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Oude koetsen en aangespannen
paarden trokken veel toeschouwers

Boerenbruiloft
Aanstaande donderdagavond zal de boerenbruiloft van Marinus van Enzerinck en
Frieda van de Peppelenbrugge gevierd
worden. Op boerderij Kasteel Vorden zal
de huwelijksvoltrekking plaatsvinden.
Hierna zal in boerderij van 't Schimmel,
ook nabij Kasteel Vorden het huwelijksfeest beginnen. De boerenbruiloft wordt
opgeluisterd door een optreden van de folkloristische dansgroep de Knupduukskes.
De achtkastelendarpers verzorgen de muzikale begeleiding. Voor een klein bedrag
kan een ieder aan het feest deelnemen.
Men ontvangt dan ook nog koffie met krentewegge en een "brandewientjen met suker".

Prijswinnaars
"D'n Oost'n Rit"
Aan vier deelnemers, die voor "D'n Oost'n
Rit" vanuit Vorden waren vertrokken, zijn
prijzen uitgereikt. De eerste prijs ging naar
Richard Sueters uit Warnsveld, de tweede
naar H.W. Groot Bramel uit Vorden en de
gedeelde derde prijs ging naar Gerard Wissink uit Vorden en naar Reinier Klein Brinke uit Barchem.
s

Zwemvierdaagse met vele
attracties
Onder ideale weersomstandigheden werd
zondag voor de zesde maal de Achtkastelenrit voor rijtuigen gereden. De Aanspanning "In de Reep'n Vorden", die de tocht
organiseerde kon maar liefst 135 wagens
verwelkomen. Duizenden toeschouwers
zaten of stonden langs verschillende wegen om de vele koetsen, aangespannen
paarden en de vaak in traditionele kleding
gestoken koetsiers en inzittenden voorbij
te zien komen. Bijzonder fraaie rijtuigen
zoals de boerenwagen van Knufing uit
Lichtenvoorde en de oogstwagen van dhr.
Schouten uit Vorden kregen algemene bewondering.

's Middags werd op de weide van Kasteel
Vorden, waar de rijtuigen zich presenteerden, door de heer Eshuis een toelichting
gegeven.
De heer Morde, voorzitter van "In de
Reep'n" en zelf meerijdend in een open
brik, bedankte de talloze mensen die op
enigerlei wijze hun medewerking aan de
organisatie hebben verleend.
Vervolgens werd overgegaan tot de prijsuitreiking voor de beste van de ongeveer
30 rijtuigen, die voor jurering in aanmerking wensten te komen. De uitslag zag er

als volgt uit: Dames enkel spannen: 1.
mevr. A. Schouten-Maalderink uit Vorden, 47 punten. Heren enkel spannen: l. C.
Nap, Nederveen (53), 2. C. Wolf, Lathum
(50), 3. de heerTermaten (48). Heren tweespannen: l. J. Hamann, Vorden (53), 2. G.
Kleine, Voixkn (51,5), 3. J. Norde, Vorden
(51), 4. G. ^Biurman, Zutphen/J. Schouten, Vorden.
Na het overhandigen van de prijzen trok de
stoet in gesjflfcn colonne en onder zeer grote belangsffllmg via het dorp naar de eind-,
bestemming aan de Joostinkweg.

Van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 au7
gustus wordt op het Vordense Zwembad
In de Dennen voor de achtste maal de
zwemvierdaagse gehouden. Zij staat onder
auspiciën van het bestuuren personeel van
het bad.
Om in aanmerking te komen voor een medaille dient men op vier van de vijf dagen
een afstand van 250 of 500 m^^af te leggen. Vijf keer per dag zal het pul gereserveerd zijn voor deelnemers van zwemvierdaagse. De zwem en polovereniging Vorden '64 verzorgt tijdens de vierdaagse het
"droge" spelgebeuren rondom het bad.
Hun programma ziet er als vc^Bit: Dinsdag 24 aug. wordt er tijdens hercwemmen
gezellige muziek gedraaid. Woensdag worden er kinderspelen soals hoepelen, zaklopen, en grabbelen gedaan. In het diepe bad
wordt een kanowaterpolowedstrijd gespeeld door de kanovereniging uit Deventer.
Donderdag geeft de Vordense brandweer
een spuitdemonstratie. Na afloop hiervan
kunnen kinderen zelf ook eens een brandslang ter handnemen. Vrijdagavond wordt
er een spectaculaire reddingsactie gegeven
door modelbotenvereniging Atlantis.
Op de laatste dag van de zwemvierdaagse,
zaterdag 28 augustus, presenteren een aantal Vordense verenigingen zich op het bad.
Zij verzorgen o.a. een kinderrommelmarkt, een draaiorgel, doelschieten en barbecue.
De inschrijving voor deelname aan de
zwemvierdaagse kan geschieden op maandag 23 en dinsdag 24 augustus aan de kassa
van het bad. De kosten bedragen f5,-

Avond-orienteringswandeling
De buurtvereniging "Kranenburgs belang" organiseert a.s. zaterdagavond, wederom een orienteringswandeling.
Deze wandeling gaat door de mooie dreven
van Kranenburg en De Wildenborch en
omgeving. Er is een mooie route uitgezet.
Deelname is mogelijk voor alle grote en
kleine groepen uit Vorden, Hengelo en
Ruurlo. Ook de touristen zijn welkom.
Men kan zich doen inschrijven in zaal
Schoenaker

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 - S p r e e k u u r w e t h o u d e r II.A. Bogchclman: donderdag van l 1.00 lot 12.U'

Wet Arob publikaties

De Wet Arob biedt aan derden belanghebbenden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de overheid en wel bij het orgaan dat de betreffende beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een overzicht 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 secreratie. Belangrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van publikatie moet worden ingediend.

2. De heer B.H. Lieverdink, Brinkerhof 40
te Vorden, voor het oprichten van een
carport met berging.

deze termijn schriftelijk aan het college van
Burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt te worden.

Te verlenen bouwvergunningen met gebruikmaking algemene verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Botulisme

Bouwplannen waar het college van Burgemeester en wethouders het voornemen
mee heeft deze te verlenen met gebruikmaking van de door Gedeputeerde Staten
van Gelderland afgegeven algemene verklaring van geen bezwaar,
l. de heer L. van Eek, Smidsstraat 6 te Vorden, voor het bouwen van een afdak voor
de opslag van hout (perceel K 4242 ged).

Verleende bouwvergunningen

1. De heer A. Klein Brinke, Zutphenseweg
85 te Vorden, voor het gedeeltelijk
veranderen van de autostalling aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 27 augustus
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewerken. Eventuele bezwaren dienen binnen

Door de warmte en de droogte van de afgelopen tijd steekt de ziekte botulisme weer
de kop op. Botulisme is een voedselvergiftiging bij dieren of bij de mens. De bacteriën die de ziekte veroorzaken bij de watervogels, zijn niet schadelijk voor de mens.
Om verspreiding van deze ziekte bij watervogels te voorkomen dienen kadavers direkt uit het water verwijderd te worden.
Derhalve verzoeken wij u, indien u dode
watervogels aantreft, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de afdeling gemeentewerken, die voor het verwijderen van de vogels
zal zorgdragen. U dient in geen geval zelf
de vogels uit het water te halen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer G.J. van Zeeburg slaagde in Amsterdam voor het
N.F.M.-diploma, makelaar in onroerende
goederen.

korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688
A.M. Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

hervormd-gereformeerde evangelisatiecommissie een Open-deur-dienst in de
hervormde Dorpskerk te Vorden.
Voor deze dienst wordt U vooral uitgenodigd als U niet meer zó regelmatig naar de
kerk gaat; maar ook de trouwere kerkgangers zijn hartelijk welkom.
Wij willen die avond onze gedachten laten
gaan over het onderwerp: GELOVEN, wat
is dat eigenlijk?
De dienst wordt geleid door ds. J. van Loo
uit Almelo, terwijl het Kerkkoor uit Vierakker en de Achterhoeks vocaal kwartet uit
Hengelo G. hun medewerking zullen verlenen. Het orgel zal worden bespeeld
door de heer D. Woudstra uit Vorden. Voor
liefhebbers van muziek belooft het ook een
fijne dienst te worden.
Na afloop is er koffie in de achter de kerk gelegen "de Voorde", waarbij nog kan worden nagepraat over de dienst.
Mensen uit Vorden, vakantiegangers en alle verdere belangstellenden zijn dus a.s.
zondagavond hartelijk welkom in deze bijzondere dienst. De evangelisatiecommissie is bereikbaar onder telefoonnummer
05752-1375.

Zendingsbussen zondag
In alle Hervormde gemeenten in ons land
is a.s. zondag 15 augustus de kollekte bij de
uitgang bestemd voor de ZENDINGSBUS, voor het werk van de zending.
Zo ook in de Vordense Hervormde gemeente. Een keer per jaar krijgt de ZENDINGSBUS bij de uitgang van de kerk extra aandacht om zo elke zondag aandacht te
krijgen. Leden van de Zendingscommissie
worden gevraagd om a.s. zondagmorgen
bij de zendingsbus te staan om de kerkgangers/sters te wijzen op de zendingsbus.
Het richtbedrag voor de Vordense Hervormde gemeente is dit jaar f 19.040,00. De
penningmeester van de zendingscommissie, de heer H.S.J. Albers, bericht dat tot en
met 31 juli van dit jaar ontvangen is
f6842,88.
Dat is f 151,63 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. De zendingsbussen in
kerk en kapel doen het goed. Ze hebben tot
en met 31 juli 1982 f 1317,54 opgeleverd.
De penningmeester geeft in het Kerkblad
van de Hervormde gemeente regelmatig
een overzicht. Hier wijzen we u graag op de
kollekte voor de zending op a.s. zondag 15
augustus: zendingsbussen-zondag.

Open Deur-dienst
De gezamenlijke Evangelisatie-commissie
van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente houdt a.s. zondagavond
15 augustus en zo genoemde Open-deurdienst, een evangelisatie-dienst waar iedereen zeer welkom is. Ds. D. van Loo,
Hervormd predikant te Didam hoopt deze
bijzondere dienst te leiden.

GEBOREN: Rossel, Marieke; Eijkelkamp, Marianne Martine Catharina.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: G.J. Pelgrum en K.M. Heij.
OVERLEDEN: Geen.

Óp zondag 25 augustus a.s. organiseert de

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 14 aug. 12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Waringa, tel. 1277.
Tevens de komende week avond-en nachtdient.
WEEKENDDIENST TANDARTS
A.T. Kokkeler, Beltrum. tel. 05458-1849
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg, tel. 6875. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.
TAFELTJE DEKJE
Contact persoon augustus: Mevr. Wolters,
tel. 1262, graag bellen voor 8.30 uur.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING DE
GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-2345.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK
Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.
GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maandag t/m 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 dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.
R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

Open deur dienst

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 14 en zondag 15 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.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

Adverteren
in het

plaatselijke blad
Contact

ga uit Lochem. 19.00 uur ds. D. van Loo,
gez. Evang. Dient in de N.H. Kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 aug. 10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink. 19.00 uur ds. J. van Loo. Open deur
dienst.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 15 aug. 10.00 uur dhr. G.R. Wielin-

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 geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.
POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.

Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboorte van ons
dochtertje
MARIANNE

MARINUS VAN ENZERINK
en

FRIEDA VAN DE PEPPELBRUGGE
geven u mede namens hun familie kennis
van hun voorgenomen huwelijk.

Rene en Hennie Eijkelkamp.
7251 CE Vorden, 4 aug. 1982
de Haar 17.

De voltrekking zal plaatshebben te Vorden
op 12 augustus 1982
Vertrek om 18.30 uurvanaf het bruidshuis,
Stationsweg 6.

Hartelijk bedankt voor uw blijk
van belangstelling bij ons 25jarig huwelijksfeest

PURINA
KATMENU
850 gram. Droog knabbeldiner voor poes en kat.
Volledige maaltijd.
Normale prijs 4,49

VLOOIENBAND
VOOR HOND/KAT
Geeft een prima
bescherming van circa
3 maanden tegen vlooien,
luizen en teken.
Normale prijs 5,80

Welkoop
aktieprijs

Welkoop
aktieprijs

We gaan hiervandaan met ons allen naar de
boerderij van het Kasteel waar het huwelijk
zal worden voltrokken door de ambtenaar
van de burgelijke stand.

P. PAULUSMA
E. PAULUSMADIJKSTRA

U brengt geen kado mee, maar betaalt de
entree; daarvoor krijgt u koffie met krentewegge en een brandewientjen met suker.
Waarna we samen ouderwets bruiloft vieren op de boerderij van 't Schimmel.

Heegherhoek 4
Vorden.
Voor alle belangstelling getoont bij mijn 80ste verjaardag, mijn hartelijke dank.
G. KLEIN HANEVELD

Alstublieft.
Van de Grote GroeneVakwinkel,
voor HuisenTuin, voor Mens en Dier

BERRIE PETERS
en

Dennendijk 11
Warnsveld.

MARGA VAN LANGEN
gaan trouwen op donderdag 19 augustus
a.s. om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Brummen en om 10.30 uur in de St. Andreaskerk te Brummen.

de nieuwe agenda
4,50
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden. tel. 05752-1364.
Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

De receptie isvan 1 6.30 uurtot 17.30 uur in
Café-Restaurant „Bello", Dorpstraat 11 in
Hall.

WELKOOP
DIERVOEDERS
Bij Welkoop, de kwaliteitszaak voor diervoeders, vindt
u alles wat onze huisvrienden nodig hebben.
Honde- en kattevoer, vogelzaden, knaagdiervoer,
paardebrokken en schapenkorrels. In groot- en kleinverpakking. Tegen
scherpe Welkoop
prijzen. En wilt u
iets weten over
diervoeders, vraagt
u 't gerust. We
weten er alles van.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier
Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen inkl. BTW, levering zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen geldig t/m 21 augustus 1982.

Augustus 1 982
Ons adres is:
Patrijsstraat 91, 6971 VA Brummen.

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583
STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

rectificatie
Te koop: Spruitkool, knolraap, sla en andijvieplanten, bieslookpollen, jonge
konijnen, R.N. Zeelanders.
Kleurdwergjes, siameesjes,
en Hollandertjes.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden
Tel. 1498
Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"
Tel. 2783 .
Brinkerhof 82, Vorden
lessen in nieuwe Ascona

In plaats van kaarten

ZOU HET LUKKEN??

DICK PARDIJS

Rustige leraar zoekt (buiten)huisje te
huur in uw mooie gemeente. Of 'n deel
van een boerderij bij voorbeeld. Ik heb
er geen bezwaar tegen dat het wat afgelegen \9. Bel 05759-4007. Zou het
lukken??

en

WILLY MEMELINK
gaan trouwen op vrijdag 20 augustus 1982
om 11.15 uur in het gemeentehuis te Warnsveld.
Kerkelijke inzegening om 12.00 uur in de
N.H. kerk te Warnsveld door ds. Weenink.
Receptie van 14.30 uur tot 16.00 uur in zaal
"de Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

Open deur dienst
in deN'.H. Dorpskerk te Vorden op zondag 1 5 augustus a.s. Aanvang 19.00

uur.

Ons adres:
Leestensepad 106,
7232 AL Warnsveld.

Voorganger: ds. J. van Loo uit Almelo
Onderwerp: GELOVEN, wat is dat eigenlijk?
Met medewerking van: het Kerkkoor
uit Vierakker en het Achterhoeks Vocaal Kwartet uit Hengelo G.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Zondag 22 augustus hoop ik samen met de
kinderen en kleinkinderen mijn 70ste verjaardag te vieren

DJ.TRAGTER

Organist is de heer D. Woudstra uit Vorden. De interkerkelijke evangelisatiecommissie nodigt U uit
deze dienst bij te wonen. U bent hartelijk welkom.
Na de dienst koffiedrinken in "de Voorde"

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
21 augustus van 8 uur tot half 10 in hotel
Meilink te Barchem.
Dr. Vaneker is
Vennemansweg 4
7251 HX Vorden

AFWEZIG

afwezig wegens vakantie van
6/8 tot 30/8.
Wij zoeken een vrijstaand
huurhuis buiten, b.v. oud boerderijtje.
Tel. 070-802626
Te koop: jonge ganzen
G.H. Voskamp, Reeoordweg 6,
Vorden. tel. 1 503.
"Schoolbel"
Leuke schoolspullen voor leuke prijzen.
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden. tel. 05752-1364.
Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

van 14 augustus t/m 5 september

C. Beerning-Hassink
maakt bekend dat wij om gezondheidsredenen met ingang van 1 september onze

damessalon gaan sluiten
met spijt maar ook met fijne herinneringen hebben wij dit besluit moeten nemen. Onze dank gaat uit naar al diegenen die zo rijkelijk in de loop der vele jaren hun vertrouwen ons hebben geschonken.
Heel hartelijk dank.

1255.
Voor patiënten wier achternaam begint met Lt/m
Z neemt waar: dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 1678

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken

Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

"JanHassink"

LEGO
KRANENBURG

Wij zijn wegens vakantie
Te koop: aardappelen doré.
W. Mokkink, Mosselseweg 22
Vorden, tel. 6625
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

Warme Bakker Oplaat

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabobank
m.i.v. 16-8-82

% (was Q1A%)

Rabo-Tienerrekening

8

Grijp 5 spaarrekening

73A% (was 8

Rabobank IS

%)

Wijzigingen voorbehouden

0007

met
Televisie
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•=•- direct
i
naar

uw vakman
—' van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

INFOCENTRUM

BAZAR SUETERS

Dinsdag 31 augustus is de oven weer warm voor dat
lekkere brood!

160882

in de modekleuren, water- en winddicht, ijzersterk, gelaste naden

GESLOTEN
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

GESLOTEN

Voor patiënten wier achternaam begint met At/m
K neemt waar: dr. Sterringa, Schoolstraat 9 tel.

NAAR:
Annemien en Wim gaan trouwen, en daarom zijn
wij a.s. dinsdag 1 7 augustus na 11.00 uur v.m.

Wij gaan met vacantievan maandag 16 t/m maandag
30 augustus. Onze zaak is die periode
•

reisbureaus

J L HARREN
Klarenbeekseweg
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334
Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen l

BREDEVELD

Gratis advies en hulp bij bouwen en verbouwen

—
—
—
—

GESLOTEN
van maandag 16 augustus t/m
woensdag 1 september

bouwsubsidieregelingen
energie besparing
rechtspositie
hinderwet

a.s. Zaterdag sluiten wij om 12.30 uur.

Vakantie van 14 aug. t/m 28 aug.

Slagerij KRIJT

Bouwkundig adviesburo

Dorpsstraat 32, Vorden. tel. 05752-1470

CD. H.

V33CJS

Het Hoge 11, Vorden. telefoon 05752 1787

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

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

Modecentrum

Ruurlo

Voor aktuele mode
Denim rokken
55^
(opa) broeken
39'.
Nieuwe en modieuze kollektie pullovers én
blouses

VS uw voordeelmarkt
vakantie!
Venco Voldrop

Geldig van 12/8

zak 250 gram
van 2.75 voor

Echte

Chocolade
blokrepen
80 gram
4 smaken
van 1.19 voor
Gevulde koekei
pak 6 stuks
van 1.49 voor

biefstuk
botermals
100 gram

Schouderkarbonade
500 gram
Grove
braadworst
500 gram

Raider
familypack
van 2.79 voor

Dengerink
Hausmacher
leverworst
150 gram

Robijn

1.5 liter
van 2.59 voor

snijworst
grof of fijn
1 00 gram

Biotex
groen of blauw
pak 500 gram
van 2.98 voor

Stegeman
schouderham
100 gram

Licht en romig
zak 300 gram
van 2.98 voor

Pink zalm
blik 220 gram
van 2.98 voor

blik 400 gram
van 2.89 voor

Nutella
hazelnootpasti
glas 240 gram
van 2.75 voor

Geldig van 12/8 • 14/8
Honingzoete Italiaanse

Boodschappentas

Rundergehakt
heel kilo

Theebiscuits
per pak
van 0.72 voor

wasverzachter

Afwasbak
rond 32 cm.
van 2.95 voor

Canvas
van 9.95 voor

Waskorf
bruin. 60 cm.
van 7.95 voor

2 Zware kroppen
Sla

wit, 800 gram

Frans
stokbrood

Heerlijke Hollandse
Hondperen
Précoce de
Trévoux.
4X'/2 kilo

Heerlijke Hollandse

Poppell
aanstekers
pak 2 stuks nu

Maandag:
Goudgele

Vileda
zeem
van 3.35 voor

Blauwe
pruimen

nieuwe oogst
1 liter
BolS

Beerenburg

wit

Coberco vla
naturel 1/1 liter
deze week

M yf O
*t *rQ

kilo

Henkes
bessen
enever

i •

Hollandse
Andijvie
kilo

Jacky
smulpudding
0.5 liter
van 2.1 4 voor

Goudse kaas
belegen
kilo

per pak
van 0.90 voor

Dinsdag: Jonge vers
gekookte

Bietjes
500 gram

kalfsgehakt
100 g ram
mt

Elsve
shampoo

Woensdag: Zachtzure
Hollandse Manted

Handappels

Prachtig gemengd

Maandag:
geponeerde

Schnitsel
100 gram

OldSpic
scheerschuim

Tongeworst

bus 400 ml.
van 4.95 voor

Dinsdag:
Vleesribbetjes
kilo

kilo

Deurmat
duo-rib
40X70 cm.
van 8.95 nu voor

100 gram

100 gram

Casino
brood

Paprika's
2 stuks

Stegeman
leverkaas

Johma
vleessalade
superieur
200 gram

Witte
druiven

Sesambollen
pak 9 stuks

Zomerboeket
me t gratis zakj
Substral.

Euphorbia
cactus
Deze week
slechts.

ARKT

Deze plant verlangt een
lichte plaats en tijdens de
groei goed vochfig houden.

Boerenzult
bakje 250 gram
Woensdag:
gekruide

Achterham
100 gram

Gehakt
h.o.h.
kilo

Ge/d/g van 12/8 • 18/8 '82
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Acht-Kastelen-Wandeltochten

Drie dagen lang khidervakantiespelen
Op 25,26 en 27 augustus zullen er voor kinderen uit Vorden e.o. tot dertien jaar vakantiespelen gehouden worden, /ij zullen
plaatshebben op het voetbalveldje aan het Wiemelink. Vorig jaar werden de spelen voor de eerste keer georganiseerd. Het werd
een groot succes met wel zo'n 200 dol enthousiaste kinderen die op creatieve wij/e hun energie kwijt konden. Een groep van 12
mensen is er dit jaar weer in geslaagd een aantrekkelijk programma voor de kinderen samen te stellen. De spelen zullen in het
teken staan van "De Bruiloft". Voor slechts vijf gulden krijgen de kinderen drie dagen lang hapjes, gebruik van spel- en hou w benodigdheden en begeleiding aangeboden.

Aan de zaterdag jl. voor de eerste keer gehouden ACHT-KASTELEN-WANDELTOCHTEN namen niet minder dan 156 wandelaars deel. Er waren deelnemers uit o.a. Apeldoorn, Enschede, 's-Gravenhage, Hengelo (Ov), Sneeken uit plaatsen in
Noord-Brabant en Zeeland.
Aan het wandelfestyn namen ook verscheidene Vordenaren deel en het was voor de Christelijke Bond "Sport en Natuur"
(CBSN) plezierig te vernemen, dat er onder hen waren die langs mooie plekjes zyn gekomen, waarvan zy het bestaan niet ken.den. Daarui mag worden afgeleid, dat aan het uitstippelen van de routes over 8,16,24,32 en 48 km veel aandacht werd besteed.
Trouwens, alle deelnemers waren vol lof over de routes en velen bedankten de CBSN nadrukkelijk voor het gebodene.
Het volgend jaar zullen de Acht-Kastelen-Wandeltochten gehouden worden op zaterdag 16 juli. Gezien de reacties van nu mag
worden aangenomen, dat het aantal deelnemers in 1983 nog hoger zal /ijn dan in dit jaar.

Nog vier maanden...

Maandenlang zijn J. van Burk, A. Doornbos, Mirjam Doornbos, Willy Schuppers,
Johan Zoerink, Tonny Tolkamp, Anke
Schouten, Henriette Schouten, Ben Lichtenberg, Annemarie Berends, W. Blom en
Ivonne Bruins in de weer geweest om vergunningvan de gemeente te krijgen, bouw(afval) materiaal te verzamelen en het
draaiboek op te stellen. Ten slotte rolde het
volgende programma uit de bus:
Op de eerste dag zullen de kinderen worden ingedeeld in groepjes van ongeveer 10
personen. De groep blijft onder begeleiding van twee volwassenen vrijwilligers de
hele spelen bij elkaar. Eerst zal men in spelletjes vorm kennis met elkaar kunnen maken.
Vervolgens zal een jonkheer worden aangewezen. Hij heeft een jonkvrouw ontmoet maar is nog niet in het bezit van een
geschikt woonhuis. Derhalve zal de eerste
dag helemaal in beslag nemen door het
bouwen van het negende kasteel van Vorden met de daarbij behorende huizen zoals
het koetshuis, het theehuis, dejachthut en
het rentmeestershuis.
Op de tweede dag zal de bouw van de huizen beëindigd worden. 20 zakken met kleding van het Leger des Heils worden daarna op hun kop gezet, waarna de kinderen
hun fantasie mogen gebruiken om middeleeuwse kleren te maken.

's Middags zal blijken dat de jonkheer de
sleutel van zijn kasteel is kwijtgeraakt. De
kinderen kunnen dan een aantal opdrachten uitvoeren om de sleutel weer terug te
vinden.
De derde dag is het feest, 's Ochtends vertrekken alle uitgedoste kinderen in een optocht via het dorp naar het gemeentehuis.
Daar zal het huwelijk tussen de jonkheer
en jonkvrouw plaatsvinden. Hierna gaat
het paar in een rijtuig onder begeleiding
van kinderen en politie weer naar het Wiemelink terug. Vijf drummers, die in een
speciaal tenue zijn gestoken, zullen de
bruidsstoet voorafgaan.
Op het Wiemelink wordt dan het grote
feest gehouden. De kinderen zullen daar
getrakteerd worden op drank, pannekoeken en slaatjes. Een hofnar en een echte
pottenbakker zullen hun kunsten vertonen. Voor sportieve kinderen bestaan er
mogelijkheden om mee te doen aan allerlei
nostalgische spelletjes zoals steltlopen,
hoepelen, priktollen en hoefijzer werpen.
Diverse malen zal door een aantal volwassenen op een boerenwagen een toneelstukje worden opgevoerd.
's Middags mogen de kinderen alle bouwwerken afbreken en ze op één grote hoop
gooien. Daarna zal de Vordense brandweer
komen om het zaakje aan te steken en vervolgens weer te blussen.

Kramp werd opgevolgd door Harry Dieters. Tevens trad Henk Bleideveen tot het
bestuur toe. In het bestuur gebleven zijn
Willem Voortman en oprichter Marcel
Martinus.
De tafeltennisvereniging gaat dit jaar met
liefst vier senioren- en twee juftiorenteams
meespelen in de competitie van de NTTB.
De eerste trainingsavonden^or senioren
en junioren beginnen res|^«;velijk op
donderdag 26 en zaterdag Z8 augustus.
Voorlopig worden ze nog in het Dorpscentrum gehouden. Later, als de nieuwe sporthal klaar is, krijgt de vereniging de beschikking over betere speelruimte. De trainingsavond zal dan naar a^Jtaarschijnlijkheid op de maandagavond in die hal
plaatsvinden.

Uit het politie-rapport
Diefstal uit garage

De Vordense Motorclub De Graafschaprijders hield op het circuit Delden een onderlinge clubcross-wedstrijd. De uitslagen
waren als volgt:
Klasse jeugd 50 tot en met 125 cc: l. Tjeerd
Stapelbroek, 2. Hans Berendsen, 3. Adri
van Ark, 4. Rob Groot Spoitink, 5. Robert
Nijenhuis en 6 Frank Arendsen.
Klasse 125 cc: l. Rolf Oosterink, 2. Erik Bulten, 3. Marcel Bulten, 4. Gerrit Bosch, 5.
Jan Wiemer.
Klasse 250 cc en hoger: l. Johan Hoftijzer, 2.
Jan Koop, 3. Gerrit Hoftijzer, 4. Jan Klein
Brinke, 5. Marinus Visser.

Diplomazwemmen

„Oud
Vorden"

Op 3 augustus is bij garage Bouwmeester
aan de Hamelandweg een personenauto
ontvreemd alsmede diverse gereedschappen w.o. een autogeen las-apparaat.

Op camping "de Reehorst" is gepoogd een
personen-auto te stelen. De achterruit lag
eruit en het contact- en stuurslot was vernield. De dader heeft de gewenste verbinding niet tot stand kunnen brengen dan wel
is in zijn werkzaamheden gestoord.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Bij.de Vordense Tafeltennisvereniging
Treffers '80 heeft onlangs een bestuurswijziging plaatsgehad. Voorzitter Henk

Afgelopen dinsdagmorgen meldde kwekerij Spiegelenberg de diefstal van 60 koniferen uit zijn bomen- en heesterbestand.

Op het Vordense zwembad in de Dennen
heeft onder leiding van de KNZB official
Jansen uit Almelo en chef-badmeester
Westerik diplomazwemmen plaatgevonden. Alle 30 deelnemende kandidaten
slaagden. In totaal werden 13 A, 3 B, 11 C, l
D en 2 E-diploma's uitgereikt.
Op 28 augustus bestaat er voor de laatste
maal de mogelijkheid om diploma te
zwemmen.

Op het Kerkplein achter de kerk zijn twee
herenrijwielen onbeheerd aangetroffen.
Inlichtingen hierover bij de rijkspolitie.

Diefstal auto-radio
Uit een geparkeerde auto, staande aan de
Molenweg, is op 6 augustus een auto-radio
gestolen. Het rechter tochtraampje was
daartoe geforceerd.

Reebok aangereden
Bij Rondweg 4 werd afgelopen zaterdag
een reebok aangetroffen, die was aangereden. Jachtopzichter Rothman verloste het
dier uit zijn lijden.

Geheime zender
De rijkspolitie heeft in samenwerking met
de P.T.T. afgelopen zaterdag de geheime
zender "De Zwerfkei" uit de lucht gehaald.
Apparatuur werd in beslag genomen en er
werd proces-verbaal opgemaakt.
De betrokken inwoner uit Hengelo werd
reeds voor de derde maal betrapt voor dergelijke aktiviteiten.

Bejaardentocht

Iedere dinsdagmorgen Yoga in het Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmiddag voor ouderen in het Dorpscentrum
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
12 aug. Boerenbruiloft in boerderij 't
Schimmel
14 aug. Avondwandeling Kranenburgs Belang. Start café Schoenaker, Kranenburg.
16 aug. Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer Mennink,
Galgengoorweg 19.
17 aug. Rondleiding Pinetum Landgoed de
Belten.
17 t/m 20 aug. Avondfietsvierdaagse Jong
Gelre start Hotel Bloemendaal.
23 aug. Vordens Mannenkoor: hervatting
repetities in het Dorpscentrum.
Eind augustus en de maand september:
Bloemschikcursus Floralia.

Avondcursussen in Vorden

Voor de bekende en geheel verzorgde bootreis naar Urk op maandag 6 september 1982.

Engels A

Kunt u zich vanaf heden opgeven bij onderstaande
adressen. De prijs is f 42,50 p.p. alles inbegrepen, zoals
andere jaren, dus u hoeft niets mee te nemen.

Engels B

's Morgens om 8.00 uur op het marktplein aanwezig.
Hopelijk kunt u 'n paar mensen meenemen naar Zutphen, waar we om 8.30 uur vertrekken vanaf de IJsselkade.

Inlichtingen bij Dorpscentrum Vorden

's Avonds zijn we om plm. 9.00 uur terug op het marktplein in VORDEN.

TSWlSSGling
[jjj "XnïfferS
'80"

Een inwoner van Heilo, die juist in Vorden
voor vakantie was gearriveerd moest zijn
bromfiets aan de rijkspolitie afstaan voor
een technisch onderzoek. Hij reed n.l. veel
te hard.

Diefstal coniferen

Poging tot diefstal

Degene die geen vervoer hebben worden vanaf het
marktplein naar Zutphen gebracht.

Deze keer een luchtfoto van de dorpskern van een dertig jaar geleden. Links beneden de ganzen in de tuin van de apotheek van Mevrouw van Mourik.

Slecht begin

Gevonden

De Graafschapryders

Half december is het zover. Dan zal de bouw van de nieuwe sporthal van Vorden gereed /ij n. De nieuwe hal wordt naast de oude
sporthal, die toch te klein bleek, geplaatst. Verschillende sportverenigingen kunnen dan gebruik maken van de hal die de oppervlakte van 22 hij 42 meter heeft en 7 meter hoog is. Vooral volleybalvereniging DASH maar ook de badmintonvereniging en
de (/aal)voetbalclubs zaten erg om ruimte verlegen. Met de bouw van de nieuwe sporthal is ongeveer een miljoen gulden gemoeid.

De burgemeester van Vorden zal de vakantiespelen afsluiten en een dankwoordje uitspreken. Ten slotte krijgen alle kinderen
een speciaal aandenken mee naar huis.
Mocht het erg slecht weer zijn dan zullen
de spelen in het dorpscentrum gehouden
worden. De programmaonderdelen zullen
vrijwel hetzelfde zijn, behalve het brandfestijn natuurlijk! Van het hele gebeuren
zal een film worden gemaakt, die in de
herftvakantie te zien zal zijn.
De heer Blom, één van de 12 organisatoren, is bijzonder blij met de geheel belangeloze medewerking van de ca 60 vrijwilligers, die de kinderen drie dagen lang zullen
begeleiden. "Zonder hun hulp had het niet
gekund", zegt Blom. "De gemeentelijke instanties dragen eveneens veel bij aan het
welslagen van het programma. Zo zullen
zij voor twee schaftkeetjes, vlaggen, masten en dranghekken zorgen, om nog maar
te zwijgen over de brandweer en politie.
Ook zijn we het Buro Dienstverlening uit
Doetinchem zeer erkentelijk voor de vele
waardevolle adviezen die ze ons hebgen
gegeven."
Vol verwachting kan Blom al uitkijken naar
de drie dagen vakantiespelen. "De pret die
we al bij de voorbereiding gehad hebben
was enorm. Het is erg leuk dat ouderenn
eveveel plezier van de spelen ondervinden
als de kinderen!"

Opgave bij: Hassink. tel. 1 332
Helmink. tel. 1514
Kluvers. tel. 1318
Namens het comité
G. Remmers
G.W. Eijerkamp.

voor beginners

Frans A
voor half gevorderden

Frans B

(na 16 augustus).

|| Wij maken uw oude deuren en deurkozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,
voordelig en in één dag
gereed.
Bel meteen even OP!

g
Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving
PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V.
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-130 33
PORTAS-deufen-vakbednjven overal in Nederland en In vete Europese landen

GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM liggen op de secretarie van de gemeente Vorden
vanaf heden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter inzage de navolgende beschikkingen op een verzoek om een vergunning ingevolge de Hinderwet:
1. de Rotonde B.V., Kerkstraat 3,7251 WV Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een inrichting voor de verkoop
van dranken en etenswaren en de fabricage van kleine kokswaren, datum verzoek 24 oktober 1981,
adres van de inrichting Kerkstraat 3, kadastraal bekend sectie K, nummer 3244;
2. de heer HJ. Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251
PN Vorden om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een herstelinrichting voor landbouwmachines, datum verzoek 30 oktober 1981, adres van de inrichting Deldenseweg 13, kadastraal bekend sectie N, nummer
' 190;
3. de heer A. Schouten, Zutphenseweg 89, 7251 DN
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een kuikenmesterij, datum verzoek 1 november 1981, ingekomen 12 januari
1982, adres van de inrichting Zutphenseweg 89, kadastraal bekend sectie M, nummer 33;
4. de heer C.l. van Zinnicq Bergrrtann, Zomervreugdweg
3, 7251 NX Vorden, om een vergunning tot het oprichten of in werking hebben van een werkplaats met
enkele elektromotoren alsmede een olie-installatie,
datum verzoek 1 5 april 1982, adres van de inrichting
Zomervreugdweg 3, kadastraal bekend sectie G, nr
1349;
5. de heerEJ. Kettelarij, Lindeseweg 3, 7251 ND Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag, datum verzoek 28 april, adres van de inrichting
Lindeseweg 3, kadastraal bekend sectie G, nummer
1266;
6. Erven A.C. Gotink, Lankampweg 2,7251 PM Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag,
alsmede de opslag van propaan, datum verzoek 11
mei 1982, adres van de inrichting Lankampweg 2,
kadastraal bekend sectie N, nr 212.

Datum: 12 augustus 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secrataris,
de burgemeester,
J.LA. Doornbos, loco.
HA. Bogchelman, loco

pot

450 gram
aardbeien,
kersen,
abrikozen
of ananas

kip of
tomaat

grote
perziken,
15 stuks,
± 21/2 kilo

Cursus middenstand
Eén jarige cursus-staatsdiploma

flacon,
vrij
Produkt

h- <£hicleis
£hictefs

••f

Robijn f ijnwasmiddel OQQ

pak 1100 gram _

_ OU**

Vloeibaar
schuurmiddel,

flacon 300 ml.. Vrij Produkt

00

O&

Schick scheermesjes, 9oü
platinum, 10 stuks
L.ÓJ
Crickpfwegwerpaansteker -|QO
2 stuks

lolj

Pilchardsin
tomatensaus,

199

blik 425gram _

Dagverr zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
zuivelafdeling

Magere vogelt,

literpak

_! F

Karnemelk,

1fln

IUU

110

literpak

volle melk,

125

literpak, minimumprijs

Nieuwstad 5, Vorden

Chinese
sperziebonen,
Magere
chocolademelk,
Cornedbeef,
Unox leverpastei,
Limonade,
Snelkookrijst,

199

heel blik

Washandjes,
Aqua Fresh
tandpasta,

.

Haasfilet,

500 gram _

379

Kuikenfilet,

500 gram

B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hilferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Automaat.

-•-•

l l,

695
795

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 14 augustus a.s

hele liter, cola, sinas of frisdrink

Extra grote bloemkool,
Hollandse, per stuk

ft

pak 400 gram __

l l

12,96

PRIJS-SLAG
Leer dansen in 't
rithme van deze tijd

AUTORIJLESSEN?

wokkels,

paprika of naturel

Groente & Fruit

3 blikjes a 56 gram

Amstel pils,

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 14 augustus a.s.

Ribkoteletten,

blik 340 gram _

krat 24 flesjes a 0,3 liter _

Slagerij
kilo

houdbaar, literflacon -

Stimorol kauwgom,

5 pakjes a 12 stuks _

Stomerij voor Vorden e.o.

volgens het door de
Dansleraren
ingestelde
dansprogramma BALROOM, LATIN, ROCK EN
ROLL ook de Oude dansen zijn erg populair.

Huur
Mister Steam
te Hengelo (G.).

Zonnebloemolie,

voisappige

De strekking van de beschikkingen genoemd onder
punt 1 en 2 is zodanig, dat de vergunningen zijn verleend onder de gebruikelijke voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van ernstige aard
buiten de inrichting.
De strekking van de beschikkingen genoemd onder
punt 3, 4, 5 en 6 luidt als volgt: voor zover thans rekening valt te houden met de in het gebied waar de inrichtingen zijn gelegen te verwachten ontwikkelingen in de
toekomst met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten de inrichtingen, zijn de beschikkingen opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van eventueel
gevaar, schade of hinder buiten de inrichtingen.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door:
a. aanvragers;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikkingen dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Dommelblumchen,
fles
0,7 liter

Cobber
extra jam
conflture,

californla
soep,
4-bordenbllk, •
groente,

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

diverse kleuren

grote tube

—

O.B. tampons,

40 stuks, normaal of speciaal

Java saté,
3 stokjes

Pindakaas,

pot 370 ml. _

Houtskool,

zak 2 kilo

Brinta,

pak 500 gram

Karaat
tafelmargarine,

189
119
99
199
519
129
129
349
159

89
Kitekat vlees of kip,
blik 410 gram
139
Campina vanille ijs,
literbak
189.
kuip 500 gram _

Stationsplein 31, Zutphen

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

J. W. TEN KATE

LOODGIETERSBEDRIJF

Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

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.

Klubs voor jongeren, ouderen, speciale klubs voor
verl. en gehuwden.
Inschrijving Dorpscentrum 27 aug. en 3 sept. van

7 tot 8 uur 30.
Zaal Eijkelkamp 25 aug. en 1 sept 1982 van 7 tot
8 uur 30 van Brons t/m goudster en bij

Instituut

GULDEN LOON

TH. A. HOUTMAN

Doetinchem, Tel. 08340-23708.

M. v. Dulkenstraat 7, Groenlo.
Inschrijfgeld f 5,- p. persoon.

Jong Gelre

Vorden

Jong Gelre

Nieuw in Vorden!!!

Organiseert da

4e avondfietsvierdaagse

Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar

van dinsdag 17 augustus
tot en met vrijdag 20 augustus

met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

afstanden 20 of 30 km.
Start 18.30 -19.30 uur vanaf

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vakkundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

HOTEL BLOEMENDAAL
Stationsweg 24, Vorden
Beker beschikbaar gesteld voor de grootste
groep deelnemers.
Inschrijfgeld f 6,- p.p. en f 5,- voor leden en
kinderen tot 14 jaar

Jong Gelre

Vorden

Jong Gelre

ZONDAG 15 AUGUSTUS

JOHN DAVISBAND

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

O

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

Hengelo Gld. telefoon O5753-I46I

VOLKSFEEST
DELDEN '82
ZATERDAG
14 augustus

VRIJDAG
13 augustus
Toneel

Vogelschieten

13.30 uur

Dogkarrijden dames

13.30 uur

Vogelgooien dames

13.30 uur

"De Zeeuwse Gouvernante"

Kegelen

13.30 uur

Aanvang 1930 uur

Schieten vaste/vrije baan

Het stuk speelt zich aften huize van Andreas en Evelien de
Bron. Broer en zuster. Andreas is een wat verzuurde kerel.
Het ongeluk dat hij eenjaar geleden kreeg heeft daar geen
goed aan gedaan. Hij beweegt zich nog steeds op krukken
voort omdat z'n benen na dat ongeluk nog steeds niet mee
wilen en hem de moed ontbreekt om er alles aan te d

Doelschieten

14.00 uur
14.00 uur

Stoelendans, busgooien
sjoelen etc. in de tent

14.00 uur

Hij zit liever in z'n stoel te commanderen en te mokken, terwijl z'n omgeving alles in het werk stelt hem te helpen.
Maar uiteindelijk heeft de "gouvernante" er nog het grootste aandeel in dat hij weer kan lopen. Ze weet hem aan
pakken op een manier die hem tot het uiterste brengt.

Kinderspelen
14.00 uur
t/m 6 jaar knikkers zoeken
7 t/m 9 jaar water overbrengen jongens
ballontrappen meisjes

MEDESPELENDEN ZIJN:
Andreas de Bron
Evelien de Bron
Johan(de huisknecht)
Piet (chauffeur)
Kitty (het kamermeisje)
Yvonne de Laar (gouvernante)
Hilde (haar dochter)
Herman Willems (dokter)
Rolf en Donald (loges)

Souffleur
Regisseur

Dick Regelink
Frieda Pelgrum
Henk Broekgaarden
Rinus Pelgrum
Hermien Tiessink
Elsbeth Regelink
Marga Hummelink
Henk Gr, Roessink
Tonnie Regelink en
Gerrit Scheffer

10 t/m 12 jaar water overbrengen jongens
Ballontrappen meisjes

Prijsuitreiking

Gerrit Burkink
Henk Rouwenhorst

Dansen 20.00 uur

DENK AAN UW REDUKTIEKAART!

zaal open: 19.30 uur
m.m.v. Toporkest "LIBERTY"

Dit alles op het:

Feestterrein Familie Hummelink
Kruising: Spiekerweg/ Deldensebroekweg Delden

Van den Brink
mengvoeders

Voor:

Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Konstruktiewerk
Draaiwerk
Siersmeedwerk
Laswerk

— kwaliteit
— service
— konkurrerende prijzen

Café Uenk
voor de ideale
bilj artgelegenheid
van Vorden
met twee prima verzorgde
bilj arts.
Gezellig zitje.

AUTOBEDRIJF

Driekus
Groot lebbink
Uw adres voor vakkundige en vertrouwde reparatie en onderhoud.

ROMAX UITLAATSPECIALIST
VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO'S

naar:
Beleefd aanbevelend:

J.W. v.d. Brink
Wichmond

Fa. Oldenhave
Spiekerweg 6, Vorden

Bouwbedrijf
Groot Roesink b.v.

Beleefd aanbevelend:

Inruil en financiering mogelijk.

Arnold en Ria Schut

RONDWEG 2, VORDEN, TEL. 05752-1794

Voor stallen

Voor een vakkundige snelle reparatie aan

auto

groot of klein
moet u bij

tweewieler
gazonmaaier
of
boomzaagmachine
naar

Voor uw:

Het adres voor:

SPORTUITRUSTING
KAMPEERARTIKELEN
SCHIETSPORTARTIKELEN

verbouw
nieuwbouw
stallenbouw

Barendsen Vorden b.v.
Vorden, telefoon 05752-1261

zijn . . .

Martens Vorden
HENGELOSEWEG 7-9, VORDEN

ZUTPHENSEWEG 9

BRUIN WATER? • bij roestaanslag in
waterleiding en ketel * vergeeld wasgoed • leidingbreuk en bruine afzetting — dan heeft u een
Krusta Ontijzeringsinstallatie nodig.

Voor een ruime keuze in:

DAMES/HEREN/

Fa. Kuypers

Komplete stalinrichting en
konstruktiebedrijf

Vorden. Telefoon 1393

Mt Herberg'

Voor sfeer en gezelligheid

Bloemen en planten
horen erby

EETCAFE/BAR/ZAAL

KINDER-, VOETBAL EN

t

SPORTSCHOENEN
Uw speciale adres voor een

Uw adres voor:
is dit uw adres:
HARD WATER?
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

• bij kalkaanslag in le^tog en ketel • grauw wasgoed • verhoogde ve^^Vmingskosten en wasmiddelengebruik doo^^telsteen — dan heeft u een
Krusta Wateronthardingsinstallatie nodig.
Op aanvraag gratis watermonster en offerte.

MMKKINK

Watertechniek H.J. Berends

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

LINDESEWEG 1 9, VORDEN, TEL. (05752) 67 30

Qjn bruidsboeket

Een avondje uit
Belegde broodjes,
uitsmijters, cA
Bruiloften, recepties,
vergaderingen of
personeelsfeesten

Bloemenspeciaalzaak

J J. Dijkerman

Dorpsstraat lOa, Vorden, telefoon 05752-2243

m «t

Voor:

Voor al uw schilderwerk,
verf, behang en een
vakkundig advies naar:

alle agrarische
werkzaamheden en
onkruidbestrijding

Chinees-Indisch restaurant
maandagochtend gesloten
vrijdag koopavond

Insulindelaan 5, Vorden
Telefoon 05752-1567

„Een Prisma horloge
van uw juwelier,
dat is zeker zijn
van iets moois."

LOONBEDRIJF

B.J.H. Seesink

in het
Supercentrum voor iedereen

H. Groot Enzerink

Ruime parkeergelegenheid.
Iedereen is van harte welkom.

DE TUUIM1

Dagelijks geopend van 1 1.00 uur

Het Hoge 7, telefoon 05752-1572

LOONBEDRIJF

(^

En . . . in romantische stijl

qe> juwelier

siemerink

•oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

DELDENSEWEG 13 TELEFOON 05752-1571

VORDEN
Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in
dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke
bijeenkomst.
N.H.A. van Goethem
06752-1519/1770

UUI*

kwaliteits mengvoeders
goede service en
lage prijzen

ANWB Bondsrestaurant Vorden
waar de kok uw gastheer is!

Bodega 't P

l\Sl 1-4..*J\J

Voor:

Petit-Restaurant

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
m!
N.H.A. VAN GOETHEM 05752-1519

voor uitvoering van alle
voorkomende
agrarische werken

TAO-SING
Dorpsstraat 28, Vorden
telefoon 05752-1905

voor prijsbewuste kopers:
700 m2 Koopplezier

SCHILDERSBEDRIJF EN
VERFHANDEL

J.M. Boerstoel b.v.

Zutphenseweg 5, Vorden. tel. 1334

3*

Kluvers
Vorden cv
Zutphenseweg 41
NET IETS BETER!

DRUK: DRUKKERIJ WEEVERS B.V., VORDEN

