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Uitslaande brand aan Ganzensteeg

Dinsdagmiddag werd de brandweer van Vorden gealarmeerd voor een uitslaande brand in een varkensschuur op het be-
drijf van de heer B. Mullink aan de Ganzensteeg 7 te Vorden.
Daar de brand zich ernstig liet aanzien werd de hulp ingeroepen van de brandweer van Warnsveld, temeer daar het nodige
bluswater over een grote afstand moest worden aangevoerd. Dit bluswater moest komen van een brandput gelegen aan de
overzijde van de Ruurloseweg, een afstand van plm. 900 meter.
Bij deze brand is de bijna zevenjarige zoon Jeroen van het echtpaar Mullink om het leven gekomen.

Zoekaktie
Terwijl de brandweerlieden onder leiding
van de commandant te Velthuis met man
en macht de brand bestreden, werd onder
leiding van plv. commandant der Rijkspoli-
tie Gabriël een zoekaktie gestart in de mais-
velden en de bossen, daar de roep ging dat
Jeroen er niet was. Deze aktie, waaraan veel
buurtbewoners deelnamen leverde geen re-
sultaat op en meer en meer werd gevreesd
dat Jeroen zich in de brandende schuur
moest bevinden.

De brandweer wist met inzet van alle krach-
ten een deel van de brand in de schuur te lo-
kaliseren, in welk gedeelte zich de zeugen
met biggen bevonden.

De varkens uit het achterdeel van de schuur
kon worden losgesneden en naar buiten ge-
jaagd. Voor een deel echter kwam ook die
hulp te laat. De dierenarts en politie deden
met de brandweer en buurt wat ze konden
om de dieren uit hun lijden te bevrijden.
Het middeldeel van de schuur brandde ge-

heel uit. Hier kwamen veel biggen om het
leven.
Men schat dat van de 300 varkens ongeveer
de helft zijn verbrand, gestikt dan wel moe-
sten worden afgemaakt.
De brandweercommandant gaf om kwart
óver drie het sein brand meester. De leden
van beide korpsen hebben zich toen geheel
ingezet met de nablussing en de zoekaktie
naar Jeroen. Om kwart over vijf werd het
lijkje gebogen.
De versl^^heid in de buurtschap 't Med-
ler is groot

Gemeentenieuws
i n l e h u i s 05752-232.1 - Telefoon gemeen tewerken 05752-2323. O p e n s t e l l i n g y e m e e n l e h m t/m v r i j d a g n i "

S .00-12 .30 uur en v r i j d a g van 13 .30-17 .00 uur - Spreekuur burgemees ter Mr. M. V u n d e r i n k : vo lgens afspraak - S p r e e k u u r we thouder J .K
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Verleende vergunning voor een collec-
te
/.onder een vergunning van het college van
burgemeester en wethouders mag er niet
gecollecteerd worden. Voor de perjode van
23 augustus tot en met 4 september is een
dergelijke vergunning afgegeven aan het
Koningin Wilhe lmina Fonds.

Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken /al aanslaande vr i jdag
(20 augustus) niet in de gelegenheid zijn
om het wekeli jkse spreekuur te houden.

Vergadering van de commissie voor de
behandeling van bezwaar- en beroep-
schriften
Op maandag 23 augustus aans taande ver-
gadert de commissie voor de behandeling
van de bezwaar- en beroepschri f ten gericht
aan de gemeenteraad. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:

- hoor/.i tflng naar aan le id ing van het door
de heer Mr. R.J.F..M. van Zinnicq Berg-
tnann te 's Gravenhage ingediende beroep-
schrift tegen de beslissing van burgemees-
ter en wethouders van Vorden, houdende
weigering van vr i j s t e l l ing voor gehele ver-
n ieuwing van een woning in het bui tenge-
bied;

- 'hoorz i t t ing naar aan le id ing van het door
de /wem- en Poloclub "Vorden '64" inge-
diende beroepschrift tegen de beslissing
van burgemeester en wethouders van Vor-
den, waarb i j subsidie werd toegekend voor
het jaar 1982, conform de normen van de
verordening en een verzoek om aanvullen-
de subsidie is afgewezen.

Deze vergadering begint om 19.00 u u r e n
wordt gehouden in de boerderij nabij het
Kasteel Vorden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen.
In verband met de kindervakantie-akt ivi tei-
ten georganiseerd door het bestuur van de
stichting S. K. W. Vorden op 25,26 en 27 au-
gustus aanstaande hebben burgemeester
en wethouders besloten om de volgende
verkeersmaatregel te nemen op genoemde
data van 09.00 tot 18.00 uur, of zoveel kor-
ter of langer als noodzakelijk is:

a f s lu i t ing van een gedeelte van het Wieme-
link vanaf de Mispelkampdijk tot aan de
Boonk voor al le verkeer behalve voetgan-
gers en aanwonenden.

Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c. a. vergadert
op dinsdag 24 augustus 1982 om 19.00 uur
in het koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de volgen-
de punten:

- v a s t s t e l l i n g exploi tat ievergoeding over het
jaar 1981 t.b.v. de bijzondere kleuterscho-
len;
- wijziging verordening geldelijke s t e u n
voor verhuis-en herinrichtingskosten t.b.v.
bejaarden bij verhuizing.
- vaststel l ing vergoeding vakonderwijs voor
het jaar 1981 t.b.v. bijzondere scholen voor
gewoon lager onderwijs;
- opstellen van een rioleringsplan voor de
kern Medler-Tol;
-voorlopige vaststelling gemeenterekening
1980;
- verkoop bouwterrein aan de woning-
bouwvereniging "Thuis Best";
-verkoop bouwterrein in het bestemmings-
plan "Brinkerhof 1973 no. 2" voor particu-
liere woningbouw;
- verkoop bouwterrein in het bestemmings-
plan "Hoetinkhof 1980 no. l" voor particu-
liere woningbouw;
- verder bouwrijp maken van gronden in
het bestemmingsplan "Brinkerhof 1973 no.
2".

De commissie voor sport en c u l t u u r c.a.
vergadert op dinsdag 24 augus tus 1982 om
20.00 uur in de boerderij nabij Kasteel Vor-
den. Aan de orde komen onder meer de
volgende p u n t e n :

- goedkeuring jaarreking 1981 van de stich-
ting Openbare Bi lb io theek en Leeszaal
Vorden;
- bezwaarschrift d.d. 28 mei 1982 van de
L R. en P.C. "De Graafschap", tegen het be-
sluit van burgemeester en wethouders d.d.
l a p r i l 1982 houdende ver laging van het
subsidie van 1981;
- financieel jaarverslag cursusjaar 1980-
1981 van de S t ich t ing Muziekschool Regio
Zutphen-
- begroting en invester ingsplan 1983 van
het Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio
Zutphen;
- j a a r s t u k k e n 1981 van het Sociaal Werk-
voorzieningsschap Regio Zutphen;
- mededelingen V.S.F.;
- ak t iv i t e i t en l i j s t .

