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Fietsvierdaagse Jong Gelre met
ruim 400 deelnemers van start

Dinsdagavond ging voor het vijfde
achtereenvolgende jaar de fietsvier-
daagse van start welke wordt georga-
niseerd door de afdeling Vorden van
Jong Gelre.
De omstandigheden waren bij de start
ideaal, hoewel menig rijder/ster zo nu
en dan een zweetdruppeltje moest

wegvegen. Op deze eerste avond ver-
trokken de ruim 400 deelnemers
vanaf hotel Bloemendaal richting Al-
men. Men kon kiezen uit twee afstan-
den te weten 20 en 35 kilometer.
Voor de grootste groep deelnemers is
door Administratiekantoor Vorden
B.V. een beker beschikbaar gesteld.

Om voor een herinnering in aanmer-
king te komen moet men tenminste
drie avonden fietsen.
Woensdagavond gaat de fietstocht
omg^»> Medler/Barchem; donder-
dagavond richting Wichmond, terwijl
op de slotavond koers richting Henge-
lo wordt gezet.

In de Reep'n verwacht zondag
14 augustus 150 aanspanningen
Zondag 14 augustus organiseert "In de Reep'n" te Vorden voor het zevende
achtereenvolgende jaar een kastelentocht voor aanspanningen met histori-
sche voertuigen.
Een rit met een lengte van ruim 25 kilometer en die onder auspiciën staat
van de Nederlandse Vereniging voor het Aangespannen Paard.
Johan Norde, voorzitter van "In de Niet alleen de Knupduukskes maken
Reep'n" en tevens landelijk voorzitter
vertelde ons niet zonder trots dat Vor-
den komende zondag een rekord gaat
vestigen. "Honderdvijf t ig deelnemers
komen uit alle delen van ons land. Ik
geloof dat de enorme bekendheid die
Vorden bij liefhebbers van het aange-
spannen paard geniet wel te verklaren
is. Bij ons kan men individueel van
start gaan. De deelnemers kunnen in
feite direkt vertrekken. Men hoeft niet
zo lang in de rij te staan", zo zegt Johan
Norde.
De rit in Vorden telt mee voor het Ne-
derlands kampioenschap. Ongeveer
35 aanspanningen nemen aan deze
competitie deel en zullen zich 's mor-
gens tussen 9.00-10.00 uur laten jure-
ren.
De start vindt plaats vanaf 10.00 uur
vanuit de weide van de famil ie Barge-
man aan de Joostinkweg.
De route is dusdanig samengesteld
dat de koetsjes tevens langs het be-
jaardencentrum De Wehme komen.
Tevens zullen onderweg zeven kaste-
len van zeer nabij te zien zijn.
Bij kasteel Wildenborch zal een con-
sumptie worden gebruikt, terwijl de
lunch op de weide van kasteel de
Wiersse is gepland. Voor deze lunch
komt heel wat kijken. Wat te denken
van het smeren van een paar duizend
broodjes? Gelukkig krijgen de organi-
satoren bij het verzorgen van de lunch
de hulp van de boerendansgroep "De
Knupduukskes".

zich deze dag verdienstelijk. Ook de
EHBO die overal de wegenafsluit
voor haar rekening neemt. Voor een
verder goed verloop van deze koets-
jesdag is tevens de hulp nodig van de
bereden politie, gemeente Vorden,
landgoedeigenaren en niet te verge-
ten de sponsors.
Tegen kwart over drie worden de aan-
spanningen op de weide bij kasteel
Vorden verwacht. Hier wordt tevens
uitleg aan het publiek gegeven welke
types rijtuigen er binnen komen.
Aansluitend volgt de prijsuitreiking
waarna de deelnemers in gesloten ko-
lonne vanaf kasteel Vorden, Dorps-
straat, Almenseweg zich richting
eindpunt begeven.
De route die de koetsjes deze dag zul-
len volgen is: Start Joostinkweg, Wil-
tnerinkweg, Almenseweg, oprit kas-
teel den Bramel, Almenseweg, oprit
huize Enzerinck, Larcnseweg, Enze-
rinckweg, Galgengoorweg, School-
huisweg, Wildenborchseweg, kasteel
de Wildenborch, Nijlandweg, Mossel-
seweg, kasteel Medler, Ruurloseweg,
Schoneveldsdijk, Wiersserallee, kas-
teel de Wiersse, Wiersserallee, Ruur-
loseweg, Onsteinseweg, Schutte-
straat, Kostedezijweg, Kostedeweg,
Lindenseweg, oprit kasteel Kiefs-
kamp, Hilverinkweg, Lindeseweg,
Hengeloseweg, Nieuwstad, Margriet-
laan, Burg. v. Arkellaan, Christina-
laan, Vordensebosweg, Schuttestraat,
kasteel Vorden.

De zogenaamde D'n Oost'n Rit welke
dit jaar voor de 8e keer door de drie
plattelandsjongerenorganisaties de
K.P.J., P.J.G.D. en Jong Gelre in het
Oosten van het land werd georgani-
seerd trok mede door het goede weer
een flink deelnemersveld. Vorden was

opgenomen in de route Achterhoek
II. Bij café Schoenaker gingen in totaal
45 personen van start. Samen met de
andere startplaatsen te weten Harf-
sen, Bathmen, Lochem, Diepenheim,
Borculo bedroeg het aantal deelne-
mers naar schatting ruim 400. De tota-
le lengte bedroeg 110 kilometer. Elke
deelnemer ontving een herinnerings-
vaantje.

Lagen
Deldens Volksfeest
Voor het eerst sinds jaren wordt eind
deze week het Deldens Volksfeest
weer gehouden bij café het Zwaantje
aan de Hengeloseweg. Van oudsher
het verenigingscafe van het buurt-
schap Delden. Oorspronkelijk was er
in Delden op een andere plek een café
dat het Zwaantje heette. Dat was aan
de Deldensebroekweg waar thans de
familie Elsman woont. Toen hier het
café verdween kwam het huidige
Zwaantje in beeld en "verhuisde" het
jaarlijkse volksfeesst mee. Men bleef
daar niet permanent, want gedurende
een groot aantal jaren vond het volks-
feest bij de familie Gotink plaats. Na-
dien bij de familie Hummelink.
Voorzitter Wim Oldenhave: "We ho-
pen met het herstellen van deze oude
traditie tevens meer belangstelling
voor het feest te krijgen. Vandaar dat
we besloten hebben de toneeluitvoe-
ring op twee achtereenvolgende da-
gen te laten plaatsvinden.
De eerste uitvoering van het toneel-
stuk "Mister Doe-het zelf' vindt plaats
in de grote feesttent op donderdaga-
vond 11 augustus. Aanvang 20.00 uur.
Een bijzonderheid is dat de medespe-
lenden allen in het buurtschap Del-
den woonachtig zijn. De enige
"vreemdeling" in het gezelschap is re-
gisseur Henk Rouwenhorst uit Ruur-
lo. Vrijdagavond wordt het toneelstuk
herhaald. Beide avonden,is er na
afloop stemmingsmuziek. Zaterdag-
middag wordt om 13.30 uur een begin
gemaakt met de traditionele volksspe-
len, terwijl het kinderprogramma om
14.00 uur begint. Zaterdagavond is er
bal in de feesttent met medewerking
van het Gelders Trio.

Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde
De excursies en avonden van de afd.
Zutphen Brummen e.o. mogen zich
de laatste jaren in toenemende mate
in een grote belangstelling verheugen.
De juni excursie naar de Hortus in
Amsterdam kon het trotse record van
de Biesbosch excursie met 123 leden
niet breken. De avond excursie naar
het bedrijf van de familie Lutke Wil-
l ink in Geesteren was hier toe wel in

staat. Uit Deventer, Gorssel, Brum-
men, Zutphen, Warnsveld en Vorden
waren 162 leden diej.l. woensdag kon-
den genieten van de gastvrijheid, de
liefde voor bloemen en dan wel in het
bijzonder voor bloemen die in droog-
boeketten en andere creaties de men-
sen blij en dankbaar kunnen stem-
men, samen gekomen.

Vooral het telen en drogen van deze
bloemen kreeg de nodige aandacht,
evenals de bijzondere fijne creaties
van fijne tere ranke bloemen en blaad-
jes verwerkt tot kleine kunstwerkjes.
De "kraamkliniek" voor jonge biggen
en het gezellig koffiedrinken, waar
menigmaal oude bekenden elkaar
troffen, zorgden voor een zeer ge-
slaagde excursie.

Met een boeketje bloemen in de hand
en de wederzijdse dank voor de be-
langstelling en buitengewone prettige
rondleiding werd de terug reis aan-
vaard. De komende maanden kunnen
de leden genieten van lezingen,
bloemschikken en alles wat groeit en
bloeit in binnen en buitenland.

