiële steun te ge-
ven zullen een 2-tal acties worden
georganiseerd.
Op donderdag 13 maart a.s.: Fancy-
Fair, Rommelmarkt: 's middags voor
de leerlingen en 's avonds voor ouders
en belangstellenden en lessenmara-
thon, twee klassen krijgen gedurende
24 uur achter elkaar les. Deze klassen
zorgen zelf voor sponsors, die een be-
paald bedrag voor deze prestatie over-
hebben. De lessenmarathon begint
op donderdag 13 maart om 8.30 uur en
eindigt op vrijdag 14 maart 8.30 uur.

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.

Iedere 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.

VRTC elke woensdagavond trainen in het
Dorpscentrum.

6 mrt.: Bejaardenkring Vorden.
6 mrt. Jong Gelre meespeeltheater van

prov. KPJ en CPJ zaal Wildebeest
te Doetinchem

7 mrt. Jong Gelre regio volleybal
Dorpscentrum

10 mrt. Jong Gelre politieke avond met
GMvL en NBvPL in de Herberg

13 mrt. Ledenvergadering St. Deldense
Buurtfeest

14 mrt. Jong Gelre volleybal
Dorpscentrum

15 mrt. Dropping St. Deldense
Buurtfeest

22 mrt. dansavond café Eijkelkamp
22 mrt. Jong Gelre provinciale binnen-

sportdag in de Hanzehal Zutphen
24 mrt. Jong Gelre A.J.K. gespreksavond

Dorpscentrum

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

GEVRAAGD
MÉÉR KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN
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AVQ • DOET
wat écht nodig is A

avo

Een handicap betekent: extra afgekeurd.
Daarom vragen wij méér kansen op sociaal contact,
werk, studie, vorming, wonen, vervoer, recreatie, enz.
Vraag informatie, word lid: AVO-Nederland,
antwoordnr. 201,3800 VB Amersfoort.
Tel.: 033-635214.

Winterpremie
f 50,- per man per dag

voor binnenschilder- en
behangwerk

Maak er nu gebruik van nog t/m 21
maart. Voor nadere inlichtingen.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

Rqvereniging
"De Graafschap"
De Vordense rijvereniging en pony-
club "De Graafschap" houdt zater-
dagavond 8 maart in zaal Bakker haar
jaarlijkse feestavond. Eigen leden zul-
len deze avond verzorgen. Bovendien
kan een dansje worden gemaakt met
muziek van Hans Böhmer.

DAMMEN
Sneldamkampioenschap
van Gelderland 1986
In Wamel werd zaterdag gespeeld om
het Sneldamkampioenschap van Gel-
derland. Gerrit Wassink en Henk
Ruesink hadden zich via de distrikts-
wedstrijden geplaatst voor de finale:
Wieger Wesselink kreeg een plaats
vanwege zijnjuniorenkampioenschap
van vorig jaar.
Wesselink eindigde met 20 punten als
6e, 6 punten achter kampioen Gerard
Jansen. Hij plaatst zich hiermee wel
voor de landelijke finale.

Henk Ruesink speelde een prima
toernooi, maar verloor enkele malen
simpel, wat hem een goede klassering
kostte. Hij werd toch nog 7e met 17
punten. Gerrit Wassink eindigde als
12e met 12 punten.
Bij de junioren werd Henk Hoekman
10e met 13 punten uit 15 wedstrijden.

Onderlinge kompetitie
J. Masselink - G. Wassink 0-2; H.
Graaskamp - H. Hoekman 0-2; B. Nij-
enhuis - J. Koerselman 1-1; B. Hid-
dink - S. Wiersma 0-2; J. Hoenink - H.
Klein Kranenbarg 1-1; J. Slutter - G.
ter Beest 1-1; H. Berenpas -T. Janssen
0-2; G. Brummelman - B. Breuker 0-2.

Adverteren kost
geld...

Niet adverteren
kost meer

geld!!!
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FOTO-
STRIP-

over het
maken van
foto's
in de lente

v We leven gelukkig in een land waar de seizoenen een grote invloed
hebben op het dagelijkse leven. Daar sta je meestal niet bij stil,

maar mensen die in warmere delen van de wereld hebben gewoond zijn
altijd weer blij dat de natuur hier elk jaargetij een ander gezicht heeft.
En als je dan ook nog graag fotografeert, kun je vooral in de lente je hart
ophalen. Het eerste advies is dan de dag te plukken oftewel elke foto-
kans te benutten. Wie denkt dat het in de natuur straks misschien nog,
mooier wordt en dus wacht met er op uit te trekken, ontdekt soms dat-ie
de mooiste fotokansen voorbij heeft laten gaan.

In het vroege voorjaar zijn er bloeiende sneeuw-
klokjes die om een foto van dichtbij vragen. Ook de
wilgenkatjes zijn fotogeniek, vooral als u (door een
goed standpunt te kiezen) de lichtval maximaal be-
nut. Wanneer u dia's maakt is het zeker de moeite
waard eens een serie foto's te maken van het uitko-
men van een kastanjeknop. Elke dag een opname
vanaf precies hetzelfde standpunt levert een leuke re-
portage op van zo'n klein natuurwonder.

Bloemenfoto's worden vaak van dichtbij genomen,
en daarbij is o.a. een voorzetlens een goede hulp. Dit
lensje stelt u in staat van korte afstand toch scherpe fo-
to's te maken. Het is dan wel van belang extra nauw-
keurig scherp te stellen op wat u het belangrijkste
vindt. Immers, de scherptediepte is op zo'n korte af-
stand gering. Er zijn nog meer mogelijkheden om van
dichtbij scherpe foto's te maken; uw fotohandelaar
kan u alles over deze macro-fotografie vertellen.

Adverteren

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404
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