De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op woensdag 25 augustus 1982
om 19.30 uur in de boerderij nabij het Kas-
teel Vorden. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:

- nota volkshuisvesting;
- verdaging beslissing beroepschrift inge-
diend door de heer Mr. R.J.E.M.van Zin-
nicq Bergman n;
- vaststelling bestemmingsplan "Hoetink-
hof 1980 n. l";
- verkoop bouwterrein aan de woning-
bouwvereniging "Thuis Best";
- verkoop bouwterrein in het bestemmings-
plan "Brinkerhof 1973 no. 2" voor particu-
liere woningbouw.
-verkoop bouwterrein in het bestemmings-
plan "Hoetinkhof 1980 no. l" voor particu-
liere woningbouw.

Voor deze openbare commissievergaderin-
gen gelden de volgende regels:

het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de opening
van de vergadering, bij de voorzitter of de
secretaris van de commissie opgeven als
spreker, onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren. De ge-
legenheid te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van de eigenlijke agen-
da begint.

De voorzitter kan elke spreker, indien dat
naar z i j n oordeel vooreen goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat te Vorden.

Publikaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogel i jkhe id officieel bezwaar
in te d ienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere in l icht ingen kun t u contact
opnemen met a fde l ing l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

. 1 . De heer C.A. Klein Ikk ink , Oude Zut-
phenseweg 5 te Vorden, voor het vernieu-
wen van een hobbyruimte met berging
aldaar.

Aanrijding Zuthenseweg
Op de Zutphenseweg trof de politie zon-
dagmorgen om 10.00 uureen personenau-
to tegen een boom. De bestuurder durfde
de politie niet te waarschuwen uit vrees
voor een proces-verbaal.
Het bleek dat de bestuurder G.W.B, uit
Doetinchem, volgens zijn verklaring, in ge-
dachten was verzonken en aldoende van de
weg was geraakt en tegen de boom was ge-
reden.
De auto was totall loss. De bestuurder
bleek een middenhandsbeentje te hebben
gebroken.

Pater Seesing O.P. 70 jaar
Woensdag 18 augustus verjaart de Zeer
Eerwaarde Heer Pater Seesing O.P. Pater
Seesing is thans met verlof in Nederland,

jjiaar zal weer terugkeren naar zijn missie-
gebied. Ter gelegenheid van diens verjaar-
dag, en het feit dat hij dit jaar 45 jaar geleden
tot priester werd gewijd heeft a.s. zondag
een plechtige Eucharistieviering plaats in
de Sint Antoniuskerk te Kranenburg.
Aansluitend wordt de jubilaris een receptie
aangeboden in zaal Schoenaker.
Op die dag zal ook een broer van de jubila-
ris, pastoor Felix Seesing uit Frankr i jk ,
overkomen om de festiviteiten mede te ma-
ken.
Een en ander wordt georganiseerd door de
groep Missie- Ontwikkelingssamenwer-
king- en Vredesvraagstukken (MOV) uit
Vorden.

Tentoonstelling
van Joep Hommerson
Vanaf nu tot en met 10 september a. s. is er
in de galerie van de bibliotheek werk te zien
van Joep Hommerson. H^^ geboren in
Alkmaar en volgde enkele j^Bi de Kunsta-
cademie te Arnhem.
Zi jn werk bestaat uit enkele olieverfschilde-
rijen en een aantal etsen.
Er waren groeps- en solotentoonstellingen
van hem te zien, o.a. in Groningen, Delf-
zijl, Ten Boer, Appinged^ken Doetin-
chem. ^^
De expositie is geopend gedurende de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

Jubilaris
Gems Metaalwerken b.v.
Tijdens een besloten receptie in de Herberg
te Vorden op 23 augustus werd de heer
B.H. W. Cornelissen in verband met zijn 25-
jarige'jubileum gehuldigd. Hij treedt daar-
mede toe tot het grote aantal werknemers
dat al 25 jaar bij dit meer dan 150 jaar jonge
bedrijf werkt.
De direkteur, de heer G. Emsbroek, bood
de jubilaris (die als vrachtwagenchauffeur
werkzaam is) zijn gelukwensen aan en feli-
citeerde tevens het bedrijf met deze mede-
werker.
Zestien was "Bennie" toen hij zijn werk-
zaamheden bij het bedrijf begon. Na ver-
loop van tijd werd hij bijrijder op een com-
binatie die per dag tot 300 butagasflessen in
de Achterhoek bezorgde. Toenemende
vrachten in de tank- en apparatenbouw
zorgden ervoor dat na het vervallen van de
gasbezorging, hij thans uitsluitend voor de-
ze sektor rijdt. Geschat werd al jpeer dan
een miljoen kilometer.
De direkteur prees de uitstekende reputatie
welke de heer Cornelissen geniet bij de
afnemers en het talent om de kostbare pro-
dukten op de juiste wijze bij de relaties op
de bouwwerken gelost te krijgen, een niet
onbelangrijk onderdeel van de totale leve-
ring.
Mede namens de inzet en toewijding rijdt
dagelijks een rijdend reklameobjekt door
Nederland.
De direktie boodt een geschenk onder cou-
vert aan.
Vervolgens werd de jubilaris toegesproken
door de voorzitter van de personeelsvereni-
ging, de heer van Dorsten, die hem prees
als een prettige collega. Door het personeel
werd een geschenk aangeboden.
Het jubileum werd besloten met een infor-
meel diner waaraan de naaste familieleden
deelnamen.

Laatste Staringavond
De laatste van een drietal Staringavonden
zit er op. Evenals beide voorgaande keren
ook nu veel publ iek. Ds. Krajenbrink droeg
enkele gedichten van dichter Staring voor
en vertelde tevens over het leven en werken
van hem. Fotograaf Johan Dolphijn ver-
zorgde een klankbeeld rond de Wilden-
borch en Vorden. Namens het WVbestuur
bood voorzitter G. W. Eyerkamp de huidige
bewoner van kasteel Wildenborch te weten
Ir. Staring een houtsnijwerk aan van het
Wapen van het Kasteel. Dit ter gelegenheid
van het feit dat de vader van de dichter
AC. W. Staring 200 jaar geleden het kasteel
aanbracht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geslaagde avondwandeling
De buurtvereniging "Kranenburgs Belang"
kan terugzien op een geslaagde avond-
orienteringswandeling.
Een groot aantal groepen vertrok afgelopen
zaterdag v a n a f / a a l Schoenaker met onbe-
kende bestemming. De wandeling voerde
de deelnemers door de omgeving van De
Wildenborch en verder richting kasteel
Vorden. Al met al bleek het een fikse wan-
deling te zijn, maar alle deelnemers waren
tevreden over deze uitgezette tocht.
Voorzitter van den Berg kon na afloop de
eerste prijs uitreiken aan de groep Wesse-
link. Eervolle tweede werd de groep Peppel-
man. Derde werd de groep Sueters en vier-
de de groep Haneveld.

