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Echtpaar Berenpas vijftig jaar getrouwd

Op 20 augustus is het feest aan de
Mosselseweg 3 te Vorden. Op die dag
is het echtpaar D. Berenpas-A.W. Be-
renpats-Eggink vijftig jaar getrouwd.
Dit heuglijke feit zal diezelfde dag in
de zaal van "De Herberg" 's avonds
worden gevierd met een receptie.
De bruidegom is geboren op de boer-
derij "De Bogchelaar" in Warnsveld
en is thans 76 jaar oud. Mevrouw Be-
renpas (75) is geboren in de woning
vlak achter het kasteel "Medler". Haar

vader was daar vroeger als tuinman
werkzaam.
Het echtpaar Berenpas heeft in 1937
samen de boerderij "De Prinsenhoe-
ve" aan de Mosselseweg laten bou-
wen. Tot aan 1972 hebben zij hier te-
vens de boerderij "gerund". In dat
jaar heeft de enige zoon de boerderij
overgenomen.

Het echtpaar Berenpas heeft verder
nog twee dochters (in Steenderen en

Spankeren), zes kleinzoons en twee
kleindochters. Beiden verkeren nog in
een goed^pzondheid. De bruide-
gom verrwR nog allerhande klusjes
thuis. Verder is hij een enorm paarde-
liefhebber en is hij op zijn tijd nog vol-
op bij de jacht aktief. Mevr. Berenpas
houdt evenmin van stilzitten. De tuin
is haar hottv, terwijl handwerken en
lezen oolSR haar favoriete bezighe-
den behoren.

nieuws van 't g
• Telefoon gemeente- 8. 30 tot 12.30 uur -
huis en gemeentewer- op woensdag ook van
ken: 05 752-2323. 1 3. 30 tot 1 7. 00 uur.
• Het gemeentehuis is • Spreekuren:
open van maandag tot Burgemeester Mr. M.
en met vrijdag van Vunderink: op afspraak.

emeentenuis
Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
top afspraak) maakt bij de recept/e
Wethouder Mr. MA. V. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752-2323).

1. Uitvoering hinderwet
t.a.v. mestbassins

Op 19 maart jl. is het Besluit mestbas-
sins H inderwet, afkomstig van het mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer
voor inspraak gepubliceerd, welk be-
sluit in de loop van 1988 inwerking
treedt. Met dat besluit wordt beoogd
onnodige belemmeringen vanuit de
Hinderwet voor het snel realiseren
van voldoende opslagcapaciteit weg te
nemen en zodoende de bouw van
mestbassins (mestsilo's en foliebas-
sins) te bevorderen. De uitvoering van
een dergelijk bassin moet voldoen aan
de "Bouwtechnische richtlijnen mest-
basissins". Zolang dit besluit nog niet
in werking is kan daarop door ge-
meentebesturen worden ingespeeld,
waartoe het gemeentebestuur van
Vorden recent besloot.

Het vorenstaande houdt in, dat nu de
"Bouwtechnische richtlijnen mest-
bassins" van toepassing zijn bij de
bouw ervan.

Gebleken is voorts, dat geen enkel be-
drijf in deze gemeente kan voldoen
aan de in het besluit genoemde af-
stand van minimaal 150 meter tot een
voor verzuring gevoelig gebied omdat
de gehele gemeente Vorden als zoda-
nig wordt beschouwd blijkens de bij
het besluit behorende plattegrond-
kaart.

Teneinde* de bouw van mestbassins
alsnog mogelijk te kunnen maken
mag het gemeentebestuur ontheffing
verlenen. Dat kan uitsluitend via een
hinderwetvergunningaanvraag voor
de mestsilo (naast de gebruikelijke
bouwaanvraag). Over het algemeen
wordt deze ontheffing met inachtne-

ming van de overige afstandsbepalin-
gen verleend, enwel voor een bassin,
dat een oppervlakte heeft van 350 m2

of kleiner en de bouw bij een bestaand
veehouderij bedrijf zal plaatsvinden.
Blijkens het voornoemde Besluit zou-
den vanwege de aanwezigheid van
een voor verzuring gevoelig gebied al-
le mestbassins in deze gemeente ver-
plicht afgedekt moeten worden.

Gezien het nodige onderzoek dat van
Rijkswege nog wordt verricht naar de
wijze van afdekking cq. de vraag of af-
dekking van bijv. rundveemestbassins
noodzakelijk is, heeft het gemeente-
bestuur besloten de afdekkingsplicht
bij iedere vergunningaanvraag niet di-
rekt verplicht te stellen, doch die ver-
plichting pas te doen ingaan, binnen
één jaar na inwerking treding van het
Rijksbesluit. Dat betekent, dat in de
loop van 1988/89 die plicht gaac gel-
den, voorzover niet tussentijds andere
regelgeving die plicht voor bepaalde
soorten mest uitsluit.

