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N.C.V.B. afd. Vorden
Op de vergadering van maart hield Dr. A.
Hoogerwerf, uit Zutphen, een inleiding
over: Wat is lijden? De manier waarop dr.
Hogerwerf dit onderwerp behandelde was
verrassend. Er kwamen aspecten aan het
licht, waar de meeste dames nog nooit op
deze manier bij hadden stilgestaan. De pre-
sidente, mevr. den Ambtman, dankte de
spreker, onder aanbieding van een boeken-
bon, voor de wijze waarop dit moeilijke on-
derwerp ter sprake had gebracht.
Ze wees de dames aan het eind v.d. avond
nog op o.a. de Stille tocht, de rondleiding in
de Bibliotheek op 29 april en het reisje naar
de Vinkenweide op 8 juni .
De volgende bijeenkomst is op 20 april, de
dam,es Kern zullen dan dia's vertonen over
de natuur en bevolking van Zuid-Afrika.

Oprichting
"Vrouwen in WD",
afd. Vorden
Om de vrouwen in de WD bewust te ma-
ken van hun politieke keuze, is het initiatief
genomen "Vrouwen in WD", afd. Vorden
op te richten.
Het is een onderdeel van de WD-afdeling
Vorden. De belangstellenden bepalen zelf
de onderwerpen, waarover gediscusieerd
zal worden en waarvoor een spreker
(spreekster) zal worden gevraagd.
Wanneer, na enkele bijeenkomsten, geble-
ken is van een vast aantal belangstellende,
wordt uit hen een klein bestuur gekozen
om de organisatie van bovenstaande zaken
te behartigen.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij:
mevr. M. Emsbroek-Huig, tel. 2738.

Engelse dansgroep te gast
bij "De Knupduukskes"
De Vordense boerendansgroep "De Knup-
duukskes" had gedurende de Paasdagen
bezoek van een Engelse dansgroep uit
Crawly, een plaatsje in de buurt van Lon-
den. De kontakten ontstonden het afgelo-
pen zomer toen een Engelse toeriste een
boerenbruiloft van "De Knupduukskes"
bijwoonde.
De Engelse groep bestaande inklusief mu-
zikanten uit 28 personen werden bij leden
van "De Knupduukskes" ondergebracht.
Zaterdagmiddag werd dankzij de aanspan-

ning "In de Reep'n" een rijtoer door de om-
geving van Vorden gemaakt. Zaterdaga-
vond was er een gezamelijk opreden bij
bar-bodega 't Pantoffeltje, waarvoor een
behoorlijke publieke belangstelling be-
stond. "De Knupduukskes" traden alle-
eerst op met onder andere een klapdans:
Almelose Kermis en Wie goat met zien al-
len noar Hoksebargen toe. De gasten uit
Engeland openden met "De zwarte grap",
een dans voor dames, terwijl de heren een
Schotse zwaardendans ten beste gaven.
Het Engelse programma bestond voor het
merendeel uit Volksdansjes. Na de pauze
traden beide groepen nog een keer op.
Zondagmiddag hebben de gasten van
overzee een bezoek gebracht aan Bronk-
horst, terwijl 's avonds het Paasvuur in Bor-
culo werd aanschouwd. In de loop van
dinsdagmorgen werd de terugreis naar En-
geland aanvaard.

Woningen
Tot half 1985 zullen geen woningwetwo-
ningen aan de bewoners worden verkocht.
Het lijkt de gemeente Vorden maar ook de
woningbouwvereniging „Thuis Best" niet
raadzaam het woningbezit te versnippe-
ren, gezien de geringe contingenten voor
woningwetwoningen in de nabije toe-
komst. Ook de hogere overheid adviseert
niet langer tot verkoop over te gaan.
Voor herbestrating van de Banenkamp in
Kranenburg en van de Industrieweg in
Vorden wordt 55.000 gulden gevraagd.
Voor het houden van kindervakantiespe-
len in 1982 door de Stichting Sociaal Kultu-
reel Werk wordt een bedrag van 2.250 gul-
den ter dekking van het tekort gevraagd.
Ook zal moeten worden gekozen uit diver-
se mogelijkheden die het college aandraagt
voor besteding van een batig saldo van
511.000 gulden.

Afval... onze zorg
Dinsdag 27 april 1982 wordt er in café Bou-
sema, Zutphenseweg 35, Lochem een
bijeenkomst gehouden. Het onderwerp is
"Afval... onze zorg".
Zowel industrieel als huishoudelijk afval
groeien ons boven het hoofd. Toch zouden
wij zelf iets aan dit probleem kunnen doen
of voorkomen. Het Instituut voor natuur-
beschermingseducatie (I.V.N.) roept u op
deel te nemen aan deze bijeenkomst waar
aan de hand van dia's een discussie gehou-
den zal worden.
Kom ook met uw ideeën voor de dag. An-
deren kunnen er plezier van hebben.

Jaarvergadering onderling
paardefonds
In zaal Schoenaker hield het Onderling
Paardenfonds Wildenborch en Omstreken
W.A. haar algemene ledenvergadering,
welke goed werd bezocht.
1982 bleek voor het fonds een gunstig jaar
te zijn geweest. 416 paarden werden in de
verzekering genomen. In slechts 15 geval-
len moest het fonds overnemen resp. uitke-
ren.
Bij de verkiezingen werd het bestuurslid
A.G. Gotink uit Vorden herkozen, in
plaats van de heer H.J. Klein Haneveld
(niet herkiesbaar) werd benoemd de heer
A.B. Bargeman uit Warnsveld. Commissa-
ris J. Lenselink uit Vorden werd als zodanig
herkozen.
Ingevolge de nieuwe statuten dient het be-
stuur uit vijf personen te bestaan. Ruim
tachtig jaar bestond dit uit vier personen.
Aan het slot van de vergadering werd be-
sloten het bestuurslid W. Groot Nuelend
in het ziekenhuis een bloemetje te zenden.

Voorzitter T.G. Harkink betrok in zijn slot-
woord speciaal de heer H.J. Klein Hane-
veld, achttien jaar het fonds als commissa-
ris had gediend, hem werd een Welkoop-
bon aangeboden.

Eierzoekwedstryd
op de Kranenburg
Kranenburgs Belang hield voor kinderen
op l e Paasdag de zo zoetjes aan traditionele
eierzoekwedstijd. Hoewel het weer zich
niet van haar beste zijde liet zien, was het
toch zo dat de kinderen tussen de buien
door en nog wel in het zonnetje de chocola-
de en kippeeitjes hebben kunnen zoeken.
Voorzitter R.P. van der Berg reikte na
afloop de gewonnen prijsjes uit, terwijl de
kinderen in zaal Schoenaker nog werden
getracteerd.
De uitslagen: gedeelde eerste prijs Mario
Roelvink en Judith v. Meerwijk (Utrecht).
Tot 7 jaar. 1. Nancy Rutgers, 2. Christiaan
Nijenhuis.
8 jaar en ouder: l. Robert Bos. 2. Mare Sue-
ters.

Paasvuur
2e Paasdag werd op het Hoetinkhof een
paasvuur ontstoken. De heer Boerstoel
blies een nummer op zijn trompet alvorens
het vuur werd ontstoken. De Werkgroep
Leefbaarheid Vorden had met behulp van
de padvinders, gemeente en de Vordense
boomkwekers een stapel hout bijeen ge-
bracht. Nadat Boerstoeljr. het lied „God zij
de Glorie" ten gehore had gebracht werd
het vuur gedoofd. Ruim 150 bezoekers wa-
ren aanwezig. De politie verleende haar
medewerking. Dat 't gebeuren voor het
volgend jaar voor herhaling vatbaar is
bleek wel uit de vele reakties, een goed idee
om oud^kbruiken in ere te herstellen.
Misschi^Jcan men in samenwerking met
't WVeii de „vereniging Oud Vorden" een
en ander groots opzetten.

Vord
kul

krijgt sociaal
l medewerker

De Stichting Sociaal Kultureel werk Vor-
den wil per l september 1982 een sociaal
kultureel werker of werkster aantrekken.
Waar deze zal worden gevestigd is nog niet
bekend. Hierover is overleg gepleegd met
de Stichting Dorpscentrum.
Voor het aantrekken van deze part-time
kracht wordt gerekend op 30.000 gulden

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: v r i jdagvan 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Afsluiting van de Brandenborchweg i.v.m.
reconstructiewerkzaamheden
In verband met herstraatwerkzaamheden
zal de Brandenborchweg gedurende de pe-
riode 13 april tot en met 7 mei 1982, of zo-
veel korter of langer dan nodig is, in ver-
band met uit te voeren werkzaamheden,
voor alle verkeer in beide richtingen geslo-
ten zijn. De omleiding van het verkeer zal
naar gelang de voortgang der werkzaamhe-
den per wegvak geschieden en door ver-
keersborden worden aangegeven.

Verleende vergunning voor een collecte
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft voor de periode van 19 april tot
en met 24 april een collectevergunning af-
gegeven aan het Astma fonds.

Verkeersstudie; onderdeel omleiding door-
gaande verkeer.
Gezien de nog te ontvangen nadere advie-
zen van Rijkswaterstaat kan dit onderdeel
van de verkeersstudie niet in de raadsver-
gadering van april aanstaande aan de orde
komen. Wanneer dit punt wel aan de orde
komt dan zal dit onder deze rubriek ver-
meld worden. Naar verwachting zal dit nu
de raadsvergadering van mei aanstaande
worden.

Vergadering raadscommissies
De commissie voor financiën vergadert op
dinsdag 20 april 1982 om 19.00 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meerde volgen-
de punten:
— beschikbaar stellen van een krediet voor
het verder bouwrij p maken van gronden op
het industrieterrein en in Kranenburg;
— verzoek d.d. l maart 1982 van de Stich-
ting Sociaal Cultureel Werk te Vorden om
subsidie voor het aantrekken van een part-
time sociaal cultureel werker (ster).
— verzoek d.d. l maart 1982 van de Stich-
ting Sociaal en Cultureel Werk te Vorden
om subsidie in de kosten van het organise-
ren van vakantiespelen in 1982;

_y

— beschikbaar stellen van een krediet voor
de vervanging van een minitrekker en een
kooimaaier van gemeentewerken;
- bestemmen batig saldo gemeentewer-
ken 1980.