"Je bekijkt 't maar"
slaat aan
Het typische zon- en zwemweer van
de laatste maanden heeft velen er niet
van weerhouden om een bezoekje te
brengen aan de Vordense amateurex-
positie "Je bekijkt 't maar".
Bijna 600 mensen bezochten tot nu
toe de tentoonstelling, die in het zaal-
tje boven de amrobank gehouden
wordt. Onder hen bex^Men zich tal-
loze vakantiegangers. 'TJat is vooral te
danken aan de campings, die hun gas-
ten op de expositie attent hebben ge-
maakt", aldus Aad Schipper, één van
de organisatoren. ^^
Het grote bezoekersaai^P is des te op-
merkelijker wanneer men bedenkt
dat die tentoonstelling maar drie uur
per dag geopend is. Vrijwilliges tonen
zich bereid om 's middags bij de expo-
sitie te waken. Ook enkele kunste-
naars zelf zijn af en toe aanwezig zodat
ze tevens hun werk kunnen toelich-
ten.
Een enthousiaste Schipper: "Er heb-
ben zich al vijf mensen opgegeven
voor een nieuwe tentoonstelling".
Volgend jaar wordt er weer door ama-
teurs geëxposeerd. Belangstellenden
kunnen zich nu al opgeven op de Zut-
phenseweg 11 of 19. "Je bekijkt 't
maar" duurt nog tot 13 augustus en is
van maandag tot en met zaterdag geo-
pend van 14.00 tot 17.00 uur.

A.s. zondag:
zendingsbussen-zondag
In alle Hervormde Gemeenten, zo
ook in de Vordense Hervormde Ge-
meente, is a.s. zondag 14 augustus de
uitgangs-kollekte bestemd voor de
Zending. Deze zondag draagt dan ook
de niet fraaie naam: Zendingsbussen-
zondag. Vanuit het Zendingshuis in
Oegstgeest schrijft Ds. de Haan, secre-
taris binnenland van de Hervormde
Raad voor Zending: "De tot boven de
twee miljoen gulden gestegen jaarlijk-
se opbrengst is een onmisbare bijdra-
ge voor onze inkomsten".
Namens de gemeentelijke zendings
commissie wijzen wij u graag op deze
bijzondere kollekte bij de uitgang van
de Vordense Dorpskerk en de Wilden-
borchse Kapel op a.s. zondagmorgen
14 augustus.
De nieuwe secretaris-penningmees-
ter van de Vordense zendings com-
missie van de Hervormde gemeente is
nu: de heer K. Blom, Nieuwstad 37,
telefoon 3437. Hij heeft deze taak
overgenomen van de heer H.S.J. Al-
bers.

Orgelconcert
Dirk Jansz. Zwart
De bekende Rotterdamse organist
Dirk Jansz. Zwart was een paar weken

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

geleden door een valpartij op een
spoorstation verhinderd het toen aan-
gekondigde orgelconcert te geven.
Zijn plaats op de Vordense orgelbank
werd toen ijlings ingenomen door Jan
Lensink. organist te Eibergen.

Dirk Jansz. Zwart hoopt nu een orgel-
concert te geven op het Lohman-orgel
uit 1834 in de Vordense Hervormde
dorpskerk op zaterdagavond 13 au-
gustus om 20.00 uur. Het programma
annex toegangsbewijs voor dit orgel-
concert is verkrijgbaar onder de toren
bij de toreningang. Na het concert is er
in "de Voorde", gelegen achter de
kerk, de mogelijkheid een kop koffie
te gebruiken. Dirk Jansz. Zwart speelt
een programma dat bij vele orgel-mu-
ziekliefhebbers goed in het gehoor
ligt.

Hervormde Gemeente
Vorden
a.s. Zondagmorgen 14 augustus is er
kerkdienst zowel in de Vordense
Dorpskerk als ook in de Wildenborch-
se Kapel.
Ds. Veenendaal hoopt in de Dorps-
kerk de serie over de Tien Woorden
(Exodus 20) te vervolgen: Het vierde
van de Tien Woorden, de sabbath, de
zondag.
In de Kapel in de Wildenborch hoopt
voor te gaan Ds. C.Z. de Jong, emeri-
tus predikant te Ruurlo.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: Th.G.M. Brandts en
S.M. van Brakel
Gehuwd: J. Wilmink en I.Th.P. See-
gers; J.P.M, te Plate en M.A. Dirkx;
E.J. Venderink en L. Smeenk; N.
Groot en H.H. Brinkman.
Overleden: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 14 augustus: 10.00 uur ds.
J.R. Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 14 augustus: 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal; Het vierde van de Tien
Woorden, Exodus 20:8-12.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 14 augustus: 10.00 uur Ds.
C.Z. de Jong (Ruurlo).

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 12 augustus 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Wechgelaer, tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Maand augustus Mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Tot 15 aug.: Mevr. Brandenburg. Tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30
uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Mevr. M. Kersten. Spreekuren: ma,
wo en vr, 8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-
9.30 uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Len-
selink. Spreekuren: ma, wo en do,
8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening:
Mevr. K.A. Altena. Tel. 05752-3246.
Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPKLIJK
WERK

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

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

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

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

A L I M I A-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

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

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

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



Bos, hei en wild Een ongewone tentoonstelling in de Kroondomeinen

Over zandwegen dwalen, boslucht opsnuiven, vogels horen zingen en als het even
kan wild zien. Dat is de wens van de échte natuurliefhebber die over de Veluwe
dwaalt. Die wens kan vervult worden, want in oud jachtchalet in de Koninkli jke
Mout vest erijen b i j Apeldoorn is tot eind oktober een heel ongewone tentoonstelling
te zien.

Rond het houten gebouw uit 1861 ligt
een 30 hektare groot wildpark waar in
alle vrijheid edelherten, damherten,
moeflons en zelfs wilde varkens lopen.
U kunt ze in hun eigen leefwereld
zien, maar ook fotograferen of filmen.
In een rustige hoek van het wildpark
rond "het Aardhuis" is kortgeleden
door oude houtskoolbranders een ori-
ginele "houtskoolmeiler" gebouwd,
zodat jong en oud van dichtbij kunnen
zien hoe met hout, wind en vakman-
schap in vroeger jaren houtskool werd
gebrand.
Iemand die wel eens verder wil kijken
dan het wildpark groot is, kan uit de
voeten in de Koninklijke Houtveste-
rijen die ruim 9600 hekatare groot
zijn. Voor een groot deel vrije wande-
ling, voor andere delen met een wan-
delkaart.

Bos, hei en bij
"Het Aardhuis" is eigendom van de
Koninklijke familie en daarom zijn er
in het gebouw nog talloze schilderijen,
meubels en kunstvoorwerpen te vin-
den. Er is zelfs een stijlkamer die nog
volledig intact is, alsof Koning Willem
III en zijn gasten net vertrokken zijn.
In de bovenaal en op de beneden-
ruimten kunt u kennis maken met de
Veluwse heideboer van toen en de na-
tuurbeheerder nu, die ieder op hun
wijze de heidevelden in stand probe-
ren te houden.

Weet u (n)iets van de bijenhouderij?
Duizend-en-één gereedschappen,
korven, kasten, maar ook een levend
bijenvolk zijn van dichtbij te zien. Net
als een moderne houthakker temid-
den van zijn vlijmscherpe en zware ge-
reedschappen.
Iets te weten komen over edelherten
en wilde varkens is "het Aardhuis"
maar een klein kunstje, want een
groot gedeelte van de tentoonstelling
(o.a. dia's, films en video) gaat over
het indrukwekkende grofwild.

Een dagje Veluwe
Als u toch van plan bent er een Ve-
luws dagje van te maken is een bezoek
aan "het Aardhuis" heel goed te com-
bineren met een tocht naar het Rijtui-
genmuseum of het park Berg en Bos
met "Apelheul" bij Apeldoorn. Ook
het Dolfinarium in Harderwijk is niet
ver als u toch op pad bent.

Gemakkehjk te vinden
"Het Aardhuis" ligt diep in de Veluw-
se bossen en is toch gemakkelijk te
vinden. U slaat af bij kilometerpaal
30.2 aan de oude rijksweg Apeldoorn -
Hoevelaken, net even ten Westen van
"de Echoput".
Open van 10.00 tot 17.00 uur geduren-
de de hele week. In september en ok-
tober 's middags gesloten. Toe-
gangsprijs f3,-, bejaarden en kinderen
half geld. Gratis parkeren.