Hervormde gemeente: alleen
dienst in de Dorpskerk
Het is in de vakantie-tijd helaas niet moge-
lijk gebleken een voorganger te vinden om
deze maand augustus de (beide) diensten
in de Wildenborchse Kapel te leiden.
Dat wordt elk jaar moei l i jke r . Fr zijn heel
wat telefoontjes aan besteed maar zonder
resultaat.
Daarom is er voor de Vordense I lervormde
Gemeente a.s. zondagmorgen 22 augustus
alleen kerkdienst in de Vordense dorpskerk
en niet ook in de Wildenborchse Kapel.
De Wildenborchers worden uitgenodigd
dit keer naar het dorp te komen om daar in
de kerk de dienst mee te maken. Dat moet
toch mogelijk zijn! Waar een wil is, is een
weg. Een weg is er naar Vorden. En een
goede ook. Nu nog de wil, de goede wil....
Iedereen is uiteraard harteli jk welkom, uit
het dorp en uit alle buurtschappen rond
Vorden. De kerkklok lu id t al op zaterdaga-
vond om u vroegtijdig uit te nodigen voor
de dienst op zondagmorgen.

Koffie na de dienst
Deze maand augustus nog is er na de kerk-
dienst in de Hervormde dorpskerk de goe-
de gelegenheid voor gasten en gemeentele-
den om samen koffie te drinken in "de
Voorde", gelegen achter/naast de dorps-
kerk. Voor de kinderen is er wel een fris-
drankje. Enkele gemeenteleden verzorgen
de koffie. En ze doen het goed.

Kinderoppas
Elke zondagmorgen is er tijdens de kerk-
dienst in de Herv. dorpskerk Kinderoppas
in /aaltje 3 van "de Voorde", Kerkstraat 15.
Mevrouw Brinkhorst, Brinkerhof 31, tele-
foon 2419 verzorgt met enige helpsters de-
ze kinderoppas voor de jongere kinderen.
Graag willen we ouders met jongere kinde-
ren, ook gasten natuurli jk, op deze kinde-
roppas tijdens de morgen-kerkdienst wij-
zen.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: A.H.M. Holthausen
en J.G. Koerselman
GIÏ IUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharist ieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Euchar is t iev ier ing
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 augustus 1982: 10.00 uur ds.
J.C. Krajenbrink, Koffie na de dienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
GEEN DIENST. Zie de Vordense dorps-
kerk

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 22 augustus: l ().()() u u r ds. J. R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

W E E K E N D D I E N S T HUISARTS
Zaterdag 21 en zondag 22 augustus dr. Ster-
ringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 21 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens avond- en nachtdienst .

WEEKENDDIENST TANDARTS
H.H. Vaneker, Vorden, tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg, tel. 6875. Graagbellen tus-
sen 8.30 en 9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Contact persoon augustus: Mevr. Wolters,
tel. 1262, graag bellen voor 8.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPIM
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo (lid., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
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
4()a, 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. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitslui tend 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 Tragtcr, 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.f

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.





Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van

RICK

Evert-Jan en Derry
Pellenberg

Vorden, 12 augustus 1982
de Bongerd 12

Voor de belangstelling onder-
vonden bij ons huwelijk, zeggen
wij u hartelijk dank.

ARIEENJEANINE

GOTINK-GILLIS

Voor de vele blijken van mede-
leven, zowel persoonlijk als in
de vorm van kaarten en bloe-
men, die wij mochten ontvan-
gen tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve man,
vader en opa

GERHARD JOSEF TIELKES

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Vorden, augustus 1982
Nieuwstad 37

Uit aller naam:
A.M.H. Tielkes-Schepers

Voor uw blijken van medele-
ven, die wij mochten ondervin-
den tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn geliefde
man en onze zorgzame vader en
opa

JAN LAMBERTUS SMIT

betuigen wij u onze oprechte
dank.

E. Smit-Ditzel

Vorden, augustus 1982

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Tel. 2783
Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

AANVRAAG BOUWVERGUNNING

Schoolslr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

GELE GEVELSTENEN
BOOMSCHORS

150,— per 1000

DOE HET ZELF CENTRUM
HARMSEN

Schoolstraat 6-8 • Vorden

Aankomend schoonheidsspe-
cialiste vraagt MODELLEN om
te oefenen. Tegen cosmetica-
vergoeding.
Telefoon 05753-3279

Ter overname gevraagd:
Buggy-wandelwagen en le-
go.
Fam. Heineke, Schuttestraat 5,
Vorden, tel. 2073

Wie wil mijn boerderijtje
van buiten bijschilderen?
Tegen beloning.
Hengeloseweg 11 of tel. 2736

Te koop: 2 kompl. elektr.
treinstellen + extra rails,
huisjes enz.
Tel. 2459, Hoetinkhof 155, 's
avonds na 18.00 uur.

TE KOOP
VRIJSTAAND HOEKHUIS

Julianalaan 2, Vorden

Inlichtingen bij S.H. Aartsen,
Het Kerspel 22, Vorden, tele-
foon 05752-1991

Willen diegenen, die een stoom -
apparaat of een plaktafel ge-
leend hebben voor de vakantie,
deze weer zo snel mogelijk te-
rugbezorgen; dan kunnen we
een ander weer van dienst zijn.

Natuurlijk bij
Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD
Meesterschilder

Ruurloseweg 35, Vorden, tel.
05752-1523

Gevraagd: zelfstandig wer-
kende hulp voor 1 ochtend in
de week.
Mevr. Vaillant, „Reewold", Wil-
denborchseweg 2, Vorden.

Dinant Hendriksen
en

Gerdien Leunk

delen u mede dat zij gaan trouwen op
vrijdag 27 augustus 1982 om 14.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

De receptie is van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a te
Vorden.

Ons adres:
Het Kerspel 16, 7251 CV Vorden

*x^x^x^«-^x^x.

EHBO, afd. Vorden
Bij voldoende deelname hopen wij ook dit jaar
weer een

diplomacursus
te kunnen houden. Inlichtingen en opgave bij het
secretariaat: mevr. Velhorst, tel. 1688; en de he-
ren Van Dijk, tel. 1729 en Wolsing, tel. 1209.

Gaarne vóór 1 september a.s.

VOOR N AAI LES
R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1410

Eventueel ook met patroontekenen volgens de
„Danckaerts" methode, bekend door perfekte
pasvorm.

