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Bestuur Dorpscentrum:
„Waarom toch altijd die nega-
tieve publiciteit".
Het bestuur van het dorpscentrum is
enorm teleurgesteld over de
inventarisatie-nota die door de werk-
groep welzijnsplanning in Vorden ter vi-
sie is gelegd. Niet zozeer over de nota
maar veelal over de opmerkingen die de
diverse verenigingen hebben geplaatst
en waarbij het dorpscentrum nu niet be-
paald positief in het nieuws kwam.

De nota op zich werd samengesteld ter
voorbereiding van een gemeentelijk wel-
/ijnsplan. In dit plan zijn gegevens over
de bestaande verenigingsactiviteiten,
voorzieningen, wensen en behoeften
voor de toekomst gebundeld. En juist
de verenigingen en organisaties die zijn
ondergebracht in het dorpscentrum heb-
ben de nodige klachten en wensen geuit,
waarbij naar voren kwam dat men onte-
vreden is over het Dorpscentrum.
Het bestuur van het dorpscentrum be-
grijpt het allemaal niet. In een gesprek
dal wij met het bestuur hadden betreur-
de men het zeer dat opnieuw het dorp-
scentrum op negatieve wij/e in de publi-
citeit is gekomen. Een poosje terug in
een openbare commissievergadering
toen raadslid Brandenberg wat ongenu-
anceerde uitspraken deed (die hij overi-
gens later in een raadsvergadering her-
riep) en nu weer de geluiden die vanuit
het verenigingsleven over het dorpscen-
trum in de openbaarheid zijn gebracht.
„Komen we in de publiciteit, dan is het
altijd negatief", /o merkte bestuurslid
A.J. Zeevalkink verbitterd op.
,,We hebben een ledenraad, samen-
gesteld uit de gebruikers van het ge-
bouw. Tot op heden bijzonder prettige
contacten waarbij van klachten hunner-
zijds vrijwel geen sprake is, behalve de
klachten over de geluidshinder, die met
name sloeg over de achtergrondmuziek.
Met de opmerking dat het in de grote
zaal tocht is het bestuur het volledig
eens. Bestuurslid Schoolderman: „Deze
klacht is ons bekend, we weten echter
nog steeds niet waar het aan ligt. Zelfs
de T.N.O. is er bijgehaald. Destijds
moest op de post verwarming beknib-
beld worden." Bestuurslid H. Janssen:
„Hier is gewoon verkeerd bezuinigd. Er
is een technische fout gemaakt in de be-
rekening van de verplaatsing van de
warme lucht. Tot op heden zijn we er
niet uit ."
Een veel gemaakte klacht uit het vereni-
gingsleven is dat de huur van hetdorp-

scentrum te hoog is. Mevrouw Sikkens
fel: „Ik vind het woordje te duur toch
wel een beetje duiden op bekrompen-
heid. We zitten nu eenmaal met hoge
kosten. Verwarmingskoslen, onder-
houdskosten zijn de laatste jaren enorm
gestegen."
L. Schoolderman: „ De sport is hele-
maal niet duur uit in het dorpscentrum.
De huur is zo'n beetje de kostprijs.
Voor recreatiesport rekenen we ƒ12,60
per uur.
Bestuurslid J. Bosch kan zich de drijfve-
ren wel zo'n beetje voorstellen. „Het is
logisch dat iedereen klaagt over de
huur. De enquête is bedoeld voor de ge-
meente. De verenigingen willen middels
hun opmerkingen trachten zoveel moge-
li jk geld binnen te krijgen. Dat kan ik
best begrijpen."
Opmerkingen van de verenigingen dat
de grote zaal niet gezellig is, worden
door hel bestuur van het dorpscentrum
wel gedeeld. Mevrouw Sikkens: „Wat
wil je, het is een zaal die tevens als
sportzaal dienst doet. Daar kun je toch
geen gezellige boel van maken. Ik zie het
al wanneer er bijvoorbeeld lampjes wor-
den aangebracht. Die liggen er toch zo
weer af."
De muziekvereniging „Sursurn Corda"
vond hel bezwaarlijk dat er te weinig
opbergruimte is. H. Janssen: „Dat kun-
nen we ons niet voorstellen. Op zolder is
nog ruimte genoeg." J. Bosch: „Ik heb
zo'n idee dat Sursum Corda graag een
eigen opbergruimte wil hebben."
Ook met de opmerking van de plalte-
landsvrouwen, dat de vloer niet goed is,
is het bestuur van het Dorpscentrum het
duidelijk niet eens. „Hel is namelijk
exacl dezelfde vloer als in de sportzaal.
En hierover zijn nooil klachlen geuit",
aldus Mevrouw Sikkens.
Klachten over de verlichting werden
door de heer A.J. Zeevalkink weerlegt.
„Al deze klachten zijn opgelost. Er zijn
speciaal nieuwe T.L.lampen bijgeko-
men."
Overigens was het bestuur van het
Dorpscentrum van mening dat vele
klachten die ten tijde van de gehouden
enquête ter berde zijn gebracht al lang
zijn opgelost.
Verzucht Zeevalkink: „Je probeert het
als bestuur zo goed mogelijk te doen.
En dan wordt er van alle kanten tegen je
aangetrapt. Soms om moedeloos van te
worden. We blijven elkaar echter tot

steun. Voor de beheerder Bosch vind ik
de negatieve opmerkingen over het
dorpscentrum uitermate vervelend. Hij
doet zijn werk goed, het ziet er in het
dorpscentrum allemaal netjes uit."
Wal het bestuur van het dorpscentrum
wel het meest dwars zit is het feit dat er
diverse klachten zijn geuit, deels onge-
grond waarbij de visie van het bestuur
van het dorpscenirum in de nota niel is
weergegeven.
„Ik vind dan ook dal wanneer de vere-
nigingen de diverse opmerkingen niel
staande kunnen houden deze uit de nota
geschrapt moeten worden," aldus de
heer J. Bosch.
Maandag 28 september zal er een in-
spraakbijeenkomst worden gehouden in
het Dorpscentrum. Aan de hand van het
welzijnsplan dat voor l januari 1982 ge-
reed moet zijn, wordt ui teindeli jk de
rijksbijdrage aan de gemeente vast-
gesteld.

Derde Avondfietsvierdaagse
Zoals de voorafgaande jaren organiseert
Jong Gelre Vorden ook dit jaar haar
Avondfietsvierdaagse in en om Vorden
en wel van 18 augustus tol en mei 21 au-
gustus.
Hoewel hel steeds moeilijker wordt om
voor fietsend Vorden een aktraklieve
roule te vinden, heefl het besluur weer
een prachlige en afwisselende route
kunnen uilstippelen. Zeker voor het ge-
deelte van Vorden, dat hel fietsend
(nog) niel kenl, loonl hel de moeite om
mee te doen en de fiets van de stal te ha-
len. Het bestuur heeft voor de groep een
route van 20 kilometer; voor de anderen
één van 30 kilometer in petto.
Onderweg wordt U, dankzij sponsering
door o.m. Hotel Bloemendaal, Veenen-
daal Supermarkt en Coöp Zuivelfabriek
Vorden e.o. een verfrissing aangebo-

herinnering aan de vier avon-
it vangt men een medaille. Het

bestuur zorgl voor de bezemwagen,
voor de veiligheid en eersle hulp de
E.H.B.O.

Oost-Gelderlandrit
De befaamde Oosl-Gelderlandril, qua
deelnemersaanial bijna de groolste van
Nederland, wordl dil jaar vroeger verre-
den dan voorgaande jaren. Deze be-
trouwbaarheidsril, meelellend voor hel
kampioenschap van Nederland, vindt
plaats op zaterdag 19 september.