Aan een ieder die een aanvraag om
een zodanige vergunning ter gemeen-
te-secretarie van Vorden indient, zal
worden verzocht om bij de bouw van
een dergelijk bassin dusdanige voor-
zieningen te treffen, dat eventuele
verplichte afdekking naderhand zon-
der onnodige extra kosten kan plaats-
vinden.

Tenslotte zij nog vermeld, dat het vo-
renstaande uitsluitend geldt voor die
bassins, die vanaf l juni 1987 worden
gebouwd. Bedrijven die voor deze da-
tum een mestbassins hebben ge-
bouwd vallen dus buiten deze rege-
ling.

2. Militaire oefeningen
Van 10 tot en met 14 augustus aan-
staande zullen er onder meer in deze
gemeente militaire oefeningen wor-
den gehouden. Daarbij zal gebruik
worden gemaakt van losse munitie.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen.

3. Bestemmingsplan
"Vorden 1975/1984 no. l"

Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben bij besluit van 27 juli 1987, nr.
R087.20713-ROV/G5208 goedkeu-
ring verleend aan een wijziging van
het bestemmingsplan "Vorden 1975/
1984 no. l "teneinde de realisering van
een ontvangststation met een anten-
nemast op een terreintje aan het Wie-
melink mogelijk te maken.
De hierop betrekking hebbende
bouwvergunning zal binnenkort afge-
geven worden.

4. Tervisielegging Voorontwerpplan
Verpleeghuizen voor de regio
Stedendriehoek

Op 30 juni jl. hebben de colleges van
Gedeputeerde Staten van Overijssel
en Gelderland het Voorontwerpplan
Verpleeghuizen regio Stedendrie-
hoek en de nota naar aanleiding van
de inspraak vastgesteld.
Vanaf heden tot en met l oktober
1987 liggen het plan en de nota ter vi-
sie ter secretarie, afd. Welzijn, de bi-
bliotheek van de provincie Gelder-
land, Markt 11 te Arnhem en de bi-,
bliotheek van de provincie Overijssel
in Zwolle, Luttenbergstraat 2.
Tot l oktober aanstaande kunnen be-
zwaarschriften tegen het vooront-
werp worden ingediend bij Provincia-
le Staten van Gelderland en Overijs-
sel.

Belangstelling
Staringavond
zeer groot
In het zomerseizoen worden er in
Vorden twee Staringavonden georga-
niseerd. De belangstelling voor dit ge-
beuren is zeer groot. Dit keer hingen
er zo'n 230 bezoekers in de Kapel in
de Wildenborch "met de benen uit",
terwijl bovendien een aantal onver-
richter zake huiswaarts keerde. De
Vordense VW hoopt van ganser har-
te dat er in de toekomst meer van der-
gelijke avonden gehouden kunnen
worden. Volgens Ir. Staring, de huidi-
ge eigenaar van kasteel "de Wilden-
borch" moet de VW daar maar niet
op rekenen.
"Er zijn grenzen. Met het oog op de
tuinen en andere organisatorische re-
denen is het voor mij niet mogelijk om
meer dan twee keer in het zomersei-
zoen de tuinen voor bezichtiging
open te stellen. Het bestuur van de
VW moet de zaak anders aanpakken.
Het beschikbare aantal kaarten voor
de Staringavond van te voren in de
verkoop brengen. Dan weetje precies
waar je aan toe bent", aldus Ir. Staring
die bij de rondleiding door zijn tuinen
ook zelf van de partij is.
Daarnaast werd er in de Kapel door de
voormalige Vordense dichter Jaap
Zijlstra vertelt over het leven en wer-
ken van de dichter A.C.W. Staring,
een nazaat van de huidige eigenaar.
Johan Dolphijn besloot de Staring-
avond met een diapresenta^ over de
Vordense natuur en de ad^»rdense
kastelen.

Bezichting boerderijen
wordt geprolon
Het is vrijwel zeker dat er in het zo-
merprogramma van de VW voor
1988 opnieuw enkele malen de gele-
genheid wordt geboden om een in be-
drijf zijnde boerderij te bezichtigen.
Zowel bij de familie Mennink aan de
Galgengoorweg en bij e familie Bouw-
meester aan de Schuttestraat bestaat
deze mogelijkheid tweemaal:
Dit keer bij de familie Mennink een
rekord aantal van 60 bezoekers. Niet
alleen vakantiegangers uit Vorden,
ook uit naburige gemeenten kwamen
vakantiegangers een kijkje nemen.
Zelfs gaven enkele Fransen blijk van
hun belangstelling. "Verstaan konden
ze mij niet, ze begrepen mij echter
wel", zo zei de heer Mennink.