De commissie voor sport c.a. vergadert op
dinsdag 20 april 1982 om 20.00 uur in de
boerderij nabij het kasteel Vorden. Tijdens
deze vergadering komen onder meer de
volgende punten aan de orde:

— verzoek d.d. l maart 1982 van de Stich-
ting Sociaal Cultureel Werk te Vorden om
subsidie in de kosten van het organiseren
van vakantiespelen in 1982;
— verzoek d.d. l maart 1982 van de Stich-
ting Sociaal Cultureel Werk te Vorden om
subsidie voor het aantrekken van een part-
time sociaal cultureel werker (ster).
— bestemming batig saldo gemeentereke-
ning 1980.

De commissie voor algemeen bestuur c.a.
vergadert op woensdag 21 april 1982 om
19.30 uur in de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meerde volgen-
de punten:
— rapportage:
a. schrijven van het Gewest Midden IJssel
inzake de vaststelling van de rekening 1980
van het Gewest door Gedeputeerde Staten
van Overijssel;
b. schrijven van het Gewest Midden IJssel
inzake de vaststelling van de rekening 1980
van de Districts Geneeskundige Dienst
door Gedeputeerde Staten van Overijssel;
c. schrijven van het Gewest Midden IJssel
inzake de vaststelling van de rekening 1980
van de Brandweersamenwerking door Ge-
deputeerde Staten van Overijssel;
— beleidsnota verkoop woningwetwonin-
gen;
— bestemming batig saldo gemeentereke-
ning 1980.

Voor de openbare commissievergadering
gelden de volgende regels:

Het publiek kan zich tien minuten, onmid-
delijk voorafgaande aan de opening van de
vergadering, bij de voorzitter of de secreta-
ris van de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt waaro-
ver men het woord wil voeren. De gelegen-
heid te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van de eigenlijke agenda be-
gint.

De voorzitter kan elke spreker, indien dit
naar zij n oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
een ieder de stukken ter visie liggen in zo-
wel het gemeentehuis als de openbare bi-
bliotheek aan de Dorpsstraat te Vorden.

Publikaties ingevolge de Wet Arob: verleen-
de bouwvergunningen
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
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. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
- Aan de heer A.J. Kevelam, Het Hoge l te
Vorden voor de bouw van de helft van een
dubbel woonhuis aan de Hoetinkhof nr.
82.
- Aan de heer G.J.M. Cruysen, Het Gulik
14 te Vorden voor de bouw van de helft van
een dubbel woonhuis aan de Hoetinkhof
nr. 80.

per jaar aan kosten. Omdat het nu gaat om
de aanzet wil het college van B&W van Vor-
den hiernaast een startsubsidie verlenen
van 5.150 gulden. Op 27 april komt dit in de
gemeenteraad.

Politieberichten
Ongeval parkeerplaats Dorpskerk
Mevr. A.J.C.D. uit Dieren wilde op 2e
Paasdag achteruit rijdende de parkeer-
plaats verlaten. Zij bleek echter verkeerd te
hebben geschakeld. Inplaats van achteruit
ging zij flink vooruit en botste toen op de
auto van de Vordense mevr^^H.S.O.
Deze auto vloog vervolgens ̂ Hdie aanrij-
ding op de auto van G.S., di^oor de klap
tegen de trottoirband werd gedrukt waar-
door de gehele wielbasis werd ontzet. Er
ontstond veel materiele schade. De kraan-
wagen sleepte 2 auto's weg.

Getuigen gevraagd
Op de Zutphenseweg ter hoogte van De
Boggelaar heeft een vrachtwagen 2 rollen
dakleer verloren. Een tweetal automobie-
len zijn vervolgens op die rollen geknald en
beide zwaar beschadigd. De rijkspolitie
verzoekt de bestuurder van de vrachtauto -
die vermoedelijk niets bemerkt heeft - als-
mede eventuele getuigen zich te melden.

Aanrijding op Het Hoge
Op zaterdag j.1. werd de 12 jarige M. de G.
op de kruising Raadhuisstraat/Het Hoge
geschept door de auto bestuurd door H. de
W. uit Apeldoorn. Dr. Sterringa verleende
hulp en konstateerde lichte kneuzingen.

Inbraak by juwelier
In de nacht van 8 op 9 april hebben inbre-
kers zich toegang verschaft tot de etalage
van juwelier Siemerink aan de Zutphense-
weg. Middels een trottoirband werd de ruit
vernield en het aanwezige hekwerk open-
gebroken. Er werd voor ongeveer f
15.000,- aan gouden en briljanten sieraden
gestolen. Diezelfde nacht werd aan de
overzijde radio Dekker met een bezoek
vereerd. Vermoedelijk is men hier in de
werkzaamheden gestoord: een ruit werd er
hier uitgenomen.
De recherche heeft met speurhond onder-
zoek ingesteld.

Bom gevonden
Bij grondwerkzaamheden op een akker
aan de Rietgerweg werd een 50 cm. lange
bom gevonden. De E.O.D. uit Culemborg
werd gealarmeerd. Onderzoek wees uit dat
het een 50 cm lange raket-vliegtuigbom be-
trof van een Engelse makelij.
De bom kon niet meer vervoerd worden;
ter plaatse tot ontploffing gebracht sloeg
het een krater van 1,80 meter diepte.

bromfietsen
De Rijkspolitie heeft opnieuw een tweetal
bromfietsen uit het verkeer genomen die
bleken te zijn opgevoerd. De afwijkende
delen werden in beslag genomen, terwijl
de berijders een proces-verbaal kregen.

Snelheidscontrole Kranenburg
Van tijd tot tijd worden er op de Ruurlose-
weg onder Kranenburg fotografische snel-
heidcontroles gehouden door de Rijkspoli-
tie.
In de maand maart werden in controle-tijd
192 automobielen geregistreerd. 17 pro-
cessen verbaal werden uitgereikt; 9,3%van
de automobilisten rijdt dus te hard. Eén
zelfs harder dan 120 km., terwijl de toege-
stane maximum snelheid 80 km. per uur is.

Vakantie-adressen-register
Nu zo zoetjes aan de grote vakanties weer

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

naderen kunnen zij die met vakantie gaan
aan de rijkspolitie opgeven wanneer men
haven en goed verlaat. En op welk adres in
Vorden de rijkspolitie eventueel de sleutel
van uw huis kan verkrijgen. Let wel: de
rijkspolitie zelf neemt geen sleutels in ont-
vangst.
Het betreffende pand wordt dan ook opge-
nomen in de surveillance-dienst.

Feestavond
Kranenburgs belang
Deze feestavond, gehouden in zaal Schoe-
naker, werd druk bezocht. De toneelver.
Krato voerde met veel verve en vaart het
blijspel "Goossen en Moossen in dozen"
op. Na afloop kregen spelers en speelsters
een dankbaar applaus. Na de verloting
volgde een geanimeerd bal, dat tot in de
kleine uurtjes duurde. Een geslaagde
avond van de buurtvereniging.

Bedryfs-zaalvoetbaltoer-
nooi
Op zaterdag 29 mei organiseert z.v.v. Velo-
citas een Bedrijfs-zaalvoetbaltoernooi in
Sporthal "De Kamp" te Hengelo. Vanaf he-
den kan men zich inschrijven bij: Jan Leeg-
stra, Hoetinkhof 157, Vorden. tel. 2735.
Het inschrijvingsgeld dient gelijktijdig te
worden voldaan.
Er kunnen max. 12 teams deelnemen. Slui-
ting inschrijftermijn zaterdag 15 meia.s.Er
zal gestreden worden om een wisselbeker,
beschikbaar gesteld door "De Herberg".
Winnaar van het vorig jaar: SORBO!

Kranenburg wint
dameszaalvoetbaltoernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging "Velo-
citas" organiseerde in de sporthal een zaal-
voetbaltoernooi voor dames teams. Hie-
raan werd door zes teams deelgenomen.

Uiteindelijk kwamen de ploegen van Kra-
nei\burg en de "Ducks" van de zwem- en
poloclub) in de finale. Dit werd een vinnige
strijd die met het kleinst mogelijke verschil
1-0 door de Kranenburg werd gewonnen;
2. Ducks; 3. De Herberg; 4. De Boonk; 5.
Arendsen-Bulten; 6. Klaassen.

Evangeliesatiecomnüssie
Zondag 18 april a.s. wordt een samen-
komst gehouden uitgaande van de Evange-
liesatiecommissie in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden. Ds. L. Schuurman uit Arnhem zal
spreken over het onderwerp: "Pasen en
Pinksteren op één dag".

Medewerking verleent Het Aaltense Man-
nenkoor onder leiding van de heer E. Kui-
pers. Er zal gecollecteerd worden voor
"Bartimeus".

GEBOREN: geen
ONDERTROUWD:
A.E.J. Dekkers.
GEHUWD: geen
OVERLEDEN: geen

H. Lammers en

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
zondag 18 april - Beloken Pasen 10.00 uur
ds. J.C. Krajenbrink. Bediening Heilige
doop. 19.00 uur ds. Schuurman uit Arn-
hem. Gezamenlyke Open Deur-dienst
m.m.v. Aaltens koor.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 18 april 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra
gezinsdienst 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
zaterdag 17 en zondag 18 april J.G. Knip-
pers Eibergen, tel. 05454-1543 en A.H. v.d.
Akker, Doetinchem tel. 08340-44427.