Geslaagd
On/e plaatsgenooi de Heer Ci. Bogchel-
nian slaagde voor hel diploma Moderne
Bedrijfsadministratie van de Ver . \oor
Leraren.
Hij werd opgeleid dooi de l ieer
l u ich ies ie Ciorsse l .

DBoerenbruiloft
Hij /onder veel vakantiegangers en V'or-
denaren beleefden donderdagavond bij
p r ach t ig zomerweer de boerenbrui lof l
mee, waarbij „ M a r i n u s van l n / c r i n k "
en ,, h reder i ka van de Peppelbrugge" in
de echt werden verbonden.

De bruidegom t rok zoals gebruikelijk
vanaf S ta t ionsweg naar de w o n i n g van
z i jn bruid aan de K o m v o n d e r l a a n 6, u i l -
eraard in gezelschap v a n de versierde
koe als b ru ids scha t .

In hel Dorpshuis we id hel h u w e l i j k aan-
s l u i t e n d bezegeld. Vervolgens i rok de
hele sioel, mei hel pasgetrouwde paai in
een open kleedwayen, naai de boerderij
' l Schimmel bi j kasteel Vorden, w a a r d e
kof f i e met de „pi l le krenlewegue" en
hel „ b r a n d e w i e n l j e mei suke i " s ton-
den. Op lonen van de boerenkapel De
Acht kast elendarpers voerde de fo lk lo -
r i s t i s che dansgroep De knupduukskes
enkele oude dansen u i t . Hel feest d u u r -
de lol middernacht . 4L
Door de heldere aWRlluchï was hel
b r u i k ) H s v e i l i e i i n heel \ o i d e n d u i d e l i j k
te horen, soms over r u i m drie k i lomeier
afstand.

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 10 t/m 15 AUGUSTUS

Fa. B. Lammers
Burgemeester Galleestraat, Vorden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis OS752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752*2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Aan de orde koml deze week:
1. Opheff ing Walerschap van de Baak-

se Beek en Polderdislricl IJsselland;
oprichling Walerschap IJsselland-
Baakse Beek.

2. Tervisielegging onlwerp-slalenbesluil
met toelichting en kaart inzake het
Waterschap van de Berkel.

3. Tervisielegging ontwerp-
besiemmingsplannen.

Opheffing Waterschap van de Baakse
Beek en Polderdistrict IJsselland;
oprichting Waterschap IJsselland-
Baakse Beek

Ter secrelarie ligl Ier inzage het
ontwerp-stalenbesluil mei loelichting en
bijlagen inzake bovenvermeld onder-
werp.
Het ontwerp-statenbesluit strekl lol:

1. opheffing van hel Walerschap van de
Baakse Beek;

2. opheffing van het Polderdistrict IJs-
selland;

3. intrekking van de reglementen van de
onder l en 2 genoemde walerschap-
pen;

4. oprichling van hel Walerschap
Usselland-Baakse Beek;

5. vasislelling van hel Reglemenl voor
hel Walerschap Usselland-Baakse
Beek.

Bovenstaande kunt u vanaf 17 auguslus
tot 17 september aanslaande gedurende
de ochtenduren (8.00 tol 12.30 uur) in-
zien.

Tervisielegging ontwerp-statenbesluit
met toelichting en kaart inzake het Wa-
terschap van de Berkel

Ter secretarie ligl vanaf 17 augustus lol
17 september aanslaande gedurende de

ochlenduren Ier inzage hel onlwerp-
slalenbesluil van Gedepuleerde Slaten
van Gelderland inzake hel bovenvermel-
de onderwerp.

Dil onlwerp-besluil strekl tot:

- verandering van de wijze waarop de
hoofdgeërfden van het Walerschap
van de Berkel worden gekozen;

- wijziging van de bestuurssamenstelling
en wijziging van het aantal bestuursle-
den van dat Waterschap.

Tervisielegging ontwerp-
bestemmingsplannen

Zoals u uit advertenlies in dil blad van
heden en van vorige week hebl kunnen
lezen liggen Ier gemeenle-secrelarie de
volgende ontwerp-beslemmingsplannen
ter inzage met de mogelijkheid daarte-
gen bezwaren in Ie dienen bij de ge-
meenleraad gedurende de daarvoor in
de adverlenlie aangegeven periode.
Hel belrefl hier de ontwerp-
beslemmingsplannen:
- Vorden 1981, no. 2 (Station)
- Lindense Molen 1980
- Een wijziging van de voorschriften be-

horende bij het bestemmingsplan
„Medler-Tol 1969".

Voor de goede orde zal over het plange-
bied van elk dezer plannen kort iets
worden vermeld.

- Vorden 1981, no. 2 (Station)
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op het voormalig slalionsgebouw dat na
lange onderhandelingen mei de Neder-
landse Spoorwegen gered is van de slo-
pershamer.
Teneinde hel gebouw niel aan verval
bloot te stellen is gezocht naar een pas-
sende funktie, welke is gevonden mid-

dels een verhuur van hel geheel aan een
plaatselijke landarls. Deze zal hel ge-
heel verbouwen (inpandig) lol een land-
heelkundig cenlrum, waarbij de moge-
lijkheid is opengelalen dat een gedeelte
van het gebouw onderverhuurd kan
worden voor doeleinden op het gebied
van deiailhandel.

- Lindense Molen 1980
Dil bestemmingsplan heefl betrekking
op de korenmolen aan de Lindenseweg
en direcle omgeving.
Het plan is in grote mate afgestemd op
behoud van de cultuurhistorische waar-
de van de betreffende molen als monu-
ment. Daarbij is de mogelijkheid geo-
pend om de molen alsmede de bijgebou-
wen te gebruiken ten dienste van am-
bachl, kunslnijverheid, exposiliemoge-
lijkheid of atelier, lerwijl tevens de mo-
gelijkheid is opgenomen dat hel college
van Burgemeesier middels een procedu-
re ex. arlikel 11 van de Wel op de Ruim-
lelijke Ordening hel plan kan wijzigen
in de bestemming „Bijzondere agrari-
sche bedrijven".

- Wijziging voorschriften bestem-
mingsplan „Medler-Tol 1969"
Deze wijziging behelsl een aanpassing
van de voorschriften van artikel 18
(Sportterrein) welke is opgenomen voor
hel lerrein dal in gebruik is bij de Touw-
trekvereniging Vorden.
Deze vereniging heefl hel voornemen
om ter plaatse een overdekte trainings-
accomodalie Ie bouwen, waarvoor het
ihans geldende bebouwingsperceniage
(5) geen mogelijkheden biedt. De wijzi-
ging beoogt dan ook middels een verho-
ging van dil percentage tot 10 de ge-
wenste bouw mogelijk te maken. De
overige voorschriflen van het belreffen-
de bestemmingsplan blijven van toepas-
sing.

Staringavond
Voor de tweede maal in dit seizoen vond
er dinsdagavond in de Wildenborch een
Staringavond plaats. Deze avond begon
met een wandeling door de fraaie tuinen
van kasleel De Wildenborch. Na een
kopje koffie in de Kapel was vervolgens
hel woord aan ds. J.C. Krajenbrink die
een overzichi gaf van hel leven en wer-
ken van dichler A.C.W. Staring. De
avond werd besloten mei een klank-
beeld over de Wildenborch en Vorden,
verzorgd door fotograaf Johan Dolp-
hijn.

Geslaagde recreatiespelen in
zwembad

De commissie „Zomeraktivileiten"
heefl zalerdag voor de laalsle keer in dil
seizoen aan de weg gelimmerd.