Zwembad „In de Dennen'

ZWEMVIERDAAGSE1982
van 24 t/m 28 augustus a.s.
Deelname dit jaar mogelijk op gespreide tij-
den, nl. van 7.30 - 8.00 uur; 10.30 -11.30.
uur; 14.00 -15.00 uur en 18.00 - 20.00 uur.

Speciaal ingelaste tijd voor de jeugd
t/m 12 jaar van 16.00 -18.00 uur.

Vraag folder met gehele programma aan de
kassa.

Leer dansen in 't
rithme van deze tijd
volgens het door de
Dansleraren ingestelde
dansprogramma BAL-
ROOM, LATI N, ROCK EN
ROLL ook de Oude dan-
sen zijn erg populair.

Klubs voor jongeren, ouderen, speciale klubs voor
verl. en gehuwden.
Inschrijving Dorpscentrum 27 aug. en 3 sept. van
7 tot 8 uur 30.
Zaal Eijkelkamp 25 aug. en 1 sept 1982 van 7 tot
8 uur 30 van Brons t/m goudster en bij

TH. A. HOUTMAN
M. v. Dulkenstraat 7, Groenlo.
Inschrijfgeld f5,- p. persoon.

GARANT'S
K!)K OP SCHOENEN

Hier is de young-fashion-shoe uit Italië.
Mannenmode in softy leder.

in blauw, grijs en off-white.

VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 • TELEFOON 1342

Wij zijn op vakantie van
23 augustus tot 6 september

De eerste week van onze vakantie zal de zaak wor-

den waargenomen, echter alleen 's morgens. De

tweede week zijn we volledig gesloten.

Dus in de week van 23 t/m 28 augustus is de win-

kel van 08.30 tot 12.30 gewoon geopend.

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

ZONDAG 22 AUGUSTUS

Grote Autocross
Velswijk

AANVANG: 13.00 UUR

TERREIN:

Uilenesterstraat, Keijenborg

ZONDAG 22 AUGUSTUS

TELEPHONE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Cursus middenstand
te Hengelo (G.).-

Eén jarige cursus-staatsdiploma

Instituut

GULDEN LOON
Doetinchem, Tel. 08340-23708.

l Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

voordelig en in één dag
gereed.
Bel meteen even op!

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V. ORTkS®
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-1 3033
PORTAS-deuren-vakbedri|ven overal in Nederland en in vete Europese landen. B

kunstgcbittenreparatie

DROGISTtRIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Nu bestellen:

Chr. Dagkalenders1983,
Honigdroppels,
Kruimkens v.s.H. tafel.
Hand vol koren,
Maranatha, enz.

Boek- en Tijdschriftenhandel:
„JAN HASSINK"

WIE HELPT ONS?

Wij zoeken een vrijstaand huur-
huis buiten, bv. een boerde-
rijtje.
Telefoon 070-802626

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

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: sla- en andijvieplan
ten, selderie- en bieslook-
pollen, andijviekroppen
voor diepvries. D. Klein Gel-
tink, Schuttestraat 1, Vorden,
telefoon 05752-1498

Even geduld a.u.b.
Wij gaan onze zaak vernieuwen en een fijne
frisse opknapbeurt geven. Zoals wij zo vaak U
adviseren — geven wij dit keer onszelf een
interieuradvies... én hoe kan het anders -
steengoed.
Daarom zijn wij gesloten van maandag 23/8
t/m maandag 13/9. Na 7 september kunt U
ons wel telefonisch bereiken onder ons
telefoonnummer 1314.

signatuur van beter woonkomfort
vorden • dorpsstraat 22 • tel. 05752-1314

warnsveld • rijksstraatweg 108 • tel. 05750-23346

Onze zaak in Warnsveld, Rijksstraatweg 108,
tel. 05750-23346, blijft geopend.
U bent daar van harte welkom.

KON. WILHELMINAFONDS
VOOR DE KANKERBESTRIJDING

steunt de kollekte in Vorden die gehouden wordt van
23 augustus tot en met 4 september 1982

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf 1 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

Mister Steam is te huur bij:

-HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

Wegens vertrek naar de Weh-
me verkoop van overtollige
huishoudart. donderdag 19
augustus van 19.00 tot 21.00
uur.
Pastorieweg 29

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-197

OPENBARE
BIJEENKOMST
V.V.D.

J.D. Blauw (foto: P. Bernard)

dinsdag 31 augustus 1982, aanvang 20.00 uur
in Hotel Bakker te Vorden.

Spreker: de heer J.D. Blauw,
lid van de 2e Kamer der Staten Generaal.

Onderwerp:

AKTUELE POLITIEK
U bent van harte welkom.

P.S. Een goede gelegenheid kennis te maken
met de V.V.D!

REPARATIE
was- en a l 'wasantomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraai 34, /utphen
Tel . 05750-15410.

met
Televisie

reparaties
—i- direct

li li naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813



Uwyaha
uw VS-m
Geldig van 19/8 • 21/8

Magere
Runderlappen
500 gram 8.48
per kilo
voordeliger!

Borstlappen
500 gram 6.48
Per kilo nog
voordeliger!

4496
Bier-
tappen
500 gram

948
Runder-
gehakt
hele kilo

998
Barbeque-
worst
pak 6 stuks

475
Rauwe
ham
100 gram 1?9
Casseler-
rib
100 gram f?»
Johma
haring-
salaae
rood, 150 gram

169
Johma
knoflook-
saus
150 gram

Maandag:
gebraden
Gehakt
100 gram

Schouder-
karbonade
heel kilo

Dinsdag:
Saksische
leverworst
200 gram

Kuiken-
bouten
500 gram

Unox smac
340 grom
van 3.59 voor

298
Kathy drop
of van. toffees
150 a ram
van 1.49 voor

voorbij, maar
VJft.... voordelig

419
m a

Pindakoekjes
pak 250 gram
van 1.75 voor

449
Weekendbiscuits
groot pak
±350 grom
van f.99 voor

169
Pers//
vat 4 kilo
van 11.95 voor107*
Frlso bloem
pak 1 kilo
van 1.29 voor 199
Tompoes brokjes^
blik 81 0 gram
van 1.99 voor

Gibalin Andalucia
een heerlijke
droge witte wijn
porties 5.45
nu 2 fles voor

D/do kwarto
schrijfblok
van 2.95 voor

995
•v
179

Interieurs
23 ring s, 100 vel
lijn ofrult
van 2.95 voor

939
Burolamp
3 kleuren
van 26.95 voor

1995
Lunch-
trommel met
beker
van 5.95 voor

395
Hobby lamp
van 29.50 voor

22»
Bic set
4 Crlstal
balpennen. Nu

-f29
Schriften
32 bladzijden
pak 10 stuks

229

Geldig van 19/8-21/8
Hagelwitte
hoïlandse
Bloemkool
per stuk 1?*
Export kwaliteit
hoïlandse
Tomaten
klasse 1 kilo 14*
Nieuwe oogst!! Hollandse
handappels
James Grieves
3X1/2 kilo