Adverteren?
in Contact! *

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Fietsers en nog 's fietsers, die kom i'j op 't moment heel wat tegen, hier in
't darp en ok natuurluk buutenaf. 't Schient wel dat t'r steeds meer luu 'n
auto maor in huus laot of enkel gebruukt umme op de vekansiebestem-
ming te kommen en wieters de trappers gebruukt umme veuruut te
kommen. Un ontwikkeling waor iederene vrea met kan hemm'n. 't Is
veur de luu zelf heel gezond en 'n ander wöd t'r ok gin oaverlas bezorgd
met stof en lawaai. Gelukkug hebbe wi'j hier un nogal afwisselend land-
schap waorin van alles te zeen en te vinden is en waor de fietser zich be-
sunder opzien gemak zal vuul'n.
Maor daorin bu'w natuurluk neet 'n enugsten. Daor bunt meer plaatsen
in ons lieve landjen die ok goed met natuur en wat daor zo bi'j heurt be-
deeld bunt zoas bev. in Drente en Braobant. En a'w dan an 't vergelieken
gaot, dan kump Vorden d'r toch neet zo bes af. In die plaatsen heel volle
geasphalteerde fietspaje wao'j as fietser vlot veuruut kont zonder las te
hemmen van veurbi'j vliegende auto's en wao'j de kinder ok nog zelf kunt
laoten fietsen. En dat vin i'j hier hoegenaamd neet. Hier harde weage
met auto's of zandweage die, of modderug bunt, of wolken stof geeft a'j
de pech hebt dat ow un paar auto's veurbi'j stoeft. Wil Vorden antrekke-
luk blieven veur 't fietstoerisme dan zal daor vrog of late toch wel iets an
motten gebeurn.
Wi'j meugt vewachte dat t'r de eerstvolgende jaor'n eerder minder as
meer geld an de vekansie uut wöd egeven. Toch zölt de mensen d'r nog
wel 's un tiedjens uut willen wean. De fletse is dan un middel urn nog aar-
dug wat van de weald te zeen en toch haos niks kost. Die plaatsen waor de
umstandugheden 't beste bunt zölt dan beslis goed in de markt liggen en
van 't geen d'r te vedeilen is, eur posjen metpikken. At 't gemeentebe-
stuur straks nao de vekansies heel veurzichteg weer an eur wark begint
kont ze meschien hier ok eur gedachten 's oaver laot'n gaon. De filosofie-
studie, waor d'r wat met druk bunt, kan dan wel effen rosten want wat 't
zwaorste is mot 't zwaorste weagen. En mochtten ze d'r neet uut können
kommen: meschien kan 't VW bestuur eur dan nog wel un betjen bi'j-
staon.

Dat VW bestuur kan trouwens onvewachs nogene an un baantjens hel-
pen, al is 't dan neet zo'n bes betaalden. Now domeneer Krajenbrink un
punt achter zien andeel in de Staring-aovunde wil zetten zal d'r un ander
ezoch mott'n wodd'n die dit werk an kan. Gelukkug wil 't VW bestuur
d'r in ieder geval met wieter gaon, vaste zal d'r wel ene evonnen wodd'n
die un goeie opvolger zal blieken te wean.

Want talent he'w nog wel zovölle in Vorden. Dat kö'j tot en met kom-
menden zaoterdag nog zeen boaven de amro-bank. De heren Schipper
en Zijlstra die dit allemaole op touw heb ezet, heb gelukkug an belang-
stelling neet te klagen ehad. A'j d'r nog neet hen ewes bunt, doet 't dan
now nog. 't Is jammer a'j neet wet wat veur moois ze allemaole maakt, bi'j
ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
t ingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internat ional
Iedere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktp le in

1 1 aug. Jong Gelrc Avondlïelsvier-
daagse Hotel Bloemendaal

12 aug. Jong Gelre Avondlïetsvicr-
daagse Hotel Bloemendaal

20 aug. Jong Gelre Prov. Buiten-
sportdag Borculo

20 aug. Jong Gelre Prov. Agrarische
wedstrijdag Toldijk

22 aug. Vordens Mannenkoor, her-
va t t ing repetities in het
Dorpscentrum

3 sept. Jong Gelre klootschiettoer-
nooi voor bedrijven, vereni-
gingen, straten enz. uit Vor-
den

9 sept. Jong Gelre uitwisseling met
KPJ Raamsdonk

10 sept. Jong Gelre uitwisseling met
KPJ Raamsdonk

11 sept. Jong Gelre uitwisseling met
JPJ Raamsdonk

17 sept. Jong Gelre Ledenwerfactie
dag

Een uniek samenspel
in de Betuwe
De Betuwe, in het hart van Nederland, is behalve
door de jam en het tin ook.bekend om het fruit.
Deze fruitstreek maakt deel uit van het Gelders
Rivierengebied en mag zich roemen op een stuk
natuurschoon en ongereptheid zoals wij die nog
maar op weinig plaatsen in ons land aantreffen.

Terecht wordt dit gebied ook de "groene long"
genoemd. Het ademt een groene sfeer uit van
diverse soorten fruitbomen, die wanneer ze de
witte en roze bloesem dragen een lust voor het
oog zijn maar ook voor de mond wanneer een
tijdje laterde "zoete" vruchten als kersen,appels,
peren en pruimen hun weg vinden naar de
konsument.
Deze "fruittuin" van Nederland biedt de mens
een rijk gekleurd skala aan voedsel, natuur-
schoon en zuurstof en dat moet in ere gehouden
worden.

Net zoals er een samenspel in de natuur ener-
zijds is, moet er ook een goed samenspel zijn
tussen mens en natuur om tot een goed eind-
resultaat te komen. Het evenwicht daartussen is
tegenwoordig echter enigszins verstoord.
Dat geldt overigens niet alléén voor mens en
natuur, het betreft ook de verstandhouding
tussen mensen onderling, tussen landen en
vreemde volkeren. Het is daarom dat 1983 ook
uitgeroepen is tot het jaar van de kommunikatie,
oftewel het jaar om tot een beter samenspel te
komen!
Dat brengen de bewoners uit het Gelders Rivie-
rengebied al jaren in de praktijk. Immers 16
dorpen rond de stad Tiel zijn elk jaar in goed
samenspel bezig een totaal-produkt aan de
bevolking aan te bieden.

Corso-koorts....
Per dorp "kommuniceren" ruim 100 mensen oud
en jong bij de bouw van "hun" corsowagen. Een
corsowagen geheel opgebouwd uit fruit, groen-
ten, zaden en andere oogstprodukten. Deze
dorpen laten U zien wat de natuur voortbrengt en
tonen U als het ware alle kleuren in de produkten
die het land oogst (voortbrengt), zij tonen U een
OOGST-FRUIT CORSO.

Dit jaar al voor de 23e keer op 10 september a.s.
in Tiel. Een manifestatie dat zijn weerga niet kent
en uniek is zowel binnen als buiten Europa omdat
hierbij niet alleen met fruit gewerkt wordt, maar
ook met oogstprodukten. Daarbij moet U dan niet
alleen denken aan paprika's, bloemkolen en
tomaten, maar ook de grootst mogelijk aantal
zaden worden verwerkt.

Van mei t/m de eerste 2 weken van september
zijn zo'n 2000 vrijwillige inwoners uit de Betuwe
in hun vrije tijd bezig aan de 16 praalwagens. Ook
de jeugd komt met een eigen corsowagen.
Het begin van zo'n corsowagen ontstaat reeds in
februari wanneer elk dorp zijn ontwerp aan-
draagt. Achtereenvolgens wordt dan de onder-
bouw voor de wagen geconstrueerd, waarover
gaasbespanningen worden gelegd. Daarop
worden vlakken papier, schuimrubber of gips
aangebracht. Deze vlakken worden ingedeeld al
naar gelang de groenten, het fruit of de zaden.
Alles moet echter wel in evenwicht zijn en met
elkaar in harmonie.

Er gelden strenge reglementen voor de opbouw
van zo'n wagen. Onderling houden de dorpen
ook kontakt. Men helpt elkaar b.v. wanneer de
ene klub uien tekort heeft en de ander paprika's.
Elke klub heeft ook zijn eigen corsolied, zijn eigen
ontwerper en zijn eigen "bouwplaatsmoeder".

De tweede week in septemberen dan vooral in de
laatste nacht heerst er in de Betuwe de "Corso-
koorts". De wagen moet op tijd af en vooral de
laatste nacht moet er stevig aangeplakt worden
want het meest kwetsbare fruit wordt dan pas
opgeplakt en gelegd.

Oogst-Fruit Corso
Dit oogst- en fruitcorso is niet alleen een stuk
kunst met een grote "K", het is ook een goed
voorbeeld van een stuk samenspel onderling en
met de natuur.

De fruittelers en agrariërs hebben echter lang niet
altijd de wind in de zeilen. Want wat te den ken van
het weer; wanneer de vorst te lang aanhoudt en
de hagelbuien niet van de lucht zijn, of wanneer
het bacterievuur om zich heen grijpt en onge-
dierte zoals zaagwespen en fruitmotten hun
intrede doen?
Dan moet de fruitteler en de agrariër krachtin-
spanning leveren om zonder al te veel te
beschadigen toch nog met een goed produkt op
de marktte komen.
Dat gevecht moet juist geleverd worden waar het
gaat om de konkurrentiestrijd met het buitenland.
Want men moet met gaaf, goed fruit en nieuwe
rassen voor de dag komen.