In hel zwembad „In de Dennen" wer-
den deze dag namelijk recreatieve spelen
georganiseerd die konden worden sa-
mengevat onder het motio „De naiie
en droge speeltuin".

Ondanks de minder gunsiige weer-
somslandigheden(juisl zaterdag liei het
zonnetje het afweten) waren toch zo'n
80 kinderen naar het zwembad getogen.
Op de grote zon-speelweide waren tien
veldspelen uilgezel, welke volgens een
bepaald roulesysteem dienden ie wor-
den uitgevoerd.

In hel waler waren veertien spelen uilge-
zel. Tussen de middag was er een pick-
nick georganiseerd mei de mogelijkheid
om onder toezicht te barbecuen. In de
middag uren was er een bingo georgani-
seerd, waaraan door de kinderen met
veel enthousiasme werd deelgenomen.

Wethouder W.B.J. Lichlenberg was
ook naar hel zwembad gekomen om één
en ander gade ie slaan en om gelukkigen
die als winnaars uil de deelnemerskaar-
ten waren getrokken, hun prijsje ie
overhandigen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

BEDIENING VAN DE DOOP
In de morgendiensl in de Hervormde
dorpskerk za ï r j .V. a.s. zondagmorgen
16 auguslus hel sacramenl van de Doop
bediend worden.
Voor de allerkleinslen is er kindercrè-
che, kinderoppas in zaaltje 3 van „de
Voorde".
Na de diensl is er gelegenheid om de
doopouders te groeten in de kerkeraads-
kamer.
In „de Voorde" is er koffie voor gasten
en gemeenleleden.
Iedereen is er welkom.

ZENDINGSBUSSEN-ZONDAG
In hel hele land is a.s. zondag de uil-
gangskollekle in de Hervormde kerken
beslemd voor de zending.
Zo ook in de Hervormde kerk Ie Vor-
den.
De gaven voor hel zendingswerk wor-
den in de ZENDINGSBUSSEN bij de
uilgangen van de kerk gedaan.
Zo wordl nog eens duidelijk on-
derstreept dat KERK ZONDER ZEN-
DING ondenkbaar is. Komend uil de
kerk beginl hel zendingswerk.
Graag attenderen we op deze bizondere
uitgangskollekle: DE ZENDINGSBUS.
Leden van de gemeenlelijke-zendings-
commissie verzorgen deze kollekle.

OPEN-DEUR-DIEN S l
De inlerkerkeli jke evangelisalie com-
missie van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeenie houden a.s. zon-
dagavond 16 auguslus een evangelisalie-
diensl in de Vordense dorpskerk.
Hel ihema van de diensl luidt: „Wal
blijft!?!"
Voorganger: Ds. J.G. Arensman uit
Meppel.
Aan deze bizondere avonddienst hopen
zingend mee te werken:
Het Kerkkoor uit Vierakker en de Ge-
broeders Anlon en Ludo Eykelkamp.
Iedereen is er hartel i jk welkom.

GEBOREN: Ilona Slotboom;
Kalharina Johanna van Druten;
ONDERTROUWD: Th. Huntink en
J.A.M. Waarle; W. Th. Berentsen en
J.H. Slagman; J. Wassink en S.S. Breu-
kink;
GEHUWD: H.B. Garrelsen en D.G.
Regelink;
OVERLEDEN: J.G. Lenderink, oud 76
jaar; H. F o k k i n k , oud 54 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK
Zondag 16 augustus 10.00 uur Ds. J.C.
Krajenbrink Bediening Heilige Doop.
Koffie na de diensl in „de Voorde".
Zondag 19.00 uur Ds. J.G. Arensman,
Meppel. Open-Deur-Diensl.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 16 auguslus 10.00 uur ds. J.G.
Arensman, Meppel.
19.00 uur ds. J.G. Arensman, Meppel.
Gez. Evangelisatiediensl in de Ned.
Herv. kerk
Collecte voor de Kerk
Deurcollecte voor de Diaconie

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 15 en zondag 16 auguslus dr.
v. Tongeren. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.

boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 15 augustus 12.00 uur tot
maandag 17 auguslus 7.00 uur dr.Weg-
chelear. Komende week avond- en
nachldiensl ook dr.Wegchelear.

WEEKENDDIENST TANDARTS
P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-
2513

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg, lel. 6875. Graag bellen
lussen 8.30 - 9.30 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Inlichlingen bij mevr. Wollers, tel.
1262. Graag bellen voor 08.30 uur .

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

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

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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r.v.s. met
aluminium overtrek
diverse standen
verstelbaar

van 49,95 voor29*
kruidenier

voor
V»*

l

Houdbare
halfvolle melk

Roomboter
Cocoskransen
pak 6 st.. van 1.39 voor

De Heer
bonbons de luxe
pak 200 gram
van 2,89 voor

W.K.
lekkerbekjes
pak. van 1,89 voor

Cote d'or
choc. toff.
/ak 150 gr.
van l,98 voor

Beckers
bitterballen
10 vlees, pak 16 stuks
van 1,89 voor

Friese vlag
goudband koffie
melk 0,5 liter

vaste V.S.-prijs

l liter nes
van 0,83

voor
Persil
koffer 2 kilo
van 5.75 voor.

Portal Rosé
fles, van 4.95 voor

Kersen op lichte
Siroop grote pot

850 gr., van 2.59 voor_,

Unox
groente , kip-, of
tomatensoep 4 borden
blik, vas te V.S.-prijs

P.C.D.
pindakaas
van 1.89 voor

^ i
%\

Nesquick
400 gr., van 3.75 voor

•̂ «J* ̂

^w&'ZZ'»

Dixan
zeeppoeder

/xHeineken
bier

krat 24 x 0,3 liter

vaste
V.S. prijs

•'&-
i

Massive lampenset
2*40W,3*60W, 1*75 W
van 5.95 voor_

op en schotel
m>osmotief, set a 3 stuks^

van 14,95 voor

Palmolive
<A shampoo

4 soorten
van 1,65 voor

Groenten
*.

i
Hagelwitte

Hollandse
Bloemkool ̂ _
per stuk ^P

Heerlijke handappel

Granny Smith
2 kilo

Roomwitte

Champignons
bakje 250 gram

Heerlijke

Handperen
„Précose de
Trévoux" 2 kilo _

Pracht Begonia
diverse kleuren
deze week
deze plant verlangt een
lichte plaats, maar niet
in de zon

^Bloemisterij
Zware bos

Chrysanten
diverse kleuren nu

Kok
houten lepels
van 4,25 voor1

Valvoline
motorolie
blik 5 liter 20W50
van 24,95 voor

l

Herschi
sinas

l l i ter fles
van 0,79

voor

Coppelstock
jonge jenever
l liter fles
van 14,95 voor

Florijn
citroen brandewijn
l liter Hes
van 11.95 voor

Cum Laude
appelwijn nes
0.7 liter, van 3,95 voor i

*»s

t

355^

Gemarineerde
kuikenbout
500 gram

geldig van 13/8- 15/8

Schenkel
500 gram

Gemarineerde
speklapjes
500 gram

Johma kant klare
huzarenschotel
kilo

Gemarineerde
karbonade
500 gram

Achterham
100 gram

Zuivel •^ v •.;

LV

Snijworst
150 gram

Coberco dag-
verse vla naturel
l literpak
van 1,75 voor

Jolly slankkwark l l / V
van 1,09 voor \f •

Paturain
80 gr., van 2,20 voor

Gouda's Glorie
margarine kuip
500 gr., van 1.79 voor

Karnedrank
aardbeien
pak l liter —

Du Jardin \
vieux

Hes l liter
van 16,75

voor

l
fi

Varkenslapjes
heel kilo

Pekelvlees
100 gram

Speklappen
heel kilo ^QO

Sateh burgers
3 stuks

Verse worst
heel kilo ^•f/f i>

Kotelletto's

Gehakt
half om half

heel kilo l

Rollade schijf

[30 3 uk 130 I00"am Q98

Tarwe casino
800 gram

Melkbollen
9 stuks

Krentebollen
6 stuks

koffer 2 kilo
van 6,75

voor

A.B. blik
deze week

Reklames geldig van 13/8 - 19/8 - 1981

jl.
Almiron
M2 blik MARKT

',
900 gram
deze week 1<M9,

ja*—^MEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
"̂jgĝ jĵ ^ «̂B̂ ^ ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN



Op zondag 2 augustus 1981
werd ons dochtertje en mijn
zusje geboren.
Wij noemen haar

NICOLE

Jan, Ineke en Frank ten Damme
Almenseweg 6
7251 HRVorden.

