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Orgelconcert van Peter Eilander
sluitstuk VVV-zomerprogram
Op maandagavond 31 augustus /al in de Hervormde dorpskerk te Vorden een or-
gelcocert worden gegeven door de veelbelovende, jeugdige organist Peter Kilander
uit Ugchelen. Ken en ander in samenwerking met het Vordens Mannenkoor onder
leiding van de bekende dirigent Bert Nijhof. Het programma vermeldt als ope-
ningsnummer de Koraal-meditatie ,,Kust mijn /iel, uw God is Koning" van J.
Zwart en een hymne over psalm 75 ,,U alleen, U loven wij".
Voorts stukken van (i.F. Handel (Symfonia in Bes major, Trio in a moll van G.A.
Sorge, en/.). De gast-organist besluit met een eigen improvisatie.

Peter Eilander werd in 1957 in het Gel-
derse plaatsje Vaassen geboren, waar hij
reeds op 6-jarige leeftijd orgellessen
ontving!" van Heymen van 't Einde. De-
ze studie werd voortge/.et bij Piet Zwart
die hem in eerste instantie de kunst van
de gemeentezangbegeleiding bijbracht.
Willen Hendrik Zwart, organist van de
Bovenkerk te Kampen, onderwees hem
in de theoretische aspecten van de orgel-
muziek. Na een intensieve studie bij
Maria Telnekes, werd hij toegelaten tot
hel conservatorium te Zwolle, waar hij
een leerling was van Dorthy de Rooy.
Deze studie werd inmiddels met succes
bekroond. Op 10-jarige leeftijd werd hij
benoemd tot organist van de Ger. kerk
te Vaassen, daarna in 1976 bij de Chr.
Gei. kerk te Heerde. Sinds 1981 is hij
organist van de Hervormde gemeente ie
Apeldoorn.
Reeds tijdens zijn studie werd hij be-
noemd tot docent aan de muziekschool
te Holten. Eilander is dirigent van de

beide Chr. gemengde koren Cantate
Deo in Apeldoorn en Amersfoort en be-
geleider van diverse koren zoals het
Chr. mannenkoor De Lofzang o.l.v.
Klaas Jan mulder en de koren uit Vaas-
sen en Barneveld alsook de Urker Man-
nenkoren. In al deze funkties heeft hij
reeds vele succesvolle concerten achter
de rug, ook op de grote Nederlandse or-
gels als Apeldoorn, Wageningen, Ede,
Heerde, Amsterdam, Amersfoort en
Hardewijk. Al met al een serie activitei-
ten, vervuld van enthousiasme en bezie-
ling, die veelbelovend is voor de toe-
komst.
Het Vordense Mannenkoor, dat niet al-
leen in eigen omgeving bekend is, zal af-
wisselend diverse nummers uit zijn re-
pertoire ten gehore brengen.
Voor de zangers en voor gasten is er na
het concert de goede mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten en ook koffie te
dr inken in ,,de Voorde" gelegen
achter/naast de dorpskerk.

Belgische dansgroep en
Knupduukskes gaven
demonstratie in Pantoffeltje
Het optreden van de folkloristische
dansgroepen Reu/engom uit Leuven
(België) en de Vordense Knupduukskes
jl /alerdagavond in bar-bode«a 'l Pan-
toffeltje heeft deelnemers en gasten een
genotvolle avond be/orgd. Door het
slechte weer kon men geen gebruik ma-
ken van de reeds buiten gelegde dans-
vloer en moest alles binnen gebeuren.
De Belgische gasten waren zaterdagmid-
dag gearriveerd en maakten na een ge/a-
menlijke koffietafel in het Pantoffeltje,
dank zij de medewerking van aanspan-
ning In de Reep'n de Achtkastelentocht
per koets/rijtuig. Hierna werden /e bij
de gastgezinnen ondergebracht.

De publieke belangstelling zaterdaga-
vond bleek matig, door het ongunstige
weer. Nadat de heer Eyerkamp namens
de VVV een welkomswoord had gespro-
ken en mevrouw Van Til-Klumper de
Knupduukskes had voorgesteld zwaai-
den de gasten het vaandel buiten op de
parkeerplaats. Men moest door de regen
echter gauw naar binnen. De dansgroep
uit Leuven, Reuzengom genaamd, ga-
ven hierna een demonstratie van hun
kunnen. De uit acht paren bestaande
groep werd begeleid door viool, fluit,
accordeon en banjo! Hun leider de heer
Pauwels praatte de dansen - voorname-
lijk uit eigen land en streek - aan elkaar
en gaf tekst en uitleg over de betekenis.
In totaal traden de gasten viermaal op.