Ook bij de corsobouwers gaat het niet allemaal
vanzelf. Zij krijgen een startgeld, maar dat is lang
niet altijd voldoende voor de voltooiing van een
corsowagen. Zij proberen dan om door middel
van bingo's, tombola's en huis-aan-huis-akties
het benodigde bedrag te verkrijgen.

Op deze manier komt men tot het eindprodukt het
OOGST-FRUIT CORSO te Tiel, dat op 10 sep-
tember a.s. zal plaatshebben om 14.15 uur.
Dan trekt een kleurig en geurrijke feestelijke
stoet, afgewisseld door muziekkorpsen en old-
timers binnen een afgezet parcours tweemaal
aan beide kanten aan U voorbij.

De Stichting 4-Stromenland, organisatrice van
het feestelijke gebeuren, de wagenbouwers en
de stad Tiel stellen alles in het werk om het
iedereen naar de zin te maken.
Ook Ü bent van harte welkom dit alles van dichtbij
te aanschouwen; hét trotse resultaat van een
kreatief en harmonisch samenspel (kommuni-
katie) tussen mens en natuur, waarbij enthou-
siasme, saamhorigheid en eindeloos geduld
onmisbaar zijn!

Voor inlichtingen: Stichting 4-Stromenland
Postbus 325, 4000 AH Tiel, tel. 03440 - 15202.

'.... wagens te kijk
Niet alleen het Oogst-Fruit Corso in Tiel, ook de
expositie van deze fantastische praalwagens
trekt duizenden bezoekers.
Al een groot aantal jaren heeft het Stichtings-
bestuur goede kontakten met de grote veiling van
Tiel en Omstreken.
Voor één weekend gaan er géén grote ladingen
appels of peren onder de veilingklokken door. Dit
jaar op 10 september van 17.30 tot 22.30 uur en
zondag 11 september van 10.00 tot 16.30 uur
staan de veilmgdeuren wijd open voor de

bezoekers van de praalwagens. Van dichtbij kan
men dan de kunstzinnige uitvoering van de
plakkers en ontwerper bewonderen. Dan pas
kunt U zien hoe men kreatief is bezig geweest om
dit Corso, in zijn soort enig in Europa, tot een
adembenemende schoonheid op te voeren.
De route naar de veilinghallen wordt aangegeven
en ook met de trein is Tiel gemakkelijk te
bereiken. De veilinghallen liggen vlak tegenover
het station.

naar de >*»^ fruittuin van Nederland

zaterdag 10 september, aanvang 14.15 uur
23e Oogst-fruit corso te Tiel Een uniek gebeuren
Een prestatie op hoog niveau met een schoonheid
om nooit te vergeten
Een kleurenpallet van Betuwse oogst- en fruit-
produkten

zondag 11 september van 10 00 -16.30 uur
Tentoonstelling van de corsowagens in de veiling-
hallen van ,.Tiel en Omstreken"
Een uitgelezen mogeli|kheid voor details van de
wagens

Toegangsprijzen Corso tribunes / 10,—;
staanplaatsen / 5.— ; kinderen tot 10|aar / 2,50
Toegangsprijzen Tentoonstelling
volwassenen / 5.—. kinderen tot 10 |aar / 2.50
Voorverkoop WV Verkeersbureau,
4001 CD Tiel, Stationsstraat 37.
telefoon 03440-16441 /-J .



Wij zijn erg blij met de geboor-
te op 9 augustus 1983 van onze
dochter en zusje

KRISTIANE JOHANNE

Wij noemen haar

KRISTY

Hanny, Rien en Marina
Gotink.

Rouwbroekweg 2a,
7231 RB Warnsveld.

Voorde grote belangstelling en
medeleven ons betoond na het
plotseling overlijden van mijn
lieve vrouw en onze zorgzame
moeder

ZWEERSINA MARIA
ESKES-KLEIN-IKKINK

willen wij U allen langs deze
weg hartelijk danken.

Fam. Eskes.

Vorden, augustus 1983
Zutphenseweg 99.

Sorry dames.
Ik ga trouwen.

Wilt U helemaal opnieuw met
Engels of Frans beginnen of
wilt u liever het allereerste be-
gin overslaan?
Elke donderdagavond vanaf 15
september in 't Dorpscentrum
van Vorden.
beginnerscursus om 20.15
uur.
Cursus half-gevorderden om
19.15 uur.
Informatiestencil afhalen bij
Dorpscentrum. Opgeven bij 't
Dorpscentrum

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Gevraagd: parttime

medewerker/ster
(ca. 20 jaar) voor weekend-en

avonddienst.

Cafetaria/l Jssalon

d'Olde Smidse
Dorpsstraat 8a, Vorden.

Tel. 3487 of 1921.

Te koop z.g.a.n. elec. zaag
merk Metabo, elec. schaaf
merk Metabo, decoupeer-
zaag merk Makita.
T. Schotsman, Joostinkweg 6.

Verse eieren te koop.
Korenblek, Zelstweg, achter
het spoor, Vorden.

Wie heeft zijn brillendoos bij
ons laten liggen?
Terug te halen bij:
Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 1 2, Vorden.

Te huur gevraagd:
f 250,- p. maand.
Tel. 05752-6807.

kamer tot

Weggelopen: cyperse poes.
ca. 1 jaar, tegen beloning terug
te bezorgen Beatrixlaan 4.

.Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

t/m Zaterdag set limonade
glazen a 6 stuks voor 4,50.
Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, tel. 3566.
Ruurloseweg 91, tel. 6658.

Boerenbruiloft
WILLEMIEN VAN DE POELLERT
en

HENDRIKUSVAN DE VOSKAMP

trouwen op donderdag 11 augustus om
19.00 uur in de boerderij van kasteel Vor- ^
den. §

j
De bruid wordt opgehaald om kwart voor 7
van de Stationsweg nr. 6.

Na de huwelijksvoltrekking vieren we de
bruiloft in oude stijl op de boerderij het
Schimmel, met medewerking van de Knup-
duukskes en de Achtkastelen darpers.

Kosten 3,50 t/m 12 jaar 2,-.

HENKARFMAN
en

ANS MAALDERINK

gaan trouwen op vrijdag 26 augustus 1983
om 11.30 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

Kerkelijke inzegening om 13.00 uur in de N.
Hervormde kerk te Vorden door de weieer-
waarde ds. Krajenbrink.

Wij nodigen u uit op onze receptie van 14.30
tot 16.30 uur in zaal „De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

De Steege 25, Vorden
Bleuminkmaatweg 1, Vorden

Toekomstig adres:
Brinkerhof 13, Vorden.

Op zaterdag 20 augustus a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons40-jarig
huwelijk te herdenken.

GERRIT EN JANTJE RUITERKAMP

Receptie van 14.30 - 16.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

Augustus 1983
7251 KS Vorden
Giezenkampweg 2

<>
i
l
j
j

r-4r-4r-^?^&

Bejaardenboottocht
op dinsdag 6 september a.s. naar Em-
merik. Vertrek 8 uur uit Vorden, 8.30
uur vertrek Zutphen aan de kade.

Opgave voor 20 augustus bij:

Hassink, tel. 1332
Helmink, tel. 1514
Kluvers, tel. 1318

Namens het comité
G. Remmers
G. Eijerkamp

Voor de bezorging van ons ochtendblad De Gelderlan-
der te Vorden vragen wij een actieve

agent(e) bezorg(st)er
Ruime vergoeding - min. leeftijd 15 jaar.

Aanmelden: De Gelderlander te Doetinchem, tel.
08340-25541 of bij H. Gotink, W. Alexanderlaan 2 te
Vorden, tel. 05752-2237.

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

Hout
Plaatmateriaal
Deuren
Kozijnen
Ramen
Schroten
Isolatiemateriaal
Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar:

ARUi
U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijen speciale prijzen.

Jong Gelre Vorden Jong Gelre
organiseert het

Ie Klootschiettoernooi
van Vorden

op zaterdag 3 september.

voor bedrijven, verenigingen, straten, families,
buurten, enz. enz. uit Vorden.

Klassen: dames (4 personen per team)
heren en gemengd (4 personen per team).

Inschrijfgeld f 8,- per team.

Inschrijvingen of inlichtingen bij:
Jan Hendriksen, tel. 6764

Henk Tjoonk, tel. 1268.

Jong Gelre Vorden Jong Gelre

Wij kunnen U weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Alles voor het
nieuwe schooljaar

mm
KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Woensdag 17 augustus beginnen de

kindervakantiespelen
voor alle kinderen van 4 tot en met 12
jaar.