Langs deze weg willen wij ieder-
een hartelijk bedanken, voorde
felicitaties bloemen en kado's
die wij op ons 25-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen

H. Gosselink
H. Gosselink-Rietman

Lochemseweg 40
7231 PH Warnsveld

Wij willen allen hartelijk bedan-
ken die met hun felicitaties,
bloemen en kado's ons 40 jarig
huwelijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

AJ. Bloemendaal
G. Bloemendaal-Knoef.

Hofweg 24
7231 BN Warnsveld

Vakantie buikje. Avondfiets-
vierdaagse Jong Gelre Vorden.

Te koop: ongeveer 2000 oude
Mulderpannen.
Tel. 05754-334

Bij 't winkeltje in brood en
banket op de Burg. Gallee-
straat 22, haalt u kers vers
brood van de warme bakker.
Natuurlijk en vers; dat proeft u!
A.G. Schurink, Tel. 1877

Voor het weekend speciaal aan-
bevolen rozijnenbrood: bij 't
winkeltje in brood en banket.
A.G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22. Tel. 1877

Medailleverzamelaar. Avond-
f ietsvierdaagse Jong Gelre Vor-
den.

Te koop: nieuwe Peugeot ra-
cefietsen, 10 vs. reeds vanaf
f459,-.

SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.,
tel. 05753-7278

Let op! Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre Vorden.

Old fashion van Fongers.
De damesfiets uit de jaren '30 is
weer helemaal in, maar dan wel
op basis van hedendaags tech-
nisch vernuft gebouwd. Naast
de terugtraprem een heuse
bandrem, klapstandaard enz.
Prijs f 558,-
Barink, Nieuwstad 26 Vor-
den

18 tot en met 21 augustus
Avondfietsvierdaagse Jong
Gelre Vorden.

De sportieve vrouw rijdt...
Sprint, Race-special 10 versn.
Shimano, Aruba blauw, infor-
meer eens naar de prijs.
Een juweeltje van Fongers.
Barink, Nieuwstad 26 Vor-
den.

Niets te doen. Avondfietsvier-
daagse Jong Gelre Vorden.

Crossfietsen in de verpak-
king slechts 9QQ

SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.,
tel. 05753-7278

Kilometervreter. Avondfiets-
vierdaagse Jong Gelre Vorden.

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

Weet U het nog? Avondfiets-
vierdaagse Jong Gelre Vorden.

Te koop: z.g.o.h. slaapkamer-
ameubelement compleet
met linnenkast. Prijs n.o.t.k.
na 1 8.00 uur
de Bongerd 30

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

JAN BOSMAN
24 jaar

Kervelseweg 23,

Hengelo Gld

hovenier

INEKE WULLINK
23 jaar

Almenseweg 4,

Vorden

bejaardenverzorgster

hebben de eer u kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op
donderdag 20 augustus a.s. om 10.15 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

Ds. Kabel zal het huwelijk kerkelijk bevestigen om
11.1 5 uur in de Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Receptie van 16.00 uur tot 1 7.30 uur, inzaalConcordia,
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.).

Wij gaan wonen op „'t Oldershuus",
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.)

WIJNAND BIJENHOF
en

HELMA HAGGEMAN

hebben het genoegen u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,
dat gesloten zal worden op vrijdag 21 augustus a.s. om
1 3.45 uur ten gemeentehuize Kasteel Vorden te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.30 uur
in de Ned. Hervormde kerk aldaar door de weieerwaarde
heer ds. J.C. Krajenbrink.

Receptie van 16.30 uur tot 1 7.1 5 uur in zaal „De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Augustus 1981
Het Hoge 4, Vorden
Riefelerdijk 9, Hengelo (Gld.)

Toekomstig adres: Brinkerhof 44 te Vorden

17 augustus is het 25 jaar geleden dat wij in het huwelijk
traden.

Dit heuglijke feit willen wij vieren met onze kinderen, fa-
milie en vrienden op 1 7 augustus a.s.

Receptie van 1 5.30-1 7.00 uur in hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

GERRITHUETINK
ANTJE HUETINK-VAN GIJTENBEEK

Gerrit - Wilma
Nico Freddie - Karolien
Annette - Arie

7251 HM Vorden, augustus 1981
Almenseweg 27

In plaats van kaarten

Op maandag 1 7 augustus a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

H. STEENBLIK
J.H. STEENBLIK-RIEFEL

Receptie van 1 5.30-1 7.00 uur in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10a te Vorden.

7251 RK Vorden, augustus 1981 - Hackfortselaan 4

Vrijdag 21 augustus hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

A.W. HORSTING
J.G. HORSTING-HOUTMAN

De Heilige Mis uit dankbaarheid zal worden
opgedragen om 14.00 uur in de parochie-
kerk van St. Antonius van Padua te Kranen-
burg-Vorden.

Receptie van 1 5.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Vorden, Ruurloseweg 88

f-'^-^^^^'^

In plaats van kaarten

Zaterdag 22 augustus 1981 wordt door

DJ. WALGEMOED
in verband met de overdracht van het beheer

van het Landgoed Hackfort te Vorden
een receptie gegeven van 15.00 - 17.00 uur

in Feestgebouw Concordia te Hengelo (Gld.)

7255 LE Hengelo Gld - Aug. 1981 - Vordenseweg 43

T.

In plaats van kaarten

Op maandag 1 7 augustus a.s. hoop ik met
mijn kinderen en kleinkinderen mijn 80-ste verjaardag

te vieren.

H.J. RUESINK
„Nieuw Wassinkmaat", 7255 LH Hengelo Gld.,

Slotsteeg 13

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur in
zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

Op 1 5 augustus a.s. herdenken wij dat

H. TE STROET
25 jaar bij ons bedrijf werkzaam is.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een receptie
van 19.30 - 23.30 uur in zaal Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

Klanten worden hierbij ook uitgenodigd.

Installatiebedrijf Winters
Spalstraat 8 - Hengelo (Gld.)

Na een werkzaam leven vol zorg en toewijding is heden
uit ons midden weggenomen mijn lieve vrouw en onze
lieve moeder en oma

WILLEMINA HENDRIKA LENSINK
echtgenote van D. Lindenschot

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: D. Lindenschot
Borculo: H.W. Hartelman-Lindenschot

HA. Hartelman
Alice
Rik

Vorden: J.W. Lindenschot
G.E. Lindenschot-Oldenboom
Rita en Willem
Janet
Dick

Wildenborch, 8 augustus 1981
Nijlandweg 1, 7251 KK Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen op
woensdag 12 augustus van 19.45 tot 20.30 uur in de au-
la, het Jebbink 4 te Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 13 au-
gustus om 1 3.00 uur in de N.H. kapel, Kapelweg 1, Wil-
denborch, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur,
waarbij u beleefd wordt uitgenodigd.

