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Gezellige en drukbezochte
broderie

Diverse verenigingen aktief

De braderiecommissie van het VVV in Vorden kan dit jaar terug zien op een uiter-
mate geslaagde braderie. De vele werkzaamheden werden thans ook van "bo-
venaf" gehonoreerd, want het was donderdagavond bijzonder aangenaam weer
om op de braderie te vertoeven. Wel een enorm verschil met vorig jaar, toen regen
en koude de mensen gewoon thuis hield.

In de Dorpsstraat, vanaf de AMRO-
bank tot aan Klumper waren in totaal
zo'n 55 stalletjes, kramen etcetera op-
gesteld.
Wat opviel was, dat naast een tiental
middenstanders, veel verenigingen akte
de presence gaven. Zo had de "Vogel-
vriend" en de nuts-operette vereniging

Warnsveld ieder een kavia-baan. "De
Deurdreajers" hadden een wedstrijd ge-
organiseerd in "wie het langst aan eui
paal kon hangen". Zaalvoetbal "Velo-
citas" organiseerde "ballengooien".

Sursum Corda liet van zich horen door
middel van "de kop van jut".

De Pluimvee en Konijnenvereniging
P/V hadden van allerlei dieren in kooi-
en en op het grasveld zelfs geitebokken,
wat een leuk gezicht was, ook hier kon
men gewicht raden enz.
De Klootschietvereniging "De Bogge-
laar" had ook een leuke stand en zo wa-
ren meerdere verenigingen aktief.
Dat de verenigingen door middel van de
braderie hun kasgeld probeerde bij te
vullen, was door aktief mee te doen zeer
prijzenwaardig, en hierdoor behoefde
men ook niet altijd aan te kloppen bij de
middenstand.
Door mee te doen aan de braderie steunt
men zelfs de middenstand, want voor de
middenstand wordt het steeds moeilij-
ker om mee te doen in verband met de
hoge kosten. Nu kon ook de mid-
denstand eens een avondje gezellig
rondlopen op de braderie. Dat er toch
nog enkele Vordense winkeliers een
stand hadden is prijzenswaardig, want
het zou jammer zijn dat volgend jaar
nog meer winkeliers van buiten hun
plaats in namen. Misschien kan hier-
voor een oplossing gevonden worden,
door samen te werken met de verenigin-
gen.

Onder het talrijke publiek waren zeer
veel vakantiegangers (Vorden herbergt
op dit moment een rekord-aantal va-
kantiegangers) die zeer geïnteresseerd
leken in de verschillende oude ambach-
ten die over de gehele braderie gede-
monstreerd werden. Zo kon men zien
hoe koper bewerkt moest worden. Er
werden paarden "beslagen". Ook het
maken van midwinterhoorns trok de
aandacht. Kantklossen, noem maar op.
Bezienswaardigheden die men nu een-
maal niet meer alle dagen aantreft.
De braderie werd nog extra luister bijge-
zet door de boerenkapel "De Acht-
kastel^nd^arpers" , die deze avond hun
beste^^zikale beentje voor zetten.
Ook^^boerendansgroep "De Knup-
duukskes" was present. Zij gaf een aan-
tal ouderwetse boerendansen ten beste,
die bij het publiek eveneens in goede
aarde viel. De verschillende standhou-
ders teuiden zich na afloop zeer tevre-
den.^^^t-erden over het algemeen goede
zaken gedaan.
Hetzelfde kan gezegd worden van de
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Gelderse actie tankslag tegen de
bodemverontreiniging.

2. Bestemmingsplan "Vorden 1975".
3. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Gelderse actie tankslag tegen de bodem-
verontreiniging
Ook in Vorden is de provincie Gelder-
land een actie gestart om vergeten olie-
tanks van particulieren en bedrijven on-
schadelijk te maken. In Gelderland zit-
ten naar schatting enkele tienduizenden
van deze tanks in de grond. De meeste
van deze tanks worden niet meer ge-
bruikt sinds de grootscheepse overstap
op aardgas. De tanks bleven vaak ge-
woon liggen, omdat de mensen wienig
zin hadden hun tuin overhoop te halen.
Vaak zaten er nog honderden liters olie
in zo'n tank. Deze tanks vormen een
netwerk van vervuilingsbronnen voor de
bodem en het grondwater. Veel tanks
hebben een levensduur van ongeveer
twintig jaar. Deze tijd is nu zo ongeveer
om, dit betekent dat in Gelderland op
dit moment veel olie de grond insijpelt.
Dat is een trieste situatie, zeker als men
bedenkt dat één druppel olie duizenden
liters grondwater kan vervuilen, waar-
door dit water ongeschikt is als drink-
water. Aan de door de olie veroorzaakte
bodemverontreiniging kan bijna niets
meer gedaan worden. Afgraven is de
enige - zeer dure - mogelijkheid.
De eigenaar van zo'n lekkende tank is
wettelijk aansprakelijk voor de aange-
richte schade, dit wordt door geen enke-
le verzekering betaald.

Hierom is ook in de provincie Gelder-
land een actie Tankslag van start ge-
gaan. De provincie vraagt ieder die zo'n
oude tank heeft om het ding onschade-
lijk te maken. Het enige dat u hoeft te
laten doen is de olie eruit te laten halen.
Dat kost niets, het levert zelfs geld op
als het om grote hoeveelheden gaat. In
sommige gevallen moet er iets met de-
tank gebeuren: verwijderen of opvullen
met zand of een olie-absorberend mate-
riaal.
Hierover kan het bedrijf, dat uw tank
leegzuigt, nader informatie geven.

Bij het blad "Energie en water", dat
huis aan huis verspreid wordt is een bon
bijgesloten waarmee u kunt opgeven of
u aan deze actie deel wilt nemen.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
bij de Provinciale Dienst Milieuhygiëne,
tel. 085-431021, of bij de gemeentelijke
milieu-ambtenaar de heer P. van Roy-
en, tel. 2323.

Bestemmingsplan "Vorden 1975"
Zoals u uit de advertentie elders uit dit
blad zal blijken is het bestemmingsplan
"Vorden 1975" eindelijk - voorzover
geen goedkeuring is onthouden - onher-
roepelijk geworden.

Nadat het betreffende bestemmingsplan
al op 29 juni 1976 door de gemeenteraad
was vastgesteld en vervolgens - behou-
dens een bouwmogelijkheid aan de hoek
Ruurloseweg/Industrieweg - was goed-
gekeurd door Gedeputeerde Staten van
Gelderland op 12 oktober 1977, zijn te-
gen het plan een tweetal beroepschriften
ingediend bij de Kroon.

De Kroon heeft thans uitspraak gedaan
bij Koninklijk Besluit d.d. 29 mei 1981
no. 24, waarbij is bepaald dat de bouw-
mogelijkheid die door de Gedeputeerde
Staten was geschrapt alsnog is goedge-
keurd. In zoverre is het tegen het besluit
van Gedeputeerde Staten ingestelde be-
roep gegrond verklaard.
De tweede reclamant is echter door de
Kroon niet-ontvankelijk verklaard we-
gens overschrijding van de periode voor
het indienen van bezwaar.
Doordat er beroep was ingesteld bij de
Kroon tegen het goedgekeurde bestem-
mingsplan c.q. tegen de onthouding van
goedkeuring aan een gedeelte van het
plan door Gedeputeerde Staten is de
Kroon in de gelegenheid gesteld om het
gehele plan ambtshalve te toetsen.

Daarbij heeft zij nog reden gevonden
om aan een aantal plangedeelten alsnog
goedkeuring te onthouden, te weten:

- de op de plankaart en in het daarop
gestelde renvooi respektievelijk onder
"Aanduidingen" en onder "Bestem-
mingen" voorkomende aanduiding
respektievelijk bestemming "Water";

- de op de plankaart nader aangegeven
plangedeelten betreffende enige met de
kleur oud roze en enige zwarte stippen
en driehoeken weergegeven bouwblok-
ken ten noordwesten van de Nieuwstad
en ten oosten van de Raadhuisstraat;

- het op de plankaart nader aangegeven
plangedeelte met de bestemming
"Dienstverlenend bedrijf";

- diverse voorschriften welke bij het
plan behoren.