Bouw mee aan het indianendorp op het
Wiemelink, op

17,18 en 19 augustus,

van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's mid-
dags.

De inschrijving begint om half 10 's
ochtends. De kosten zijn 6 gulden per
kind (reduktie bij 3 of meer kinderen uit
1 gezin).

Breng een hamer en een
lunchpakket mee!

Op het programma staat:

vossenjacht, een levend
ganzenbord,
muziekinstrumenten maken,
toneel spelen en een feest met
barbeque tot slot.

CURSUS
MIDDENSTAND

Aanvang september te

VORDEN
Goed pakket voor Algemene
Ontwikkeling of vestiging en
tevens een goede basis voor

verdere studie voor kantoor of
winkel: vakken zijn

modern boekhouden - bedrijfseco
nomie - Ned. handelscorr. - wets-

kennis - verkoopbevordering.

De lessen worden gegeven op
1 avond per week: de cursus-

duur is 1 jaar.

GULDEN LION
7001 CG DOETINCHEM

Tel. 08340-23708

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

ÜUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr 17

Vorden
lel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service

'Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Te koop: g.o.h. tiener bureau
+ stoel.
Tel. 05752-1603.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Te koop: opslagtanks kunst-
stof. 4 x 200 Itr. 2 x 100 Itr.
Vulopening bovenkant, aftap-
punt in bodem.
Vinotheek Smit,
Tel. 05752-1391, Vorden.

Gecreosoteerde palen, spoor-
biels, gegalvaniseerde golfpla-
ten, diverse maten.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217.

Te huur: grote kamer met
kookgelegenheid en vrije in-
gang, per 1 december of eer-
der.
Ten Arve, Spalstraat 16,
Hengelo Gld. Tel. 05753-1281.

Alles voor school
Schriften, potloden, pennen, pas-
sers enz. enz.

AANBIEDING:

Schriften lijn of ruit 8 stuks voor 2,95

Ringbanden 17 nngs 3,95
100 vel ringband interieur v00r 1,25
Alle Doe Maar artikelen.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, tel. 3566. Ruurloseweg 91, tel. 6658.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

^«^>^T

ZONDAG 14 AUGUSTUS

ZONDAG 21 AUGUSTUS SILVIO

HENGELO GLD 05753-1461

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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



Hoge kwaliteit+lage prijzen
+grote
"01)

S

uw VS-markt
f*^r----~

UwVS-markt heeft bijna alles.
Van het dagelijks brood tot ontpitte olijven,
dat maakt winkelen in uw VS-markt zo leuk.
Wat u ook nodig heeft, uw VS-markt heeft 't

en... let dan ook op de prijs...
verbluffend laag. Kom maar
eens naar uw VS-markt en

overtuig uzelf.

eus

nx;t'-

groenten
198Geldig van 11/8- 13/8'83

Botermalse Hollandse
Sperzieboontjes hele kilo

Voor een heerlijke pan groentesoep...
Soepgroente
bakje a 150 gram

Honingzoete Italiaanse
Witte druiven hele kilo

Spaanse
Honingmeloen
per stuk

Q89
2?8
198

Maandag 15/8:
Gekookte
Zomcrbietjes 500 gram

Q89
Dinsdag 16/8:
Heerlijke jonge
Worteltjes hele kilo 0?8
Woensdag 17/8:
Fors
Bamipakket nu voor
Hollandse
Tomaten
kilo

148
198

kruidenier
Gibalbin Andalucia
Een droge witte wijn uit
't Zuiden van Spanje
deze week per fles

Grolsch bier
krat 20 pullen V.S. prijs

Nutroma halfvolle
koffiemelk 0.5 itr.

Frenzel rauwkost-
salade
grote pot 1700 ml. 5r95-

Coberco dagverse
karnemelk
l literpak 4^9-

17.19
1.19
133Seven Up

l Itr. fles V. S. prijs ^*
Nu bij 2 flessen gratis nekhanger

Sandeman Sherry
medium, seco of cream
fles van -T-TS voor

Heco kippevlees
in bouillon, pot

Verkade San Francisco
rol -235 nu

675
149
159

498

Q95
189

179
Doublé mint kauwgom ƒ9
4 pack 2rï9 A •

179
129
079

Pinko's pindakoeken
voordeelpak 17 stuks ̂ 29-

Bolletie Knapper-
brood
van -2ri9 voor

4 pack 2rï9

Red Band drop
puntzakken 250 gram
div. soorten ir98-

Jonker Fris gesneden
bonen l/l blik4^9

Herschi Sinas, Pub of
Cola
l literfles deze week

Royco groente-, kip- of
tom^knsoep
V.S. pnjs

Nutrix rijstebloem
pak van 4-r29-voor

JUBILEUM
VOORDEEL

alleswasser
zak 2 kilo van 5£5
nu voor 539

Braadktiikens
950 gram 4^49-
Voor uw huisdier!
Rodi kippevlees
pak 400 gram

375
129

slagerij
Geldig van 11/8-l 3/8'83

Kuikenbouten
hele kilo
Gemarineerde
kuikenfilet
100 gram

Hamburgers
100 gram

Barbecueworst
per stuk

Fijne of grove
braadworst
hele kilo
Ma. 15/8, E». 16/8,Wo. 17/8
Schoctdercarbonade
500 gram

Tartaar

Rundergehakt
kilo

bloemen
Voor een ruime en mooie sortering snij-
bloemen en potplanten is uw VS-markt
het juiste adres. U ontvangt een gratis
zakje Substral bij iedere bos snijbloemen.
Baby roosjes
bos a 20 stuks
Met gratis zakje Substral...
Supermooie
Nephrolepis varen
slechts
Deze plant verlangt matig licht en warmte.
De potgrond echter vochtig houden.

350
495

zuivel
Coberco magere
yoghurt
l literpak nu

Goudse kaas
jong belegen kilo

Paturain

Q89

Eru Goudiy ntfe
kuip van 4r29-voor

179
099

Page tissue toiletpapier^l^Q
pak 12 rol-&r95-nu iBI*
Muurprent
'Jan Sanders"
van l-2-r56^voor

Plastic emmer
l O Itr.

Kop en schotel
diverse decors 2r49~

Proset haarspray
350 ml. normaal of sterk 3r2ë

Odorex sprays
100 ml. 3 soorten2£&-

49
i •

49
49

249
bakkerij

Puntbroodjes of
bolletjes zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks
Gesneden krenten-
brood

0?8
Q98
199

Henkes bessenjenever
nieuwe oogst
l literfles ±*45
met gratis glas bij elke fles

Floryn Vieux
l literfles 4£r75-
Coppelstock jonge *
jenever l liter 44:95

Paradisi
0.7 liter 43r95-

598
169
0?8
0?8

798

448
5 halen
4 betalen
848

vleeswaren
189
189
1*39
179
189
159
Q98
Q?8
Q?8

Geldig van 11/8- 13/8'83
Schouderham
150 gram

Casselerrib
100 gram

Boterhamworst prima
150 gram

Filet americain
150 gram

Sellery salade
200 gram

Zigcuncrsaus
150 gram
Ma. 15/8, Di. 16/8, Wo. 17/8
Hamkaas
100 gram

Varkenslever
100 gram

Gebraden gehakt
100 gram

Een snceuwster voor een dichter...
Een Engelse lady uit Oeken
Was altijd voordeel aan 't zoeken.
Zij ontdekte VS
En had pret voor zes
Ze zei: Daar moetje eens looken!

Mevr. v. Heeckeren te Eerbeek

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengclo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden
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Harten heteluchtballon
Op zaterdag 27 augustus a.s. zal om
omstreeks 19.00 uur de heteluchtbal-
lon van de Nederlandse Hartstichting
opstijgen vanaf het weiland van de
heer Arendsen Raedt aan de Lariks-
laan te Barchem. Dit gebeuren vindt
plaats in het kader van het 750 jaar be-
staan van de stad Lochem. Speciaal
voor de kinderen wordt een ballon-
nenwedstrijd georganiseerd. Uite-
raard, is het opstijgen van deze hete-
luchtballong afhankelijk van de weer-
somstandigheden.

De heteluchtballon die circa 22 meter
hoog is, heeft van de Rijksluchtvaart-
dienst het registratienummer PH-
HYP meegekregen en zal in de ko-
mende maanden veelvuldig boven
Nederland te zien zijn. De ballon die
in Engeland werd gebouwd bewees
het afgelopen jaar haar luchtwaardig-
heid. Zij is gemaakt van zilverkleurige
kunststof met rondom rode harten die
de Hartstichting symboliseren. Opge-
blazen heeft de ballon een inhoud van
2.200 m3 hete lucht, daarmee kan zij
een hoogte halen van zo'n 5.000 me-
ter. Het mandje dat onder aan de bal-
lon hangt biedt plaats aan de piloot en
l passagier, terwijl er bovendien 150
liter propaan aan boord is. Deze
brandstofvoorraad is voldoende voor
een vaart van circa 2 uur. De Neder-
landse Hartstichting werd in 1982
door Bayer in de gelegenheid gesteld
de ballon aan te schaffen. Zij heeft
daarmee de beschikking gekregen
over een opvallend medium ter on-
dersteuning van haar landelijk activi-
teiten gericht op de bestrijding van
hart- en vaatziekten.