ZONDAG 16 AUGUSTUS

LIBERTY

Discobar Invention
tijdens de schoolvakantie
ook 's woensdagsavonds geopend.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Heden overleed zacht en kalm onze beste schoonzuster

WILLEMINA HENDRIKA LENSINK
echtgenote van D. Lindenschot

Op een leeftijd van 77 jaar.
Vorden: G. Bouwmeester-Lindenschot

W. Bouwmeester
Ruurlo: B.J. Lindenschot-KI. Selle

Vorden: H. Lindenschot
Vorden: H.W. Lindenschot

J.H. Lindenschot-Blom

Vorden, 8 augustus 1981

\

met
Televisie

reparaties
- direct

: ! > naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Conditie op peil houden.
Avondfietsvierdaagse Jong
Gelre Vorden.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Nieuwe fiets. Test hem uit.
Avondfietsvierdaagse Jong
Gelre Vorden.

Na een ziekte van enkele maanden is rustig van ons heen-
gegaan onze lieve en dankbare vader, groot en over-
grootvader

JOH. GOTINK
Weduwnaar van Hendrika Mulderije

In de gezegende ouderdom van 97 jaar.

Hengelo (G): G. Hanskamp-Gotink
G.J. Hanskamp

Vorden: D. Gotink
D. Gotink-Hietveld
Kleinkinderen en
achterkleinkind

7251 LZ Vorden, 9 augustus 1981
Ruurloseweg 124

Gelegenheid tot condoleren op woensdag 12 augustus
van 21.00 tot 21.30 uur in het gebouw van de Monuta-
stichting, Het Jebbink 4 te Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 13 au-
gustus om 11.00 uur in zaal Eykelkamp, Ruurloseweg
114, Vorden, waarna de begrafenis om 12.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Degene die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden hierbij uitgenodigd

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COATMGS

KELDERS WATERDICHT MAKEN

MOBIEL GRITSTR ALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWISKfPjT
Wilhelmmalaan 7, 7251 EN Vorden .̂̂ T >
Tel 05752- 1335 of 05750- 17543 \

Omgeving verkennen. Avond-
fietsvierdaagse Jong Gelre Vor
den.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Heden is van ons heengegaan mijn inniggeliefde man en
onze zorgzame vader, grootvader en overgrootvader

GERRIT JANSEN

in de ouderdom van 85 jaar.

Mijn Verlosser leeft.

Vorden: H.L. Jansen-Heuvink
Vorden: J. Jansen

E.M. Jansen-Roozenboom
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 6 augustus 1981
Zutphenseweg 79

De begrafenis heeft op dinsdag 11 augustus plaats ge-
vonden.

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Wegens vakantie GESLOTEN
van 17 tot en met 22 augustus

G. Eskes
levensmiddelenbedrijf

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 10 t/m 1 5 augustus a.s.

(rectificatie)

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

GESLOTEN
wegens vakantie

van mnd. 17 t/m mnd. 31 aug.

a.s. vrijd. en zat.

20% KORTING
Bloemenspeciaalzaak

J. Dijkerman
Zutphenseweg 5, Vorden
Tel. 05752-1334

(M '/)-'///.] 'ER-
S/V/A/ft / 77' /> 1 1 i:\(;i>

Hierbij zeggen wij U hartelijk dank voor alle
getoonde belangstelling bij de viering van het
1 00 jarig bestaan van onze zaak.

OPEN DEUR DIENST
De interkerkelijke evangelisatie commissie van de Gere-
formeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vorden
nodigt eenieder uit voor de Open Deur Dienst op a.s.
zondagavond 16 augustus om 19.00 uur in de Her-
vormde kerk te Vorden.
Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Meppel.
Thema van de dienst: "Wat blijft!?"
Medewerking verlenen: Het Kerkkoor uit Vierakker
en de Gebr. Anton en Ludo Eykelkamp

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG



PRI JSSLAG VORDEN
HOUDT DE

PRIJZEN LAAG
DAGVERSE
ZUIVELPRODUCTEN
GROENTE-EN
FRUITAFDELING
AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

BOTERHAM-
KORRELS
licht of donker

GOLDEN WONDER
CHIPS 120 gram
paprika of naturel

DIEPVRIES
PATAT FRITES NIEUWSTAD 5, VORDEN

NS3U

De altijd
lage prijzen

De altijd
lage prijzen

Groente
en Fruit

dagyerse
zuivel

Ambachtelijke

hele liter

FRISDRANK
dagverse

KARNEMELK
literpak

PERZIKEN

dagverse

SLAGROOM
1/4 liter

' ';£

SHERRYPRUIMEN
ONTBIJTKOEK

350 gram

JAC.HERMANS
VORDEN,Nieuwstad5

PRIJS SLAG JAC.HERMANS
ZUTPHEN, Stationsplein 31
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Jac. Hermans Prijs-slag nu ook
in Vorden
Jac. Hermans geen onbekende
Jac. Hermans Prijs-slag opende 5 augustus haar vierde filiaal in Oost Gelderland.
/utphen, Ulf t en Winterswijk gingen de/e vestiging voor.
In Amsterdam, Zeeland, Brabant en Limburg (maar ook Haarlem en Den Helder) is de Prijs-slag bepaald geen onbekende.
Prijs-slag Vorden is het 73e fi l iaal van deze snel groeiende supermarktketen.
Kn er volgen er nog meer dit jaar in Limburg.

Wat is de succesformule van dit bedrijf?
De prijzen zijn er laag, Natuurlijk zegt vrijwel iedereen dat, maar bij Prijs-slag is dat echt zo. Kn de kwaliteit is goed.

Hoe kan dat?
Het assortiment droge kruidenierswa-
ren, zoals dal in vaktermen heet, is be-
perkt . Rondde 1000 ar t ike len . Normaal
is dit bij een ,,gewone" supermarkt ze-
ker 2 a 3000 artikelen.
En al die artikelen vragen zorg, en voor-
raad, en ruimte, en geld, omdat veel ar-
tikelen alleen als service-artikel in de
winkel staan (en dus matig verkocht
worden).

Jac. Hermans heeft al deze „winkel-
dochters" uit het assotiment gehaald.
Wat overbleef is een goed uitgebalan-
ceerd beperkt assortiment met dagelijk-
se gebruiks-artikelen.
Wat u nodig heeft is er.
Vaak landeli jk bekende merken.
Vaak (goedkopere) vervangende a r t i k e -
len.

^n, Vrije Produkten. Maar dat is een
•i haal apart .

Kortom: alles wat u nodig heeft is er.
Dit assortiment vraagt weinig zorg, is te
ovei / ien en is daardoor goedkoop te
„brengen".
Dus: zijn permanent lage prijzen voor
kwaliteits-artikelen heel goed mogelijk!

Voeg daarbij de dagelijkse bevoorra-
ding, dan weet u dat de versheid ook is
gegarandeerd.

Over vers geproken
De Groente-en Fruitafdeling wordt met
een eigen vers-expres dagelijks geleverd.
Zo van de veiling. Ingekocht door eigen
inkopers.
In grote hoeveelheden - dus voor een la-
ge prijs! Ook hier: Goede kwaliteit en
erg vers.

Voor de Profijtslager geldt hetzelfde.

Kwaliteitsgarantie
Een verhaal over goede kwaliteit en lage

prijs is natuurl i jk snel verteld.
Maar, is het ook waar?
De lage prijzen kunt u zelf eenvoudig
constateren, dal is ook niet zo moeilijk.
Kwaliteit is na tuur l i jk moeilijker. Dat
merkt u pas achteraf.
Geen probleem bij Jac. Hermans!