Oriënteringsfietstocht
Medlertol
Op zaterdag l augustus jl. werd de
Oriënteringstocht Medlertol gereden.
Gestart werd bij Café Eijkelkamp. De
route ging over zowel verharde als
zandwegen via Vorden naar Barchem
en Ruurlo. De lengte was ongeveer 18
km. Het was zeer fraai fietsweer, waar-
door er sprake was van een goede
deelname. De finish was weer bij Café
Eijkelkamp, waar door de fam. Eijkel-
kamp een -kop koffie aan de deelne-
mers werd aangeboden.
Voorzitter Hendriksen reikte de prij-
zen uit:
Ie prijs groep J. Keurentjes; 2e prijs
groep H. Lenselink; 3e prijs groep A.
Pot; 4e prijs groep D.G. Nijenhuis; 5e
prijs groep J. Hendriksen.
De Poedelprijs ging dit keer naar de
groep W. Kok.

Fietstocht
Buurtvereniging
Kranenburgs Belang
Zaterdagavond 8 augustus kunt u zich
laten inschrijven voor de jaarlijks te-
rugkerende tocht.
Door de lommerrijke omgevins is een
parcour uigezet en voor de winnaar is
er een leuke attentie.
Gestart wordt bij Café Schoenaker te
Kranenburg.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vakantiegangers die wat meer willen
weten over de opfok en verzorging
van ara's (papegaaien) konden deze
week terecht op de camping "De
Wientjesvoort". Daar vertoonde drs.
Kuijk een film en gaf hij daarbij een
explicatie. Zo'n 35 bezoekers woon-
den deze avond bij.

Israëlische jongelui
genoten van bezoek
aan Nederland
Een ervaring rijker zijn donderdag-
middag de 17 jongelui uit Israël weer
naar hun vaderland vertrokken. Deze
jongens en meisjes waren hier in het
kader van de jeugduitwisselingNeder-
land/Israel een week te gast. Voor hun
bezoek aan Nederland brachten zij
een bezoek aan Duitsland. De groep
werd in Vorden en omgeving bij gast-
gezinnen ondergebracht.
Van hieruit stonden diverse uitstapjes
op het programma. Zo werd onder
meer een rondrit door de Achterhoek
gemaakt, waarbij een stop werd ge-
maakt bij een klompenmakerij en een
kaasboerderij.
Tijdens het bezoek aan Amsterdam
werd onder andere een bezoek ge-
bracht aan het Anne Frankhuis. De
IJsselmeerpolders, inklusief het doku-
mentatiecentrum bij Lelystad, wer-
den eveneens bekeken. Ook trok het
gezelschap naar Westerbork voor een
bezoek aan het documentatiecen-
trum van het voormalige concentra-
tiekamp. Verder werd Madurodam
bekeken. Vanwege de regen konden
niet alle geplande uitstapjes doorgaan.
Toch kregen de jongelui een goed
beeld vanNederland. Het ligt in de be-
doeling dat ook volgend jaar een
groep jongeren een bezoek aan Ne-
derland zal brengen, terwijl eveneens
een aantal Nederlandse jongens en
meisjes een bezoek aan Israël zal
brengen.

BURGERLIJKE
STAND

Ondertrouwd: A J. Groot Roessink en
G.C. Harmsen; J. Kieskamp en
A.W.M. Nijenhuis.
Gehuwd: F.C. Hesselink en J.H Klein
Lebbink.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.k. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 9 augustus 10.00 uur Ds. H. Weste-
rink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 augustus 10.00 uur Ds. M.J.J.
Bonting uit Vorden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 9 augustus 10.00 uur Ds. D. War-
nink v. Apeldoorn; 19.00 uur dhr. A.P. v.d.
Sande v. Dieren.

Weekenddienst tandarts
8-9 augustus P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
05735-2513. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

Weekenddienst huisarts
8 en 9 augustus dr. Haas tel.: 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 8 aug. 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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
van9.15 tot lO.OOuuren 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

Tafelfje Dekje
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 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 is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

IVlnniita Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meldadros: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. 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", Wamsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Zaterdag 8 augustus
van 10 tot 16 uur
op het Marktplein
in Vorden
Grote kunstmarkt
met schilderijen - etsen - weefwerk -
keramiek - houtsnijwerk etc.

Zondag 9 augustus
Kastelentocht "In de Reep'n"

Woensdag 12 augustus
Gelderse avond zaal Schoenaker

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Wij hebben een door het
V.P.G.I. gecertificeerde drukkerij

waar men gewoon is om
kwaliteitsdrukwerk te vervaardigen.

In november is onze
nieuwe drukkerij klaar.

In verband hiermede vragen wij
vakmensen of jongelui

die opgeleid willen worden.

JI
lid Koninklijk

Verbondvan
(ïralischc
Ondernemingen

In onze afdeling

Micro/macro
montage
is plaats voor een jongen of meisje.

Diploma MAVO of LTS Grafisch,
is een vereiste.

Gelieve schriftelijk te solliciteren.