Tijdens de Nationale Hartweek heeft
de heteluchtballon een groot aantal
plaatsen in Nederland aangedaan.
Ook in de rest van het jaar is de ballon
al vele malen ingezet bij evenemen-
ten, manifestaties, wedstrijden etc.

Jong Gelre introduceert
klootschieten in Vorden
Op zaterdag 3 september wordt in
Vorden voor de eerste maal een open
klootschiettoernooi gehouden. Dit
initiatief is genomen door Jong Gelre,
afdeling Vorden. Secretaris Jan Hen-
driksen: "Een aantal Jong Gelre-le-
den uit Ruurlo zijn ook lid van een
klootschietvereniging. Die mensen
kom je regelmatig tegen. Ze hebben
ons warm gemaakt voor het kloot-
schieten. Door het houden van een
open toernooi hopen wij Vorden ken-
nis te laten maken met deze leuke en
gezellige sport".

Verschillende Jong Gelre-groepjes
hebben zich al voor het toernooi inge-
schreven. Mocht het toernooi aan-
slaan dan moet niet uitgesloten wor-
den geacht dat ook in Vorden een

klootschietvereniging opgericht zal
worden. Concrete plannen daarvoor
zijn er nu nog niet.
Dat het klootschieten niet bij iedereen
bekend is merkte Jong Gelre in juni
tijdens een uitwisseling met de KPJ
Raamsdonk. "De gasten schrokken
zich rot toen ze hoorden dat we zou-
den gaan klootschieten. Nadat duide-
lijk werd wat de bedoeling was en het
spel gespeeld werd vonden ze het toch
wel leuk", aldus Hendriksen.

Het klootschiettoernooi zal onder be-
geleiding staan van de Achterhoekse
Klootschiet Federatie en de Kloot-
schietvereniging "De Boggelaar".
Het toernooi vindt plaats nabij café 't
Zwaantje. Er zal een parcours tussen
Linde en Hengelo worden uitgezet
van ca. vier kilometer lengte. Men kan
zich tot l september inschrijven bij
Jan Hendriksen, Wiersserbroekweg 3,
Vorden, tel. 6764. Deelname staat
open voor teams van vier, personen.
Er kan gespeeld worden in de Heren,
Dames of gemengde klasse.
Elke deelnemer krijgt een "getuig-
schrift" als aandenken mee terwijl de
beste teams fraaie prijzen in de wacht
kunnen slepen.

DE SPELREGELS
De spelregels van het klootschieten
zijn erg eenvoudig. Twee teams strij-
den tegen elkaar. Er wordt gespeeld
met een "kloot", een halve kilo zware
houten bal, verstevigd met lood. De
kloot moet zo ver mogelijk onder-
hands weg "geschoten" (gegooid)
worden.
Nadat de eerste speler van team A ge-
gooid heeft, is de eerste speler van
team B aan de beurt. Gooit deze spe-
ler de kloot verder dan de kloot van
team A, dan is de tweede speler van
team B aan worp. Is dat niet het geval,
dan gaat team A verder. Deze wisse-
ling van werpers gaat door totdat de af
te leggen route is volbracht.
Het team dat het minste aantal wor-
pen nodig heeft om het parcours af te
leggen is winnaar.
De ideale omvang van een team be-
staat uit vier personen, maar ook vijf
of zes personen zijn wel gebruikelijk.
Als een team veel personen in een
team heeft betekent dat, dat ieder per-
soon afzonderlijk weinig aan de beurt
komt.
Het klootschieten is een echte volks-
sport, dieal eeuwen oud is. Vooral in
Twente en in de oostelijke Achter-
hoek is de sport populair. Zo heeft bij-
na elke buurtschap in Borculo een ei-
gen klootschietvereniging!
Langzamerhand weet deze sport zich
door te dringen in het hele land. Er be-
staat reeds een Nederlandse Kloot-
schiet Bond.
Het klootschieten wordt gekenmerkt
door het kleine groeps karakter. Daa-
rom is het een ideale sport om in be-
drijfs-, buurt-, gezins-, of straatver-
band te doen. Het is een heilzame
combinatie van gezelligheid, geestelij-
ke en lichamelijke inspanning!

Sociaal-kultureel werker Kreetjen van den Akker:

"Touwtrekken om subsidie was broodnodig"
Maandenlang hebben de Stichting Sociaal-Kultureel werk (SKW) en hun beroeps-
kracht Kreetjen van den Akker in onzekerheid verkeerd over de toekomst van het
sociaal-kultureel werk in Vorden. Op de begroting '83 van de Gemeente Vorden
was in eerst instantie slechts f30.000 gereserveerd voor het sociaal-kultureel werk.
De SKW zelf had f 42.500 begroot.

Men zou dus f 12.500 tekort komen.
Het SKW startte daarom een formele
beroepsprocedure, waarmee enig suc-
ces werd geboekt. Een raadsvoorstel
om het SKW ook in '84 f30.000 te ga-
randeren alsmede een aanvullende
subsidie voor beide jaren van f7.500
tegeven, werd aangenomen. Het
SKW heeft derhalve voor '83 en '84
jaarlijks f. 37.500 ter beschikking. Het
tekort van f5000,- dient het SKW op te
vullen met bezuinigingen, doorbere-
kenen van de kosten en contributie-
heffing bij de aangesloten verenigin-
gen. "Het is maar de vraag of met na-
me die contributieheffing enige zoden
aan de dijk zal zetten. Het SKW-be-
stuur, waar leden van de aangesloten
organisaties in zitten, moet zich hier
nog over uitspreken", aldus Kreetjen
van den Akker die nu bijna een jaar als
sociaal-kultureel werker in Vorden
bezig is.

Kreetjen: "Het is jammer dat we het
afgelopen jaar zoveel tijd in vergade-
ringen over het voortbestaan van de
SKWen dus in het touwtrekken om de
subsidie hebben gestoken. Maar het is
achteraf gezien wel broodnodig ge-
weest. Ik ben in elk geval blij dat het
sociaal-kultureel werk voorlopig is vei-
lig gesteld. We kunnen nu al onze
energie in de eigenlijke inhoud van

het werk steken". Hoe kijkt Kreetjen
tegen het eerste jaar in vorden aan?
"Ik heb het idee dat men hier eerst de
kat uit de boom heeft gekeken, wat
me eigenlijk niet verwondert. Nader-
hand blijkt dat de clubs die je nodig
hebben veel beslag op je gaan leggen.
Dan wordt het tijd om te kiezen welke
activiteiten voorrang verdienen. De
meeste aandacht heb ik besteed aan
het afstemmen van kaders en bestu-
ren op elkaar, het opzetten van pro-
gramma's en meer in het algemeen
het ondersteunen van verenigingen,
vooral naar de gemeente toe".

Het nieuwe seizoen van het SKW be-
gint langzaam aan op gang te komen.
De eerste grote aktiviteit bestaat uit
de organisatie van de kinderspelen.
Daarna wordt er misschien op 11 sep-
tember een gezamenlijke presentatie
van alle SKW-clubs gehouden.
Kreetjen: "Ik heb er zin in om er weer
tegen aan te gaan. Nu het werk is vei-
liggesteld loont het zich om dingen op
te zetten en je daar sterk voor te ma-
ken. De 20 uren in de week die ik hier
werk zal ik goed kunnen gebruiken.
Het zal trouwens nog wel eens voor-
komen dat ik eigenlijk langer moet
werken, maar dat is nu eenmaal met
dit werk verbonden, zeker als je op
een éénmanspost zit".

V.V.V. Zomerprogramma

Dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 augu-
stus: ̂ Msvierdaagse Jong Gelre.

Donderdag 11 augustus: Boerenbrui-
loft in boerderij 't Schimmel nabij
Kasteel Vorden met medewerking
van dansgroep "De Knupduuskes" en
de AdpCastelen Darpers uit Vorden.

Donderdag 11 augustus: Avondwan-
deling onder deskundige leiding op
het landgoed Den Bramel.

Zondag 14 augustus: Touwtrekkers-
ver. Vorden. Promotie- en degradatie-
toernooi en tevens bekertoernooi.

Zondag 14 augustus: Aanspanning "In
de Reep'n" Vorden en omstreken. Ka-
stelentocht voor aanspanningen.

Dinsdag 16 augustus: Bezichtiging Pi-
netum (Landgoed de Belten).

Woensdag 17 augustus: Achtkastelen-
fietstocht.