Jac. Hermans Prijs-slag geeft onbeperk-
te kwaliteitsgarantie:
Als enig artikel u om welke reden niet
bevalt, dan krijgt u zonder meer uw geld
terug. (Wel graag een kassabon meene-
men als u die nog heeft).

Vrije Produkten (met de oran-
je blokjes)
Dil zijn arlikelen met een kwaliteit die
vergelijkbaar is met die van de beste
merk-artikelen. Toch goedkoop? Hoe
kan dat dan?
Simpel.

Ja, simpel verpakt.
Geen poespas.
Geen t.v.-reclame.
Geen konsumentenakties.
Geen kado's.
Geen dure reclame-campagnes.
Geen dure verpakking.
Wel kwaliteit simpel verpakt!
Dus goedkoop kan heel goed samen-
gaan met kwaliteit.

Vrije Produkten worden speciaal voor
Jac. Hermans verpakt en zijn alleen ver-
krijgbaar bij Jac. Hermans Prijs-slag.

Goedkope, efficiënte winkel-
indeling
Ook dat speelt een rol bij de lage prij-
zen. De Jac. Hermans Prijs-slag winkels
zijn sober en efficiënt ingericht.
De winkel is overzichtelijk, per artikel
staat een flinke voorraad op de planken.

Voor u is dat makkelijk, u vindt de arti-
kelen snel. Voor Prijs-slag werkt hel ge-
makkeli jk, dus goedkoop! En - het
wordt bijna vervelend - ook hierdoor
kan het bedrijf efficiënt en goedkoop
werken en z'n prijzen laag houden.

De medewerkers
Die kent u. Ze wonen bijna allemaal in
Vorden en velen werken al geruime tijd
in dil winkelpand, waar nu een andere
naam boven de deur hangl.
U vindt dus toch wat bekends bij al deze
vernieuwingen.

Parkeren
Dat is geen probleem. Een flinke par-
keerplaats vlak voor de deur! Uw bood-
schappen zo vanuit de winkel in uw au-
to!

Elke winkel van Jac. Hermans Prijs-slag
wordt elke dag vers bevoorraad.

Ook om die zekerheid komen nu al
meer dan 200.000gezinnen daar elke week

de boodschappen halen.
Waarom niet eens zélf kijken? En vooral: vergelijken!
U vindt er alles wat u zoekt.
Hoge kwaliteit in een uitgekiend assortiment; dus niet
tientallen verschillende merken dezelfde artikelen
want dat verhoogt de prijs onnodig.
Ook geen tijdelijke aanbiedingen die zonder winst de
deur uit gaan, waardoor andere artikelen weer extra winst
moeten opleveren.
Vriendelijk personeel, schone ruime winkels, praktische
en royale uitstalling, waar mogelijk veel parkeerruimte.
~" elke dag verse aanvoer van alle artikelen.

Dat is de eerlijke formule van Jac. Hermans Prijs-slag.

Waarmee hij zo stilletjes aan één van de grootste kruideniers

van ons land aan het worden is. Elke week halen nu al

meer dan 200.000 gezinnen bij Jac. Hermans de boodschappen

en bijna elke maand wordt ergens in Nederland een

nieuwe Prijs-slag of een nieuw Wijnpakhuis geopend.

Waar u, zoals gezegd, alles vindt wat u zoekt, alleen maar

vele guldens voordeliger. Dus... ?

't Is goed kopen bij Jac.Hermans Prijs-slag

verdacht?
jat ziet ervan buiten zo
simpel uit, maar van zelf
repareren kunnen dave-
rende knallen komen!
doe veilig bel ons!!

05752-2637

R f Jansen loodgieters bedrijf

_ pr.bernhardweg 6 vorden

Familierit
ders"

,De Graafschaprij-

Na een onderbreking van een jaar orga-
niseert de Vordense auto- en motorclub
op zondag 23 augustus de hernieuwde
familierit. Men kan zich hiervoor opge-
ven bij W. Bielderman, Wilhelminalaan
6 of bij J. Slagman, Molenweg 23.

UITSLACKN ACHTKASTKLENRIT

Dames eenspan
1) Mevrouw Schuurman-Kleine, Zutp-
hen 50,5 punten
2) Mevrouw Schouten-Maalderink,
Vorden 48 punten
3) Mevrouw De Jong-Bakker, Utrecht
47 punten

Heren eenspan
1) De heer C.A.M. Wolf, Lathum 54
punten
2) De heer P. Ruppert, Lunleren 47
punlen
3) De heer C. Nap, Nederveen 46 pun-
len

Dames en Heren Tweespan
1) A.J. Pullen, Winterswi jk 53 punten
2) J.A. Hamann, Vorden 51,5 punten
3) C!. Kleine, Vorden 50 punten

Vierspan
1) M. van Tergouw, Oosterhout 52,5
punten
2) Van Boland, Duiven 45,5 punten

De Oost'nrit
Auto- en/of Motorrijders kunnen aan
hun trekken komen op 23 augustus met
de door Jong Gelre regio West en Oost
Achterhoek in samenwerking met
l'. J.G.-Overijssel georganiseerde
Oost'nrit.
Deze rit van ± 150 kilometer leidt zowel
door het Overijsselse als Achterhoekse
landschap. Stari bij café Schoenaker
(Kranenburg). Tijdens deze ril zal men
enkele leuke, vreemde en geinige op-
drachien (moeien) verrichlen.

Agrarische wedstrijdendag
Op 29 augustus wordt door de drie plat-
telandsjongerenorganisaties een agrari-
sche wedslrijdendag georganiseerd.

Deze wedslrijden bestaan o.m. uil Ploe-
gen, Rundveebeoordeling - Rood en
Zwarl Boni, Varkensbeoordeling - NL
+ GY, Trekkerbehendigheid. Een ieder
die de leeftijd van 30 jaar nog niet be-
reikl heeft, kan mee doen. De wedstrij-
den worden gehouden in Winterswijk.
Inl icht ingen bij J.W. Abbink, Kruisdijk
9 te Vorden, tel. 1528.

Zwem- en Polo toernooi

De Vordense zwem- en poloclub „Vor-
den '64" organiseerl op 29 en 30 au-
guslus een pololoernooi tegen teams uit
Zoelermeer.

Familie Steenbreker Sjoel-
kampioen van Vorden

In aansluiting op de individuele sjoel-
kampioenschappen van Vorden, welke
vorige week werden gehouden, werd za-
terdag in bar-bodega 't Pantoffelije
gespeeld om de open Vordense kampi-
oenschappen voor teams. Elk team
bestond uit vier deelnemers. De familie
Steenbreker werd met 488 punten kam-
pioen. Tevens werden deze dag de re-
vanchewedstrijden van de individuele
kampioenschappen gehouden. Bij de
peuters werd Ab Steenbreker met 143
punlen kampioen. Bij de jongens was de
winnaar Emile Massen met 183 punten
en bij de meisjes Candy Franssen met
157 punlen.

Mevrouw Wensink won mei 275 punten
bij de dames en Harry Steenbreker met
279 punten bij de heren. Er was ook nog
een wedstrijd in zogenaamd „blind"
gooien. Dil werd gewonnen door me-
vrouw Wensink.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere eerste vrijdag van de maand schrijfa-
vond Amnesty International

19 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
18 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
20 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
21 aug. Fietsavondvierdaagse Jong Gelre
22 aug. Avondwandeling Kranenburgs

Belang
24 aug. Vordens Mannenkoor; hervalting

repetities in het Dorpscentrum

BFj ons in d'n Achterhook
't Schient mei onzen armood, waor zo now en dan nogal 's oaver epraot
wöd, wel mei ie vall 'n. Allhans a'j ow 'l spöl zo bekekk'n wal t'r zondag
oaver de vordense weage Irok, van kasleel lol kasleel. Daor leep veur heel
wat dubbeltjes oaver de straote. 't Was in ieder geval de moeile wel weerd
of umme 'l anders Ie zeggen: 't was leefebri'je umme nao de leefebri'je
van 'n ander te kiek'n. Pet af veur „In de reep'n" die dit alles veur meka-
re emaakt heb en met dil gedoele heel volle volk nao Vorden wel ie
t r e k k ' n , van zoiels blif allied wal van hang'n.