O [ \ V A V / (O
-

Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

ECHT MENS... JE PROEFT Tfc
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

B i r kes (maanzaad b rood j es)
UEKKEPJ! l /«£U^ Volgens origineel

Deens recept
nu van 0,60
voor 0,50

Echte Bakker
VAN ASSE

CITROEN
In ons bedrijf te Ruurlo is op korte
termijn plaats voor een:

JUNIOR VERKOPER
personen automobielen, of iemand
die hiervoor opgeleid wil worden.

MEDEWERKER voor het show-
roomklaarmaken van nieuwe en
gebruikte automobielen.

Maximale leeftijd voor beide
vacatures 21 jaar.
Telefonische sollicitaties bij:
A. Ruesink 05735-1753

Waterbronnen boren zon-
der wateroverlast
Tuinarchitectuur
Henk van Langen, Dinxperlo.
Telefoon 08355-1177.

INRUIL FINANCIERING LEASING

RUESINK*

Trudy Tolkamp, diëtiste
Eikenlaan 20a te Vorden
tel. 05752-6767

Praktijk gesloten
i.v.m. vakantie

van maandag 10-8-'87
tot en met maandag 24-8-'87

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

Aanbiedingen: geldig do, vr, za 6-7-8 aug.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Braziliaanse
pers-

sinaas-
appelen

15 voor 3.95

MAANDAG
10 augustus
500 gram

Bietjes
versgekookt 95

DINSDAG
11 augustus
500 gram

Koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
1 2 augustus
500 gram

Spitskool
panklaar 95

Ca 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wij zijn op vakantie
van 10 t/m 24 augustus.
Dinsdag 25 augustus
bakken we weer dat
heerlijke brood en banket

NNIND/VIOLENB^KKERS
PROFITEER DIT WEEKEND NOG VAN ONZE AANBIEDING

Penseetaartje
van 4,75 voor

Sneeuwster
van 5,75 voor

4,25

5,25
Krentebollen
6 halen

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

5 betalen

BAKT HET VOOR U

Nu ook vers
Lamsvlees
en volop
Barbecue
specialiteiten

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn, 1 kilo 6,95

grof, 1 kilo 9,90

runder, 1 kilo 11,50

WEEKENDSPECIALITEIT

Snitzeis 3 soorten
5 halen 4 betalen

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

magere PlïRIapjeS 1 kilo 1 6,90

7 Kippepoten voor 1 tientje

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gebraden Varkensrollade
100 gram 1 ,45

Boterhamworst 150 gram 1,25
MARKTAANBIEDING

Hamburgers

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
1 küo 6,95

Rundergehakt
1 küo 9,90

Slavinken
per stuk l ,—

Ct

Ct

DE VRIENDENKRING
VAN S.V. RATTI

organiseert i.s.m.

ZAAL

VORDEN

grandioze
disco-avond

m.m.v.

DISC-JOCKEY:
Erik de Zwart

Datum:
zaterdag 8 augustus

Aanvang:
21.00 uur

Entree:
f 7,50 (kaarten in voorverkoop)

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service..

[LANCIA®
UW DEALER

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

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

EBT VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis.
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

KENNISGEVING
Bij deze willen wij u in kennis stellen
van het feit, dat wij onze rijschool
hebben overgedragen aan onze
instructeur H.J. te Veldhuis.
Wij bedanken alle cliënten die ons, in het
ruim 20-jarig bestaan, het vertrouwen
hebben gegeven. Wij hopen dat dit ver-
trouwen voor de toekomst ook Henk te
Veldhuis ten deel mag vallen.
Vanaf 1 augustus:

Autorijschool Ruesink
Eigenaar H.J. te Veldhuis
Margrietlaan 10 7261 CD Ruurio
tel. 05735-2239

INRUIL FINANCIERING LEASING

RUESINK-



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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Martine
Tonnie en Ina Bijenhof

1 augustus 1987
Julianalaan 24,
7255 EE Hengelo Gld.

Voor uw hartelijke medeleven
dat wij hebben ondervonden,
persoonlijk of schriftelijk, na
het overlijden van onze lieve
man, vader en opa

Hendrik Jan Knoef
onze oprechte dank.

Z. Knoef-Lenselink
kinderen en kleinkinderen

Lindenseweg 31,
7251 NJ Vorden.

TE HUUR Bovenwoning
met 3 slaapkamers Centrum
Vorden + eigen ingang. Inl. tel.:
05753-7275.

TE KOOP eiken kast massief
klassiek. Bleumink tel. 6498.

Wij willen alle mensen, familie,
buren, vrienden en kennissen
die onze 40-jarige trouwdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt hartelijk be-
danken.

J o en G errit Janssen
Raadhuisstraat 8, Vorden.

G.H. Sterringa - huisarts
Geen praktijk

van 10 t/m 28 augustus.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
neemt waar: Dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, tel. 2432.
Voor patiënten wier achter-
naam beg i nt met L t/ m Z neemt
waar: dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 1678.

Te koop: graszaadhooi en
gerstestro
G.W. Schuerink, tel. 05753-
3447.