Ingevolge het bepaalde in artikel 30 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening zal
de gemeenteraad een herziening van het
bestemmingsplan dienen vast te stellen,
waarbij rekening moet worden gehou-
den met de beslissing van de Kroon.
Daaraan wordt dezerzijds inmiddels ge-
werkt. Zodra een dergelijke herziening
gereed is (in ontwerp) zal ter visie leg-
ging plaatsvinden met de mogelijkheid
voor eenieder hiertegen bezwaren in te
brengen. Van die ter visie legging zal te
zijner tijd weer publicatie plaatsvinden.

Mocht u nog nadere inlichtingen wensen
omtrent het bovenstaande dan kunt u
contact opnemen met de afdeling Alge-
mene Zaken ter secretarie.

Publicaties ingevolge de Wet Arob
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 de heer J. Kornegoor, Weide-
manweg l te Vorden, voor het uitbrei-
den van het woonhuis aldaar.

kermis. Ook hier veel publiek. De jeugd
kwam deze avond eveneens zeer goed
aan haar trekken, want in zaal "De
Herberg" hing de jeugd er bij de drive-
in show van "Veronica" met de benen
u i t .

Voor de wat "ouderen" was er dansmu-
ziek in bar-bodega "het Pantoffeltje"
en bij Hotel Bakker zorgde Wim Berung
voor stemmingsmuziek.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

All* soorten
bouwmaterialen in

»t»«n, kunststof Mc.
Grot* kollektle

k*uk*ninrlchtlng*n.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
•te.

Plaatmaterialen In
board, gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
leer origineel.
handgemaakt

voor het afhalen van
materialen gedurende de

bouwvakvakantie
van 27 juli t/m 14 augustus
dagelijks geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
's zaterdags gesloten.

showroombezoek op afspraak
mogelijk
(tel. 05735-2000 bgg 1984).

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel 05735 2000*

Johan Stapper verrast "Jan
en Zwaan"
De aktiviteiten tijden**'»1 kermis bij de
Herberg mogen zeer^^laagd worden
genoemd. (^
Donderdagavond maakte de
"Veronica-drive-in show" zijn opwach-
ting in een bijna uitverkochte zaal.
Het juiste gewicht van de grote zalmsa-
lade, dit betreffende de braderie, werd
het dichts benaderd cMfcdhr. B. Rege-
l ink , de Bongerd 32 te^™rden.
Het gewicht was 4740 gram. De winnaar
gokte op 4735 gram.
Zaterdagavond kwamen er ondanks het
zeer slechte weer toch nog ruim 300 be-
langstellenden naar het openlucht- en
zaalfeest met als attractie het duo "Jan
en Zwaan"; die op een geslaagd optre-
den kunnen terugzien.
Staande ovaties kreeg ook Joh. Stapper
die tesamen met "Jan en Zwaan" enke-
le van zijn bekende nummers ten gehore
bracht, zoals: "Marina" en "Buona Se-
ra".

Zomeraktiviteiten jeugd
De Stichting Sociaal Kultureel Werk te
Vorden organiseert voor de jeugd gedu-
rende drie dagen tal van zomeraktivitei-
ten op het terrein aan het Wiemelink.
Deze aktiviteiten zullen plaatsvinden op
26, 27 en 28 augustus. Nadere bijzon-
derheden over programma etcetera vol-
gen één dezer dagen.

Vrouwenraad
De vrouwenraad heeft het plan opgevat
om na de zomervakantie een kursus
voor volwassenen te organiseren die hun
lagere schoolkennis eens willen opfris-
sen. Dames die interesse hebben kunnen
zich nu alvast opgeven bij mevrouw Sik-
kens, Mispelkampdijk 48 (tel. 1926) of
bij mevrouw Kok, Wildenborchseweg
28 (tel. 6997).

Vakantiegangers op de boer-
derij
Het was dinsdagmiddag een drukte van
belang bij de boerderij van de heer A.G.
Mennink aan de Galgenoorweg. In sa-
menwerking met het plaatselijke VVV
werden de vakantiegangers namelijk in
de gelegenheid gesteld een kijkje te ne-
men achter de schermen van een boerde-
ri j .
Ruim honderd personen lieten zich dit
buitenkansje niet ontnemen. Zo kon
men van dichtbij zien hoe de varkens en
de kalveren werden gevoerd, hoe de
koeien werden gemolken enzovoorts.
De heer A.G. Mennink gaf hierbij een
explicatie.
Ook de zogenaamde open dag van de
landbouw mocht zich in een redelijke
belangstelling verheugen. Op de boerde-
rij van de heer Bouwmeester (Rikken-
barg) konden vakantiegangers een kijk-
je nemen bij deze
plu im veehouderi j / f okzeughouder i j ,
melkveehouderij en eigen jongvee op-
fokbedrijf. Ook hier vele vragen die
vakkundig door de heer Bouwmeester
werden beantwoord.

Jeugddienst in de Dorpskerk
De hervormde jeuddienst commissie
hoopt de maandelijkse Jeugddienst te
houden op a.s. zondagmorgen 2 au-
gustus in de Hervormde kerk te Vorden.
Ds J. Veenendaal hoopt deze dienst te
leiden.
Het thema van de dienst, die mede voor-
bereid werd door de leden van de Jeugd-
dienst commissie, luidt: "Wat bezielt de
mensen toch....?!".
Na de dienst, waarin iedereen uiteraard
van harte welkom is, is er weer de goede
gelegenheid om samen, gemeenteleden
en gasten, koffie te drinken en wat na te
praten in "de Voorde".

Geen avonddienst
a.s. Zondagavond 2 augustus, de eerste
zondag van de maand, is er bij uitzon-
dering GEEN AVONDDIENST in de
dorpskerk.
Ouderen en jongeren zijn welkom in de
morgenkerkdienst, de maandelijkse
Jeugddienst.

Ondertrouwd: W.B. Bijenhof en
H.M.W. Haggeman; J. Dimmendaal en
W.R. Arendsen; G.J. Bosman en
W.M.H. Wullink.
Overleden: A.J.H. Meenink, oud 81
jaar.

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

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 2 augustus in de herv. dorps-
kerk om 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
J e u g d d i e n s t .

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 2 augustus 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra;
Geen kindernevendienst
Collecte voor de Kerk
Deurcoll. plaatsel. jeugdwerk.

WEEKENDDIENST TANDARTS
M.H. Muiswinkel, Borculo, tel. 05457-
1981

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag l en zondag 2 augustus dr.

Sterringa. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag l aug. 12.00 uur tot maandag
3 aug. 7.00 uur dr. Wechgelaer. Komen-
de week avond- en nachtdienst ook dr.
Wechgelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30 - 9.30 uur.

TEFELTJE-DEK-JE
Warme maaltijden voor allleenstaande
en bejaarden. Inlichtingen bij mevr.
Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor
half 9.

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.