In veholding volle volk was t'r ok bi'j 'n ander folklore-gebruuk, de
boer'nbrulfte. 'n Fees wal bi'j de toeristen schienbaor wel anslöt. An 't la-
waai te heurn zal de stemming d'r nogal goed in. Neet in de laatste plaatse
te danken an de praötjes van „Zusse". Dal 'l gefees dizzen mooien ao-
vund ok in 'l vordense darp goed te heurn was, och wat zol dat, zoiets
heurt t'r now eenmaol bi'j. 'n Kniesoor die zich daor an argert. Al was t'r
dan wel ene die um half twaalf kwam klagen dat ze in 't vordense darp
neet konn'n slaopen van 't lawaai. Maor dal was gin Achterhooker en
wöd 't ok nooit!.

Openbare dronkenschap was t'r in ieder geval neel. Dal was t'r kots wel
bi'j Jehan en Mineken in de Galleeslraole. Daor bell'n un kearl, hee
kwam argens van achler 'n Olden lessel weg, bi'j eur an, zo zat as un oele,
die meen'n dal e daor bi'j zien eigen huus was.
Jehan en Mineken leien al lange in bedde en sleep'n as 'n rooze. Gelukkig
veur um heuri Jehan alles iets beller as Mineken, i'j kont neet zegg'n dat
ze doof is maor ze heurt wel slech. Met 'n paar goeie pon 'n tussen de rib-
ben kreeg e eur toch wakker en konn'n ze oaverlegg'n hoo ze d'r met an
moss'n. Angezien zee beiden van huus uul gin vechlersbaze of ruziema-
kers bunt waarn ze neet zo arg ingenomm'n met den halven doll'n daor an
de deure en wodd'n buurman Joost opgebeld. Ok Jan de bakker meld'n
zich al gauw as goeie hulpe. Samen zolfn zee de kearl bi'j Willem, de old
pepierkearl, op de bakfietse kwakk'n. Maor den was al te zwaor anelaan.
(met pepier wel te verstaon). Gelukkug was Joost zien olde vak nog neet
vergell'n, den wis wa'j mei 'n panlalle zoal konn'n doen. Zodoende kon e
de zallappe 'n goeien houw in 'n nekke verkoop'n. Dat schienen un
gunstugge uulwarking op 't alkoholgehalte te hemm'n, zee konn'n um in
ieder geval de baas blieven tol de pelietsie kwam um um met te nemm'n.
D'r wöd nog veteld dat Jehan deur dit veurval zo'n hekkei an jenever hef
ekregen dat um gin borrel meer lust maor of dat waor is betwiefele wi'j.
Wal wel waor is, is dal un goeien buurman meer weerd is as un verre
vrend, ok bi'j ons in d'n Achlerhook.

H. Leeslman



Achtkastelenrit trok veel bekijks

Liefhebbers van het olde gerei konden zondag in Vorden wel aan hun trekken komen, toen zo'n beetje.125 aanspanningen van
start gingen voor de Achtkastelenrit.
Ken rit die de Aanspanning ,,ln de Reep'n" dit jaar voor de vijfde keer organiseerde.

Men was van heinde en verre naar Vor-
den gekomen om de/c rit mee te maken.
Het begon allemaal 's morgens om 9.00
uur toen bij kasteel Vorden de jurering
plaats vond. Noodzakelijk omdat de rit
ook meetelt voor het nationaal kampi-
oenschap. Voorafgegaan door Joop van
Druten op een Oostenrijkse oorlogswa-
gen uit de Tweede Wereldoorlog vertrok
de imposante stoet. Men kon van alles
aanschouwen: jacht wagens in diverse

variaties; Franse Wagonettes; ouder-
wetse kleedwagens; landauers; diverse
Oostenrijkse wapens; kortom teveel om
allemaal op te noemen. Niet alleen de
wagens ook de passagiers waarbij velen
in ouderwetse klederdracht waren uitge-
dost en niet te vergeten de vele „viervoe-
ters" maakten het geheel tot een aan-
trekkelijk schouwspel. Onderweg was er
bij kasteel de Wiersse een sherry-stop
ingelast, terwijl de lunch bij kasteel de

Wildenborch werd gehouden. De Vor-
dense boerendansgroep ,,De Knup-
duukskes" verzorgde hier de nodige as-
sistentie.

Aan het eind van de rit reden de deelne-
mers in colonne door het dorp, waarna
de stoel op de weide bij kasteel Vorden
werd ontbonden. Hier kregen de deelne-
mers tevens een herinnerings-tegel van
kasteel De Wildenborch aangeboden.

,,De Graafschaprijders"

De Vordense crossers van ,,De Graaf-
schaprijders" komen zaterdag 15 au-
gustus op hel Delden-circuit in akt ie le-
gen de Hamovc uit Hengelo. Er wordl
gestreden door jeugdrijders, de A-
klassers en de B-klassers.
/.alerdag 29 augustus vindl de derde,
wedslrijd legen Hamac uil Harfsen
plaats. De/.e wedslrijd wordl gehouden
in Harfsen.

Adverteren?
in contact!

Nationale Touwtrekcompetitie
start zondag 16 augustus in
Hengelo Gld
Bekveld, Eibergen en Heure favoriet voor nationale titels

Door de Nederlandse Touwtrekkers Bond zal op vier achtereenvolgende zondagen
een nationale na-competitie worden gehouden waaruit dan de kampioenen uit het
seizoen 1981 te voorschijn zullen komen. Na de normale acht competitiezondagen
die in de gewesten West, Noord en Oost zijn gehouden zullen in drie gewichtsklas-
sen (560, 640 en 720 kg) de finalisten strijden om de titels.

De touwtrekvereniging Bekveld in Hen-
gelo Gld mag de spits afbijten wat be-
treft de organisatie. Op zondag 16 au-
gustus start men met de na-competitie
op het terrein De Rietmaat te Hengelo
Gld. In de 720 kg-klasse zal het hard
gaan. Het Borculose Heure, dat vorig
jaar zowel oostelijk als landskampioen
werd, zal moeite hebben de landstitel te
prolongeren. Eibergen werd nu ooste-
lijk kampioen. Behalve Eibergen en
Heure komt Twente als derde oostelijke
finalist aan de touwen. Van gewest West
nemen deel: Octopus, Verkerk en
Zwaagdijk; van gewest Noord: Britsum
en Ducdalf (NOP).

In de 640 kg-klasse heeft Eibergen de
beste papieren; het behaalde onlangs
opnieuw de oostelijke titel in deze klasse
en werd in 1980 landskampioen. Naast

Eibergen komen de Bisons uit Beltrum
in touw en Bekveld, dat op eigen ter ree-
in zeer sterk is. Van West verschijnen
Octopus, Oudejans, FC RUK uit War-
der; van gewest Noord de achttallen van
Bosma, Britsum en Vliegtuigweg
(NOP).