WEEKEND/A VOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 17 en zondag 18 april dr. Waringa
tel. 1277. Tevens de komende week avond
en nachtdienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 17 en zondag 18 april dr. Vaneker
tel. 2432. Boodschappen s.v.p. zoveel mo-
gelijk op zondag tussen 9.3010.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende consulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

TAFELTJE DEK JE
Memvr.TakkenkampTel. 1422. Graag bel-
len voor 9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst, tel. 2072
Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

i
OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Allen, die op zo hartverwar-
mende wijze met ons hebben
meegeleefd, tijdens haar ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder en
oma

JOHANNA POTERMAN
NIJENHUIS

betuigen wij hiermee onze
welgemeende dank. Uw deel-
neming was ons een grote
steun.

A. Poterman
kinderen en kleinkinderen

Warnsveld april 1982

Te koop: Fiat 127 bj. '74. Circa
200 cement tegels en circa
125 weide palen en 1 dames-
fiets.
Burg. Galleestraat 46
Vorden. tel. 2288.

Voor een goed stuk ondergoed
zowel voor dames, heren als
kinderen o.a. ten Cate certi-
form en Certifit en ook voor
heel degelijk katoenen inter-
lock naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN - TEL 05752-197

Gevraagd hulp in de huishou-
ding, halve dag per week.
Brieven onder nummer 5-1
Bureau Contact.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
rv-servlce
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Paardrijden. Stoeterij de Hes-
senkamp. Kerkhoflaan 5. Vor-
den. tel. 1737.

Hebt U leuke spulletjes voor de
Pretty Markt?
Bel dan 2407 en het wordt elke
1 e zaterdag van de maand bij U
gehaald.

Te koop: jonge konijnen
Het Hoge 19, Vorden.

Rolluiken
de compleetste zonwering le-
veren wij in verschillende kleu-
ren en met alluminium en
P.V.C, lamellen.

ROLLUIKEN
bieden bescherming tegen
* kou - sneeuw - vorst - storm

en regen
* inkijk en geluid
* inbraak
* hitte en licht inval
Voor showmodel: informatie
en gratis plaatsing:

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, Vorden.

Autorijschool
„Oortgiesen"

Het adres voor een goede en
voordelige rijopleiding. Infor-
meer
Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.

Te koop: huisraad etc.
Donderdagmiddag 1 5 april en
vrijdagmiddag 16 april, na 1
uur.
Margrietlaan 10, Vorden.
Tel. 1496

Te koop: vlakke cement dak-
pannen, 3 blauwe golfplaten
153 cm, 2 bergroeden è 5 m.
Circa 30 bamboe bonenstok-
ken, oliekachel met 200 l.
tankk, gemengde oude stal-
mest.
Tel. 05752-1412

Op vrijdag 16 april in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden" te Vorden om 11.45 uur
„tekenen wij voor elkaar"

GERARD HORSTING
en
WILMA BREUKER

Daarna gaan wij naar de Sint Antoniuskerk
te Kranenburg waar om 13.00 uur ons hu-
welijk zal worden bevestigd door pastoor J.
van Zeelst.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Wij gaan wonen:
Ruurloseweg 90, 7255 MB Hengelo

GERARD LURVINK
en

ANJA PEPPELMAN

gaan DV trouwen op vrijdag 23 april 1982
om 9.45 uur in het gemeentehuis „kasteel
Vorden" te Vorden.

De kerkelijke huwelijksinzegening is om
10.30 uur in de Gereformeerde kerk te Vor-
den door de weieerwaarde heer ds. J. Zijl-
stra.

Gelegenheid tot feliciteren is er van 15.00
tot 17.00 uur in zaal Concordia, Raadhuis-
straat 36, Hengelo (G.).

Hengelo, Margriethof 24
Vorden, Kerkhoflaan 3

Toekomstig adres:
Ruurloseweg 14
7255 DH Hengelo (G.).

In plaats van kaarten

Zaterdag 24 april zijn wij 121/2 jaar ge-
trouwd.
U bent welkom op onze receptie van 14.30-
17.00 uur in Café-weg restaurant „De Bog-
gelaar", Vordenseweg 32 Warnsveld.

AJ. BRANDENBARG
Y. BRANDENBARG-VAN OEVEREN
Jaap, Jochem en Peter.

Warnsveld, april 1982
Geesinkweg 4.

In plaats van kaarten

Op zaterdagmiddag 24 april tussen 4 en 6
uur in hotel Bakker houden onze ouders

THIJS EN TINE HARING-KOETSIER

een receptie, ter gelegenheid van hun 50 ja-
rig huwelijk.

U allen is zeer hartelijk welkom,

de dochters Haring.

AFWEZIG
N.J. EderiS, tandarts

Vrijdag 16 april. Maandag 19 april, Vrijdag 23
april en Maandag 26 april.

Voor spoedgevallen:

Tandarts W.F. Haccou, tel. 1908
Tandarts W. A. Houtman, tel. 2253
Tandarts H.H.J. Vaneker. tel. 3372.

Op woensdag, 28 april a.s. bijeen-
komst "Vrouwen in WD", afd. Vor-
den.
Onderwerp: Gemeente politiek
Spreker: de heer H. Bogchelman
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Hotel Bakker

ledere belangstellende is van harte welkom.

Beschuit bij het ontbijt
en dan zelfgebakken
van de Echte Bakker

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat na een kort-
stondige ziekte nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader en opa

GERRIT STAPPER
echtgenoot van J. Bannink

op de leeftijd van 59 jaar.

Vorden: J. Stapper-Bannink
Hengelo Gld.: A.H. Huizinga-Stapper

RAC. Huizinga
Kitty, Sam en Linda

Ruurlo: A. van Veenhuizen-Stapper
G. van Veenhuizen
Monique en Arnold

Zutphen: I. Stapper
H. W. Straal man

7251 CC Vorden, 11 april 1982
De Bongerd 1

Liever geen bloemen

Mijn man en onze vader is opgebaard in het rouwcen-
trum Het Jebbink 4 te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag 14 april
van 19.30 tot 20.15 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 15
april om 11.15 uur in de Hervormde kerk te Vorden.
De crematie heeft aansluitend plaats om 13.00 uur in
aula 1 van het crematorium te Dieren.

Heden overleed onverwacht onze lieve zoon, broer,
zwager en oom ,

GERRIT STAPPER

in de ouderdom van 59 jaar.

Vorden:

Terwolde:

Markelo:

Enschede:

Doesburg:

Enschede:

Vorden, 11 april 1982

G. Stapper
A.H. Stapper-Harmsen
J.W. Teunissen-Stapper
J.H. Teunissen
H.G. Stapper
A. Stapper-Bannink
H. Stapper
G. Stapper-van Schelt
A.H. Schunck-Stapper
C. Schunck
J.J. Stapper
G. Stapper-Hogewey
Nichten en neven.

ZONDAG 18 APRI1

PHON

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

'Hollands glorie' l
op twee wielen! l

Met grote verslagenheid geven wij U kennis, dat na een
kortstondige ziekte is overleden ons geacht mede-lid,
de heer

J

GERRIT STAPPER

Zijn opgewektheid zal ons in dankbare herinnering blij-
ven.

Bestuur en leden Vordens Toneel

Vorden, 11 april 1982

Gazelle: Nederlands fabrikaat
voor ons Nederlands klimaat.

Stoere weer-en-wind-
fietsen. Oerdegelijk.

Toch lichtlopend.
En veiligheid voorop. Of
een Gazelle ook mooi is?

Kom kijken. Gazelle
staat er bij ons gekleurd
op! Een meeneemfolder

ligt al voor u klaar.

Toch nog onverwacht ging van ons heen ons trouwe lid

GERRIT STAPPER

Bestuur, leden
Vogelvereniging Ons Genoegen '68

l

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld. Tel. 05735-7278

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden.

Evangeliesatiedienst
op zondag 18 april om 19.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden.
Voorganger Dr. L. Schuurman uit Arn-
hem.

Onderwerp:

Pasen en Pinksteren op één dag
Medewerking wordt verleend door:

Koor: Aaltens Chr. Mannenkoor o.l.v. Dr. E Kui-
pers.
Organist: de heer D. Woudstra

De opbrengst van de collecte is bestemd voor
Bartimeus.

rectificatie
Te koop: 2 aquarellen 50x40
cm. in lijst gesign. H. Dijkjans.
tel. 05755-1218.

Woensdag 21 maart 1982
Klaverjassen en jokeren
om mooie prijzen. Aanvang
20.00 uur in de kantine. Oude
Zutphenseweg.
A.C. voetbalver. "Vorden".

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
verzorgde bediening, een
beste keuken en tóch heel
"gewone"prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDEN
Telefoon 05752-1312

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.

Laat die
voetjes
even nameten!

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Neuwvan ten Cate

bovenstebeste
Bunnies

Kcpuruli

IVMKKINK
Niamsi . id U Vonlcn I 'clcloon 05752-2.186

DE SUPER PASVORM!
ffc>4-zijdig

elastische
katoen

• sluit fantastisch aan,
volgt elke beweging

• geen zijnaden,
tekent niet af

• badstof kruisje voor
extra hygiëne

• probleemloos
wasbaar, blijft mooi

• alstailleslipof
heupslip

• in wit, skin en
champagne

Het slipje dat elke vrouw \
vanaf nu wil dragen! verkrijgbaar

bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971



'n lekker
maar 9.

'erautbier,

Ontbijtkoek
groot, 700 gram
van 1.89 voor

159
Pindarotsjes
melk of puur
175 gram
van 2.25 voor

179
Nolen sprits
pak 12 stuks
van 1.49 voor

119
Gilda droppunters
diverse soorten
250 qram
van i .98 nu voor

159
M m

Milky way
5-pack l 1 gratis
van 1.79 voor

159
Smiths
frites sticks
zout of paprika
van 1.25 voor

Q98
Felix miauw
3 soorten
blik 400 gram
van 1.49 voor

129
Kersen
op lichte siroop
grote pot 850 gr.
van 2.59 voor

Dreft afwas
grote flakon 600gr
van 2.98 voor

249
Unox smac
blik 340 gram
van 3.59 voor

Elmex
tandpasta
2 tubes +
gratis tanden-
borstel
van 6.25 voor

580
Sabrina
dames verband

maxi
pak 20 stuks
van 1.65 voor

139
M m

Tolet super
W. C. blok
van 1.98 voor

169
Cola glazen
doos a 6 stuks
van 4.35 voor

998
— Tennissokken

maat 39-45
?* ; nu 3 paar

ï <S9*T\ 750
Palmolive of
cadum zeep

] pak 3 stuks

Geldig van 15/4 - 17/4
Hamlappen
extra
500 gram 6.48
kilo

1198
Fricandeau
500 gram 6.98
kilo

12?8
Schnitsels
500gram 8.98
kilo

1K98

Geldig van 15/4 - 17/4
Nu van de koude grond!
Prachtige jonge ^*
Blad spinazie
kilo
gezonde snacks
pracht bos
Radijs O98
Forse export
Komkommer 1?5

Verse
kuiken b orst file t
500 gram

Q48
Verse
kuikenschnitzels
3 stuks

493
Verse kipburgers
met ui
4 stuki

398
Johma vleessalade
superieur
150 gram

160
Lever

gelar
ofon-

'd. 150 g r
Q99

Kalfsgehakt
J 50 gram 159

f m

Palingworst
100 gram Q99

Barstensvol sap, goed voor hand ei
pers. 20 stuks ruim 2.5 kijo _
Sinasappelen
va/encia late

Harde
Export uien
2 kilo

138
Maandag: 2 kroppen
S/a +
Komkommer

195
Dinsdag:
Pracht
Bloemkool

J98
Woensdag. Hollandse
Kas andijvie
kilo i _

168

ilsjevoor
pen krat

Blue band
halvarine
kuip 500 gram
van J .49 voor

Tarwerogge
800 gram
gratis gesneden

123
Mm
J 99

Krentenbollen
zak 6 stuks
deze week

198
Sneeuwster
gevuld met
advocaat en slag
room.
van 4.75 voor

395

Pisang ambon
fles 0.7 liter
van 14.25 voor

1295
Sonnema
Beerenburg
l liter
van 15.95 voor

Goudse kaas
belegen
kilo

1495
mm
995

Eru goudkuipje
smeerkaas
van 1.42 voor 125

Gemengde
Hangp/anten
p. stuk 3.50 nu 2 voor'^
Uitzoeken maar! leuke
Vetp/antjes
Per stuk 1.75 3 stuks

MARKTMaandag, dinsdag,
Schouder-
ka rb o na d e
kilo

Unox hamburger
blik 480 gram
van 3.45 voor Maandag

Speklappen
kilo

Huishoud
emmer
bruin, 5 liter
van 1.75 voor

De Ruyter
choca vlokken
pak 200 gram nu

Dinsdag
Verse worst
kiloGroko tuinbonen

Woensdag
Gehakt
50% varkens-

fijn, zak 450 gram
van 1.95 voor

Ariël zeepppeder
koffer
nu nog

Omo zeeppoeder
koffer
nu nog

VEENENDAAL SUPEffffiWtKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO IGLO l RUSSEN G R O F N l O G f)f) Hin 15 4 21 4'82
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In ons eigen atelier, perfekt op maat
gemaakt en 1e klas gekonfektioneerd.

voor slechts A
per meter

Deze 120 cm brede acrylkwaliteit
wordt geleverd in 9 boeiende kleuren.

Kleurecht en krimpvrij.

JOWÉ-KEUENBORG
ers.

Land- en Tuinbouw Mechanisatie
Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen -tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

GROTE
sortering tuinmeubelen, para-
sols, windschermen in diverse
dessins.

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

Voor nachtkleding zowel voor
dames als voor heren naar

CONFECTIE EN MODE

VOOR U NOG STEEDS PARAAT
ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT
IN B.M.W. EN MAZDA AUTOMAAT.

AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden, tel. 1619

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

Cttfé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler

Medler Tel. 6684

lUHIiPOKl

wij hebben de échte
duurzame en fantastische
Rockportschoenen voor u.

kom en
overtuig
uzelf bij: official Rockpondeah'i

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons
terecht met al uw vragen op het gebied van wonen
en bouwen, voor hulp bij aanvragen vergunningen
etc. U wordt direct geholpen, het kost u niets, en
U bent verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G . H . VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752 1787
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Schoolkwis Rabobanken in de
Graafschap te Winterswijk
Op woensdag 21 april a.s. zal in het Cultureel Centrum te Winterswyk de finale van
de Schoolkwis 1982 worden gehouden welke is georganiseerd door de gezamenlyke
Rabobanken in de Graafschap.
De kwis zal worden gepresenteerd door het bekende televisie-duo Judith Bosch en
Dick Passchier, terwijl verschillende artiesten de middag zullen opluisteren.

Zesenzeventig basisscholen hebben mee-
gedaan aan de voorselectie die bestond ,uit
het oplossen van een in samenwerking met
Veilig Verkeer Nederland gemaakte ver-
keerspuzzel en het afmaken van een vierre-
gelig rijmpje.
Na de jurering hebben de volgende twaalf
scholen zich voor de finalekwis geplaatst.
1. R.K.L.S. „St. Joannes", Bredevoort. 2.
Paulusschool, Eibergen. 3. Juliana van
Stolbergschool, Gelselaar. 4. J.A. de Vul-
lerschool, Gorssel. 5. St. Canisiusschool,
Groenlo. 6. Kardinaal Alfrinkschool, Lich-
tenvoorde. 7. C.N.S. Lintelo, Lintelo. 8.

Spilbroekschool, Neede. 9. Openbare La-
gere School, Rekken. 10. Willibrordschool,
Ruurlo. 11. Openbare Dorpsschool, Vor-
den. 12. L.S. „Sint Jozef', Winterswijk; en
als reserve: 13. St. Jozefschool, Zieuwent.
De scholen vaardigen ieder een panel van
vier leerlingen uit de 5e klas en hun onder-
wijzer(es) af en zullen gaan strijden om een
prijzenbedrag van f 2.500,-. Bovendien
zijn er bekers voor de drie hoogst geklas-
seerden. Alle panelleden ontvangen voorts
een herinneringsvaantje. De overige leer-
lingen van de 5e klas zullen als supporters
de kwis meemaken.

R.T.V. vierde eerste
lustrum
Op zaterdagavond 3 april hield de R.T.V.
Vierakker Wichmond een feestavond ter
gelegenheid van haar vijfjarige bestaan.
Een groot aantal leden was in het St. Lud-
gerusgebouw te Wichmond aanwezig, al-
waar voorzitter Jan Pieterse hen verwel-
komde. In zijn openingswoord duidde hij
op de stijgende lijn van de vereniging. Deze
tendens, welke zich vooral het afgelopen
jaar ontwikkeld heeft, zou langzaam maar
zeker naar de top moeten gaan leiden. Wel
zou dit een lange moeilijke weg voor de ve-
reniging worden, maar de moeite van het
streven zeker waard. Binnen de vereniging

is de sfeer ontspannen, gezellig en optimi-
stisch. Kenmerkend is de sportieve en
hechte band tussen vele leden, want velen
kennen elkaar van vroeger en vinden el-
kaar terug in de wielersport. Ook wees de
voorzitter op de toename van het aantal
jeugdleden. Door deze toename werd er
voor het eerste een clubkampioenschap
verreden onder de jeugd. Winnaar in deze
categorie werd Roelof Rispens, tweede
Mano Waarlo en derde Ria Rispens.
De feestavond werd verzorgd door enkele
leden. Eén hunner voerde een komische
eenakter op, waarbij het verleden van de
R.T.V. en enkele recente ontwikkelingen
als leidraad golden voor het verhaal. Hij
wist het publiek goed te vermaken, vooral
dankzij zijn bijzondere manier van optre-

den, waarbij hij zich nu eens van een tran-
sportfiets bediende en dan weer als een
echte coureur in een aerodynamisch wie-
lerpak door de zaal fietste.
Als hoogte punt was er een conference in
dialect, welke door Rudolf Sluier vakkun-
dig en stijlvol werd uitgevoerd. Deze Ach-
terhoekse conferencier bracht enkele leu-
ke anecdotes naar voren, waarmede hij de
zaal vooral dankzij zijn kunstige woordspe-
ling en mimiek zeer wel vermaakte. Tij-
dens de feestavond werd er nog een verlo-
ting gehouden, waarvan mevr. Rispens en
Mevr. Grotenhuis de winnaars waren.

Ratti l - Overstegen l 0-2
Ratti speelde in het begin met iets meer
overwicht. Toch wast het Overstegen dat
na een kwartier spelen op voorsprong had
kunnen komen. Berenpas beroerde de bal
in het strafschopgebied met de hand, niet
opzettelijk, er was sprake van aangescho-
ten hands. Maar de scheidsrechter wees
naar de penaltystip. De ingeschoten bal
werd keurig uit de rechterhoek geslagen
door keeper Wassink van Ratti. Toch wat
het Overstegen dat na een halfuur spelen
op voorsprong kwam. Uit een hard inge-
schoten bal van Overstegen glipte de bal
langs het lichaam van Wassink 0-1.2 minu-
ten later werden de achterspelers van Ratti
uigespeeld. Een aanvaller van Overstegen
kon vrij inkoppen 0-2. Dit was ook de rust-
stand. Direkt na rust ging Ratti in de aanval.
Na 10 minuten spelen schoot Hans van Ke-
steren ineens op het doel van Overstegen.
De keeper kon deze bal maar ternauwer-
nood tot corner tippen. Naarmate de werd-
strijd vorderde kreeg Ratti steeds meer
kansen, maar het geluk was niet mee. Een
kwartier voor tijd werd bij een uitval van
Overstegen, een speler net binnen het
strafschopgebied gevloerd. De genomen
strafschop werd hoog overgeschoten. Het

Eiken bankstellen reeds vanat 1995,-
Eethoeken - slaapkamers enz.
Verschillende kwaliteiten

Tapijt 400 breed p/m reeds vanaf 52,50

Prachtige

Tuinstoelen - tafels - parasols
per stuk stapelbaar reeds vanaf 35,00

Fa. J. KERKWIJK
Dorpsstraat 20, Ruurlo. tel. 1384

met
Televisie

reparaties
— - direct

il naar

uw vakman
.van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Souplesse
Cristall sandalen
hebben het

Er is zelfs nog meer!
$> Een verend voetbed met

teengreep.
3fc Souplesse door de califor-

nia maakwijze.
wijdtematen.

U slaagt het beste met

De betere voetbedsandaal

art. A

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

hiernavolgende spel was het aanzien niet
meer waard. Er werd veel te gehaast ge-
speeld, en Overstegen maakte zich schul-
dig door steeds de bal over de zijlijn te trap-
pen. Hierdoor kwam Ratti niet meer vol-
doende in het spel. De stand bleefO-2 in het
voordeel van Overstegen.

Uitslagen en programma s.v. Ratti
senioren: Hercules3-Ratti l 0-3: Zutphen
7 - Ratti 21-5: Ratti 4 - Hercules 71-5.
Junioren: Erica a - Ratti a 2-4: Noordijk b -
Ratti b 4-2: Sp. Neede c - Ratti c 12-0.
Dames: Ratti l - Zutphen 2-0: Ratti 2 -
DEO 2 7-0.
Programma
Ratti cl - Grol c3.
Afd. zaterdag: Ratti 2 - SKVW 3: Apel-
doorn 14-Ratti 3.
Afd. zondag: SHE 2 - Ratti l: Ratti 2 - Wit-
kampers 5: De Hoven 6 - Ratti 3.
Afd dames: Klarenbeek - Ratti l: markelo2
- Ratti 2.

Districts volleybal toernooi
Op donderdag 8 april 1982 werd het jaar-
lij kse volleybaltoernooi gehouden te Twel-
lo waaraan ook de groep Vorden deelnam.
In totaal hadden 25 teams zich ingeschre-
ven. Er werd gespeeld in 4 poules. Groep
Vorden speelde in poule D tegen Elburg,
Dronten, Nijkerk, A.T. Meldkamer en Be-
redengroep. Tegen Nijkerk werd verloren.
Verder werd van allen gewonnen.
We werden 2e in de poule. In de kruisfina-
les moesten we spelen tegen gr. Heerde.
Deze wedstrijd, waar wij tegen opzagen,
omdat Heerde een geducht tegenstander
is, wonnen wij met overdonderende cijfers.
Een van de spelers van Heerde moest met
een "ontzette pink" worden afgevoerd.
Niet dat wij dat zo leuk vonden, neen hele-
maal niet, maar het getuigt wel van onze in-
zet. Hierna moesten wij onm. doorgaan
met de wedstrijd tegen Borculo om ons in
de finale te plaatsen. Dat gelukte ons niet,
alhoewel wij ruimschoots voor hebben ge-
staan, won Borculo. Uitslag was. 1. Borcu-
lo, 2. Putten, 3. Oldebroek en 4. Vorden.
Gelijk aan vorig jaar.

Succes voor
Wieger Wesselink^
De afgelopen week werd op drie plaatsen
gestreden om plaatsing voor de Nederland-
se juniorenfmale. Twee Vordenaren te we-
ten Wieger Wesselink en Johan Krajen-
brink speelden mee in deze j^^t finales.
Hiervan heeft Wieger WesselPl zich di-
rekt geplaatst voor de finale die tussen 15
juli en 24 juli in Westerhaar wordt gehou-
den. Wesselink behaalde 11 punten, dank-
zij 4 overwinningen en drie remises. In eer-
ste instantie eindigde hij gelijk met Henk
van Klaveren uitBoskoop, maarnabarrage
mocht Wesselink de eerste plaats inne-
men. Johan Krajenbrink had het in Beilen
heel wat moeilijker. Hendrik van der Zee
uit Leeuwarden werd eerste met 10 pun-
ten. Daaronder eindigde Erik Brunsman
uit Almelo; Jacob Bosma uit Kollumer-
zwaag en Johan Krajenbrink. Een barrage
zal hier uit moeten maken wie de tweede
en derde plaats mogen bezetten. De num-
mers vier van de drie groepen maken on-
derling uit wie een tiende plaats in de junio-
ren finale inneemt.

Opnieuw de eerste klas
Een aantal dames uit Vorden hebben de af-
gelopen maanden de cursus "Ouders op
herhaling" gevolgd, met andere woorden
opnieuw de eerste klas door. Men noemt

Oranjevereniging Vorflen
Vorden heeft acteurs, schilders en ook een eigen volkslied. Wanneer de padvin-
ders-groep de vlag op 30 april heeft gehesen, zal na een welkomswoord der voorzit-
ter van de Oranjevereniging het Vordense Volkslied klinken. Uiteraard mag iede-
reen meezingen. Het worden wel alle drie coupletten!!!
Daarna zal de burgemeester zijn jaarlijkse toespraak houden, waarna gezamenlijk
het Wilhelmus wordt gezongen. Muzikale medewerking wordt verleend door Mu-
ziekver. "Concordia".
Dan zal het feest pas goed beginnen.
1. Dorpscentrum wordt aangepast jeugdprogramma georganiseerd door de Stich-
ting Jeugdsocieteit. Voor kinderen van kleuterscholen en de eerste klassen der lag-
ere scholen en de kinderen die scholen elders moeten bezoeken.
2. Orienteringsrit per fiets voor de schoolkinderen 11 t/m 14 jaar. Kinderen die
scholen elders bezoeken geldt uiteraard ook hetzelfde of er wordt een regeling ge-
troffen. Opgave op 23 april tussen 17.00 en 18.00 uur bij de heer Overmars, Hoofd
R. K. basisschool de Vordering.
3. Om 10.00 uur aangepast programma voor de kleuters (dit programma beeldt
een koninginnefeest uit waarin figuren uit sprookjesland de Koningin een cadeau
aanbieden).
De schoolkinderen zullen de nodige instructie wel ontvangen van het onderwij-
zend personeel.

Niet alleen vliegt de jeugd uit, maar ook de ouderen wordt de gelegenheid gebo-
den om aan diverse aktiviteiten mee te doen. Vogelschieten-Buksschieten-Ring-
steken per dogkar, terwijl er een gezellige markt wordt gehouden en de kermis
voor de niet te missen feestklanken zorgt.

Tegen elf uur zullen de Knupduukskes in zaal Pantoffeltje de folkloristische dans-
groepen ontvangen, o.a. uit Duitsland, Denemarken en Nederland.

De Folkloristische optocht zal gevormd worden door de dansgroepen met de Vor-
dens schooljeugd en voor iedere Vordenaar die hieraan mee wil doen met oude ge-
bruiksvoorwerpen. Wel wordt verzocht om mee te doen in ouderwetse kleder-
dracht. Voor diegenen, die het origineelst gekleed zijn, worden prijzen beschik-
baar gesteld door het Bestuur der Oranjevereniging. Een jury (speciaal gevormd)
zal de prijzen toekennen.
BEDENK IETS!!! DOE IETS!!! Mag ook in groepsverband.

Tijdens de optocht zullen er demonstraties gegeven worden door de dansgroep.
Muzikale begeleiding van de Vordense Muziekvereniging Concordia en Sursum
Corda.
Wanneer wij allen meedenken en meewerken, kan dit een geweldige optocht wor-
den!!!
Wie gaat er met de prijzen strijken??? Mee doen hè.
Laat het een echte bombarieoptocht worden!!!.

Volgende week komt de speciale feestkrant uit, waarin vermeld het volledige pro-
gramma.

Bon

Naam.

Adres.

Plaats.

Geeft zich op als lid van de Oranjevereniging voor ƒ per jaar.

(minimum ƒ 7,50).

Handtekening:

het ook wel een "Opfris cursus". De cursi-
sten waren enthousiast en willen volgend
jaar weer verder. De cursus was gesplitst in
twee delen. Mevr. Sterteveld behandelde
de Nederlandse taal, waarna meester Zee-
valkink na de koffie het rekenen voor zijn
rekening nam. Daarna algemene ontwik-
keling, zoals hedendaagse geschiedenis,
aardrijkskunde en aktuele onderwerpen.
De heer Zeevalkink heeft de dames ook
met de gemeentepolitiek op de hoogte ge-
bracht en heeft hij de dames meegenomen
naar de raadsvergadering. In Zutphen
werd een zitting van de rechtbank bijge-
woond. De laatste dag was er een excursie
naar het Stedelijk Museum in Zutphen.
Volgend jaar wil de Vrouwenraad in Vor-
den, naast de bestaande cursus, op donder-

dagmorgen startten met een nieuwe cursus
voor beginners. Inlichtingen kan men krij-
gen bij mevr. Sikkens aan de Mispelkamp-
dijk 48 (tel. 1926)

AGENDA

29 mei toernooi s.v.
5 juni toernooi s.v.
6 juni toernooi s.v.

12 juni toernooi s.v.
13 juni toernooi s.v.
19 juni toernooi s.v.
20 juni toernooi s.v.

Ratti onderling
Ratti 3e kl. G.V.B.
Ratti Veteranen
Ratti 2e kl. G.V.B.
Ratti afd. Dames
Ratti C. Jeugd
Ratti A.B. Jeugd

Te koop tuinmeubelen
Terrasstoelen in wit en bruin.
Pracht collectie kussens met bijpassende tafel-
kleedjes en parasols.
Verder tafels, parasolvoeten, relaxstoelen, strets-
bedden, Unica's, boten, slaapzakken, luchtbed-
den. Ook losse dekjes verkrijgbaar enz. enz. enz.
Voordelige prijzen.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 8.30-18.00 uur
Vrijdag 8.30-21.00 uur.
Zaterdag 8.30-12.00 uur.

„ATOMICA"
Opslag: A. Goossens,
Steenderenseweg 11, Hengelo (Gld.)
tel. 05753-2139.

Welkoop,voor betaalbaar tuinplezier!
"-—r***,. *%?«*'—

Welkoop handmaaier
Uitstekende gazonmaaier voor
een zeer lage prijs. Licht in
gewicht, eenvoudige
bediening. Maaibreedte 33 cm.
Van149,-voor

welke

Gedroogde
koemestkorrel
De beste organische mest
voor de tuinamateur. Milieu-
vriendelijk en goed voor een
gezonde groei.
In 50 liter zak van 35,75 voor

Rontani
hobby-laarzen
Rontani kunststof kuitlaars,
maten 39 t/m 46. Kleur groen
Van 23,35 voor

P._
doet z'n naam eer aan!

Prijzen incl. B.T.W. geldig t/m 17 -̂1982.

Meer dan 150 winkels in Nederland. In uw regio:

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583



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 van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Bestemmingsplan Buitengebied 1982
Wettelykc bepalingen:
Ingevolge het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning heeft iedere gemeente de plicht om - in ieder geval
voor het buitengebied - een bestemmingsplan vast te stel-
len.

Iedereen die al eens iets te
doen heeft gehad met een
bouwvergunning zal weten
dat een dergelijk plan voor het
college van Burgemeester en
wethouders criteria geeft voor
de beoordeling van een
aanvraag om zo'n bouwver-
gunning.
Daartoe is een bestemmings-
plan evenwel niet beperkt.
Met het geven van een be-
stemming is naast voorschrif-
ten voor bebouwing tevens
iets opgenomen met betrek-
king tot het gebruik van gron-
den. Dit om de doodeenvou-
dige reden dat niet alleen
door bebouwing welke niet
past binnen de gegeven be-
stemming afbreuk aan de be-
stemming kan worden ge-
daan, doch ook via een ge-
bruik dat niet past binnen de
gegeven bestemming. Als ex-

treem voobeeld: Via een gebruiksvoorschrift is het niet mo-
gelijk om een fabriekspand te gaan gebruiken als super-
markt. Wat dit voorschrift er niet dan zou - indien geen ver-
bouw noodzakelijk is - dit in principe wel mogelijk zijn ge-
weest, behoudens bepalingen terzake in de gemeentelijke
bouwverordening.
Het is dus duidelijk dat een bestemmingsplan een grote
mate van invloed heeft op de mogelijkheden die eigenaren
en gebruikers van gronden, gelegen binnen het plan, heb-
ben met hun eigendommen/bezit.

Bestemmingsplan "Buitengebied 1970"
Een bestemmingsplan wordt in principe - plicht volgens de
Wet op de Ruimtelijke Ordening - vastgesteld voor een pe-
riode van 10 jaar. De gemeenteraad van Vorden heeft aan
die plicht al eens voldaan door bij besluit van 25 augustus
1970 het bestemmingsplan "Buitengebied 1970" vast te
stellen.

Tegen dit bestemmingsplan zijn evenwel een aantal be-
zwaarschriften ingediend die uiteindelijk hebben geleid tot
een uitspraak van de Kroon op 19 maart 1975. Naast een be-
slissing op de ingediende bezwaarschriften heeft de Kroon
daarbij ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het
totale plan ambtshalve te toetsen. Alhoewel de Kroon het
bestemmingsplan bij genoemd besluit heeft goedgekeurd,
is toch aan een gedeelte van de voorschriften behorende bij
dat plan goedkeuring onthouden.

Waarom een nieuw bestemmingsplan!
Door de beslissing van de
Kroon werd het noodzakelijk
het bestemmingsplan te her-
zien. In verband met nieuwe
eisen omtrent bescherming
van natuur en landschap is
daarbij gekozen voor een tota-
le herziening (een totaal
nieuw plan dus).

Bestemmingsplan "Buitengebied 1982"
Dit heeft geleid tot het thans in ontwerp gereed zijnde be-
stemminsplan "Buitengebied 1982". Teneinde U inzicht te
geven in de toch wel lange procedure die zo'n plan volgen
moet, eerst het volgende globale overzicht m.b.t. procedu-
re.

1. Voorbereidend onderzoek door het college van Burge-
meester en Wethouders.
2. Overleg (voorgeschreven met)

a. gemeentebesturen
van aangrenzende ge-
meenten
b. Staatsbosbeheer
c. Provincie
d. Defensie
e. Landbouwschap
f. Waterschappen
e. Zuiveringsschappen.«.d. instanties,
akt in het overleg.

4. Advisering omtrent het plan door de Provinciale Planolo-
gische Commissie (hierin hebben instanties als Staatsbos-
beheer; de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening etc. zit-
ting).

5. Aanpassing plan aan advies Provinciale Planologische
Commissie.
6. Ter visie legging ontwerp-bestemmingsplan met de mo-
gelijkheid bij de gemeenteraad bezwaren in te dienen.
7. Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad.
8. Ter visie legging vastgesteld bestemmingsplan met een
eventuele mogelijheid tot indienen van bezwaren bij Gede-
puteerde Staten.
9. Inzenden vastgesteld plan aan Gedeputeerde Staten ter
goedkeuring
10. Beslissing Gedeputeerde Staten
11. Ter visie legging beslissing Gedeputeerde Staten met
een eventuele beroepsmogelijkheid op de Kroon.
12. Vigerend worden van het bestemmingsplan.

Stand van zaken nieuw plan
Het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" (ontwerp) is
thans gevorderd tot punt 4. Zodra het advies van de Provin-
ciale Planologische Commissie is ontvangen en het plan
daaraan is aangepast zal ter visie legging van het ontwerp-
plan plaatsvinden. Op dat moment bestaat voor een ieder
gedurende één maand de mogelijkheid om tegen dat plan
bezwaren in te dienen bij de gemeenteraad.
Alsdan heeft men te maken met de procedure zoals die in
de Wet op de Ruimtelijke Ordening is voorgeschreven.

Informatiemiddagen
Thans gaat het evenwel om een soort van informatie vooraf.
Om een ieder in de gelegenheid te stellen zo ruim mogelijk
geïnformeerd te worden over hetgeen het bestemmings-
plan "Buitengebied 1982" concreet voor hem of haar bete-
kent acht het gemeentebestuur het wenselijk om vooraf-
gaande aan de wettelijke voorgeschreven procedure een
soort van populaire toelichting te verschaffen.

Gedacht wordt daarbij aan in-
dividuele voorlichting gedu-
rende de woensdagen 21, en
28 april en 12 mei, telkens van
13.30 tot 16.00 uur, in de boer-
derij bij het Kasteel/Ge-
meentehuis. Daar kunt u op
die dagen vragen stellen aan
de aldaar aanwezige ambte-
naren over wat het nieuwe
)lan voor U betekent.
)aarnaast stellen wij belan-

gengroeperingen in de gele-
genheid om groepsgewijze

geïnformeerd te worden over het plan. Mocht daartoe be-
langstelling bestaan dan kan voor een afspraak contact
worden opgenomen met Af- deling I ter secretarie.

Inhoud plan buitengebied
Na de informatie over procedure en voorinspraak
volgt nu inhoudelijke informatie over het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1982"

Grens Plangebied
Het bestemmingsplan heeft
betrekking op het gehele ge-
meentegebied, met uitzonde-
ring van de kernen Vorden,
Kranenburg en Medler-Tol;
de kampeercentra De Gold-
berg, De Reehorst, de Wiens-
tjesvoort, het zomerhuis-
jesterrein Het Schapenmeer
alsmede het gebied van en
rondom de Lindense Molen.

Grondgebruik
Volgens de bodemstatistiek blijkt dat per januari 1979 ruim
tweederde van het grondgebruik van Vorden agrarisch is.
Daarnaast wordt ook een groot gedeelte in beslag genomen
door bos. In relatie tot de gehele provincie Gelderland heeft
de gemeente Vorden een hoger percentage onverharde we-
gen en een lager percentage verharde wegen, woongebied,
en industrieterein, hetgeen het landelijke karaktervan een
gemeente als Vorden typeert.

Inwoners
Per l januari 1981 kende de gemeente Vorden 7278 inwo-
ners. Hiervan waren er 4661 woonachtig in het dorp Vor-
den, 171 in Kranenburg en 2446 in het Buitengebied. Dit
laatste groep zijn dus diegenen die in de l e instantie met het
plan Buitengebied te maken krijgen.
Ca. 1/3 van de bevolking woont derhalve in het Buitenge-
bied. Hiervan bestaat ruim de helft uit agrariërs en de overi-
gen ziin niet-agrariërs.

Voor de agrarische bedrijven in het Buitengebied zijn
bouwmogelijkheden opgenomen via de toekenning van
een zgn. agrarisch bouwperceel. De binnen zo'n bouwper-
ceel opgenomen mogelijkheden zijn echter niet voor alle
Vordense bedrijven hetzelfde.

Zoals al genoemd zijn bij de totale herziening tevens de be-
langen van natuur en landschap meer tot uitdrukking ge-
bracht in het plan. Daartoe heeft een inventarisatie van
landelijke- en natuurwetenschappelijke waarden plaatsge-
vonden door een landschapsdeskundige. Diens rapport
maakt met daarbij behorende kaartmateriaal deel uit van
het plan "Buitengebied 1982".

Globaal overzicht voorschriften agrarische gebieden Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 1982 VORDEN

BESTEMMING AGRARISCH GEBIED AGRARISCH GEBIED MET
BEPERKTE BEBOUWING

AGRARISCH GEBIED VAN
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

AGRARISCH GEBIED VAN
GROTE LANDSCHAPPELIJKE
WAARDE

VERKLARING

— bestemmingsomschrijving — agrarisch grondgebruik — agrarisch grondgebruik — agrarisch grondgebruik
— behoud, beheer en/of herstel landschap-

pelijke waarde karakteristieke open essen,
zomede bodemrei iëf

— drinkwaterwingebied 2e beschermings-
zone (incidenteel) •

— behoud, beheer en/of herstel grote land-
schappelijke waarde karakteristieke open
essen, houtopstanden, zomede bodem-
relief

— agrarisch grondgebruik
— 2e beschermingsgebied drinkwaterwin-

gebied (incidenteel)

NADERE EISEN
— bebouwing op agrarisch bouwperceel A

— bebouwing op agrarisch bouwperceel B

bedrijfsgebouwen; één bedrijfswoning
G6 H10
veldschuren
G4 H6,5 «200
melkstallen
G4 H6,5 0200
ligboxenstallen
G4 H8

bedrijfsgebouwen; één bedrijfswoning
G6 H10
veldschuren
G4 H6,5
melkstallen
G4 H6,5
ligboxenstallen
G4 H8

• 200

200

•1500

— bedrijfsgebouwen; één bedrijfswoning
G5 H8

— veldschuren
G4 H6.5 ' • 200

— melkstallen
G4 H6,5 • 200

— ligboxenstallen
G4 H8 «1500

— bedrijfsgebouwen; één bedrijfswoning
G5 H8

— veldschuren
G4 H5 0100

— melkstallen
G4 H5 «100

VRIJSTELLINGEN gehoord de P.D.
— 2e agrarische bedrijfswoning
— silo's op agrarisch bouwperceel A en B
— schuilplaats mens en dier
— veldschuren en melkstallen
— overschrijding bouwperceel A en B
- hoogte gebouwen op agrarisch bouw-

perceel A

H15
G3
G4
L10

(GS:H23)*
H6
H6,5

• 50
•200

H15
G3
G4
L10

(GS:H23)*
H6
H6,5

50
200

H15
G3

L10

H10 (GS)*

(GS)*
H6 • 50*

H15
G3

L10

H10 (GS)

(GS)*
H5 • 50 (GS)'

VRIJSTELLINGEN
— overgang agrarische woning en ge-
bouwen naar woondoeleinden

WIJZIGING art. 11 W.R.O.
- vervallen bouwperceel A of B

WIJZIGINGEN ex art. 11 W.R.O. gehoord de
P.D.
— nieuw bouwperceel A

- nieuw bouwperceel B
— vergroting bouwperceel A
— vergroting bouwperceel A
— wijziging bestemming
— verbod wijziging nieuw bouwperceel A

beroepsmatige uitoefening reëel
agrarisch bedrijf
hervestiging bestaand agrarisch bedrijf

1,5 ha
bijzondere agrarische bedrijven A
bij afsplitsing woning en bedrijfs-
gebouwen i.
bij R.W. 47 en T.W. 59 indien problemen
inzake geluidshinder te verwachten zijn

— overwegend functioneel plaatsgebonden
reëel agrarisch bedrijf

— hervestiging bestaand overwegend functio-
neel plaatsgebonden agrarisch bedrijf

- •! ha

• 1,5hamax. 25%
— bijzondere agrarische bedrijven B
— bij afsplitsing woning en bedrijfs-

gebouwen
— bij R.W. 47 en T.W. 59 indien problemen

inzake geluidshinder te verwachten zijn

WIJZIGINGEN ex art. 11 W.R.O. gehoord de
P.D. en S.B.B.
— nieuw bouwperceel A

nieuw bouwperceel B
vergroting bouwperceel A

wijziging bestemming
silo's op agrarisch bouwperceel A en B
verbod wijziging nieuw bouwperceel A

— overwegend functioneel plaatsgebonden
reëel agrarisch bedrijf

— hervestiging bestaand overwegend func-
tioneel plaatsgebonden agrarisch bedrijf

- • 1 ha * •

- *- • 1,5ha;max. 25%*

bijzondere agrarische bedrijven'C
H23*
bij afsplitsing woning en bedrijfs-
gebouwen
bij R.W. 47 en T.W. 59 indien problemen
inzake geluidshinder te verwachten zijn

— Bouwperceel A = bouwperceel voor be-
drijfsgebouwen + woning

— Bouwperceel B = bouwperceel voor be-
drijfsgebouwen behorende bij een bedrijf
op een bouwperceel A

G6 — maximale goothoogte 6 m

H8 — maximale hoogte 8 m

• 50 — maximale oppervlakte 50 m2

L10 — maximale overschrijding 10 m

P.D. — Provinciale Dienst belast met agrari-
sche aangelegenheden

G.S. — na een ontvangen verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde Staten

S.B.B. - Staatsbosbeheer

mits de (grote) (natuur-) (landschappe-
lijke en) algemene waarde van het ge-
bied niet blijvend onevenredig door
het op te richten bouwwerk zal wor-
den aangetast

• — in voorschrift opgenomen

overwegend functioneel plaats-
gebonden = agrarische bedrijven waarvan
tenminste 75% van de totale produktie-
omvang in direct verband staat met de bijbe-
horende onbebouwde oppervlakten grond

R.W. 47 = Rijksweg 47 (Winterswijk-
Zutphen)

T.W. 59 = Tertiaire weg 59 (Hengelo-
Vorden) •

— overwegend functioneel plaatsgebonden
bedrijfsmatig agrarisch bedrijf

- • 1 ha;max. 25%*

- H23*



Op grond van die inventarisatie is het agrarisch grondge-
bied onderverdeeld in een zestal categorieën, te weten:
- Agrarisch gebied
- Agrarisch gebied met beperkte bebouwing (Zone van

300 meter rondom de kernen Vorden en Kranenburg)
- Agrarisch gebied van landschappelijke waarde
- Agrarisch gebied van grote landschappelijke waarde.
— Agrarisch gebied van natuurwaarde en landschappelijke

waarde
- Agrarisch gebied van natuurwaarde en grote landschap-

pelijke waarde.

De laatste twee categorieën komen slechts sporadisch voor.
Binnen die twee bestemmingen komen geen agrarische be-
drijven voor. Voorde overige bestemmingen zijn de bebou-
wingsmogelijkneden en - beperkingen aangegeven op het
globale overzicht. (Samenvat-
ting voorschriften agrarische gebieden.).
Voor de goede orde benadrukken wij bij deze dat de be-
stemming "Agrarisch gebied met beperkte bebouwing"
misschien tot misverstanden aanleiding kan geven. In prin-
cipe - en dat zal u ook blijken uit het overzicht - zijn n.l. bin-
nen die bestemming voor bestaande bedrijven dezelfde
mogelijkheden aanwezig als elders.
De kreet "beperkte bebouwing" heeft dan ook alleen be-
trekking op het feit dat nieuw-vestiging van intensieve vee-
houderij-bedrijven binnen die bestemming is uitgesloten.
Een globale samenvatting van de voorschriften voor agrari-
sche gebieden is elders in dit stuk opgenomen.

Als voorbeeld ter verduidelij-
king van het globaal overzicht
het volgende. Een agrarisch
bedrijf dat ligt binnen de be-
stemming "Agrarisch gebied"
kan op het bouwperceel A
(dat waarop ook de woning
staat) bouwen tot een maxi-
male goothoogte van 6 meter
en een nokhoogte van maxi-
maal 10 meter. Bij het "agra-
risch gebied van landschap-
pelijke waarde" is dit respec-
tievelijk 5 en 8 meter.

De mogelijkheid voor de
bouw van een tweede be-
drijfswoning bij een agrarisch
bedrijfis in principe mogelijk
binnen alle bestemmingen.
Het kunnen realiseren van
zo'n tweede woning is uite-
raard afhankelijke van de om-
vang van het bedrijf. Alvorens
een beslissing op een verzoek
daartoe te nemen moeten
Burgemeester en Wethou-

ders dan ook advies inwinnen bij de Provinciale Dienst be-
last met agrarische aangelegenheden.

Naar mate de landschappelijke waarde van het gebied ho-
ger is, zijn voor zaken als een nieuw bouwperceel en een
vergroting van het bouwperceel meer adviezen voorge-
schreven, hetgeen de zwaardere procedure onderschrijft.

Een nieuw bouwperceel klasse A is mogelijk binnen de be-
stemmingen.
- Agrarisch gebied
- Agrarisch gebied met beperking bebouwing (alleen als

het geen intensief veehouderijbedrijf betreft)
— Agrarisch gebied van landschappelijke waarde, (ook hier

alleen als het geen intensief veehouderijbedrijf betreft).

Een wijziging voor een nieuw bouwperceel mag evenwel in
principe niet worden doorgevoerd indien zo'n bouwperceel
zou moeten komen langs de Rijksweg (Winterswij k-Zut-
phen) of de weg Hengelo-Vorden. Dit in verband met de
bepalingen van de Wet Geluidhinder.

Langs die wegen is het wel mogelijk om een nieuw bouw-
perceel te creëren, doch dan zal uit een te plegen akoestisch
onderzoek moeten blijken dat geen problemen inzake ge-
luidhinder zijn te verwachten.

Bedryfsbestemmingen
Naast de agrarische bedrijven komen er uiteraard nog an-
dere bedrijven in het Buitengebied voor. Als voorbeelden
kunnen worden genoemd enkele loonwerkersbedrijven,
een meelhandelbedrijf, een tweetal houtzagerijen, horeca-
bedrijven etc. Deze van oudsher in het Buitengebied ge-
vestigde bedrijven zijn zeer gedetailleerd bestemd. Voor
elk bedrijfis op een speciale "Detailkaart" een bestemming
opgenomen, waarbij binnen het bestemmingsvlak de ma-
ximaal toegestane bebouwing is aangegeven.
Als algemeen uitgangspunt is daarbij gehanteerd een uit-
breiding van maximaal 25% ten opzichte van de aanwezige
bebouwing, echter met een maximum van 140% ten opzich-
te van de toestand in 1970.
Voor het overige hebben de opgenomen bestemmingen
betrekking op Bos - Landhuizen/Landgoederen - School
(Wildenborch) - Kerk (Wildenborch) - Gemeentehuis - Zo-
merhuisjes (nabij Hamelandweg) - Kampeerterrein -
Zwembad - Sportterrein - Begraafplaats - Drinkwaterwin-
gebied - Wegen - Water en uiteraard de overgangsbepaling
die met name de burgerwoningen in het Buitengebied re-
gelt.
Eén aspect kan in deze algemene toelichting niet onge-
noemd worden gelaten. Het betreft hier de voorschriften
inzake de uitvoering van werken en/of werkzaamheden
waarvoor geen bouwvergunning is vereist, maar een aan-
legvergunning.
Volgens het reeds geldende voorbereidingsbesluit en ook
volgens de bepalingen van het bestemmingsplan is het ver-
bodoen om zonder vergunning van het college van Burge-
meester en wethouders diverse met name genoemde werk-
zaamheden uit te voeren.

Voorbeelden van dergelijke
werken en/of werkzaamhe-
den zijn:
— ophogen van gronden, dan-
wel het storten daarop van
materialen etc.
- het gebruik, storten, depo-
neren, lozen e.d. van schade-
lijke stoffen;
- het vellen van hoog op-

gaand geboomte, beplantin-
gen, hagen, hout, struikgewas
etc. voorzover e.e.a. niet gere-

geld is, dan wel is uitgesloten van regeling in de Boswet (be-
houdens de overige uitzonderingen, zoals behorende tot
het normale onderhoud etc.)
- het aanbrengen van verhardingen (met uitzondering van
tegelpaden en tegelterassen bij woningen en andere gebou-
wen en met uitzondering van erfverhardingen en verhar-
dingen inherent aan de bestemming)
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— het graven van graven van sloten en greppels alsmede het
verbreden of verdiepen daarvan.

Dit is slechts een greep uit de diverse voorschriften met be-
trekking tot andere werkzaamheden. Er zijn meer zaken die
volgens het plan aan een vergunning verbonden zijn.

Met name gelden deze voor-
schriften voor gebieden die
zijn bestemd tot "Drinkwater-
wingebied" en/of die gebie-
den die mede zijn aangewe-
zen als tweede beschermings-
gebied drinkwaterwinning. In
verband met de bescherming
van het drinkwater zijn in de-
ze gebieden strengere eisen
met betrekking tot andere
werken en/of werkzaamhe-
den gesteld.

Samenvatting
Na lezing van vorenstaande zal het wellicht reeds duidelijk
geworden zijn dat het ontwerp-bestemmingsplan voor het
buitengebied op een belangenafweging tussen landbouw,
landschap, natuur, recreatie, infra-structuur, niet-agrari-
sche bedrijven, voorzieningen en wonen berust.
In een groot deel van de gemeente valt de nadruk op de
landbouwkundige ontwikkeling. Daarnaast zal in grote de-
len waar landschappelijke en/of grote landschappelijke
waarden aanwezig zijn rekening moeten worden gehouden
met het aanwezige landschapsschoon en de aanwezige na-
tuurwetenschappelijke waarde.
Aan de hand van de resultaten van het vooroverleg en ook
straks na ontvangst van het advies van de Provinciale Plano-
logische Commissie is en zal worden getracht naar een aan-
vaardbaar compromis te streven, hetgeen uiteindelijk zal
moeten leiden tot een definitief ontwerp-bestemmings-
plan.

Tijdschema punten 5 t/m 7 procedure
Zoals U al in het vorenstaande is meegedeeld is het wach-
ten thans op het advies van de Provinciale Planologische
Commissie. Daar de inhoud van het advies uiteraard nog
niet bekend is en daaruit mogelijk ingrijpende aanpassin-
gen kunnen voortvloeien die veel tijd in beslag kunnen ne-
men is het aangeven van een juist tijdschema, helaas nog
niet mogelijk.
Het streven van de gemeente Vorden is evenwel op gericht
om het ontwerp van het bestemmingsplan mediojuni 1982
ter visie te leggen, (punt 5 procedure). De ter visie legging -
en de mogelijkheid tot indienen van bezwaren daartegen -
duurt één maand. Na afloop van die termijn heeft de ge-
meenteraad in principe een halfjaar de mogelijkheid om
het bestemminsplan vast te stellen. Indien het voorgeno-
men schema dus gehaald kan worden zou dat betekenen
dat de gemeenteraad uiterlijk in januari 1983 het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1982" zal moeten vaststellen.
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Ook Hengelo zal m.i.v. vrijdagmiddag 16 april vanaf 15.00 uur voorzien zijn van
een

ruim gesorteerde dierenshop
o.a. * Hengelsportartikelen

* zoet- en zout water aquaria

* tropische vogels

* knaagdieren

* vijvervissen

* Hierdoor vele attracties met prachtige prijzen

* leder kind onder begeleiding 1 goudvis kado

* Bij aankopen boven 25,- een fleurige attentie.

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo (Gld.) tel. 05753-2396.

Wij gaan door met onze

Paasvakantie aanbiedingen!!
Bij een kostuum of kombinatie

EEN OVERHEMD ,„„,*„.,
GRATIS!!
KI N DER JACKS Spotgoedkoop nu 25,—

75,-maro rood - wit - zwart

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur (ook open tussen Gen 7 uur)

Bij L0GA
Boek en kantoor

Met
mijn tuin

inde
wolken

BOEK
van de
maand

Ijzersterke staaltjes.
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
priizen zijn slechts 10dagengeldig'

U zit weer goed!
Wij leveren u gloednieuwe kus-
sen, die weer jaren meegaan.
Per stel, met kwaliteits meubel-
stoffen en eerste klas Poleye -
ther interieur.

v.a. 249,- p. stel
ONZE TOPPER

RIB TAPIJT 400 cm. breed, 1 kleur

Bel even voor een afspraak en wij komen bij u. p.mtr.

L«GA
boek en kantoor
Raadhuisstraat 22,
tel. 05752-3100

TAPIJTEEINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

EEN EIGEN ZWEMBAD?
Schoolstr 17

Vorden

lel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

HAMILTON sundnapë
PRODUKTEN

Door uitgekiende dealerschappen vindt u bij ons de zonwering die u zoekt

* ZONNESCHERMEN

* WINDVASTE SCHERMEN

* TERRAS SCHERMEN

* KNIKARM SCHERMEN

* VERTICALE SCHERMEN

* MARKIEZEN

* ROLLUIKEN

* JALOUZIËN

* BALASTORES
* ROLGORDIJNEN

* RAAMHORREN

* HORDEUREN

* VLIEGEN GORDIJNEN

* VERTICALE LAMEL GORDIJNEN

Wij geven U: uitgebreide informatie d.m.v. showmodellen

vrijblijvende prijsopgaaf en gratis montage van
zonneschermen en rolluiken

•_on
international

3500 M' MEUBEL- EN TAPIJTTOONZALEN
ERKENDE BINNENHUISARCHITECTUUR
SLAAPKAMER SPECIAALZAAK —*
WONINGTEXTIEL
TAPIJT —

HELMINK B.V.
VORDEN

Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Maandagmorgen gesloten

Vrijdags koopavond SUNPOINT



'n MODE-
TOPPER

Plezierige
chintz jack
in drie-
kleurige
uitvoering
met
verborgen
kapuchon.

Zomer japonnetjes
met een smal schouderbandje
in vele modellen, stoffen en kleuren. Kijk
eens naar de prijs. U kunt er zelf
niet voor gaan zitten naaien.
Een dergelijke prijs vindt U nergens
De adviesprijs is 45,- weektopper 29,50

^' Uni dames blouses
met kant kraag en schulprand. Een
kwaliteitsblouse voor een zeer speciale
Tuunteprijs.
De adviesprijs is 35,- weektopper19,95

<*> XYS>'

»• -jar.** *
e

Kinder badstof sweaters
Een fijne sportieve sweater met korte
mouw en contrast kleuren.
De adviesprijs is 29,50 weektopper16,50

^0^ ^°

Monsieur B. Pantalon
Een fijne 100% katoenen meisjes broek
met veel ritsen. Een broek die nergens
te koop is voor deze prijs.
De adviesprijs is 59,- weektopper 39,50
India sjaals met lurex ruit

6,95
Ze zijn er weer volop de mode sjaals
met franje en lurex ruit. Wees er snel
bij want die prijs is bij ons nog steedsTuunteprijs

hebben wij Desiree!

xé^>
Dames nachthemden
in vele modellen. We hebben een grote
partij gekocht voor zeer speciale prijzen
de adviesprijs is 39,50
Bij De Tuunte zijn er nu al vanaf Tuunteprijs19,95

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

In ons uitgebreide assortiment
hebben wij vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk' zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide kollektie.

TUINSTOELEN
met extra versteviging onder de zitting.
Kleur wit of bruin. Een sterke stoel die
nergens goedkoper verkrijgbaar is.
De adviesprijs is 49,50

.ot'

Tuunteprijs 39,50 ^

CAMPING STOEL
Een fijne lichtgewicht klapstoel
met stevige bedrukte stof.
De adviesprijs is 35,- Tuunteprijs ^^?>f

Desiree
DerloDingsringen

ingen gelden van donderdag t/m woensdag

uw juwelier

qe> juwelier
siemennk
<x> opticièYi
zutphenseweg 7 - vorden

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

NOG 3 DAGEN

PAASMEUBELSHOW
Met grandioze superscherpe aanbiedingen.
Donderdag 15 april, vrijdag 16 april (koopavond), zaterdag 17 april.

Dit na
kaasrek met verstelbare planken, 2 onderdeurtjes
en 3 laden ontpopt zich tot,
een waar pronkstuk In uw
klassieke Interieur.
150 cm breed. 1595:

De adembenemende
vormgeving van dit
bankstel wordt nog
eens benadrukt door
toepassing uan zwaar
massief eiken en een
eerste kwaliteit rund-
leder bekleding voor
de komfortabele
losse kussens.
Als3+2-zlts:

2395.-
Als bankstel
3+1+1:2595.-
Deze massief eiken
salontafel met Inge-
legde plavulzen staat
op hetzelfde kwali-
teitsniveau en past
hier uitstekend bij.
Afm.: 70x140 cm.

495r

De romp van deze markante draal-
fauteull op S-teens voet Is eiken-
gekleurd.
De bekleding Is van\
een eerste kwaliteit,
rundieder.

voet la eiken-

595:

tijdelijk lente-voorde eitje!
Lfukt gftchtnkdi
met 10

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514

* gratis reservering en verzekering voor la-
tere levering

* prima service en garantie
* 3500 m2 meubelen in alle stijlen.