/ Rocha's Port *
tawny, ruby of white
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Bad- en
W.C.-mat
div. kleuren
van 19.95

ii
Karvan
Cevitam

Flair topper
kleur wit
van 14,50 voor_

15?5

095

llerlei

0,6 liter
van 2,59

voor
^Kruidenier

Plastic parasolvoet
van 10,95 voor_

Houten was-
knijpers pak 50 st.
van 2,49 voor

095
Unica
tuinstoel
laag model, blauw
gestreept, vaste
lage V.S.-prijs 11?5

Parein bastogne
koeken
pak van 1,89 voor

Van Melle
Mentos of drop-
mentOS pak a 3 rol
van 1,49 voor

!11P

Croky Chips
zout of paprika, 120 gr.
van 0,79 voor

M.L. Donald
kauwgom pak 14st.
van 1,45 voor

Frisia porkolino's
grote /ak 200 gr.
van 1,98 voor II5

bij U'CIl GOOgram
Gratis Wina Bornl

barbecueboek

forse korting op kruidenboek)

,'~T)rtft
/ vloeibaar afwas

f grote flacon 600 gr.
met gratis barbecueboek

van 2,98
\

Dreft
vat a 2 kilo
van 8,95 voor

Becel koffiemelk
0,5 liter
van 1,95 voor

Als u BINGO hebt gehad kunt u uw wedstrijdformulier inleveren t.e.m 1 augustus 1981.

week 20/7 t/m 22-7

A. van Amerongen, Wichmondseweg 31, Hengel»
-. Beuwer, Beukenlaan 9, Baak
?. A. Bongaards, Westerstraat 76, Hengelo

Mevr. (i. J. Bosch, Ruurloseweg 82, Hengelo
De Bruin, t'hristoftelstraat 63, Doetinchem
Mevr. Kl/inghorst, Tulpstraat 6, Steenderen
Mevr. Knzerink, Yordenseweg 31, Hengelo
M^ .̂ Harmsen, (ïietelinkdijk 2, Hengelo
Hemlriks, Nyssinckkampstraat 20, Kevenhorg
(i. l lu i / . inga , Sthoolpad 21, Middenmeer N.-H.
Hulshol', Kervelseweg 24, Hengelo
Overduin, I.uxemhurgstraat 71, Loosduinen
Pelskamp, Koningsweg 5, Hengelo
R. Kuesink, Rietelerdijk 3, Hengelo
Dhr. Schieven, Scharf'dijk 3, Hengelo
J. Sthuerink, Holstraat 40, Hengelo
Mevr. Tennissen, Kllekampdijk l, Hengelo

Hogedruk
plantenspuit

l liter
van 10,95 voor-

Scott of Tempo
zakdoekjes
6 x 10 st. van 1,49 voor__!

ijierij

Calvé vleessauzen
diverse soorten
van 2,29 voor

Nescafé
extra pot 200 gr.
van 8,98 voor

l

Unox tomaten-
soep beter gevuld
1/1 blik, van 2,09 voor

Olvarit
kleutervoeding
pot, van l,19 voor

Campina

?»
815

179

Verse grillkuikcns
heel kilo

Bretons gehakt
500 gram

Cordon bleu
dit is zacht varkens-
vlees, ham, kaas
10P gram

Malse stooflapjes
heel kilo

geldig van 6/8 8/8 1981

Volop
barbecuevlees

naar uw
wens voorradig!

Stegeman ring- -g Q Q
leverworst 5r O
500 gram, per stuk ^L •

Johma ^ £. —
haringsalade l O5

3?8

!5

Bokma jonge
jenever i liter
van 16,45 voor

Coppelstock
Beerenburg
l liter
van 14,25 voor.

Grants x

[l Scotch whisky f

L12?5

Matheus rosé
fles. van 6,95 voor_

Zuivel
Domo magere
vanille vla
pak l l i ter
van 1,58 voor

Corona
margarine pak
250 gr., van 0,55 voor.

Goudse kaas
jong. heel kilo

Blue band
hal varine k u i p
500 gr., van 1,49 voor

Roomboter
pak 250 gr..altijd —

8i5
135

239

Mini

Imelco x
volle houdbare \

melk
fles l liter
van 1,13

voor

puntbroodjes
zak 10 stuks

Schouder filet
rollade
heel kilo Tijgerbrood

800 gram

bekers roomijs
pak a 10 stuks
van 5,45

Goud volkoren
800 gramGehakt

(half om half)
heel kilo

Speklappen
heel kilo £*QQ

\Slavinken

Verse worst
heel kilo ^"J/JC

Blinde vinken
100 grambier

krat 24 fles a 0,3 liter

droppunters

HARKTzak 250 gram
van 1,98

voor

geldig van 6/8 - 12/8 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

ROB
Bij het H. Doopsel zal hij de na-
men ontvangen Rob Johannes
Gerardus.

Jan en Cecilia Borgonjen
Mark

7251 CHVorden, 24 juli 1981
De Hanekamp 21

Te koop: 70 are kuilgras.
LE. Steeman, Veldslagweg 7,
Tel. 2905

Te koop: Mercedes-Benz
personen busje type 207 D
1978.
Groeneveld—Zutphen
Dealer Mercedes-Benz en Hon-
da. Tel 05750-20344

Te koop; nog te oogsten gerste
stro en jonge fox hondjes.
G.J. Rossel, Deldenseweg 6a,
Vorden.

Maandag zijn wij weer paraat.
Tweewielerspecialist Barink.

Weduwnaar, 51 jr., 4 schoolg.
kinderen, zoekt huish. hulp
(middelb. Ift.) voor tijdelijk
dienstverband van 20 uur ged.
1 jaar.
Werkt. 13.00- 17.00 uur.
Brieven onder nr. 10-1 Bureau
Contact

TE KOOP
Volop boerenkool, andijvie,
sla, knolraap, selderie en pe-
terselieplanten. Bieslook-
pollen. Tevens Kleurdwerg-
jes. Hollander + Vlaamse
Reus.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

Rijdt Fongers. Toer-sport-trim-
of racefietsen.... Barink.

KNIPTIP

Laat van
uw mooiste
dia's foto-afdrukken
maken. Uw fotohande-
laar weet er alles van!

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

Radio/
TV-service
C. J. ÖRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

STAATSLOTEN
verkoop maandag 3 augustus.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Te koop: nieuwe aardappe-
len. Parel + Lekkerlanders.
D. Pardijs, Kranenburg, tele-
foon 6712

Wapen en Sporthandel

Martens
steeds doeltnffcndl

Zutphenseweg - Vorden

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

MARINUSVANENZERINK
en
FREDERIKA VAN DE PEPPELBRUGGE

Geven oe mede namens hun femilie kennisvan hun veur-
genommen huwelijk.

De voltrekking zal plaatse hebb'n te Vodden, op 6 au-
gustus 1981.

Um 1 8.30 uur vertrekt de brudegom van de Stationsweg
6. Daornao wurd de bruud ehaal op de Komvonderlaan 6.

Dan gaon wi'j met ons allen naor 't Dorpshuis, waor in de
olde trouwzaal het huwelijk deur de ambtenaar van de
börgerlukke stand zal wodden voltrokken.

Onder muzikale begeleiding van de boerenkapel „De
Achtkastelen Darpers" gaon wi'j naor de boerderi'je 't
Schimmel.

Un kedo hoef i'j niet met te breng'n, hierveur in de plaat-
se betaal i'j intree. Daorveur kri-j koffie met krentewegge
en een brandewientjen met suker.
Hiernao vier'n wi'j samen olderwets brulfte.

J HENKGARRETSEN
§ en
S GERDAREGELINK

geven u kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking plaatsvindt op vrijdag 7 augustus 1981,
om 1 1 .30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening is om 14.00 uur in de Ned.
Herv. kerk te Hummelo door de weieerwaarde heer Ds.
J. W. Coenraad.

Gelegenheid tot feliciteren van 1 5.00 tot 1 6.30 uur in
hotel „de Gouden Karper" te Hummelo.

Spalderkampseweg 3, Hummelo
Deldensebroekweg 2, Vorden

Toekomstig adres:
Spalderkampseweg 3, 6999 AG Hummelo

Heden nam de Heren tot Zich mijn lieve man, vader en
grootvader

ANTONIE JAN HERMAN MEENINK
echtgenoot van J. Bruil

Op de leeftijd van 81 jaar, Romeinen 8 : 28

Vorden: J. Meenink-Bruil

Canada: Jan en Dixie

Angerlo: Wim en Gerrie

en kleinkinderen

Vorden, 24 juli 1981
't Heegken 3

De teraardebestelling heeft plaats gehad 28 juli op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

LEGO
BAZAR SUFFERS

KRANENBURG

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.00 tot 1 2.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur, alsmede op de maandagen in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
een verzoek met bijlagen van Bouwbedrijf Hulshof B.V.,
Wehmestraat 1,7221 BTSteenderen om vergunning tot
het oprichten, in werking brengen en in werking houden
van een inrichting voor machinale houtbewerking als
mede een steenzagerij. Datum van verzoek 14 juli 1981.
Adres, Enkweg 11 a, kadastaal bekend als gemeente
Vorden sectie K, nummer 3863.
Aangezien voorhands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd
met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerp van de beschikking, de ver-
gunning te verlenen onder de gebruikelijke voor dat
soort inrichtingen geldende standaardvoorwaarden ter
voorkoming van gevaar, schade of hinder van ernstige
aard.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of ontwerpbeschikking kunnen dooreen
ieder gedurede een maand na dagtekening van deze ken-
nisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het ge-
meentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften wor-
den mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 23 augustus 1981. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum, 30 juli 1981.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J.LA Doornbos, loco. HA. Bogchelman, loco.

Met veel vreugde blijven wij terugdenken aan onze
trouwdag 16 j.l.
De vele reacties, die we mochten ontvangen in welke
vorm dan ook, hebben bijgedragen tot een onvergetelij-
ke dag.
Hartelijk dank voor alle belangstelling.

WIM en ANNIE BERENPAS
6385 KH Arnhem
Gaasterlandstraat 6
Juli 1981

Wegens vakantie gesloten
van 3 augustus tot en met 8 augustus

Doe Het Zelf Centrum HARMSEN
Schoolstraat 6, Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Hinderwet

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden liggen vanaf
heden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en 14.00
tot 16.00 uur, alsmede op de maandagen in het Dorps-
centrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de verzoe-
ken met bijlagen van:
1. ARAL Nederland N.V., Nassaulaan 11, 2501 CC 's-

Gravenhage om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning ingevolge de Hinderwet tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden
van een verkooppunt van motorbrandstoffen annex
quickservicebedrijf; de bestaande L.P.G.-installatie
zal geen wijziging ondervinden, behoudens het vul-
punt en een ondergrondse leiding van het vulpunt
naar de L.P.G.-tank, datum verzoek 19 juni 1981,
adres van de inrichting Zutphenseweg 30 te Vorden,
sectie M, nummer 640;

2. de heer W. Onstenk, Holskampweg 5, 7251 PJ Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten,
in werking brengen en in werking houden van een be-
waarplaats voor mest, als gevolg van de uitoefening
van een veehouderij, alsmede een propaangasinstalla-
tie, datum verzoek 2 juli 1981, adres van de inrichting
Holskampweg 5 te Vorden, sectie N, nummers 186 en
187;

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunningen kunnen door een ieder gedurende één maand

na de dagtekening van deze kennisgeving SCHRIFTE-
LIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. Indien
men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van de-
genen die een bezwaarschrift indienen niet bekend 'lur

maakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij
tijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebest
worden ingediend.
De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza-
ge gelegd.

Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij
machtigde BEZWAREN inbrengen op een openbare
ting waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedach-
tenwisseling. Deze zitting zal ten aanzien van de aan-
vraag genoemd onder punt 1 worden gehouden op don-
derdag, 20 augustus 1981 om 14.00 uur in het Ge-
meentehuis te Vorden.
De zitting ten aanzien van de aanvraag genoemd onder
punt 2 zal op voormelde plaats en datum worden gehou-
den enwel om 14.1 5 uur.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan later, behalve
door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden inge-
steld door degene die binnen de gestelde termijn schrif-
telijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij
wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest (tijdig) bezwaren in te dienen.

Vorden, 30 juli 1981.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, loco de burgemeester, loco
J.LA. Doornbos HA. Bogchelman

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat bij Ko-
ninklijk Besluit van 29 mei, no. 24

I. met vernietiging in zoverre van het bestreden besluit
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 12 okto-
ber 1977, aan het door de gemeenteraad van Vorden op
29 juni 1976 vastgestelde bestemmingsplan "Vorden
1975" alsnog:
1. goedkeuring is verleend, voor wat betreft de bestem-

ming "Open bebouwing klasse B", "Voorerf zonder
bebouwing" en "Achtererf met beperkte bebou-
wing" van het perceel sectie B, no. 2012, aan de Ruur-
loseweg.

2. goedkeuring is onthouden voor wat betreft:
a. de op de plankaart en in het daarop gestelde renvooi

respectievelijk onder "Aanduiding" en onder "Be-
stemming" voorkomende aanduiding respectieve-
lijk "Water";

b. de op de plankaart nader aangegeven plangedeel-
ten betreffende enige met de kleur oud-roze en eni-
ge zwarte stippen en driehoeken weergegeven
bouwklokken ten noordwesten van de Nieuwstad
en ten oosten van de Raadhuisstraat;

c. het op de plankaart nader aangegeven plangedeelte
met de bestemming "Dienstverlenend bedrijf';

d. diverse gedeelten van de bij het plan behorende
voorschriften;

II. G. Weulen Kranenbarg in zijn beroep niet-ontvankelijk
is verklaard;

Het bestemmingsplan "Vorden 1975" is thans voor wat be-
treft het gedeelte waaraan geen goedkeuring is onthouden,
onherroepelijk geworden en ligt ter secretarie, afdeling Al-
gemene Zaken c.a. voor een ieder ter inzage.

Vorden, 30 juli 1981.
De burgemeester, voornoemd, loco.
H.A. Bogchelman.

met
Televisie

reparaties
- direct

iii' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

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

Woningbouw Vereniging

Thuis Best

Hiermede brengen wij onder de aandacht van
belanghebbenden, dat de woning adviescom-
missie Vorden, op maandag 3 augustus geen
spreekuur zal houden.

Het Bestuur

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

OPRUIMING 1981
Behang vanaf .. ƒ l ,00 per rol
Vinyl vanaf . . . . ƒ 2,50 per rol
Super afwasbaar.
Natuurlijk bij Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Meester Schilder
Ruurloseweg 35, Vorden. Tel.
05752-1523.

A.s. zaterdag in Café-Rest. „De Herberg"

van 10.00-17.00 uur

SJOELEN
om het kampioenschap van Vorden.

Iedereen kan meedoen, dus ook niet-Vordenaren

PRACHTIGE PRIJZEN

Laat deze kans niet voorbij gaan.

Inlichtingen:
Fred Fransen, de Bongerd 3, Z. V. V. Ve/oc/tas

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Jonge Bols 15,25
Jagermeister 15,50
Korenaer Bessen 11,95

Vïnotheek Smit

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wegens vakantie

GESLOTEN van 3 t/m 17 augustus

Schoenmakerij A.L. Visser
Hertog Karel van Gelreweg 4, Vorden

OPENINGSTIJDEN
Tijdens de Bouwvakvakantie 1981
27 juli t/m 15 augustus

EXPEDITIE:
Voor het afhalen van materialen
dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur

13.00 uur tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 uur tot 1 2.00 uur
Geen koopavond

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur

13.00 uur tot 17.00 uur
zaterdags van 10.00 uur tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie geen koopavonden

H.C, l BOUWCENTRUM
~V Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Vakantieboeken
Schoolboeken

Vakantiespellen
Vakantiespeelgoed

+ Kantoorartikelen

Alles haalt U bij

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

-



De laatste prijzenslag!!
Wij maken ruimte voor de nieuwe najaarskollektie

Al onze afgeprijsde zomerartikelen
nog eens extra verlaagd

JAPONNEN
ROKKEN
BLOUSES en TRUITJES
REGENMANTELSnuva

10f- JACKS v a
20,- HERENKOSTUUMS
5,- KOLBERTS

49,- REGENJASSEN v.a.

39,
69,
98,
45,

PANTALONS DE LAATSTE RESTANTEN 29,-

KINDERKLEDING 50 - 75%KORTING
RESTANTEN JEANS 5,- en 10,-

10% KORTING OP ALLE ZOMERKONFEKTIE

RUURLO VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR

deze pan (_Jditsteelpannetje
en deze koekepan zijn heel bijzonder!