Ook in de 560 kg-klasse is Bekveld lang
niet kansloos. Behalve de Bekvelders
komen er nog vier oostelijke gegadigden
namelijk Erichem, Heure, EHTC en Ei-
bergen. Gewest Noord heeft geen deel-
nemers; van gewest West nemen deel de
teams Veronica en Zwaagdijk. Al met al
een zeer sterke bezetting. Op zondag 23
augustus wordt het tweede nationale
toernooi gehouden door de TTV Oude-
jans (bij Purmerend).

„P KNIPTIP
vWi, ^^^M

Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken ge-
spreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

KNIPTIP

Kijk 's door een leeg
diaraampje als u een
foto gaat maken
Een handige manier
om te leren een goe-
de beeldopbouw te
krijgen.

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Koerselman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.

Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf
bennie harmsen
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

oo

Rliaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-drukoud laarstraat 49 - 51
7201 eb zutphen tel. 05750-12306

NIEUWSTAD 12 -VORDEN -TELEFOON 05752-1404



Wierookt
is niet

gezien.

Bijenhof's Bouwmarkt
Vooral uw

D Hout
D Plaatmaterialen
D en Parketvloeren

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

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Wij hebben VAKANTIE

van 10 t/m 29 augustus

Voor reparaties is ons bedrijf
normaal geopend

Automobielbedrijf A. Ridderhof
Bleekstraat 14, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-1947

wasserette off. Vialle-
LP.G.-dealer

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Piedro,
de modieuze
stapper met
perfecte pasvorm.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1 342

Derde Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre Vorden

Genieten op de fiets van routes van 20 of 30 km van
prachtig natuurschoon.

Start bij Hotel Bloemendaal, Stationsweg

Starttijd vanaf 18.30 uur.

Voor iedere deelnemer die tenminste 3 avonden heeft
meegefietst heeft een medaille

Groepen vanaf 1 5 deelnemers een vaantje.

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

„ Ook oude dansen zijn nu populair"

Inschrijving: 22 augustus. Dorpscentrum, van 18.00tot
1 9.30 uuren 27 augustus, Dorpscentrum, van 1 9.00tot
20.30 uur; 1 9 en 26 augustus, Zaal Eijkelkamp, van
19.00 tot 20.30 uur.

Wij makeiuran oud weer nieuw
StaalstraleiM-akken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HEK
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

ELKE WEEK op UW MARKT
Echte vuile pens f 1,60 per kg
Kipvlees f 1,50 per kg
Runderhart f 6,20 per kg
Alles ingevroren

Verder alles voor uw dier

PRINS. BRUMMEN
Tel. 05756-3017

N/VEER NAAR SCHOOL?

heeft
L«GA

boeken LtGA
heeft

schoolbenodigdheden

heeft
L«GA

speelgoed +
spellen

L6GA boek en Kantoor Raadhuisstraat 22. Tel. 3100

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schHderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud: ^

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532



De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

, GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AAN VANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1 770

30 JAAR KREIDLER
IN NEDERLAND!

HONDA-CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

ers.

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.;
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Kreidler trakteert op een feest-pakket van jewelste!
Hel topmodel, nieuwste uitvoering
RMC-S, mét toerenteller, mét ori-
ginele clignoteurset, schijfrem en
chroomtank kost in de zomer-
periode juni t/m september 1981

tijdelijk

0.090 (normaal / 3.595)

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

en dat is mooi meegenomen

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler

Modler Tel. 6684

GEVRAAGD
Jongens en meisjes die willen korf-

ballen.
Je kunt je opgeven bij H. Borninkhof,

Maanstraat 16, Hengelo G ld.

Kunstgebittenreparatic

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenscvvcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

TAPIJTREIIMIGEN
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

Fietsen: Sportief!
Gazelle's Sport Populair
De stevige sportf iets die bij
uitstek een "lichtloper" is
m zoveel kleuren en uit-
voeringen, dat u gewoon
moet komen kijken bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

Gazelle's rijden op Vredestein banden

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Tickets naar

De nieuwe winterprogramma's liggen alweer
voor u klaar. Boeken kunt u ook al. En waar boekt u beter
dan bij de Rabobank. Dan weet D A|» A|»onb
u immers zeker dat 't goed zit. RdUUUOlIK

Óók goed in reizen.

Adverteren
doet

verkopen!

Te koop:spinazie. bloemkool,
rode kool, rode bieten, slabo-
nen, snijbonen en aardbei
plantenstekjes. Op bestelling.
H. Ween k, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659.

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!

ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-

delen en mogelijkheden van woningisolatie.

Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

l l l 11
ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLAIMDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:
D muurisolatie
G dakisolatie
Li glasisolatie
D vloerisolatie

geïsoleerde alumimuii
puien.

INFORMATIEBO*

straat

postcoa

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

Jonge Jenever
DE KORENAER nu.

Bessen
HENKES NIEUWE OOGST nu.. . 11+73

t Whisky
OUEEN ELIZABETH

14,95

14.95
Uit onze tapp
NIEUW f

Old Tawny liter 9,95
Old Vintage nter 10,95
Rosé Landwijn nter 3,95
Zoete Spaanse uter 4,95

Vinotheek Smit
Tel. 1391

Belangrijk nieuws
Voor wie de liefde

hoog in het hart heeft
Ware liefde moet met

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

Alle Annen en Jannen
moeten maar rap eens
komen küken.

Desiree verlovings-
ringen "Hart'-stikke goed!

Desiree
uertooingsringen
dk

AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27. H^igelo (Gld.). tel. 05753-1771

Gediplomeerd opticien — 's Maandags gesloten

GEVRAAGD
Bosarbeider. Ervaring vereist

voor 3 dagen of hele week.

Bosverzorgingsbedrijt
GA Wesselink
De Steege 1 5, Vorden. Tel. 05752-2422

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ingevolge het be-
paalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend dat vanaf 17 augustus 1981 gedurende één
maand ter secretarie, afdeling Algemene Zaken c.a. voor
on ieder ter inzage ligt een ontwerp-wijziging voor de

schriften behorende bij het bestemmingsplan
"Medler-Tol 1969"
DP-TO wijziging omvüt uitsluitend een verhoging van het
beooi iwingspercentage van artikel 18 ("Sportterrein")
zulks ten behoeve van de uitbreiding van de accomoda-
tie van de Touwtrekvereniging Vorden.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren tegen deze ontwerp-wijziging in-
dienen bij de gemeenteraad.

Vorden, 1 3 augustus 1981.
De burgemeester, voornoemd,
HA. Bogchelman, loco.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis dat met ingang van 1 7 au-
gustus 1981 voor een ieder gedurende een maand ter
gemeente-secretarie ter inzage ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan "Lindense Molen 1981".
Bedoeld plan heeft betrekking op de korenmolen aan de
Lindenseweg en directe omgeving.
Schriftelijke bezwaren tegen dit ontwerp kunnen door
een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden
ingediend bij de gemeenteraad

Vorden, 13 augustus 1981.
De burgemeester, voornoemd,
HA. Bogchelman, loco.
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GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn, met inachtne-
ming van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 8 van de Woning-
wet, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan "Medler-Tol 1979" aan de Touwtrek-
vereniging Vorden, p/a de heer G. Barink, Fr. Ballochi-
laan 8 te Lochem, zulks voor de bouw van een overdekte
trainingsaccomodatie aan de Ruurloseweg 110 alhier.
De voorgenomen bouw is in overeenstemming met de in
procedure zijnde wijzigingen van de voorschriften beho-
rende bij het bestemmingsplan "Medler-Tol 1969".
Tot uiterlijk 31 augustus 1981 kunnen belanghebben-
den schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen in-
dienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 13 augustus 1981.
Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de secretaris de burgemeester, loco,
J. Drijfhout. HA. Bogchelman.