Donderdag 18 augustus: Dia-avond
over het Achterhoekse boerenleven.

Vrydag 19 augustus: Bezichtiging van
de in bedrijf zijnde boerderij.

Wethouders spreken
voor standsorganisaties

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. O p e n s t e l l i n g gemeen tehu i s : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur we thouder .1.1 .
Cieerken: v r i j d a g van 10.00 tot l 1.00 uur - Spreekuur wethouder M.A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

1. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de achtkastelenrit met
aangespannen paarden op zondag 14
augustus aanstaande hebben burge-
meester en wethouders besloten om
de volgende verkeersmaatregelen te
t re (Ten:

een inrijverbod voor alle motor-
voertuigen in te stellen op zondag
14 augustus 1983 vanaf de Horster-
kamp naar het kasteel Vorden als-
mede vanaf de Schuttestraat naar
dit kasteel. Een en ander van 13.00

t117.00 uur, of zoveel korter of lan-
r dan noodzakelijk is.

In verband met de kindervakantie-ak-
tiviteiten die van 17 tot en met 19 au-
gustus 1983 op een terrein aan het
Wiemelink gehouden worden, heb-
ben burgemeester en wethouders
besloten om de volgende verkeers-
maatregelen te treffen:

het gedeelte van het Wiemelink
vanaf de Mispelkampdijk tot aan de
Boonk af te sluiten voor alle ver-
keer, behoudens voetgangers en
aanwonenden, op 17, 18 en 19 au-
gustus 1983 van 09.00 tot 18.00 uur.

2. Mogelijkheid van een bijdrage ad f
5000,- ineens voor goedkope vrye sec-
tor woningen.
Aangezien de markt voor de bouw
van ongesubsidieerde koopwoningen,
de zgn. vrije sector, een absoluut diep-
tepunt heeft bereikt, is het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieubeheer gekomen
met een stimuleringsregeling.
Omdat de vrije sector niet of praktisch
niet meer van de grond komt, wordt
de druk op de wel gesubsidieerde sec-
toren, zoals (in de koopsector) de pre-
mie A en de premie B, als maar groter,
met het gevolg dat binnen die catego-
rieën ernstig moet worden gekort.
Teneinde nu de mogelijkheden weer
wat te stimuleren is er voor 1984 voor
in totaal 10.000 vrije-sectorwoningen
een éénmalige bijdrage van f5000,- in
het vooruitzicht gesteld.

Wie komt hiervoor wanneer in aanmer-
king?
Of men in aanmerking kan komen
voor zo'n bijdrage is uiteraard in grote
mate afhankelijk van het totaal aantal
aanvragen de stichtingskosten van de
te bouwen woning. Deze mogen een
bedrag van f 162.000,- niet te boven
gaan. Daar komt dan bij dat - volgens

de wens van de Tweede Kamer - voor-
rang zal worden gegeven aan relatief
goedkope vrije sector woningen, wel-
ke nog onder de grens voor premie A
woningen vallen, te weten f 132.000,-.

Wie krijgt de bijdrage en wanneer wordt
er uitgekeerd?
De eventuele bijdrage zal worden toe-
gekend aan de eigenaar en wel één
jaar na de datum van aanvang van de
eerste bewoning.

Geldt er een inkomensgrens?
Om de regeling zo eenvoudig moge-
lijk te houden en om een zo groot mo-
gelijke doelgroep te bereiken zullen er
geen inkomenscriteria gesteld wor-
den.

Wat zegt de belasting?
Over de bijdrage ad f5000,- zal geen
belasting worden geheven.

Wat doet de gemeente?
Aan eventuele plannen in de goedko-
pe vrije sector zal de gemeente zo mo-
gelijk haar medewerking verlenen,
waarbij tevens het nodige in het werk
gesteld zal worden om te proberen de
bijdrage van f5000,- voor betrokken te
verkrijgen.

De afdelingen Vorden^i de ABTB,
CBTB en GmvL belej^» op maan-
dagavond 15 augustus om 20.00 uur in
zaal "de Herberg" een gezamenlijke
bijeenkomst. Tijdens deze bijeen-
komst zal wethouder Geerken een
toelichting geven overÉfc"wegenleg-
ger" en over "Overna^rc en onder-
houd van zandwegen door de ge-
meente".
Wethouder Bogchelman zal spreken
over "Aardgasaansluiting van onren-
dabele percelen in het buitengebied
van de gemeente Vorden".

Uit het politie-rapport
Doorrijden na aanrijding
Terugkomende van het winkelen
bleek de grijze Ford van mevrouw P.
uit Akersloot te zijn aangereden. De
auto stond geparkeerd bij Helmink,
bij de grote kerk of op de parkeer-
plaats bij de Chinees.
De dader van de aanrijding heeft zich
niet gemeld. Getuigen van de aanrij-
ding worden verzocht zich te melden.
Zonder electriciteit
Zaterdagochtend viel de electriciteit
in een groot deel van Vorden uit. Dat
was om kwart over negen. De PGEM
echter had echter reeds om tien over
half tien de storing verholpen. Een ex-
plosie in een schakelstation bleek de
oorzaak te zijn.
Reegeit aangereden
Op de Almenseweg is een reegeit aan-
gereden. De reegeit werd door voor-
bijgangers gevonden en afgevoerd op
de voorgeschreven wijze. De auto
waarmede het dier in botsing kwam is
niet bekend.

Programma Lochem
Pop definitief
Het programma en tijdschema van
het door de stichting Concert Promo-
tion georganiseerde popevenement
Lochem - pop '83 op 13 augustus in
het openluchttheater van Lochem is
nu definitief rond. Regionale- en top-
groepen uit binnen- en bui tenland
zijn de aktrakties van dit popgebeu-
ren. Om 13.00 uur zal de uit gedeelte-
lijke Lochemse handleden bestaande
band Ides of May het festival openen.
Vanaf 14.00 uur maakt de hard-rock
formatie Boulevard hun opwachting.
Ze verwierfen onlangs in Barchem
met hun optreden, in het voorpro-
gramma van Normaal, veel good will
bij het enthousiaste publiek. De Belgi-
sche topper Beauty and the Beasts be-
ginnen om 15.00 uur met hun optre-
den om het publ iek alvast voor te be-
reiden op de toppers van de dag. Insi-
ders voorspellen dat de Belgen nog
wel eens de verrassing van de dag kun-
nen worden. Om 16.30 uur zal Her-
man Brood & his wild Romance het
Lochemse publiek laten swingen op
z'n eigen bekende stijl. Ze brengen als
gastartiest tenminste niemand min-
der mee als de saxofonist Bertus Bor-
ger. De klapper van de dag, de l laagse
topformatie, de Golden Earring zal
vanaf 18.30 uur het festival afsluiten.
Lochem -Pop zal voorde vele fans van
de Earring waarschijnlijk de laatste
kans zijn om de groep in 1983 in leven-
de wijze aan het werk te zien omdat ze
aan de vooravond staan van hun twee-
de grote toernee dit jar door Amerika.

Tussen de optredende groepen zal
een Aerobic dansgroep de tijd opvul-
len. Rondom het muziekgebeuren zal
er een jeugdmarkt worden gehouden.
Het theater is vanaf 11.30 uur geo-
pend voor het publiek. Kaarten zijn
voor twee tientjes verkrijgbaar bij de
VW kantoren in Nederland en bij de
platenzaken Walk In in Deventer en
Lochem, Music All Inn in Zutphen,
Kaak in Groenlo en van Ulsen in
Haaksbergen.

Zelfwerkzaamheid troef
bij voetbalvereniging
"Vorden"
Bij de voetbalvereniging "Vorden"
zijn de voetballoze maanden niet "stil-
letjes" voorbijgegaan. Integendeel
/elfs. Onder leiding van bestuurslid
Jan Jansen is de tijd benut om het één
en ander op de akkomodatie op te
knappen.
Vele uren werden opgeofferd om bij
de aanvang van de competitie weer
keurig voor de dag te kunnen komen.
Zaterdagmiddag was het Jan Jansen
zelf die een aantal genodigden waa-
ronder het bestuur, de aktiviteiten-
commissie en de kantinccoinmissie
rondleidde om te laten zien waartoe
zelfs zelfwerkzaamheid, heeft geleid.
Aanpassingen in de kantine, toiletten,
bestuurskamer, scheidsrechtersver-
blijven, opnieuw geschilderde doelen,
ballenvangers kortom teveel om op te
noemen.
"Wat hier is klaargespeeld heeft de ve-
reniging vele duizenden guldens be-

spaard. Ik ben maar wat blij dat er nog
zulke mensen als Jan Jansen zijn.
Voor een vereniging zijn zij goud
waard", aldus zei zaterdagmiddag de
voorzitter van "Vorden" de heer Jan
van Ark.