Het is een volkomen nieuw soort pan, geschikt zowel voor gas als elektrisch. Het
bijzondere ervan is, dat u er mee kunt koken zonder water en braden zonder vet.
Zodat bij het koken alle aroma's bewaard blijven. En het bakresultaat vriendelijk
voor de lijn is. U moet wel een bepaalde werkwijze volgen, maar die hebt u zó
onder de knie. Dan beheerst u met die nieuwe Venus-pan een andere manier
van koken, die vele voordelen heeft. De komplete Venus-kollektie is exklusief
verkrijgbaar bij

barendsen Zuphenseweg 1 5 - Vorden - Tel. 05752-1261

Bijenhof's Bouwmarkt
Voor al uw

D Hout
D Plaatmaterialen
D en Parketvloeren

Tijdens de bouwvakvakantie
normaal geopend.

BIJENHOF S
BOUWMARKT
Hummeloseweg 20, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2425

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

EVEN NOTEREN
U kunt haast niet zonder zo'n fraaie
eiken sekretaire met interieur.
Voor het verzorgen en bewaren
van uw administratie.
Afmeting: 105 x 88 x 46 cm.

755,- nu 545,-

Bere-sterk zo'n
Gazelle
Bere-sterk dus bere-
goed. 'n Gazelle.
Bere-sterk is bere-
veilig. En dat is dus
net enige dat telt
voor kinder-
fietsen, 'n Bere-
goed besluit
'n Gazelle!

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld
Telefoon 05753-7278

GAZELLE voor kinderfietsen

Belangrijk nieuws
Voor wie de liefde

hoog in het hart heeft
Ware liefde moet met

goud beklonken worden
vinden wij.
Daarom hebben wij de
hartveroverende kollektie
Desiree verlovings-
ringen in huis gehaald.
En dat zal menig hart
sneller doen kloppen.

Alle Annen en Jannen
moeten maar rap eens
komen kijken.

Desiree verlovings-
ringen "Harr-stikke goed!

Desiree
wcrloüingsringcn

BANKSTEL 3-1 -1
zwaar massief eiken met een prima vormgeving,
met losse, rundlederen zit
en rugkussens en gestof-
feerde armleggers

STUNTPRIJS: 2995,-
MANOU HOEKKOMBINATIE
3 + 2 ZÏtS, een robuust model met voorgevormde
zit en rugkussens met bloem-,
stof velours van 3198,-

STUNTPRIJS:

f 1000,- voordeel

: moaei mei voorgevormae

2198-
SLAAPKAMER 140/200
GEHEEL MASSIEF EIKEN
bestaande uit:
ledikant 140x200
en 2 nachtkastjes
met klep STUNTPRIJS 1198.-
POLYETHER MATRASSEN

in alle maten voorradig

tegen STUNTPRUZEN

AGROOTKORMEUNK
horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1771

Gediplomeerd g^Hfci — s Maandags gesloten

lekke kraan?
ook voor dit soort klusjes
kunt u rekenen op een
snelle service met onze
rijdende werkplaats

fi
05752-2637

f.jansen loodgieters bedrijf

pr.bern hard weg 6 vorden.

SPAAR BU DE NMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 — Tel. 05752-1531

Nederlandschelm'*<* l Middenstands
L Spaarbank ^

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

WANDMEUBEL
met massief eiken panelen, TV ruimte, verlichting
en veel bergruimte
1,83 m breed, 1,86 hoog,
55 diep van: 2265,-

STUIMTPRIJS (beperkte voorraad) 1795,-
ELEMENTENWAND
2,70 m breed, bali-bruin essen, met bar, vitrine,
TV-ruimte en verlichting
van: 2275,-

STUNTPRIJS (éénmalig) 1695-
MIMISET 3 delig massief eiken

LEKTUURBAK massief eiken

BOEKENKAST eiken 1,84 m hoog

SALONTAFEL 8 kant met plavuizen

FAUTEUILS massief eiken vanaf

onze bekende
COUPONNEN TAPIJT
kortingen tot 70% (zie etalage)

schuifdeurkast 170 hoog 92 breed 169,-
schrijfbureau PAKKETPRIJS 98,-

EETHOEK eiken, bestaande uit 4 zadelzitstoelen

KOMPLEET SLECHTS 895,-+ tafel 130 x 85

HELMINK B.V * VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
* RESERVERING VOOR LATERE

LEVERING IS MOGELIJK

-»i i-i-r-H II-M^I-% A fi-^. r\ A \ir\r*r\r-Ki Tri r\r~ -i r O IITI/I * GRATIS BEZORGEN DOOR EIGENZUTPHENSEWEG 24 — VORDEN — TEL 05752-1514 VAKMENSEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 30 juli 1981

43e jaargang nr. 20

Achterhoekse boerenleven
Het is al jaren gebruikelijk dat de heer
G. van Roekei uit Zelhem één of meer-
dere keren in het zomerseizoen naar
Vorden komt om daar de vakantiegan-
gers aan de hand van dia's het één en
ander te vertellen over het Achterhoekse
boerenleven. Ook de plaats Vorden zelf
wordt door van Roekei onder de loupe
genomen. Niet zo verwonderlijk, want
van Roekei was in vroegere dagen hoofd
van de landbouwschool in het Acht-
kastelendorp.

Dinsdagavond was van Roekei weer in
zijn vroegere woonplaats te gast. In de
boerderij bij het kasteel Vorden hield
hij weer zijn bekende praatje waar de
vele vakantiegangers met interesse naar
luisterden. Dinsdagavond 18 augustus
komt van Roekei opnieuw naar Vorden
en wederom is de plaats van handeling
de boerderij bij het kasteel.

ACHTKASTELEN FIETSTOCHT
Aan de wekelijkse fietstocht langs de
acht kastelen van Vorden namen dit-
maal 93 personen deel.

Avondwandeling
Onder leiding van de heer Herman
Weustenenk maakten een aantal vakan-
tiegangers maandagavond een avond-
wandeling naar de omgeving van Kiefs-
kamp, terwijl ook kasteel Vorden van
dichtbij werd bekeken. Mede door het
fraaie weer een prachtige wandeling
waar zeer van werd genoten.

Sjoelen bij Velocitas
Zaterdagmorgen l augustus zal in zaal
de Herberg in Vorden de strijd los-
barsten om het open kampioenschap
sjoelen van Vorden. Gespeeld kan wor-
den in de categorie pupillen, junioren en
senioren. De organisatie is in handen
van de zaalvoetbalvereniging "Veloci-
tas".

Voorbereiding expositie dichter Staring
Enige tijd geleden is een werkgroepje
begonnen met het voorbereiden van een
tentoonstelling over de bekende
landbouwer/dichter A.C.W. Staring,
die leefde van 1767 - 1840.
Het ligt in de bedoeling om door middel
van een algeheel overzicht een beeld te
geven van zijn leven en werk.

Graafschaprijders
touwtrekkam pioen

Het kranige zestal van de VAMC De Graafschaprijders is woens-
dagavond winnaar geworden tijdens de touwtrekwedstrijd om de
Grote Prijs van Vorden. Door de plaatselijke touwtrekvereniging
Vorden was dit toernooi georganiseerd op het sportcomplex nabij
het clubhuis van de vereniging aan de Ruurloseweg. Behalve de
dertien zestallen, was er een grote schare belangstellenden op de weer open
been, waaronder uiteraard supporters en vele touristen.

Zaterdagavond ging het er in zaal
Schoenaker bij het grote verbroede-
ringsfeest zeer gezellig naar toe. Na een
kort inleidend woord van bestuurslid
Jan Rouwenhorst deelde Gerrit Bloe-
mendaal (hij fungeerde als internationa-
le tolk) de prijzen uit. Gerrit Bloemen-
daal is daarvoor de juiste man op de
juiste plaats want van toerrijden weet
hij alles. Hij was namenlijk juist terug
van een solotrip naar onder andere de
Noordkaap. In totaal legde hij in zijn
eentje 7500 kilometer op de motor af.
De volgende personen mochten een prijs
van hem in ontvangst nemen:
Motorclub Roadrunners(grootste bin-
nenlandse club); M.C. Knasten, Dene-
marken(grootste buitenlandse club);
Sven Svenson, Zweden(oudste deelne-
mer buitenland); Herman de Boer(idem
Nederland); Jutta Luurne Hynola, Fin-
land(verst wonende scooterrijder); Jon-
na Christensen, Noressundbij, Denmar-
ken(verst wonende deelneemster buiten-
land); Markku Lund Heinola,
Finland(verst wonende deelnemer bui-
tenland); idem uit Nederland: Janny
Heidman, Den Helder; Lambertus
Bouwhuis, Den Helder.
Zaterdagmiddag vond er een toertocht
plaats over een afstand van 65 kilome-
ter. Met het echtpaar Horsting en.Ben
Braakhekke in het zijspan gingen 48 rij-
ders op pad.
Zondagmorgen was er gelegenheid tot
het maken van een ochtendwandeling
onder leiding van Jan v.d. Peyl.
Al met al een geslaagd motorsportwee-
kend dat door "De Graafschaprijders"
werd georganiseerd in samenwerking
met de plaatselijke VVV en de O.K.-
benzinemaatschappij.

Tuinen de Wiersse zondag 2
en maandag 3 augustus

Voorzitter Gerrit Barink sprak een wel-
komswoord tot de teams, allen "ama-
teurtjes", daar geen leden van bij de
Nederlandse Touwtrekkers Bond aan-
gesloten verenigingen mochten deelne-
men. Ook ere-voorzitter J. Knoef en de
Vordense boerenkapel De Achtkastelen-
darpers onder leiding van Joop Lauck-
hart - die voor de muzikale opluistering
zorgde - werden verwelkomd. De ploe-
gen werden in twee poules ingedeeld; A
en B.
Scheidsrechter Frans Berendsen had de
touwtjes strak in handen, terwijl de
voorzitter zich als een uitstekend expli-
cator ontpopte. De eerste wedstrijd uit
de A-poule tussen de Trimclub en de
Boemelboys werd een snelle 0-2 zege
voor de boys. De in de gele shirts gesto-
ken Medo-ploeg uit de B-poule ging
voor Ten Have door de kieën (0-2), ter-
wijl de reserves van café Schoenaker,
het team van Brinkerhof de baas bleven.
Zo trok men door tot het "grote Licht"
uitging en de eindstanden in de poules
bekend konden worden gemaakt. Om-
dat slechts twee teams uit elke poule
overgingen naar de finales waren er nog
diverse beslissingen nodig.
De eindstand in de A-poule werd: 1.
Graafschaprijders 12 pt.; 2. Vrienden-
club Linde 9 en café Schoenaker II , ook
9 pt.; 3. Boemelboys 5 pt.; 4. Brinker-
hof 4 pt.; 5. Jong Gelre I 2 pt.; 6. Trim-
club l punt.
De eindstand in de B-poule werd: 1. Ter
Bogt Voegers 7 pt.; 2. Medo 6, Ten Ha-
ve 6 en Dostal 6 pt.; 3. Jong Gelre 2 pt.;
4. Schoenaker I 2 pt.
Om de finalist aan te wijzen in de A-
poule moesten Vriendenclub Linde en
Schoenaker II tegen elkaar; na een 1-1
gelijkspel wonnen de Schoenaker-
reserves de laatste trekbeurt.

In de B-poule eindigden drie teams ge-
lijk, waarvan de beslissingen als volgt
waren: Dostal-Ten Have 2-0; Medo-
Dostal 1-1; en Ten Have-Medo 1-1.
Uitslag: l. Dostal 3 pt; 2. Medo 2 pt.; 3.
Ten Have l pt.
De finales verliepen zeer spannend,
maar toch lukte het de Graafschaprij-
ders tenslotte om ongeslagen de
eindstreep te bereiken.
Uitslagen: Graafschaprijders-Ter Bogt
2-1; Vriendenclub Linde-Dostal 2-0;
Graafschaprijders-Dostal 2-0; Ter Bogt-
Vriendenclub Linde 2-0;
Graafschaprijders-Vriendenclub Linde
2-0; Ter Bogt-Dostal 1-1.
Eindstand: 1. en kampioen van Vorden,
Graafschaprijders 6 pt; 2. Voegersbe-
drijf Ter Bogt 3 pt; 3. Vriendenclub
Linde 2 pt; 4. Dostal Wegenbouw l pt.
In de pauze gaf de Vordense ploeg, die
in 1969 deelnam aan de Europese Touw-
trekkampioenschappen in de 640 A-
klasse een demonstratie tegen de huidige
Vorden A-ploeg.
Leider Henk Brummelman overhandig-
de H.J. Dijkman een ruiker bloemen en
vuurde hierna zijn "oudjes": Jan Go-
tink, Gerrit Kamperman, Wim van
Tuil, Harry Groot Roesink, Reinier
Ruiterkamp, Jan Weenk, Harry Arf-
man en Dick Brummelman (ankerman)
tot het uiterste aan. Na enkele minuten
bleek toch de jeugd van het huidige Vor-
den 640-team de overmacht te krijgen
en "sneuvelden" de lerland-vaarders
met ere. "N.
In het clubhuis werden de prijzen uitge-
reikt door de voorzitter. De fraaie wis-
selbokaal voor de Kampioen 1981 werd
door de schenker de heer Joh. Eykel-
kamp (namens de gebrs. Eykelkamp)
met een toepasselijk woord overhan-
digd. Al met al een geslaagd toernooi.

De tuinen van het landgoed De Wiersse,
zullen traditiegetrouw ook in de hoog-
zomertijd weer worden opengesteld
voor het publiek. Op zondag 2 en maan-
dag 3 augustus aanstaande is het weer
zover; de tuinen van het 95 ha grote
landgoed in hun buitengewone verschei-
denheid, zijn dan op hun mooist. Lanen
ejnJapdschapspark, grachten en vijvers,

n en bos, inheemse en verwilderde
ten, gigantische pollen koningsva-

rens en grote vlakten adelaarsvarens. De
huidige eigenaar, de heer E.V. Gütacrc -«' leinzoon van de bekende Victor de

;, (stichter van Monumentenzorg,
e Wiersse als 18de eeuws buiten-

vermijf kocht) - werkt, sedert het begin
van de openstellingen (1977) aan een
meerjarig plan voor restauratie en her-
nieuwing, in gedeelten.
Het huis is omgeven door de aangelegde
tuinen: de Franse rozenparterres met
buxushaagjes, beelden van taxusfiguren
en de Engelse "lage" tuin met klateren-
de fonteinen, en vaste planten-bordes.
De romantische wilde tuin ligt buiten de
grachten en heeft een tegenstelling van
schaduw en licht in de vergezichten, met
zijn karpervijvers en de Vordensche of
Baakse Beek. Hier maken eik en beuk
een haast onmerkbare overgang naar de
lanen, boomgroepen en bossen van het
grote landschapspark.
Honden worden ook aangelijnd niet
toegelaten. Men kan zijn auto gratis
parkeren.
Voor groepen van minimaal 25 perso-
nen bestaat de mogelijkheid om de tui-
nen op aanvraag te bezichtigen,
tel.05752-6693.

Merendeel buitenlanders bij
Achtkastelenweekend
De Vordense- auto- en motorclub organiseerde dit weekend voor het veertiende ach-
tereenvolgende jaar het nationaal en internationaal bekende achtkastelenweekend.
Het was ditmaal voor de eertse keer dat dit motorsporttreffen onder slechte weer-
somstandigheden plaats vond. Altijd was het zonnetje paraat.

Geen wonder dat de organisatoren er
een hard hoofd in hadden over het
welslagen van dit sportgebeuren. Wel de
verwachtingen werden verre overtrof-
fen, want vrijdagavond waren reeds
ruim 250 personen aanwezig. Vrijwel al-
lemaal buitenlanders. "Op zich is dat
wel verklaarbaar. Weer of geen weer de
mensen uit bijvoorbeeld Skandinavië
gaan toch weg voor hun vakantie. De
echte motorliefhebber zoekt dan vaak
overal in Europa de motorsporttreffens
op. Ze blijven een paar dagen en gaan
dan toch weer verder. De Nederlanders
kijken de kat bij het slechte weer eerst
uit de boom, zodat zaterdagmiddag pas
de eerste Nederlanders arriveerden", al-
dus vertelde ons Jan Slagman, sekretaris
van "De Graafschaprijders" en één van
de leden die de afgelopen nachten wei-
nig rust heeft genoten. Gezien de waar-
de van de vele motoren was er namelijk
"een dag- en een nacht bewaking" in-
gesteld. Toen zaterdagavond eindelijk
de balans kon worden opgemaakt ble-

ken er 430 motoren in Vorden gearri-
veerd te zijn, met bovendien nog circa
250 passagiers. Ruim driekwart was uit
het buitenland afkomstig.
Taalproblemen doen zich nauwelijks
voor. Motortaai is internationaal, zo
zeggen de motorleifhebbers. Behalve
dan voor één Noor. Deze goede man
kwam zaterdagmiddag in de stromende
regen bij Oldenzaal de grens over. Wist
de douane niet geheel duidelijk te ma-
ken waar hij zijn moest, met als gevolg
dat hij naar Woerden werd gestuurd.
Daar kwam de vergissing aan het licht
en werd de goeie man alsnog naar Vor-
den gestuurd. In totaal reed hij bij uiter-
mate slecht weer zo'n 250 kilometer om.
Éénmaal in Vorden gearriveerd had hij
maar één wens: gauw bij hotel Bloemen-
daal onder de lakens.
Dat was één der weinigen die bij een ho-
tel onderdak zocht. De rest had de tent
achter café Schoenaker opgeslagen. Een
modderboel van jewelste, maar dat
mocht de pret niet drukken.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste vrijdag van de maand
schrijf avond Amesty International.

9 aug. In de Reep'n lustrum kastelenrit

18 aug 3de fietsavondvierdaagse,
Jong Gelre.

19 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gefre

20 aug Fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

21 aug fietsavondvierdaagse
Jong Gelre

3 sept. Bejaardenkring 2.15 Dorpscen-
trum
17 sept. Bejaardenkring 2.15 Dorpscen-
trum
8 okt. Bejaardenkring 2.15 Dorpscen-
trum
22 okt. Bejaardenkring reisje.
5 nov. Bejaardenkring 2.15 Dorpscen-
trum
19 nov. Bejaardenkring 2.15 Dorpscen-
trum
3 dec. Bejaardenkring 2.15 Sinterklaas
17 dec. Bejaardenkring 2.15 Kerstmis.

Gevonden en verloren
voorwerpen vanaf 6 juli 1981
Gevonden:
1: 2 sleutels (groot); 2: kinderportemon-
nee (rood) ƒ5,-; 3: bril (kindermontuur);
4: blauwe badhanddoek en zwembroek;
5: blauw/witte parkiet; 6: kleine sleutel;
7: jas en portefeuille; 8: volleybal; 9:
dolk met hertegewei; 10: tas met
sportspullen; 11: sleutel, merk Huf; 12:
oranje/bruine cavia; 13: rood kinder-
schoentje (nieuw); 14: dolk en zakmes
in schede; 15: damesvest (wit met blok-
ken) en speld; 16: zilveren schakelarm-
band met defect slotje; 17: blauw cordu-
roy kinderjasje; 18: zilveren armband.

Verloren:
l: zwarte portemonnee; 2: zilveren hor-
loge aan zilveren bandje; 3: bruine her-
enportemonnee ƒ7,50; 4: donker groene
tent in pakje, merk Erman Smit, type
Hommel; 5: portemonnee bruin dames
knipmodel ƒ250,-; 6: paars/donkerrode
badhanddoek; 7: ziekenfondspapieren
t.n.v. Bemmel, Heemskerksestraat 36,
Zutphen; 8: 1.bruine handtas, inhoud:
rijbewijs, betaalcheques etc, Zwart,
Kerspel 34, Vorden; 9: zelfkleurende
zonnebril (herenmodel); 10: ivoren hals-
ketting; 11: plastic kap over kinderwa-
gen; 12: rode portefeuille ƒ175,- en cam-
ping br. Reehorst; 13: br. portemonnee
ƒ3,50 , sleutel De Vries; 14: kenteken-
plaat FX-47-DZ; 15: zwart ceintuur; 16:
wieldop Ford Taunus chroom; 17:
zwarte portemonnee ƒ5,- en ƒ4,-; 18:
zw. kunstlederen damesportemonnee
met knip ƒ10,-; 19: zwarte stoffen bood-
schappentas; 20: d.rode damesporte-
monnee; 21: sleutel nr. 27 erop; 22: han-
ger met platgeslagen steen eraan; 23:
Quartz horloge; 24: 4 sleutels aan kara-
bijnhaak; 25: geelbruine portemonnee
ƒ10,-; 26: 4 sleutels ASSA v/e fietsslot
nr. 6554.

Al langere tijd verloren:! dubbele streng
bloedkoralen halsketting met zilveren
slot, waarde ongeveer ƒ2000,-.
2 gouden schakelarmbanden met in-
scriptie "GH" en datum.

Inlichtingen kunnen worden ingewon-
nen bij de Politie Vorden, tel. 05752-

KEUZE UIT DE AANWINSTEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Volwassenen
HAIMON.P. Het Landgoed Solitudo;
JOEKES,Th. Moord op de Horst;
KASTNER.E. Fabian; NACINNES.H.
Ten noorden van Rome;
OOMKENS.M. Armoe troef;
REVE,G.K.van het De vierde man;
YRRAH. 55/80; DURAS.M. Hiroshi-
ma mon amour; IMBRIEJ. en K.Pal-
mer IMBRIE. De ijstijd; THIES,W.
Radiobestuurde zweefvliegtuigen.

Jeugd
BASSIE en Adriaan op school
BLOEMEN,A. Nieuwe Merelomnibus;
CHARLIER. De zwarte hand; DER-
MER,!. De heksenhoed; HAGERS.F.
Marjoleintje van het pleintje;
MAZER.N.Fox. Mevrouw Vis, aap en
de vuilniskoningin; HAAS,Th. de. De
tijd van trein en trekschuit; SPEKSNIJ-
DER,A. Op je gezondheid; SEDG-
WICK,M. Auto's uit de jaren dertig en
veertig.

GEMEENTE VORDEN
De werkgroep^^lzijnsplanning maakt - ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3 van de procedureverorde-
ning "Sociaal-Cultureel Werk"- bekend dat vanaf heden
gedurende 2 maanden voor een iederter visie ligt de con-
ceptinventarisatienota sociaal-culturele activiteiten.
Deze tervisielegging zal plaatsvinden in het het gemeen-
tehuis, de openbare bibliotheek en het dorpscentrum te
Vorden, alsmede bij zaal Schoenaker te Kranenburg.
Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder
schriftelijk reageren op de inhoud van deze nota. Tevens
wordt tijdens de tervisielegging een openbare bijeen-
komst gehouden, waarop door de Werkgroep Welzijns-
planning mondelinge reacties worden ingewacht. Deze
bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 28 september
1981 om 20.00 uurin het dorpcentrum te Vorden. Uw
aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld.
Schriftelijk reacties dienen vóór 1 oktober 1981 te wor-
den ingezonden aan de Werkgroep Welzijnsplanning,
p/a gemeentehuis Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
Vorden.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer
J. Gaasbeek, secretaris van de werkgroep welzijnsplan-
ning, telefoon 05752-2323, toestel 28.

De Werkgroep Welzijnsplanning,
WAJ. Lichtenberg, voorzitter.
J. Gaasbeek, secretaris.

Onze pannekoeken !
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cat e-Restaurant

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

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

LEER DANSEN
bij

DANSSCHOOL Houtman
Klllbs voor jongeren (zelf gevormde) (speciaal
voor verl. en gehuwden) en alle soorten dansen
(modern) zoals Ballroom- Latijnse- en Disco.