De Vordense Boerendansers de Knup-
duukskes brachte ouderwetse Achter-
hoekse dansen waarbij Gerritje Brum-
melstruuk (mevrouw van Til-Klumper)
op kundig en humoristische wijze een en
ander begeleidde. De heer Eyerkamp
dankte tot slol en bood de Belgische
gasten de VVV-herinneringstegel aan.
Namens de Knupduukskes dankte voor-
zitter de heer R. Pelgrum en offreerde
de gasten een schilderij waarop de tekst
van het Vordense volkslied.
Zondagmorgen waren de gasten uitge-
nodigd op het landgoed De Wiersse en
maakten een wandeling door park en
speciaal de rozentuinen. In café Eykel-
kamp werd een gezellig samenzijn ge-
houden. Tegen vijf uur vertrokken de
Belgische gasten weer naar het Vlaamse
land.

Achterhoekse avond kreeg
veel belangstelling
De Achterhoekse avond, die dinsdag in
de boerderij bij het kasteel-raadhuis te
Vorden is gehouden, trok veel toeristen.
Na een kort openings- en welkoms-
woord van de heer Lubberding - namens
de plaatselijke VVV - nam de heer Van
Roekei uit Zelhem de bezoekers mee
door de Achterhoek. Met behulp van ei-
gen kleurendia's vertelde hij boeiend
over het leven en de daarbij behorende
facetten van de boerenstand. Een /eer
bijzondere avond, die door de gasten
zeer op prijs werd gesteld, gezien het
spontane applaus na afloop.

Uniek Vordens Zomerfeest
wordt grote happening
Hel grote zomerfeest, dat op zaterdag
29 augustus in Vorden rondom en in het
water wordt gehouden, belooft een gro-
te happening te worden. Het is een
uniek feest, dat dank zij de bereidwillige
medewerking van de familie Graaskamp
gehouden zal worden nabij hun boerde-
rij ,,l\ieuw-Wenneker" aan de Ruurlo-
seweg 46. Het evenement zal zich afspe-
len rondom en in de ruim anderhalve
hectare grote waterplas dichtbij de boer-
derij.

Er is voor vele families volop plaats ron-
dom het water in het gras. Er worden al-
lerhande spelen gehouden waarvoor lu-
dieke prijzen beschikbaar zijn. Men be-
taalt voor de spelen een klein bedrag
aan inleggeld. De opbrenst is bestemd
voor Operation Friendship Vorden, die
als doel heeft het bevorderen van uilwis-
seling jongeren met diverse landen.
Plaatselijk doet Vorden daaraan mee.
Jan Rigterink en Els Gotink uit Vorden
trokken drie weken lang met dertig Eu-
ropese jongeren per fiets door Neder-
land. Die fietstocht was een succes. Een
groep van tien Vordense jongeren ging
per vliegtuig naar Amerika. Het was de
reis van hun leven. Drie weken verbleef
men in gastgezinnen: slapen, eten, pra-
ten, en samen duizenden kilometers
rondtoeren. Het heeft de Amerikaanse
vrienden duizenden dollars gekost. Dat
is niet erg, want ze komen terug en dan
is het de beurt aan Operation Friendship
Vorden; de jeugd betaalt alleen de over-
tocht. De trektocht door Friesland kost-
te duizende guldens. Volgend jaar ko-
men de Amerikaanse jongeren en dat
programma gaat ook geld kosten. Om
een potje te vormen wordt nu dat zo-
merwaterf^esl gegeven.

Vrouwenraad Vorden
De Vrouwenraad in Vorden start weer
op 3 september. Men kan zich dan in het
Dorpsced^^m opgeven voor de zoge-
naamde^^pfriscursus". Deze cursus is
bedoeld voor volwassenen die hun lage-
re schoolkennis willen opfrissen. Men
kan zich hiervoor opgeven bij de dames
Kok (tel. 6997) of Sikkens (tel. 1926).
Verder komt er in oktober een cursus
politieke scholing speciaal in verband
met de aanstaande verkiezingen voor de
gemeenteraad. Op 27 oktober is er een
voorlichtingsochtend voor vrouwen in
de overgang (V;I.D.O.).
De cursus Duils gaat gewoon door. Bij
voldoende belangstelling kan er ook
weer een cursus voor beginners starten.
Belangstellenden voor welke cursus dan
ook kunnen op 3 september terecht in
het dorpscentrum of bij mevrouw Bran-
denbarg, Brinkerhof 84 (tel. 2024).

Avondwandeling
Onder leiding van de heer Weustenenk lie-
pen 12 wandelaars mee met de wekelijkse
avondwandeling. Deze leidde langs de
mooiste plekjes van Vorden met onder meer
het Vordense Bos, de Lodewijkslinde, de
reuzeneik, het Knopenlaantje enz.

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 W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Inzage termijn ontwerp-Rijkswegen-
plan 1982.