>fiwriu*v

298
Dat Is smullen!!
Hollandse
Perzik-pruimen
per kilo 1?*
Hagelwitte
Champignons deze week
eerste kwaliteit Jm 7O
Bakje 250 gram l /O
vaste lage prijs 1.98 m m
Maandag: jonge
Pre/
heel kilo 1?*
Dinsdag: hoïlandse
handperen
Clapp's Favorite
3X1/2 kilo
Woensdag:
honingzoete
Witte druiven
per kilo

248

Voor snijbloemen en kamer-
planten V.S. uw adres deze
week:

Mono
yokl drink
5 smaken
1 liter nu

159
Gouda's Glorie
Margarine
kuip 500 gram
van 1.79 voor 149

Goudse kaas
jong
heel kilo

Zeiler Schwarze
Katz 1981
1 liter
fles nu

Mispelblom
brandewijn
1 liter nu

Boeren bruin
800 gram
nu

Melkbollen
zak 9 stuks

a

6?s

MARKT
Schooltas
varkensieder
van 57.50 voor

Pracht bloeiende
Begonia
diverse tinten
nu voorKaft&apier

2.5 m X 50 cm.
van 1.59 voor Pracht gemengd

ZomerboeketSarah Kay
ringband
groot
van 4.95 voor

met gratis zakj
Subsrralstartkar d

pljpmodel
van 2.95 voor

Klein
van 3.95 voor

Woensdag:
Boeren-
metworst
100 gram

Gehakt
h.o.h.
kilo

^^^ .- ̂ ••^•: •' •" ^- '̂ < ••^•'^f'^-'^-_ ' -rC

VE :NENDAAL SUPERMARKl :N BV
Geldig van 19/8 • 25/8 '82



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 19 augustus

44e jaargang n r 23

Boerenbruiloft blijkt in trek

Marinus van Enzerinck en Frieda van de Peppelenbrugge zijn donderdagavond in Vorden in de echt verbonden. Een paar
honderd gasten woonden deze "boerenbmiloft", die werd georganiseerd door de boerendansgfoep "De Knupduukskes"
en de boerenkapel "De Achtkastelendarpers" bij.
Voorafgaande aan het feest werd de bruid Frieda aan de Stationsweg afgehaald, waarna het gezelschap naar de boerderij
bij kasteel Vorden toog, waar Frieda en Marinus in de echt werden verbonden. Dit gebeurde door de ambtenaar van de
burgelijke stand Willem van de Bolderhorst.
Na dit officiële gedeelte vertrokken de feestgangers naar de boerderij 't Schimmel waar de bruiloft werd gevierd. Een
brandewientje met suuker en een snee krentewegge lieten de aanwezigen zich goed smaken.
Van de gelegenheid om aan het feest door middel van een dansje mee te doen werd druk gebruik gemaakt.

In het buurtschap Delden heeft Doortje Hummelink zaterdagmiddag aangetoond dat er met vrouwen momenteel niet te
spotten valt. Dat bleek bij het traditionele Oranjefeest van het buurtschap Delden bij het onderdeel vogelschieten. Veelal
is hier de hoogste eer voor een man weggelegd. Doortje Hummelink spotte echter met de Jutttaande tradities en schoot de
romp van de vogel naar beneden. ^P
De mannelijke deelnemers keken elkaar allereerst aan met gezichten van "hoe kan dat nou", maar al snel ging de verba-
zing over in bewondering voor Doortje, die het dan toch maar even gelapt had.

Het Volksfeest in Delden begon in fe i te
reeds vr i jdagavond toen de buur tbewoners
in de grote feesttent nabij de familie Hum-
melink aan de Spiekerweg getuige konden
zijn van opvoering van het blijspel in drie
bedrijven getiteld "De Zeeuwse Gouver-
nante". Hier is zo langzamerhand ook een
tradi t ie ontstaan. De medespelenden ko-
men namel i jk a l lemaal uit het buurtschap
Delden of hebben er op enigerlei wijze ver-
wantschap mee. De fees t t en t was goed ge-
vuld toen voorzitter Jan H u m m e l i n k de
aanwe/igen welkom heette. Het s tuk op
zich werd goed gespeeld. Onder regie van
Henk Rouwenhorst werd een vlot spel op
de bühne gebracht waarbi j het voortdurend
lachen was geblazen.
Het s tuk speelde zich af ten hu ize van
Andreas en Evclien de Bron respekt ievel i jk
Dick Regelink en Frieda Pelgrum. Met
Andreas is ten gevolge vaneen ongeluk niet
best te pas. G e l u k k i g weet de Zeeuwse gou-
vernante Yvonne de Laar gespeeld door
Elsbeth Regelink Andreas weer aan het lo-
pen te krijgen. Maar alvorens het zover was
had zij heel wat met hem te s te l len .

De verdere medespelenden aan dit b l i j spe l
waren: Henk Broekgaarden; Rinus Pel-
grum; l lermien Tiessink; Marga Humme-
l ink; Henk Groot Roessink; Tonnie Rege-
l i n k ; Gerrit Scheffer en souffleur Gerri t
Burk ink .
Voorzitter Jan Hummel ink bood na afloop
bloemen aan. Overigens deed hij ook nog
een mededel ing te weten dat het merendeel
van het bestuur van de Deldense buurtvere-
niging voornemens is om op te s tappen.
Nie t omdat zij geen lol meer in hun werk
hebben, maar gewoon dat het huidige be-
stuur vindt dat er "vers bloed" moet ko-
men. De lopende zaken zul len uiteraard
normaal worden afgewerkt. Zoals ge-
noemd werden zaterdagmiddag de volks-
spelen en de kinderspelen gehouden, waa-
raan door veel personen aktiefwerd deelge-
nomen.
Zaterdagavond werd het feest in Delden be-
sloten met een bal met medewerking van
het dansorkest "Liberty".

De uitslagen van de verschillende spelen
waren als volgt:

Vogelsdm?ten: 1. Doortje Hummelink, 2.
H. Ga^^n/erinck (kop), 3. R. Klumpen-
houwer (r.vleugel), 4. G. Oldenhave (1.-
vlcugel), 5. mej. Dolleman (s taa r t ) .
Schieten vaste baan: 1. H. Scheffer, 2. Ido
Hummelink, 3. Jos Hummelink.
Schieten vrije baan: 1. Frans Hummelink,
2. R. Pelgrum, 3. W. Vruggink.
Stoelendans: 1. Hennie Hummel ink , 2.
Palricia I larmsen.
Vogelgooien: 1. Mariet Burkink, 2. mej.
Dolleman, 3. Hennie Hummelink, 4. Trees

-Enzerinck, 5. Doortje Oostendorp.
Dogkarrijden: 1. Mariet Burkink, 2. mej.
Dolleman, 3. Marga Hummelink.
Kegelen: 1. Frans Hummelink, 2. Rina
Hummelink, 3. G. Regelink.
Kinderspelen (meisjes 7 t/m 9): 1. Saskia
Peters, 2. Bianca Halfman, 3. Janet Gr.
Enzerink; Idem jongens: 1. Henry Eggink;
Wilco Schouten, 3. Emiel Besslink. Idem
meisjes lOt/m 12: l . Monique Schouten, 2.
Hendrien Onstenk, 3. Jaqelien Brummel-
man. Idem jongens: 1. Harric Harmsen, 2.
Marcel Hal lman, 3. Rene Harmsen.

Grote autocross Velswijk

Het grote autocrossgeweld van de Stichting Autosport Oost Nederland komt zondag 22 augustus naar de Zelhemse buurtschap
"Velswjj k", waar de organiserende biyartvereniging "Velswy k" op het bekende Uilennestercircuit alle grote mannen uit de au-
tocrosswereld heeft weten de contracteren. Met nog enkele wedstryden te verryden, zullen de coureurs in Velswyk hun uiterste
geven om zoveel mogeli jk punten te verzamelen voor het kampioenschap. Vooral Willem Barth uit Doetinchem en zyn eeuwige
rivaal Bennie Nyhof uit Veldhoek /ij n gebrand op de overwinning. Barth die tot nog toe de meesten punten na l O wedstrijden op
zijn naam schreef en hiermee de meesten kansen op de kampioenstitel heeft zal alles op alles zetten om zijn naaste concurent
Nyhof van het lyf te houden. Doch ook Herman van de Barg uit Zelhem en zyn plaatsgenoot Eddy Takkenkamp wisten in de
voorgaande wedstrijden behoorlijk punten te scoren.

Deze mannen zullen in hun eigen omge-
ving ongetwijveld hoge ogen willen
gooien, in deze standaardklasse voorsenio-
ren. In de sportklasse zal het evenmin aan
spanning en sensatie ontbreken. Bij deze
snelle mannen'met hun eveneens snelle
wagens met de tot het uiters opgefokte mo- .
toren zal Bernhard Seinhorst uit Varsse-
veld het uiterste geven om zijn in Halle
door motopech verloren gegane overwin-
ning weer goed te maken. De kampioens- ,
kandidaat Jonny Hakvoort uit Ulft zal ech-
ter al het mogelijke in het werk stellen om
zijn voorsprong te vergroten. Vuurwerk

dus in deze klasse, waarin ook Jopie
Drenth uit Ambt Dellden en Albert van
Polen uit Dronten en streekrijders Jan Sta-
pelbroek uit Toldijk, Henk Eenink uit Hal-
le het achterste van hun tong laten zien.
Naast deze snel le mannen starten tevens
een 50-tal junioren, die via diverse series
een plaats proberen te bemachtigen voor
de eindfinale, om daardoor volgens sei-
zoen bij de seniorenklasse te mogen star-
ten. Grote kanshebber in de/e klasse zal
ongetwijfeld Henry Holkenborg ui t Zieu-
went zijn, die echter hevige tegenstand zal
kunnen ondervinden van Bart Jolink uit

Zelhem, samen met plaatsgenoot Gerrit
Ménnink. Ook de buurtrijders Theo Kok
en Andre Maalderink uit Keyenborg zul-
len alles op alles zetten om in de eindfinale
te komen. Ruim 30 plaatselijke rijders zul-
len in deze klasse in het strijdperk treden
waaronder Henk Kempers, HerbertOttcn,
Jan Jansen, Dinand te Bokkel en Bcnno
( iar i t sen , die in deze plaatselijke rijders
klasse hun uiterste best zullen doen om te
schit teren. Het crossspektakel is 's mid-
dags. Het circuit ligt aan de Uilenester-
straat en is vanaf de weg Doetinchem-Hcn-
gelo door pijlen aangegeven.

Uit het politie-rapport

Aanrijding zaaimachine
Op de Wiersserbroekweg hij do k ru i s ing
Schoneveldsdijk deed zich afgelopen dins-
dag een aanr i jd ing voor. Een landbouw-
trekker, bestuurd door een medewerker
van de Coöp. Werktuigenvereniging Medo,
waaraan een /aaimachine was gekoppeld
reed richting Ruurlo. Uit tegenovergestelde
riehting naderde een personenauto, be-
stuurd door A.H.W. uit Zutphen.
Waar de weg ter plaatse 3.80 meter breed is
en ^e zaaimaehine een breedte had van
3.40 meter kon de personeneauto de zaai-
machines niet ontwijken. Met een daveren-
de knal vloog hij op de /.aaimachine. Trac-
tor en bestuurder bleven ongedeerd. De au-
to werd geheel vernield. Bestuurder W.
werd naar het z iekenhuis vervoerd, maar
kon na behandeling huiswaarts gaan.

Aanrijding spoorbomen
Zaterdagochtend om kwart over acht stond
de personen-auto bestuurd'door mevrouw
E.J.L.M. uit Emmeloord voor de gesloten
spoorbomen op de Ruurloseweg te wach-
ten.
Door nog onbekende oorzaak reed de per-
sonen-auto van Th.J.H. uit Groenlo met
een grote vaart achterop deze st i ls taande
wagen. Het gevolg was dat de eerste auto
door de spoorbomen werd gedrukt en ook
de spoorbomen van het andere weggedeel-
te totaal vernield. De auto kwam in de berm
tot stilstand. Beide auto's werden wegge-
sleept. De vier inzittenden in de tweede au-
to liepen lichte verwondingen op en wer-
den ter plaatse door dr. Haas behandeld.

Reekalf aangereden
Op de Schoneveldsdijk is zondagavond een
reekalf aangereden. Het dier werd afgele-
verd bij jachtopziender Jaalt ink. Het dier
werd door de plaatselijke politie behandeld.

Grafschennis?
Bij de politie komen meldingen binnen dat
op de Algemene Begraafplaats bloemen
resp. vazen met bloemen worden ont-
vreemd. Er vindt nu toezicht plaats.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer F.W. Robbert-
sen slaagde in Hilversum voor het vakdip-
loma Aannemer Onderneming B en U.

Iedere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

17 t/m 20 aug. Avondfietsvierdaagse Jong
Gelre, start hotel Bloemendaal

23 aug. Vordens Mannenkoor: hervatting
repetities in het Dorpscentrum

24 aug. optreden boerenkapel De Acht
Kastelen Darpers en folkloristi-
sche dansgroep De Knupduukskes
bij kasteel Vorden

eind augustus en de maand september:
Bloemschikcursus Floralia

24 t/m 28 augustus: Zwemvierdaagse,
Zwembad In de Dennen

Waarschuwing voor onze inwoners
Hedenmorgen zijn bij de rijkspolitie vier meldingen binnengekomen van
pogingen tot inbraak met bedreiging ja zelfs mishandeling.
Ditmaal betrof het inwoners aan de Toldijk, vorige week een inwoonster
van Vorden.
Meestal komen een of twee personen aan de voordeur met verzoek om
wat water i.v.m. innemen van pillen en/.. In één geval vroeg men zelfs om
warm water.
Ook vraagt men eieren en kippen te koop. Soms ook wil men iets verko-
pen.
In al die gevallen pogen anderen via de achterdeur of een raampje binnen
te komen en trachten dan antiek, geld en/of geldswaardige papieren te
stelen.
l let is dus zaak deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Mocht u der-
gelijk bezoek krijgen dan dient u zo snel mogelijk de politie te waarschu-
wen. Opgave van kleur auto, kenteken en signalement van de bezoekers
is de politie welkom. In de gevallen die zich hebben voorgedaan betrof
het vrouwen met lang donker golvend haar. Ook de mannen waren van
een donker type.

Succes voor touwtrekkers Zwemvierdaagse
De eerste serie promotie- en degradatie-
weds t r i jden , georganiseerd door de Eer-
beekse touwtrekvereniging EHTC is voor
de Vordense formatie zeer succesvol verlo-
pen.
In de promotie B-klasse versloeg de ploeg
uit Vorden a l le medekand ida ten en e indig-
de met 12 punten op de eerste plaats, vier
punten voor op hel sterker geachte Hiber-
gen.
In de A-klasse e ind igde Heure als eerste,
voor EHTC en DES.
Ook in de promotie C-klasse wis t l leure als
eerste te eindigen, vóór Bussloo en Balh-
men.
As. /ondag wordt de serie voortge/et op
het terrein van de Bisons in Beltrum.

P.K.V. Nieuws
Op de club tentoonstelling van de Ned. Rex
club, die j . l . zaterdag gehouden werd in
Wierden, wist ons lid M. Lijftogt met 4 Cas-
tor Rex 2 x Zg en 2 x G te behalen.

JONG DIERENDAG
Vrijdag 27 augustus wordt in de Land-
bouwschool een tafelkeuring gehouden
voor hoenders en konijnen, het betreft jon-
ge dieren.
Een leer/ame keur ing zowel voor de leden
van PKVals niet leden, kom eens een k i j k j e
nemen, de toegang is gratis.

Tijdrit V.R.T.C.
De Vordense Rijwiel Toer Club organiseer-
de voor haar leden een t i jdr i t van 10 km. op
de Varsselring.
De uitslagen waren in de A-groep: 1. G.
Oplaat met een tijd van 14 minuten en 52
seconden; 2. T. v.d. Logt 14:57; 3. Joh. Par-
dijs 15:15.

De B-groep: 1. J. Langwerden 16:47; 2. B.
Bosveldl7:00;3. P. Makk ink 17:08 en 4. B.
Harmsen met 17:42.

Dip lomazwemmen
Zaterdag 28 augustus v indt voor de laatste
maal in dit seizoen afzwemmen plaats voor
alle zwemdiploma's. Het proefzwemmen
vindt plaats op zaterdag 21 augustus en is
uitsluitend t.b.v. candidaten die niet op
zwemles zitten. Mededelingen omtrent
aanvangstijden e.d. alsmede opgave met
ingang van heden aan de kassa van het
zwembad. Zwemleskandidaten kunnen
proefzwemmen op vrijdag 27 augustus tij-
dens de zwemlestijden.

De achtste Zwemvierdaagse /al op dinsdag
24 augustus in Vorden van start gaan. Deze
vierdaagse die duur t tot en met zaterdag 28
augustus trok vorig jaar ru im 500 deelne-
mers. De organisatie is inmiddels afgerond.
Met ingang van heden zijn aan het bad pro-
gramma's verkrijgbaar met onder andere
informatie over inschrijvingsdata, starttij-
den en randgebeuren.

Massakamp
Vorden-Doetinchem
Damclub Vorden begint vrijdagavond aan-
staande het nieuwe seizoen met de eerste
clubavond. De week erop vindt in Vorden
de massakamp Vorden-Doetinchem plaats,
immer gezien de r i va l i t e i t tussen beide
clubs, een spannende s t r i j d . Zaterdag 28
augustus speelt DCV l thuis een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Denk & Zet
Lensen. Zaterdag 4 september vindt er een
toernooi in Westerhaar plaats, waaraan ook
Vorden zal meedoen. Op 11 september is
de eerste competitiewedstrijd tegen het vo-
rig jaar gedegradeerde Zaandam.

Johan Krajenbrink en
Wieger Wesselink in de
prijzen
De Vordense jeugdspelers Johan Kra jen-
brink en Wieger Wesselink zijn in dejeugd-
groep van hetdoordamverenigingHuissen
georganiseerde Heytingsdamtoernooi op
een 2e en 3e plaats geëindigd met 13 pun-
ten. Winnaar werd Alex Matthijsen uit
Schijndel met 14 punten.

Oefencampagne "Vorden"
l Iel eerste elftal van de v.v."Vorden" speelt
op zondag 22 augustus haar eerste oefen-
wedstrijd voor het nieuwe seizoen, uit te-
gen Colmschate. Ook de beide reserve-
teams ontmoeten elkaar.
Het programma luidt verder: woensdag 25
augustus Drempt l - Vorden 1; Drempt 2 -
Vorden 2; zondag 29 augustus Vorden 2 -
Keyenb. Boys 2; zaterdag 4 september:
Duiven l - Vorden l ; Duiven 2 - Vorden 2;
zondag 5 september: Vorden l - Warns-
veldse Boys 1; Vorden 2 - Warnsveldse
Boys 2; dinsdag 7 september: Socii l -Vor-
den 1; Socii 2 - Vorden 2.

Bekervoetbal "Vorden"
Het eerste elf tal van "Vorden" speelt voor
de bekcrronde op l september uit tegen
Wolfersveen. 5 september Meddo l - Vor-
den 1; 8 september Vorden - Haarlo (zat.
afdeling).

Retsvierdaagse Jong Gelre van start

De avonfietsvierdaagsc van Jong Gelre, welke gehouden wordt tot en met 20 augustus is dinsdagavond bij hotel Bloemen-
daal van start gegaan. De deelnemers konden kiezen tussen een route van 20 kilometer of 30 kilometer.
In totaal kwamen circa 420 personen aan de start die konden genieten van het natuurschoon rondom Linde en Varssel.
Enkele plaatselijke bedrijven zorgden ervoor dat de fietsers onderweg een traktatie kon worden aangeboden.



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter inzage de
beschikking op het verzoek van A. Winkels, Almense-
weg 40, 7251 HR Vorden, om vergunning tot het op-
richten of in werking hebben van een agrarisch bedrijf
met mestopslag. Datum verzoek: 9 december1981, ing.
2 maart 1982. Adres van de inrichting: Almenseweg
40, kadastraal gemeente Vorden, sectie M, nummers
789 en 790.
Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waarde inrich-
ting is gelegen te verwachten ontwikkelingen indetoe-
komst met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is de beschikking opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
ter voorkoming of beperking van eventueel gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van
State, postbos 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

datum: 19 augustus 1982.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den.

De loco-secretaris. De loco-burgemeester,
J.L.A. Doornbos. HA. Bogchelman.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
2323, toestelnr. 19.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 12/29 van de Wet Al-
gemene Bepalingen Milieuhygiëne ligt vanaf heden op
de secretarie van de gemeente Vorden op werkdagen
van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, als-
mede op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden ter inzage een verzoek met bij-
lagen van:

1. de heer H. Wonnink, Hoekendaalseweg 2 te Vorden,
datum verzoek 12 augustus 1982, adres inrichting
Hoekendaalseweg 2, kadastraal bekend gemeente
Vorden sectie L nr. 121, om vergunning tot het op-
richten of in werking hebben van een agrarisch be-
drijf met mestopslag;

2. deheerF.KIeinBrinke.Wïersserbroekweg 1 te Vor-
den, datum verzoek 2 augustus 1982, adres inrich-
ting Wiersserbroekweg 1, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie D nr. 2003, om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een agrarisch bedrijf met mestopslag alsmede een
propaangasinstallatie.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te dienen, 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 zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichtingen zijn gelegen te verwachten ont-
wikkelingen in de toekomst met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten de inrichtingen, zijn de ontwer-
pen van de beschikking opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van eventueel gevaar, schade of
hinder buiten de inrichtingen.
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of ontwerp-beschikkingen kunnen door
eenieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het
gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Eenieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 10 september 1982. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

datum: 19 augustus 1982.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
J.L.A. Doornbos. H.A. Bogchelman.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTÏIMK
Het Hoge 20 - Vorden

zijn het samengaan van een goedkope kruidenier en de allerbeste fabrikanten.

m We noemen ze Vrije Produkten.
Vloeibaar
schuur-
mlddel,
flacon
300 ml.,
vrij
Produkt

l l

DOP-
erwten
zeer fijn,
heel blik,
vrij
Produkt

Speculaas,
pak
400 gram,
vrij
Produkt

Halvarlne,
kuip
500 gram,
vrij
Produkt

Snelkook-
rljst,
pak
400 gram,
vrij
Produkt

129

Tissue
tollet-
papler,
4 rollen
a 200 vel,
vrij
Produkt

229
Bavaria bier,
flesje 0,3 liter

vplonté
sinaasappelsap,
literpak

volonté appelsap,
literpak _

Limonadesiroop,
sinaasappel of framboos,
fles 0,6 liter

Jonge Goudse kaas,
vacuüm verpakt, kilo

39

119
119

129
699

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
zuivelafdeling.

Halfvolle mei
literpak, minimumpn

Volle yoghurt;
literpak—

Magere kwark,
bakje 225 gram

104
149
125

Dommelblumchen,
fles 0,7 liter 5 voor 10,00
Winzerdank,
'n frisse Duitse wijn,
fles 0,7 liter 3 voor

Bordeaux blanc,
demi-sec, fles 0,7 liter 499
Entre deux mers,
fles 0,7 liter 499
Pandin de
Lussaudière,
Franse tafelwijn, 0,7 liter
rood, wit of rosé 3 voor 10,00
Cotes du Rhone,
A.C., f les 0,7 liter

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 21 augustus a.s.

Malse magere
varkenslappen(küo_
Gehakt half om half,
kilo _ 895
Drumsteaksof _ ._
kipkoteletten, soogram 54b

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Priizen geldig tot en met 21 augustus a.s.

Blauwe of witte
druiven, kilo

Nieuwstad 5, Vorden

Cazador sherry, ino
medium dry, f les 0,68 liter UüO

PRIJS-SLAG

Slagersleverworst,
ring 500 gram

Rose zalm,
hele moot' blik 220 gram

Californiasoep,
zakje, groente, kip of tomaat

Appelstroop,
pot 350 gram

Superieur margarine,
pakje 250 gram

Mayonaise,
pot 500 ml

zelf rijzend bakmeel,
pak 500 gram _

Spaghetti,
500 gram

Ryvita knackebrot,
pak 200 gram, licht of donker

Theebiskwie,
pak 175 gram

Smith's chips,
zak 120 gram, paprika of naturel __

Heinz witte bonen
in tomatensaus,
half blik

199
249
29
99
39
139
69
79
69
49
99

119
33

Stationsplein 31, Zutphen

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 tijd/g

kleurcopperant

j? r 1 soepeler
2 sneller
3 nog meer body

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare ken-
nis dat met ingang van vrijdag 20 augustus 1982 gedu-
rende een maand voor een ieder ter gemeente-secreta-
rie ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan „De
Goldberg 1982".
Dit plan heeft betrekking op het kampeerterrein „De
Goldberg" aan de Larenseweg 1 alhier.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen dit ontwerp indie-
nen bij de gemeenteraad.

Vorden, 19 augustus 1982.

De burgemeester, voornoemd, loco.

H.A. Bogchelman.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleine cellen. Deze cellen zijn
te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen wij
voor U partijen vlees of groenten in vriezen. Vraag in-
lichtingen bij:

Vrieshuis van den Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo, tel. 05735-1418

Cebeco-Handelsraad toont u nieuwe,
veelbelovende snijmaisrassen

Tijdstip: woensdag 25 augustus, 10.00 uur.

Plaats: demonstratieve/d H. Pelgrum,
Lindese Enkweg 1, Vorden

U BENT VAN HARTE WELKOM!

C DE GRAAFSCHAP
Verenigde landbouwcoöperaties b.a.
Ruurlo, telefoon 05735-1541

Sfeervolle leuke zaal voor
§ bruiloften en partijen. De prijzen

zullen u meevallen
vochtregulerende houtbescherming
in 50 kleuren, op oud en nieuw werk,
uit één pot!

Schilders- en behangers-
bedrijf/verfhandel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

Café-Restaurant

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

^^ •̂ ^T

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL. 05753-20 26
1
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