„ Ook oude dansen zijn nu populair"

Inschrijving: 22 augustus. Dorpscentrum, van 18.00 tot
19.30 uuren 27 augustus. Dorpscentrum, van 19.00tot
20.30 uur; 19 en 26 augustus. Zaal Eijkelkamp, van
19.00 tot 20.30 uur.

Een praktisch afgebouwde,
geheel onderkelderde

Vrijstaande
Semi-bungalow

met cv, garage en tuin te Vorden

Deze zeer luxueuze, zeer ruime woning heeft de navol-
gende indeling:

— entree
— studeerkamer
- toilet

— L-vormige woonkamer met keuken (totaal ca. 50m2)
met open haard en schuifpui naarterras. Plafonds be-
kleed met schroten

— ruime garage met aangebouwde berging, beiden v.v.
een zolder met vlizotrap

- overloop
- 3 slaapkamers

— badkamer
onder de woning bevindt zich een groot souterrain (ca.
60 m2) bereikbaar vanuit de entree. Plafond bekleed
met schroten.
- VEEL THERMOPANE BEGLAZING
- SPOUWMUUR- EN KAPISOLATIE
- VEEL SCHOONMETSELWERK EN HARDHOUTEN

KOZIJNEN
- ROOD KOPEREN GOTEN EN HEMELWATERAFVOE-

REN.

Vraagprijs F. 270.000,- K.K.
Nog niet aangebracht zijn o.a.: het keukenblok, het sani-
tair, de wand en vloerbetegeling in toilet, en badkamer,
de vloeren in garage en berging, de deklagen op de vloe-
ren, behang in de slaapkamers, de deuren en de trappen.
De aannemer schat de afbouw op ca. F. 20.000,-- excl.
btw, afhankelijk van de materiaalkeuze.

ECONOMISCHE OF SOCIALE BAND MET
VORDEN VEREIST.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIAnv
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468



Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel de eerste week
open van maandag 27 juli tot
en met zaterdag l augustus
1981.
Daarna zijn we 14 dagen
gesloten. Hebt U nog wat te
bestellen of moet er nog wat
klaargemaakt worden?
Bel vroegtijdig, we doen ons
best. Maandag 17 augustus
staan we altijd weer voor u
klaar.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Meester Schilder

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

r _ ^ tuinartikelen
o

ÜLÜT" Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS WSTEFOCHT MAKEN

MOBIEL GRITSTRALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWIS1T
Wilhelmmalaan 7, 7251 EN Vordeo
Tel 05752- 13350105750- 17543

Stomerij yoor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

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

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

ZONDAG 2 AUGUSTUS

SILVIO

Discobar Invention
tijdens de schoolvakantie
ook 's woensdagsavonds geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Wegens vakantie

GESLOTEN van 1 t/m 15 augustus a.s.

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5 - 7251 EJ Vorden - Tel. 05752-1567

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Vorden, gelet op arti-
kel 31 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
maken bekend, dat door hen, onder diverse voorwaar-
den om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 14 juli 1981 vergunning is verleend
naar aanleiding van de aanvraag van de heer A. Knoef,
Onsteinseweg 22 te Vorden, voor een vergunning inge-
volge de hinderwet tot het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een bewaarplaats voor
mest, als gevolg van de uitoefening van een veehouderij,
alsmede een propaangasinstallatie op het perceel plaat-
selijk gemerkt als Onsteinseweg nr. 22 kadastraal be-
kend als gemeente Vorden, sectie D, nr. 1 508.
De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen ten
gemeentehuize van Vorden ter inzage en wel van 30 juli
1981 tot 31 augustus 1981, elke werkdag van 9.00 uur
tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en elke
maandag van 18.00 uur tot 21.00 uur in het Dorpscen-
trum te Vorden.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de wet algemene
bepalingen milieuhygiëne staat t/m 30 augustus 1981
beroep open bij de Kroon voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseur;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de wet algeme-
ne bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben inge-
bracht.
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij/zij

redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig
artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn
van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en
met toepassing van artikel 60a van de wet op de Raad
van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de
beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Maje-
steit cjMkon ing i n en worden gezonden aan de Raad van
Stat J^peling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof
1,2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.
De bu^hikking wordt niet van kracht voordat op dat ver-
zoek iBeslist.

Datum, 30 juli 1981.

Burgemeester en wethouders voornoemd.

de secretaris,
J.LA Doornbos, loco.

de burgemeester,
HA Bogchelman, loco.

regenpakken

Bekroond dooi het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de

WAPEN EN SPORTHANDEL

iVlarten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Gevraagd: kalveren v.d. mes-
terij, vanaf 35 kilo. Opgeven 's
maandags voor 10 uur.
Telefoon 05753-1728

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

motpr-
maaier
kopen?
ga dan
naarde

k-
an

Wij geven hoge inruil-
fe voor uw oude

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

WEGGEVEN

Voor de bekende en geheel
verzorgde BOOTREIS naar

NIJMEGEN

op Dinsdag 8 september 1981 kunt U zich va-
naf heden opgeven bij onderstaade adres-

sen. De prijs is F. 40,— p.p. alles inbegrepen,
zoals andere jaren, dus U hoeft niets mee te
nemen. U dient 's morgens om 8 uur op het
Marktplein aanwezig te zijn.
Hopen l ij k kunt U nog een paar mensen mee-
nemen naar Zutphen, waar wij om 8.30 uur
vanaf de IJsselkade vertrekken.

Degene die geen vervoer hebben, worden
vanaf het Marktplein naar Zutphen gebracht

en opgehaald.
's Avonds zijn wij om plm. 20.00 uur terug in
Zutphen.
Opgave bij: Hassink Tel. 1332. Helmink Tel.
1514enKluversTel. 1318.

Namens het comité:
G. Remmers, G.W. Eijerkamp
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Vordense Marktvereniging
Voor wederverkopers zijn de marktloten verkrijg-

baar bij de heer A. Boers. Stationweg 17.

Het bestuur.

HALVE PRIJZEN HALVE PRIJZEN HALVE PRIJZEN

alleen
a.s. zaterdag l augustus

De laatste zomerschoenen
met rode stip voor de

helft van de
OPRUIMINGSPRIJS

Bij

Schoenen
Lederwaren

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

N
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HALVE PRIJZEN HALVE PRIJZEN HALVE PRIJZEN

DOEN WIJ NOG NET NIET!

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!
ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-
delen en mogelijkheden van woningisolatie.
Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

11 l 11
HIJ

ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"),
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL. DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:
i l muurisolatie
U dakisolatie
D glasisolatie
D vloerisolatie
D geïsoleerde aluminium

suien.

INFORMATIEBON

straat

postcode woonplaats.

tel.
Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen

DAMES JAPONNEN
HALVE PRIJS

DAMES ROKKEN
HALVE PRIJS

T-SHIRTS 7,50

BIKINI'S
HALVE PRIJS

ZWEMSLIPS
HALVE PRIJS

BADDOEKEN
THEEDOEKEN
TEN CATE

NACHTHEMD

2 stuks 14,—

2 stuks 9f—

10-

GRANDIOOS OPRUIMEN DOEN WIJ WEL

DAMES SWEATSHIRTS
eenheidsprijs 19,35

DAMES BLOUSES
korte mouw 1 2,50

lange mouw 1 5,—

KLEUTER OVERALL nu 29 -
KINDER SWEATSHIRT

KINDER SHORTS
en BERMUDA'S 12,50

15.-

TRICOT

PYAMA'S nu 25.-

PYAMA'S nu 27,50
FLANELLEN

PROFITEER NU VAN ONZE STUNTPRIJZEN

HEREN PANTALONS
Terlenka, nu 39,—

HEREN T-SHIRTS nu 10,-
HEREN SHORTS m. 25,-

Bedrukte kinder T-shirts nu 5,-
2 stuks 8,-

Uni kinder T-shirts 7,50
2 stuks 12,50

„Stapp" kniekousjes 2 paar 9,-

RESTANTEN

RIBBROEKEN 19,-
RESTANTEN

SPIJKERBROEKEN 19,-

UW VERTROUWD ADRES
TEXTIEL EN MODE

VOOR TEXTIEL EN MODE Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514