WEEKENDAANBIEDING

saucijzen
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 5O jaar voor
gezond, vers brood.
Burgemeester Galleestraat 22

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

Vaker gestoten met biljarten?
De Vordense kampioen-
schappen zijn nu je kans.

Onderwijzeres zoekt woon-
ruimte in Hengelo of Vorden.
Telefoon 05753-2927.

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 -Vorden
Telefoon 05752-2783

Uw leven moesten wij los laten,
in ons leven houden wij U altijd vast.

Na een langdurige ziekte, is onverwacht overleden,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Maria Kol

op de leeftijd van 62 jaar.

Borgholzhausen (Dld.): Jan en Beatrix
Julia

Deventer: Marita
Zutphen: Jack en Silvia

7251 XN Vorden, 4 augustus 1987
Hoetinkhof 14

Correspondentie adres:
M. Akkerman
Graaf Reinoldstraat 28
741 5 MG Deventer

Moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag
6 augustus van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot
condoleren en tekenen van het register.

De crematie zal plaatshebben op vrijdag 7 augustus om
13.00 uur vanuit aula l van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 12.00 uur.

in vele variëteiten.
w.o. Sovital, Biologisch-Dynamisch, fijn-grof

en meergranen volkoren.
Alles vers van de Warme Bakker.

Puur Natuur.

't winkeltje in vers brood en banket

T IS KEURSLAGER
KWALITEIT!

Kinder Vakantie
spelen 1987

_>este kinderen, denken jullie aan de spelen op

12-13-14 augustus
op het Wiemelink in Vorden?

Onderwerp

Circus
Bij s/echt weer binnen

Inlichtingen
tel. 1932/2694

JONG
organiseert
voor de
negende
keer
deGELRE

Avondfietsvierdaagse
van 11 t/m 14 augustus
Afstanden 20 en 35 km.
Inschrijving en start tussen 18.30 en 20.00 uur bij
Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden.
Beker beschikbaar gesteld voor de grootste groep
deelnemers.
Om voor een herinnering in aanmerking te komen moet
men 3 avonden mee fietsen.
Inschrijfgeld f6,- p.p. en f 5,- voor leden en kinderen
tot 14 jaar.

Nieuw in Vorden!

AUTORIJSCHOOL

Horstman
De Eendracht 3 - Vorden

Beffen voor afspraak na 18.00 uur,
tel. 05752-1012.
Les in schakel en automaat.

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.

Bief lappen Q QQ
500 gram %Jf%JU

Pampa-
schijf
100 gram

1,55

MAANDAG:

Speklappen
per kilo

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,

WOENSDAG:

Gehakt
500 gram 4,98

gepaneerde

Schnitzel
100 gram l ,OO

Tips voor de boterham:

eigen gemaakte

Schouder-
ham
150 gram 2,25

eigen gemaakte

Bacon
100 gram 1,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN '

TELEFOON 05752-1321 ,

Gevraagd: Hulp in de huis- Wilt U VORDENS BILJART
houding (van middelbare leef-
tijd) bij bejaarde dame, vrijdag
van 9 tot 3 uur. Tel. 05752-
66'

LEGO
BAZAR SUETERS

KAMPIOEN worden?
Doe dan mee.

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Adverteren kost geld-
niet adverteren kost meer!

TE KOOP: Alle soorten kool-
en Preiplanten, selderie, pe-
terselie, rode biet, andijvie,
koolrabie, sla, Chinese kool
en Groenlofplanten, bies
lookpollen, jonge konijntjes
Kleurdwergjes, jonge Ca-
via's. D. Klein Geltink, Schut-
testr. 1, Vorden. Tel.: 05752-
1498.

Biljarten is leuk
Doe mee met de Vordense
kampioenschappen.

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

Café-Restaurant

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

HOEKKOMBINATIES IN: STOF, LEDER EN LEDER LOOK
WANDMEUBELEN IN: ALPINE WIT, GRENEN, BLANK

EN DONKER EIKEN

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN, EETHOEKEN ETC.
RUIME KOLLEKTIE SLAAPKAMERS, MATRASSEN
ETC.

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN

ÉÉNMALIGE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN OP = OP

HOEKKOMBINATIE: fors van afmeting
polyesther binnenschalen, koudschuimvulling,
lichtbeige draion velours
van: 4150,- 3+2-zits 2250,-

Alpine witLEDIKANT 140x200
verstelbare lattenbodems en 2
matrassen SG-40

(ook in 180x200 te leveren)

senioren bedden

senioren fauteuils

linnenkasten 2-deurs

schrijf buro's
stalen ledikanten

salontafels eiken

eiken t v. -kasten

, kompleet
polyether

voor:

... vanaf:

vanaf:

.... vanaf:

.... vanaf:

vanaf:

vanaf:

.... vanaf:

met

875,-

375 -
325,-
339,-
179,-
149,-
210,-
239,-
325,-

BANKSTELLEN: massief eiken, diverse
modellen, diverse stoffen

als 3-1-1 vanaf: 1 765,-

ELEMENTENWAND: 2,50 mtr. breed, massief
eiken front met zware panelen
van: 4250,- als toonzaalmodel: 3250,—

EIKEN BUFFETKASTEN vanaf: 1 085,-

MERKTAPIJTEN:
24 rollen uit voorraad,
dus dé laagste prijs en gratis leggen

KWALITEITS MATRASSEN:
polyether
1-persoons vanaf: 1 39,—

2-persoons vanaf: 239,—

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

DE MOOISTE MEUBELEN VOOR DIREKT-DE-DEUR-Uiï-PRUZEN. WACHT NIET TE LANG.

2V2-ZITS BANK
met keerbare kussens,
leverbaar in diverse stoffen

prijs vanaf:

BROODKAST
prachtige kast
1,35 mtr. breed
met veel bergruimte
alléén in
donker eiken

voor
slechts:



Veel aanspanningen
bij kastelentocht
"In de Reep'n"
De Vordense Aanspanning "In de
Reep'n" organiseert zondag 9 augus-
tus een Kastelentocht langs de Vor-
dense kastelen. In totaal hebben 135
aanspanningen uit alle delen van ons
land voor dit evenement ingeschre-
ven.
Zo zal ook de heer Kruitbos uit Ter-
wolde met zijn postkoets, voorafge-
gaan door vier Friesen, van de partij
zijn. De heer Kruitbos heeft in 1986
ook meegedaan met de postkoetsen-
race van Groningen naar Leiden. De
nationaal kampioen van vorig jaar, de
familie Kuivenhoven, zal eveneens in
Vorden aan de start verschijnen. Hij
komt met zijn driespan voor de char a
bancs. De stoet wordt afgesloten met
het zesspan van de stalhouderij "de
viervoeter" uit Beekbergen.
Deze kastelentocht is mede tot stand
gekomen dankzij de medewerking
van de politie, EHBO e.d. En niet in de
laatste plaats dankzij de eigenaren van
de kastelen en de pachters. De rit telt
mee voor de klassering om het kam-
pioenschap van Nederland van de Ne-
derlandse Bond van het Aangespan-
nen paard.
De deelnemers worden 's morgens op
de weide nabij kasteel Vorden ontvan-
gen. Daar wordt een begin gemaakt
met de jurering.
De individuele start volgt daarna. De
deelnemers mogen in groepen rijden.
Ook mag men elkaar onderweg passé- •
ren, mits dit goed kenbaar wordt ge-
maakt.
Deze elfde kastelenrit bestaat uit twee
delen, te weten een ochtendroute en
een middagroute.
's Morgens vertrekken de deelnemers
richting de Horstérkamp, Stations-
weg, Burgemeester Galleestraat, Al-
menseweg, van.Lennepweg, Lekker-
bekje, Galgengoorweg, Schoolhuis-
weg, W ildenborchseweg, N ijlandweg,
Vordenseweg, Schooneveldsdijk, op-
rit "de Wiersse", Wierserallee, Ruur-
loseweg, Onsteinseweg, Eikenlaan,
Geurkenweg, Schuttestraat, Achter-
ingang kasteel "Vorden".
Tijdens deze ochtendroute wordt er
bij kasteel "de Wiersse" een sherry-
stop gehouden. De lunch is in de wei-
de voor kasteel "Vorden" gepland.
Na de lunch volgt hier tevens de prijs-
uitreiking voor degenen die zich heb-
ben laten jureren.
's Middags wordt een begin gemaakt
met de middagroute. Deze route is als
volgt: de Horstérkamp, Stationsweg,
Molenweg, Burgemeester Gallee-
straat, het Wiemelink, Mispelkamp-
dijk, Almenseweg, Gazoorweg, Riet-
gerweg, Zutphenseweg, Kruisdijk,
Baakseweg, Eldersmaat, berm van de
Rijksweg, Deldenseweg, Hilferink-
weg, kasteel "de Kiefskamp", Waarier-
weg.

Bij de Waarlerweg wordt de colonne
geformeerd tot één geheel. Verder
gaat de route dan via Hengeloseweg,
Nieuwstad, Raadhuisstrat, Dorps-
straat, Horstérkamp, einde bij kasteel
"Vorden". Aan het eind van de mid-
dag gaat de stoet in stap door het dorp.

Drie dagen
kindervakan tiespelen
Op het terrein aan het Wiemelink
worden vanaf woensdag 12 augustus
tot en met vrijdag 14 augustus de kin-
dervakantiespelen gehouden. Dit jaar
voor de zevende keer en voor het
eerst onder de vlag van de stichting
"het Dorpscentrum".
Tevens ook de laatste keer, want er
zijn plannen om tot een eigen stich-
ting te komen.
De organisatie van deze kindervakan-
tiespelen is net als vorigjaar in handen
van Carla en Frans Zieverink, Peter
Rouwen, Maria Lebbink, de heer
Beek en Eddie Stokkink.
Als onderwerp hebben we dit jaar ge-
kozen "Circus". Circus houdt in dat de
kinderen naar hartelust kunnen tim-
meren, knutselen en spelen om voor
hun zelf het Circus inhoud te geven.
Tevens zal in een van deze drie dagen
optreden de clown Charley Remark
met zijn maatje Joppie, wat voor de
jeugd inhoudt: lachen en meedoen
aan zijn nummers.
Vrijdagmiddag zal er vanaf het Wie-
melink een optocht worden gehou-
den naar het Dorpscentrum, alwaar
de kinderen een Playback-show gaan
opvoeren. Opgave hiervoor bij in-
schrijving van de spelen.
De ouders van de kinderen worden
ook in het Dorpscentrum uitgeno-
digd, zodat zij kunnen zien wat hun
kroost deze drie dagen heeft uitge-
spookt.
Wanneer de Playback-show, met ech-
te bekers voor de winnaars, is afgelo-
pen gaan de kinderen terug naar het
Wiemelink, waar het Circus wordt af-

gebroken. Tegen het eind van de mid-
dag zal de Vordense Brandweer ko-
men om het Circus in vlammen te
doen opgaan. Bij dit "fikkie" zal de
jeugd de brandweerslang zelf kunnen
hanteren, wat uiteraard vele natte
pakken tot gevolg zal hebben.

Behalve de organisatoren zullen er
deze drie dagen ongeveer 40 vrijwilli-
gers belangeloos een helpende hand
bieden. Verder is de plaatselijke EH-
BO present.

Mocht het volgende week onver-
hoeds gaan regenen, hagelen, sneeu-
wen of wat dan ook, geen nood: men
heeft een alternatief programma klaar
liggen. Dit bestaat ondermeer uit
Playback-show, de colwn Charley Re-
mark, knutselen en spelletjes.

Voor aanvangstijden en dergelijke zie
advertentie elders in dit blad. Verder
willen we een ieder alvast bedanken
voor de medewerking, die ze verleend
hebben.

Ook bakfietsen
van de partij

"D'n Oost' n Rit"
Zondag werd de traditionele "D'n
Oost'n Rit" gehouden. Een toertocht
voor auto's, motoren en fietsers, wel-
ke werd georganiseerd door JongGel-
re.
Op de Kranenburg te Vorden vertrok-
ken 25 fietsers voor een route richting
Laren, Bathmen, Almen, Vorden.
Ook kwamen 5 bakfietsen aan de
start. De bemanning van deze voer-
tuigen wisselde elkaar onderweg af.
Verder vertrokken er vanuit Vorden
73 automobilisten voor een route
richting Lochem, Bathmen, Holten,
Diepenheim, Haaksbergen, Eibergen,
etc. Veertien automobilisten kozen
voor de route richting Zelhem, Aal-
ten.
De beide autotochten hadden een af-
stand van circa 130 kilometer, terwijl
de fietsers 50 kilometer af moesten
leggen.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 7
augustus 1987 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandag-
avonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage het 2e ontwerp van de beschik-
king op het verzoek van:

LGebrs. Klein Winkel, Beunkstege 2, 7251 NA Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een open mestsilo van staal aldaar;

2. dhr. J.F.M. Zents, Ruurloseweg 119, 7251 LD Vor-
den om een vergnning tot het uitbreiden van de in-
richting met een open silo voor mestopslag van hout
aldaar;

3. dhr. B.Rossel, Hilverinkweg 3,7251 PH Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open mestsilo van geëmailleerd plaatstaal
aldaar;

4. dhr.J.Eggink, Lieferinkweg 4, 7251 NV Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open mestsilo van beton aldaar;

5. dhr. B. Fokkink, Wiersserbroekweg 16,
Vorden om een revisie-vergunning voor een vareens-
en veehouderijbedrijf, alsmede een ondergrondse
mengmestkelder aldaar.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met d
gebied waar de inrichting is gelegen te v
ontwikkeling met betrekking tot gevaar, schade of hin-
der buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergun-
ning opgesteld onderde voordat soort inrichtingen van
Rijkswege opgestelde standaardvoorschriften con-
form het Besluit "Bouwtechnische richtlijnen mest-
bassins", welke voorschriften gelden voor mestbas-
sins, welke na 1 juni 1987 zullen worden opgericht.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mon-
deling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 21 augustus a.s. Indien men dat
wenst worden de persoonlijke gegevens van degene
die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met
het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden in-
gediend.

Datum: 6 augustus 1987.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
T.M. van Hunnik, loco loco. mr. M. Vunderink

Zaterdag 8 augustus
Kunstmarkt te Vorden
Zaterdag 8 augustus organiseert de
plaatselijke VVV een kunstmarkt,
welke op het Marktplein bij de Ned.
Hervormde Kerk gehouden zal wor-
den.
De deelnemers aan deze markt zijn
voor het merendeel van buiten Vor-
den afkomstig. Ongeveer 25 procent
van de deelnemers woont of werkt in
Vorden.
Tijdens deze kunstmarkt is een bonte
verscheidenheid van kunstuitingen te
zien, zowel amateuristisch als meer
professioneel.
Schilderen, tekenen, aquarelleren,
weven, keramiek, kantklossen,
bloemsierkunst, al dat soort "kunstza-
ken" zijn op deze markt te bezichti-
gen.
Vanzelfsprekend is er voor het pu-
bliek de gelegenheid om de diverse
voorwerpen te kopen en kontakt te
hebben met de vervaardigers van al
dit fraais.
Tot dusver zijn er 37 aanmeldingen
voor deze kunstmarkt bij de VW bin-
nen. Hetligt in de bedoeling dat de
VW de kramen beschikbaar stelt.

Politievaria
Deze week kwamen er bij de rijkspolitie te Vorden twee schadegevallen binnen
waarbij de dader was doorgereden.
Bij het eerste schadegeval werd een mistlamp vernield van een personenauto
welke geparkeerd stond in de Insulindelaan.
Bij het tweede schadegeval werd de rechterachterzijde beschadigd van een per-
sonenauto, welke achter de VS geparkeerd stond.
De politie van Vorden verzoekt getuigen van deze schadegevallen zich te mel-
den.

Op maandag 3 augustus werd een ree aangetroffen op de Ruurloseweg te Vor-
den. De ree was vermoedelijk ten gevolge van een aanrijding met een auto over-
leden. De rijkspolitie heeft tot op heden nog geen melding van de bestuurder
die de aanrijding heeft veroorzaakt ontvangen.

Dammen
De DCV-ers hebben zomerreces,
maar sommigen hebben zich daar-
door niet laten weerhouden om deel
te nemen aan de zomertoernooien. In
Brunssum werd de 12-jarige Mike
Voskamp 3e bij de aspiranten en 29e
in het totaalklassement met de prima
score van 11 punten uit 10 wedstrij-
den.

In het Rondje Goffert te Nijmegefi
was Henk Ruesink de beste DCV-er
met 14 punten. Samen met v.d. Pal
(toernooiwinnaar), Okken (nr. 2) en
Drost bleef Ruesink ongeslagen in de
10 rondes. Wieger Wesselink eindigde
als 5e, ook met 14 punten; Harry
Graaskamp werd 50e met 9 punten en
tenslotte Simon Wiersma werd 68e
met 6 punten. Er waren 76 deelne-
mers.

• Welkoop: beter kan niet duurder
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hoeft met

Gardena autowasset
C leef uw auto een uitstekende
wasbeurt met deze autowasset.
Van: 39,95
voor: 29,9^
Tüinbeits
Tencomild, milieu vriendelijk.
Bus van 2,5 liter. Kastanjebruin of
donkerbruin.
Van: 24,45 voor. 19,9t

Gereedschapkist
2-delig. Voor al uw handgereed-
schap, met handig uitneembaar
binnenbakje.
NU: 18,95

Black & Decker verfstripper
(HG1602). Rekent moeiteloos af

' met hardnekkige verf-, lak- en
vemislagen. 2 Temperatuur
standen 300°/560°. / Q
Van: 89,- voor: OY/—

Tüinverlengsnoer
Lengte 20 meter, kleur oranje.
Van: 29,95 IQ (
voor: IO/T

welkoo|i
('rij/en /.ijn inclusief HTW en geldig tot

14 dagen na verschijning van de/e advertentie.

Ruurlo, Stationsweg 12 , tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Koldijk Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441
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WCl IC0O|I De Grote Groene VaKwinkgl

De Opruiming met de

fietsgrage
agu*sport
regenjas

Wapen- en sporthandel

BIJVOORBEELD;
Lederlook bankstel, 3+2 zits
van 1495,- 895f-nu voor

1e klas kwal. lederen bankstellen, 3+2 zits
van 3695,- nu voor 1 995,—

Prachtige bejaardenfauteuils
van 395,- nu voor 25/5,—

Buffetkasten
in donker en blank eiken
met fantastische massief eiken deuren

van 1395,- nu voor

Soft polyether matrassen
90 x 200 cm, van 325,- nu voor

nu voor140 x 200 cm, van 495,-

Ie klas schuimrubber matrassen
90 x 200 cm, van 525,- nu voor

140 x 200 cm, van 895,-

Kom kijken naar onze
andere aanbiedingen in
de showroom!

795,-

199,-
295,-

• meubelcentrum vorden
f schoolstraat 8

7251 xr vorden
tet. 05752-1121 Wl, ruilen ook m.

Maandagmorgen gesloten / Vrijdagavond koopavond