2. Vergadering van de commissie
bezwaar- en beroepschriften op
l september a.s.

3. Publicatie ingevolge de wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Inzage termijn ontwerp-Rijkswegenplan
1982
Op 23 juli 1981 is onder deze rubriek
meegedeeld dat het ontwerp-
Rijkswegenplan tot en met 31 augustus
1981 ter inzage ligt ter secretarie afde-
ling I.
Van de provincie is echter een schrijven
ontvangen waarin melding gedaan
wordt dat deze termijn verlengd wordt
tot en met 15 september 1981. Tot en
met deze datum kunt u derhalve het
ontwerp-Rijkswegenplan in komen
zien.

Het plan bestaat onder meer uit:
- een staat van de bestaande en aan te

leggen wegen welke hoofdverbindin-
gen vormen of zullen vormen voor het
doorgaande verkeer met motorrijtui-
gen;

- een kaart waarop de verbindingen
schematisch zijn weergegeven;

- een nota van toelichting bij het Rijks-
wegenplan 1982.

Een publikat ie van deze wijziging zal
door Gedeputeerde Staten eveneens in
de dagbladen worden verzorgd.

Eventueel commentaar kan bij de Gede-
puteerde Staten ingediend worden tot 21
september 1981.

Vergadering van de commissie bezwaar-
en beroepschriften op l september a.s.
Deze vergadering zal worden gehouden
in de boerderij nabij het Kasteel, aan-
vang 20.00 uur. Aan de orde komen de
volgende punten:

- beroepschrift tegen het besluit van het
college van burgemeester en wethou-
ders d.d. 25 mei 1981, no. III-2050,
houdende toekenning van een subsidie
aan de Stichting Jeugdwerk Vorden-
Kranenburg; beroep is ingesteld door
de eerdergenoemde Stichting;

- beroepschrift van de heer G.J. Rossel,
Deldenseweg 6a te Vorden tegen de be-
schikking van het college van burge-

nicxsici ui wethouders d.d. 8 jul i 1981
nr. G-3223, houdende toekenning van
een subsidie op grond van de Beschik-
king Geldelijke Steun Verbetering
Partikuliere Woningen 1979.

Publicaties ingevolge de wet Arob; ver-
leende bouwvergunningen
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar 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 ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan Metaaldraaierij Vorden b.v.,
Industrieweg 9, Vorden, voor het
bouwen van een bedrijfshal met kan-
toorruimte aan de Nijverheidsweg al-
hier.

Slecht weer spelbreker bij
Avondwandeling
Kranenburgs Belang
Het gure weer is zaterdagavond duide-
lijk een spelbreker geweest voor de jaar-
lijkse avondwandeling van de buurtve-
reniging Kranenburgs Belang. Het aan-
tal deelnemers was bijna de helft minder
dan andere jaren. Er lieten zich van half
acht tot acht uur 's avonds 33 personen
inschrijven bij zaal Schoenaker.

Het hele gezelschap werd per auto ver-
voerd naar de rijksweg Zutphen-
Lochem en kreeg als opdracht om vanaf
de Kleine Boekhorst zo snel mogelijk de
finish te halen bij café Schoenaker op de
Kranenburg. De route liep dwars door
de prachtige bossen van het Grote Veld,
richting de Wildenborch. Via het Mul-
dershuis en het Schoolhuis, ging de te-
rugweg door de buurtschap 't Mossel.
De totale afstand was ongeveer zeven
kilometer.

Het puzzel-element ontbrak evenmin,
bij enkele controles werden vragen
gesteld, die bij juiste beantwoording
punten opleverden. Tegen elf uur was
iedereen weer op de „basis" gearri-
veerd. De heer P.v.d. Berg, voorzitter
van Kranenburgs Belang, reikte hierna
met een toepasselijk woord de prijzen
uit. Hij maakte de volgende uitslag be-
kend: Ie prijs groep Oortgiesen l straf-
punt; 2e prijs ex equo groepen Wesse-
link, E. 10 en Wopereis met allen 3 straf-
punten. Derde werden de Smarties met
4 strafpunten.
De poedelprijs was voor de groep Wes-
seling met 6 strafpunten.

Achtkastelentocht in trek
De wekelijkse Achtkastelent^Prper rijwiel
blijkt nog altijd populair te zijn bij de vakan-
tiegasten, die in Vorden vertoeven. Onder
leiding van de heer De Roode namen
woensdagmiddag 115 personen deel aan dit
toeristisch evenement. Bij ell^an de acht
kastelen - de route is ruim ^ftlometer -
werden kenmerkende bijzonaerheden ver-
teld. Tegen zessen was de meute, moe doch
voldaan, weer terug op het Marktplein. Op
woensdag 26 augustus wordt de Achtkaste-
lentocht dit jaar voor het laatst gemaakt.

Plattelandsvrouwen naar
Ter Meulen Post

Afgelopen donderdag maakte de Bond
van Plattelandsvrouwen afd. Vorden
een uitstapje naar Ter Meulen Post in
Rotterdam. Een van de bussen die de
dames op zou halen stond met pech in
Arnhem, waardoor er bij het vertrek 2
uur vertraging ontstond.
De lunch werd gebruikt in het restau-
rant bij het vliegveld Zestienhoven.
Daarna konden de dames al winkelend
aan hun trekken komen in het waren-
huis in het hartje van Rotterdam.
Ook werd een bezoek gebracht aan de
Euromast.
Om 8 uur was iedereen weer in Vorden.
Voor het nieuwe seizoen staan de vol-
gende ak t iv i t e i t en op het programma:
10 september: Koffiemiddag
23 september: Een avond die wordt ver-
zorgd door Nel Kars.

Avondfietsvierdaagse Jong
Gelre groot succes
De Avondfietsvierdaagse, die Jong Gel-
re Vorden de afgelopen week voor de
derde maal organiseerde, is een groot
succes geworden. Startte men in 1979
met 250 deelnemers en vorig jaar 440,
nu fietsten er liefst 482 peddelaars mee.
Er waren slechts drie uitvallers. De
oudste deelnemer was een bewoner van
het Enzerinck (78 jaar). De EHBO as-
sisteerde bij oversteken en kruispunten.
Alle deelnemers werden tijdens de vier-
daagse getracteerd op frisdranken en ca-
ke van Jong Gelre,gevulde koeken van
hotel Bloemendaal, appels van de VS-
markt en kaas van de Vordense Zuivel-
fabriek.

Vrijdagavond kreeg elke deelnemer in
hotel Bloemendaal - waar start en finish
waren - die minstens drie avonden had-
den meegefietst een fraaie herinne-
ringsmedaille uitgereikt. Alle groepen
tevens een overslagvaan. De grootste
groep was die van de families Klein-
Brinke-Lindenschot. De voorzitter van
Jong Gelre de heer H. Tjoonk dankte
op de laatste avond allen voor hun spor-
tieve deelneming, benevens de uitzetiers
van de vier routes de heren J. Visschers
en M. Eskes en de plaatselijke EHBO.
Volgend jaar zal de Avondfietsvierdaag-
se van Jong Gelre weer omstreeks medio
augustus worden gehouden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Dienst van schrift en tafel
De kerkdienst in de Hervormde dorpskerk
zal a.s. zondagmorgen 30 augustus een
dienst zijn van Schrift en Tafel, van Woord-
verkondiging en Viering van de Maaltijd van
de Heer.
Omdat er op deze vijfde zondag geen dienst
is in de Kapel de Wildenborch is deze dienst
bestemd voor heel de Hervormde gemeen-
te.
De kollekte bij de uitgang heeft een diakona-
le bestemming: Medische zending.
Gasten zijn in de dienst ook van harte wel-
kom! Tijdens de dienst is er voor de klein-
sten kinder-oppas in zaaltje 3 van „de Voor-
de", Kerkstraat 15.
En na de dienst is er (deze zondag voor de
laatste keer in deze zomertijd) gelegenheid
voor gemeenteleden en gasten om samen
koffie te drinken in het gemeentecentrum
„de Voorde".
Ook de week-sluiting in „de Wen me" /al
D.V. zaterdagavond 29 augustus een korte
dienst zijn van Schrift en Tafel.

Voorbereidings gezamenlijke
startdienst
De Kerkeraad van de Gereformeerde kerk
en van de Hervormde gemeente hebben eni-
ge tijd geleden besloten - op voorstel ook
van de beide moderamina - om een geza-
menlijke startdienst voor het komende win-
ter kerkewerk te houden in de Hervormde
dorpskerk op zondagmorgen 13 september
as.
In kleine kring zal deze dienst in hoofdlijnen
voorbereid worden op a. s. donderdagavond
27 augustus in „het Achterhuus" achter de
Geref. kerk.
Ds. Zijlstra en ds. Krajenbrink hopen samen
deze gezamenlijke dienst te leiden.
Na de genoemde dienst is er een korte ont-
moeting (met koffie!) in het Dorpscentrum.
Daar zal dan het Winter-programma aange-
boden en toegelicht worden: Bijbelkringen,
Leerhuis-avonden, Catechisaties, Jeugd-
klubs, enz. De verwachting is dat zeer velen
deze bijzondere kerkdienst zullen meema-
ken en ook „de korte oversteek" naar het
Dorpscentrum zullen maken. Noteert u
alvast de datum: zondag 13 september.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.J. Bosman en W.M.H. Wul-
l ink; G.D. Drent en J.G. Besselink; R. Hel-
sloot en J.H. Haas; W.B. Bijenhof en
H.M.W. Haggeman; J. Ditzel en WJ. Zee-
valkink.
OVERLEDEN: H.J. Besselink-Boers, oud
89 jaar; Th. de Boer, oud 74 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK
Zondag 30 augustus 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbrink, Dienst van Schrift en Tafel.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 30 augustus 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST TANDARTS
H. van Baren, Lochem, tel. 05730 - 1870

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus dr. Va-

neker. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30- 10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de diensstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 29 augustus 12.00 uur tot maandag
31 augustus 7.00 uur dr. Warringa. Komen-
de week avond- en nachtdienst ook dr. War-
ringa.

TAFELTJE-DEK-JE
Inlichtingen bij mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen tussen 8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst , tel 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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.

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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Ufeer word* aan de slag

w^

f Herschi pub
• „een literlang lekker"

Witte Reus
koffer a 2 kilo

V.S. prgs 3,98
nu

Florijn
jonge jenever*,

Doppel douche
Coppelstock
vieux
liter

voor huid en haar
flacon 300 ml.
van 5,75 voorKlinkhamer

Groninger koek, Tolet-air
luchtvervrisser
3 geuren van 2,49 voor
Huishoudemmer

Zacht en zeker
inlegkruisjes
pak 30 stuks
van 3,29 voor

Smirnoffvodk

Mikado
T.V. snacks Pedaalemmer-

zakken
pak a 20 stuks nu

Tennisracket Pisang Ambon
fles van 14,25

P.K. Kauwgum
4 pak van 1,89 voor Jagermeister

0.7 Itr. van 16,45
voorE e n j k v a n

gezomRid 10 stuks

Rode
Anco mie
pak van 1,39 voor

Grape Fruit 2 kilo

Clapp's
FavouriteTaartbodem

ExtHRnooie
Spercieboontjes

Grote maat, Heerlijke
sappige Handperen. Coberco

volle vruchten-
yoghurt
aardbeien - perziken
fiterpak van 2,09 voor

Uit onze afdeling
Kamerplanten

Rosé d'Anjou ^ .̂
„LaJouvance'll f|Q(j

JL ̂ r̂ •

Dit weekend grote
sortering Bloemen
om zelf te drogen. __ _

3 stuks Kaapse
Viooltjes

Daarnaast brengen we
een pracht assortiment
Snijbloemen
Bos Trosanjers RoosviceeJolly

duo dessert
van 1,65 voor

Spa rood
liter extra

rozebotte\jam
van 2,09Smith superchips

geldig van 27/8- 29/8

Ossestraart
500 gram

Runder-
stooflapjes
1000 gram

| Amerikaanse
• rijst „prima" Johma

huzarensalade
1000 gram

t zak a 10 Ibs
(4540 gram) Varkenslapjes

1000 gram
Veluws
volkorenbrood
800 gram

Rauwe Ham
100 gram

hondenvoer Rundergehakt
1000 gramzak a 5 kilo

l van 10,95 voor Rozijnen/
krentenbol
400 gram

Tongeworst
150 gram

Sneeuwster Bretonsgehakt
Zwan leverkaas
100 gram Krentenbollen

zak a 6 stuks

(heerlijk gekruid, dit
moet U eens proberen!)

Ad v. Geloven
sateh
3 stokjes

•lï ;::—^b
^LjJ2-~"̂ -~ .̂ ̂  ' • ' :̂ ^><^ "̂'̂ *>^v^v^^^>v^ Gehakt (h.o.h.)

1 000 gram _
Verse worst
1000 gram

Hamburgers
3 stuks

Limonadesiroop
sinas of frambozen Speklappen

1000 gram-

Schouder
karbonade
1 000 gram _

Ervo
dessertijs

MARKbier
kist 24 Hes a 0,3 liter

vanille of vanille/aardbeien }
l liter ~ ~

176 « ^ &1. .t ^-^ ^r^

Reclames geldig van 27/8 t/m 2/9

filtjrtHct/ddq lupt^s
îllî y^ysaw^ VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
*̂i*i**i*̂ ^̂ ^ 7MTDUCM Dnorni n «ciür.i:i n ini n \ . RHSSFN - RROFNl H GOOR VOROENZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENLO - GOOR VORDEN



Wie zien gat weggif
Mot zelf deur de ribben
Wees veur onze rommel-
markt niet té gul, Geef ons
alleen oew goeie neet mear
gebruukte spul.
COMMISSIE ZOMERFEEST,
telef. 1602.

Te koop: 45 are mais.
W. Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo Gld.

Te koop: z.g.a.n. koelkast,
slechts 4 wk. gebruikt.
Hoetinkhof 95, tel. 2910.

Te koop: Puch Maxi.
Emmy Bekman, Horsterkamp
13, Vorden.

Te koop: gekloofd open-
haard hout.
J. Mokkink, Hengelo Gld. Tel.
05753-2062.

De sportieve man of vrouw
rijdt... Fongers Sprint-Race.
Special 10 vs. BARINK.

Flits kinderf ietsen v.a. f 240,-
van Fongers, BARINK.

In onze showroom: Fongers
Toer- sport- trim- en racefiet-
sen.
BARINK, Nieuwstad 26.

Fongers trim- en racefietsen
zijn afgemonteerd met een
Shimano derailleur BARINK.

ZE ZIJN ER WEER!!!
- Herfsttijloos (ook voor bin-

nen)
- Najaars-bloeiende crocus-

sen (ook voor binnen)

Vanaf heden hebben wij
voor U weer onze bekende
chrysanthen vers uit de
kwekerij.

FA. GEBR. KETTELERIJ, Zut-
phenseweg 64, Vorden, tel.
1508 b.g.g. 2054.

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. Tel. 2783

Te koop: De echte Allesbran-
der met grote bovenklep, waar
zo een plasticzak brandbaar
huisvuil in kan en tevens lang
en grof hout enz. enz. a f 1180,-
Verder nog 20 soorten.
Seegers Halseweg 58, Halle.
Tel. 08343-798

Spectakel bij de grote autocross
op 6 september a.s. met meer
dan 125 deelnemers.

Op zondag 6 september van 1
tot 6 uur, topsport in Zelhem bij
de autocross met in het bijpro-
gramma o.a. schansspringen
met crossmotoren.

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

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.

Laat die
voetjes
even nameten!

bovenstebeste
Bunnies

Schoei
l cdcrwai

Mi -iKKINK
Nn-uus i . u l U V o i i l r n

In plaats van kaarten

WILLY BERENTSEN
en

JANNY SLAGMAN
delen U hierbij mede dat zij gaan trouwen op vrijdag 4
september 1981 om 14.30 uur in het Gemeentehuis
"Kasteel Vorden".

Receptie van 1 6.00 tot 1 7.30 uur in zaal "De Her-
berg", Dorpsstraat 1 Oa, Vorden.

Ons toekomstig adres wordt: Enkweg 1 3
7251 EV Vorden.

Op zaterdag 5 september a.s. hopen wij met onze
kinderen, familie en vrienden ons 25 jarig huwelijks-
feest te vieren.

WIM POLMAN
en

ALI POLMAN-KLEIN SELLE

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 1 6.00 uur
in „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vorden, augustus 1981
Dorpsstraat 22

Ter gelegenheid van het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd bij PTT en tevens beëindigen van het
dienstverband op dinsdag 1 september a.s. geef ik gele-
genheid tot feliciteren en afscheidnemen in zaal „Ras" s'
avonds tussen 19.30 - 22.00 uur.

D. ROUWÈNHORST

Wildenborchseweg 17
7261 WX Ruurlo

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge arti-
kel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter
openbare kennis dat met ingang van 31 augustus
1981 gedurende een maand tergemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan
"VORDEN-KOM 1980". Zoals is vastgesteld bij
raadsbesluit van 30 juni 1981, no. 11.

Bedoeld plan heeft betrekking op het gehele cen-
trum van het dorp Vorden.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vast-
gesteld in afwijking van het ontwerp zoals dat ter
inzage heeft gelegen.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad
hebben gewend alsmede een ieder die bezwaren
heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling
van het plan in het ontwerp zijn aangebracht zijn be-
voegd gedurende bovenvermelde termijn bezwaren
in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 27 augustus 1981.

De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Nieuwe
danslessen

Inschrijvingen op 26 augustus en 2 septembervan
20.00-21.00 uur zaal Eykelkamp: 27 augustus en
3 september van 19.00-20.30 uur Dorpscen-
trum: 26 augustus en 2 september van 19.00-
20.00 uur zaal Schoenaker.

DANSSCHOOL HOUTMAN

Wilt u na de vakantie meteen beginnen
met rijles

Dat kan bij

auto en motorrijschool

„GERRIT SCHOT'
aanmelden: Insulindelaan 21. Tel. 1276 of
05750-16403

* Wij lessen met Subaru-Hatchback
* Suzuki GS 400 en SP 370
* MI-Rijksgediplomeerd

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

i

Na een liefdevolle verpleging in het P.W. Jansen zie-
kenhuisteAlmenis heden van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

GERRITJAN SCHURINK
in de ouderdom van 71 jaar.

T. Schurink-Groot Jebbink

R.E. Bultman-Schurink
G. Bultman

A.G. Schurink
A.W. Schurink-Meenink

M. Enzerink-Schurink
A.W. Enzerink

E. Harmsen-Schurink
B.H. Harmsen

en kleinkinderen

7251 AV Vorden, 24 augustus 1 981
Margrietlaan 1 9

Liever geen bezoek aan huis.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Het
Jebbink 4 te Vorden, alwaar gelegenheid is tot con-
doleren donderdag 27 augustus van 19.30 tot
20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 28 au-
gustus om 14.00 uur in de Hervormde kerk te Vor-
den.
De begrafenis zal om 1 5.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden plaats hebben.
Na de begrafenis isergelegenheid tot condoleren in
het rouwcentrum.-

Na een langdurige ziekte is uit onze familiekring
weggenomen onze geliefde zwager en oom

G.J. SCHURINK
Echtgenoot van T. Schurink-Groot Jebbink

in de ouderdom van 71 jaar.

Zutphen: R. Groot Jebbink-
Dimmendaal

Vorden: J. Groot Jebbink-
Haaring

Rotterdam: G. Groot Jebbink-
Ottervanger

Borne: G.R. Groot Roessink-
Groot Jebbink

H.J. Groot Roessink

neven en nichten.

Vorden, 24 augustus 1 981

G.J. SCHURINK
is overleden.

Voor alles wat hij deed voor onze vereniging blijven
wij dankbaar. Tevens wensen wij de familie Gods
hulp en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Vorden, 24 augustus 1981

Bestuur, leden en supportersclub
Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda", Vorden.

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij U dat plotseling
van ons is heengegaan mijn lieve man en zorgzame
pappa

JOHAN OTTEN
op de leeftijd van 37 jaar.

Riki Otten-Buunk
Jarno

Vorden, 20 augustus 1981
De Steege 23
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tot ons groot verdriet is heden onverwacht van ons
heengegaan onze beste schoonzoon, broer, zwager en
oom

JOHAN OTTEN
op de leeftijd van 37 jaren.

Johan we zullen je levensblijheid en hulpvaardigheid
nooit vergeten.

Fam. Buunk
Fam. Schippers

Vorden, 20 augustus 1 981

Wegens sterfgeval vrijdag 28 augustus

de gehele dag GESLOTEN

't winkeltje in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22. Tel. 1877

UITSCHIETERS VAN DE WEEK
Twin-set lambswool
div. kleuren

Spencer lambswool
div. kleuren

nu 69,50

nuOïJf UU

Ongelooflijke lage prijzen!!
M odecentrum

Ruurlo

Heden ontvingen wij het droeve bericht dat ons ge-
waardeerd lid van de supportersclub

ZONDAG 30 AUGUSTUS

Super Fly

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

üwtrouwe trim-makker!
Maar dan trimmen in stijl
En elegant in de stad. Met
de Gazelle Trimsport
Luxe uitvoering zoals-
Assaveiligheidsslot, roest- ''
vrijstalen velgen en kogel-
lagers in de bracket en
een box leren zadel.

Fa. Slotboom
Kieftendorp 1i
Hengelo Gld. Tel. 05753-7278

Gazetfe's rijden op Vredestein banden
^ •̂̂ M

JONGE BOKMA
nu

BACARDI RUM wit
nu 17,95
KLUSSE RATHER
ST. MICHAEL
KABINETT »,

Kom deze wijnen even proeven
Specialité de la Maison Introduktie-aanbieding

ook bij gesorteerde afname

A.C. Cotes du Roussillon '79
op 1/1 literfles - 100 ei.
A.C. Cötes du Roussillon Vil-
lages '78 op 3/4 fles - 70 ei.

per lies

6,75

5,85

6 Hessen

6,45

5,60

12 Hessen

6,25

5,40

Vinotheek Smit
Telefoon 1391



Inschrijving nieuwe danscursus

Dansschool Veelers

Kom je inschrijven bij:
Dansschool Veelers
Tramstraat 37
7241 CH LOCHEM
Tel. 05730-1836 <T1BD

<Dflnstn
ISWZIfR

NdXRIANDSt BOND\WN DANSlfRAREM

BORCULO op woensdag 2 september
van 18.30-19.45 uur in zaal Peters.

RUURLO op donderdag 3 september
van 18.15-19.30 uur in De Luifel.

ZUTPHEN op donderdag 3 september
van 20.00-21.00 uur in het D.W.K.-gebouw.

VORDEN op zaterdag 5 september
van 18.00-20.00 uur in het Dorpscentrum.

Tevens dagelijks inschrijving
mogelijk pertelefoon na 16.00 uur.

Inschrijfgeld f 10,- per persoon.

Iedereen kan dansen leren
Niet alleen jonge mensen maar ook ouderen.
Dus voor iedereen is er een klub met eigen
leeftijdsgenoten.

Er is weer gelegenheid om u op te geven voor
een

KNIP en NAAICURSUS
eventueel met patroon tekenen. Middag en
avondcursus. Opgave bij
RIEK JANSEN
Steenderenseweg 4
Hengelo Tel. 05753-2056

1=^ten have

lheeft zich gespecialiseerd in het leveren en monteren
van complete installaties te behoeve van de veevoeder-
chemische- en genotmiddelenindustrie

Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

TEKENAAR (Wtb)

l
met goede praktijk gerichte inzichten, een theoretische
kennis op MTS-niveau en een leeftijd van plm. 23 jaar.

l

Wasverzach-
ter, fiacon

Mmute Maid appelsap of
sinaasappelsap, literpak Hollandse bintjes, 5 kiloOlierok

kaasspetters,
50 gram, MonyT-luiers,

12 stuks, paarsn heerlijk
zoutje

Bastogne koeken, pak24stuks.
Sardines 30 mm,
Bon-a-mei milkshake, 0,5 nter,
banaan of aardbeien .

California SOep, zakje groente, kip of
tomaat

Appeljam, pot 450 gram, aardbeien,
kersen of abrikozen.

Appelstroop, pot 450 gram

Jif vloeibaar schuurrniddel, fiacon
450 gram

)aar

Halfvolle melk, houdbaar, literflacon

Theezakjes, 20 stuks a 4 gram. .

159
69
129
29
99
99
139
89
59

«Profijtslager
Fricandeau,v.d.schouder, 500 gram.

Magere varkensrollade, 500 gram.
Boerenham, 100 gram

595
545
139

Macaroni,
pak 500 gram

Delmontetomatenpuree,
blik 150 gram . 59
Elsèvc shampoo, ZQQ
fiacon 250 ml, keuze uit 4 soorten UtJtJ

Superieur margarine, inn
pak 250 gram 3 voor 1UU

pak 250 gram^emalen, vacuüm verpakt

Gouda s Glorie slasaus,
fles 0,75 liter 139
FemsDamesverband,
met hechtstrip, pak 20 stuks

Dom Ramos sherry, o ? nter diverse
soorten, met Spaans garantiezegel .

Nootmuskaat, busje SOgram

Prodent tandpasta, grote tube
Corbières, 0,7 liter 'n fruitige wijn H n nn
3 voor l U,UU

De Hoorn borrelworstjes,biik 120 gr 99

Hollandse, kilo

Sperziebonen,
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 29 augustus as

ROZebOttelsiroOp, 0,6 liter, Vrij Produkt 229

Inweek- en voorwasmiddel,
500 gram, Vrij Produkt 199
SnelkOOkrijSt, pak 400 gram,Vrij Produkt 129

Ontbijtkoek, 500 gram, Vrij Produkt. 139

Diepvries spinazie, pak 450 gram,
Vrij Produkt. 59.

PRIJS-SLAG
ZUTPHEN, Stationsplein31

Brood van de ECHTE BAKKER

dat is pas brood en lekker!!

zo uit de oven in de winkel dat is pas vers

Echte Bakker A

Zutphenseweg 1 8. Vorden

\ Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan:
B

Ten Have Engineering B.V.
i Inlichtingen tussen 8.00-1 6.30 uur tel. 05752-2244

XX

i
Industrieweg 11, 7251 JT Vorden

^

l
VOOR N AAI LES
R. Abbink - Zemmelink

Heideweversweg 6 - Hengelo Gld. Tel. 05753-1 41 0
Eventueel ook met patroon tekenen volgens de „Danck-
kaerts" methode. Bekend door de perfecte pasvorm.

Nuts Blokfluit en Melodicaclub
Ouders, wilt U uw kind(eren) opgeven als nieuwe leer-
ling, dan kunt U dit doen bij één der onderstaande be-
stuursleden.

Dhr. P. de Vries. Tel. 1941
Mevr. P. Kater v.d. Hoef. Tel. 1668
Dhr. A. Schipper. Tel. 1 785

De lessen vangen aan op 11 en 1 2 september en worden
gegeven in het dorpscentrum.

Vrijdag beginnelingen melodica
Zaterdag 1e blokfluitgroep
Zaterdag 2e blokfluitgroep
Zaterdag 2e melodicagroep

16.30 u- 17.30 u
10.00 u- 10.45 u
10.45 u- 11.30 u
11.30 u- 12.15 u

Het bestuur stelt U in de gelegenheid kennis te maken
met de nieuwe leider, dhr Hans Weenk, en begeleider
dhr Wichers, op vrijdag 4 september van 19.00 uur tot
20.00 uur eveneens in het Dorpscentrum. U kunt dan te-
vens eventuele vragen stellen en inlichtingen krijgen.

Het bestuur

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILT l N K
Het Hoge 20 - Vorden

TUINCENTRUM

RE» Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

SpeelQOed- Wij zijn druk bezig om u

hobby- en binnenkort weer een leuke

collectie te tonen.

U hoort nog nader van ons

POELMAN
v/h Koerselman.

Tel. 05752-1364

Burgemeester Galleestraat 12