Oefenprogramma
"Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" heeft
het volgende oefenprogramma sa-
mengesteld: 1 1 augustus Vorden l -
GSV; Vorden II-GSVII; 14 augustus
I leeten - Vorden; Heeten II - Vorden
II; 18 augustus Vorden - H&K; Vor-
den II - H&K II; 25 augustus Vorden -
Hrix ; Vorden II - L:rix II; l september
Vorden - Harfsen; Vorden II -11 artsen
I I .
Vorden I speelt op 31 augustus voor
de beker uit tegen Loil, te rwi j l op 4
september thuis tegen Zeddam wordt
gespeeld.

Touwtrekver. neemt
nieuwbouw a.s. zondag
in gebruik
Zondag 14 augustus neemt de touw-
trekvereniging Vorden de nieuwe was
en kleedgelegenheden in gebruik.
Met man en macht (en ook de dames
van diverse leden) wordt gewerkt om
de gehele accomodatie tip-top in orde
te hebben.

A.s. zondag immers organiseert de ve-
reniging onder auspiciën van de Ne-
derlandse Touwtrekbond een groot
toernooi.
In de voormiddag wordt een groot be-
kertoernooi verspeeld. Vier jeugd-
ploegen en 4 720 kg ploegen strijden
vanaf half elf om de punten.
Ook 18 640 kg ploegen nemen hieraan
deel.

In de middaguren worden voorts nog
de promotie/degradatiewedstrijden
georganiseerd. Aanvang half twee.
Twaalf ploegen nemen hieraan deel.
Tot slot worden open wedstrijden
georganiseerd. Deelname staat open
voor ploegen uit alle buurten, wijken
en straten van Vorden en omgeving.
Aanmelding hiervoor a.s. zondag ui-
terlijk een uur bij de commissie op het
terrein.
A.s. zondag is de entree gratis. Par-
keergelegenheid is in voldoende mate
gekreëerd.
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Foto van Vorden-van-toen
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,

Nog eens een foto van het dorpsplein, voordat de oude hui/en werden afgebroken
om plaats te maken voor de "Rotonde" en de winkel van l )o lph i ju . Op de hoek nog
de sigarenzaak van Eyerkamp.



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning,

(art. 1Z/29WetABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 12-
3-'83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage een verzoek met bijlagen van:

1. de heer H.J. Wiggers, Brandenborchweg 8 te Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een varkensfokbedrijf voor de pro-
duktie van mestbiggen aan de Brandenborchweg 8
te Vorden, kad. bekend gem. Vorden sectie F nr.
2545 en

2. Coenraadts Supermarkten B.V., postbus 115 te
Brummen, om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een supermarkt met ambachte-
lijke slagerij aan de Smidsstraat 2 te Vorden.

Aangezien voorshands 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 tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikking: voor
zover thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen in de gebieden waarde inrichtingen zijn
gelegen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten de inrichtingen, zijn de ontwerpen van de be-
schikkingen opgesteld onder de gebruikelijke voor-
schriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder buiten de inrichtingen.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of de ontwerp-beschikkingen kunnen
door eenieder gedurende een maand na dagtekening
van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden inge-
diend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Eenie-
der kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 3 september 1983. 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: 11 augustus 1983,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. DRIJFHOUT. J.F. GEERKEN, loco.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET
(art. 24, lid 2 Wet ABM)

Vanaf 12 augustus 1983 ligt op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.30tot12.00uuren
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage het ontwerp van de beschikking op het
verzoek van de Fa. G. Weulen Kranenbarg en Zn. B.V.,
Ruurloseweg 47, 7251 LA Vorden, om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Hinderwet, voor een verkooppunt voor diverse motor-
brandstoffen, waaronder een LPG-installatie met een
inhoud van 19.950 liter, alsmede de opslag van flessen-
gas en kolen alsmede een autowasserette, datum ver-
zoek 11 maart 1983, adres inrichting Enkweg 3, Vorden,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K, num-
mers 3014 en 3312.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de thans
en in de toekomst te verwachten ontwikkelingen met
betrekking tot gevaar, schade of hinder van de inrich-
ting is het ontwerp van de beschikking dusdanig opge-
steld dat:

1. de vergunning wordt verleend voor:
a. een verkooppunt voor diverse motorbrandstoffen,
te weten: petroleum, dieselolie, superbenzine, nor-
maal benzine en huisbrandolie;
b. de opslag van flessengas en kolen en
c. een autowasserette;

2. de vergunning wordt geweigerd voor het oprichten
van een LPG-installatie met toebehoren met een in-
houd van 19.950 liter. Deze weigering vloeit o.a.
voort uit het beleid van ons college om i.v.m. de ge-
vaarsaspecten (explosiegevaar) geen nieuwe LPG-
installatie toe te staan in de bebouwde kommen en
binnen een afstand van 150 meter daarvan.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht doorde
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig)
in staat zijn geweest.

De bezwaarschriften moeten bij ons college worden in-
gediend vóór 27 augustus 1983. Indien men dat wenst,
worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het ver-
zoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het be-
zwaarschrift bij ons college worden ingediend.

Datum: 11 augustus 1983,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester
J. DRIJFHOUT. J.F. GEERKEN, loco.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij besluit van 2 augustus 1983, no. R01497/5-
ROV/G5208 de bij raadsbesluit van 30 mei 1983 her-
nieuwd vastgestelde Bouwverordening alsmede de 3e
wijziging van de Bouwverordening Logiesgebouwen -
voorzover nodig - hebben goedgekeurd.

Genoemde Verordeningen, die op 15 augustus a.s. in-
werking treden liggen, tezamen met de op basis daarvan
door ons college bij besluit van 14 juni 1983 hernieuwd
vastgestelde "nadere regelen" gedurende drie maanden
voor een ieder ter secretarie ter inzage.
Tegen betaling der kosten zijn ze algemeen verkrijgbaar
gesteld.

Vorden, 12 augustus 1983
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De loco-burgemeester,
J. DRIJFHOUT J.F GEERKEN.

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Grindtegels 40 x 60 a 3,75 per
stuk.
Betontegels 30 x 30 a 1,- per
stuk.
G. Weulen Kranenbarg & Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1811 of 1217

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel.05443-331 5 b.g.g. 2220.

Een uur dat voorbijvliegt, is een
uurtje Engels of Frans in het
Dorpscentrum te Vorden.
Inlichtingen aldaar.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

27 augustus a.s.
zal de ballon van de

nederlandse hartstichting (t
opstijgen vanaf

het weiland van de heer Arendsen
Raedt aan de Larikslaan te Barchem

Gouda's Glorie
slasaus,
f les 0,75 liter
Calvé sauzen,
flesO,25 liter, diversesi
caive sauzen,
flesO,25 liter, diversesmaken lHeineken bier,

blikje 0,33 liter

I
blikje 0,33 liter
Blikje 3Es
frisdrank,
0.53 liter, sinas, c

• Suikerklontjes, . • Huzarensalade,
yy kilo 275 l kilobak

Homburg | Dreft
_ft achterham,

.59 J blik455gram l 399

^ ^P'

Raak appelsap'
literpak . |

Franse
mosterd, Oft
bierpul250gram 89
Bruggen
cornflakes, _.
pak 375 gram 169

f -:\
(""•"a

i n i
b|i ' '3

^^!l̂

Rosé
d'Anjou,
A.C., fles 0,7 liter

Zeeuwse
mosselen,
potje 220 gram _

voor

rnsaranK,
0.33 liter, sinas, ola of jewel
m^m^mmmm^mmm^mmm^mmmmmmmmm

Merkkualiteit
t m. ̂ m^. ^Ê^^ ^ m ̂  .^ ^^m. ^^^. J ,̂ M^M k. — — ,

I%/A immm wuftmi

brutaal g< Üsd!
JÜBBST M"1 "r*

literpak, perzik of aardbeien

Confilux
extra jam
confiture,
pot 450 gram, ^lf^f\
aardbeien, kersen, If̂ WI
abrikozen of ananas 1^^^^

Mora hamburgers, ...
diepvries, pak 4 stuks, 300 gram 199

149
Groenteman

vieesboulllon,
12 tabletten, voor 6 liter, «-^rt
Vrij produkt 179
Heinz sandwich
spread,
pot 300 gram ZZ9

Heinz pikante/
groente spread,
pot 300 gram 229

Verkrijgbaar in onze filialen met een groente-
afdeling, Prijzen geldig t/m 1 3 augustus a.s.

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 10 t/m 13 augustus a.s

&WWT*

Head&
Shoulders
shampoo,
f lacon 1 50 ml
Vizir totaal-
wasmiddel,
f lacon 2 liter

Keiler

I Geister,
f les 0,7 liter

, voor

'm**** <mm*?

~^r

Wrt dit land nodig heeft is een brutale kruidenier
l PRUSSIAG

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN


