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Veel deelnemers
zomertocht
340 mensen namen zondagmiddag deel
aan de zomerfietstocht, die door de VRTC
was uitgezet. De fietsers, die een prachtige
route van veertig kilometer volgden, kre-
gen na afloop een herinneringsvaantje.

De volgende toertocht van de VRTC zal
aop 26 september plaats hebben.

Nationale
zwemvierdaagse 1982
Ook dit jaar organiseert het Vordejise
Zwembad "In de Dennen" in samenwer-
king met de KNZB en de Stichting Neder-
land Oké ee zwemvierdaagse. Deze zal
plaatsvinden van 24 tot en met 28 augus-
tus. Nader informatie over starttijden en
het randgeeruen zal volgende week gege-
ven worden.

Druk bezochte braderie

Alexander Curly
stal de show
Zaterdag verzorgde Alexander Curly een
optreden tijdens de laatste avond van de
Vordense Zomerfeesten. In de net niet uit-
verkochte zaal "De Herberg" bracht de be-
snorde zanger een selectie uit zijn populai-
re liedjes. Onder vakkundige begeleiding
van het showorkest "Balance" zong Curly
zijn eerste hit 'Til never drink again", waar-
na hem prompt een pilsje werd aangebo-
den.
Zijn grootste succesnummer "Guus" werd
uit volle borst meegezongen. Toen het
hoempapa-ritme van dit lied werd omgezet
in een rock'n roll-tempo kon de danslust
van de jeugdige menigte niet meer bed-
wongen worden. Het enthousiasme kon
helemaal niet op toen voor de tweede keer
"De Hollanders te gehore werd gebracht.
Door het luid gescandeerde "hoken, h.0-
ken" liet het publiek zijn waardering blij-
ken.
In zaal 't Pantoffeltje speelde voor een wat
ouder publiek de organist Wim Dolphijn,
die met zijn stemmingsmuziek vele been-
tjes op de vloer kreeg.

"In de Reep'n presenteert
weer imposante rijtuigen
Aanstaande zondag zal de aanspan n ing
"In de Reep'n Vorden" voor de zesde maal
haart traditionele kastelenrit voor rijtuigen
presenteren. Vol trots vertelt de voorzitter
van "In de Reep'n" Johan Norde dat er
weer meer rijtuigen dan vorig jaar zullen
meedoen. Zeker 135 wagens zoals barou-
ches wagonetten en jachtwagens zullen
aan de kastelenrit deelnemen. Talloze aan-
spannen paarden trekken de rijtuigen
voort langs zeven van de acht Vordense
kastelen. '
"Als het wa^|en beetje meezit staat ons
nog een a<^(Riame verrassing te wach-
ten", verklapt Norde met de nodige voor-
behoud. "Dan zal namelijk stalhouderij
Kraay, uit Velp met een zeer bijzondere
aanspanning voor de dag komen met mis-
schien wel M^paarden!"
Brengt de J^Risatie van zo'n massaal ge-
beuren geen extra moeilijkheden memt
zich mee? "Het gaat", zegt Norde beschei-
den, "Maar zonder hulp van de EHBO, de
rijkspoli t ie uit Vorden, de bereden politie.
uit Hulshorst en de vele andere instanties
had "In de Reep'n" het natuurlijk nooit
voor de landgoedeigenaren, die weer spon-
taan hun medewerking hebben verleend.

Vele Vordenaren en toeristen bezochten donderdagavond de jaarlijkse braderie. Zy konden diverse oude ambachten zoals de
stoelenmatter, de wannenmaker, de klompenmaker, de tinnengieter en de kantkloster met eigen ogen aanschouwen. De talry-
ke middenstanders deden goede zaken. Zo kon men van zichzelf door Dolphijn een foto laten maken in een heuse race-wagen.
Sommige plaatselijke verenigingen hadden spelletjes op touw gezet, by v. de kop van jut. Nadat om ongeveer half elf de braderie
ten einde liep was er nog de mogelykheid om het lunapark te bezoeken of een dansje te maken by 't Pantoffeltje en De Herberg,
waar Cees van Zytveld en Jan Steenman AVRO's Toppop Discoshow presenteerden.
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Bouwvergunningen
Wekel i jks worden de door het college ver-
leende bouwvergunningen gepubliceerd
onder deze rubr iek in Contact. Sommige
van die vergunninngen hebben betrekking
op bouwplannen binnen een bestem-
mingsplan dat nog niet onherroepelijk is
geworden. Voor het verlenen van een der-
gelijke bouwvergunning kon in vele geval-,
len gebruik worden gemaakt van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland aan
de gemeente verleende zgn. algemene ver-
klar ing van geen bezwaar, nadat omwonen-
den op de bouwplannen hun handtekening
voor accoord hadden geplaatst.

Gedeputeerde Staten hebben recentelijk
een gewijzigde verklaring van geen gevaar
afgegeven. In de toekomst kan daarvan
door de gemeente alleen nog maar gebruik
van worden gemaakt indien bekendma-
king van het bouwplan heeft plaatsgevon-
den en een mogelijkheid van bezwaar isge-
geven (dus nog voor de bouwvergunning
wordt verleend).
Om daaraan tegemoet te komen zullen
vanaf heden de betreffende bouwplannen
bekend worden gemaakt. Naast het ge-
meentelijk publikatiebord /uilen de/e
bouwplannen ook bekend gemaakt wor-
den onder de/e rubr iek in Contact. De/e
week vindt dit voor het eerst plaats. De vol-
gende weken zult u niet meer dit algemene
verhaal aantreffen, doch alleen de onder-
staande tekst met de betreffende bouw-
plannen.

Bouwplannen waar het college van Burge-
meester en Wethouders het voornemen
heeft de/.e te verlenen met gebruikmaking

van de door Gedeputeerde Staten van Gel-
derland afgegeven algemene verklaring
van geen bezwaar:

1. J.P. Thewis, Smidsstraat 14, voor het
bouwen van een bergschuurtje op het
perceel sectie K 4242 (Ged).

2. H.J. Maalder ink, Bleuminkmaatweg l,
voor het veranderen en gedeeltelijk ver-
nieuwen van het woonhuis op het per-
ceel sectie F 1852.

3. J.H. Nijenhuis , Kostedeweg l, voor het
oprichten van een broeikas, op het per-
ceel sectie D 1672.

Deze bouwplannen liggen tot 20 augustus
aanstaande ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.

Eventuele be/waren dienen binnen deze
termijn schrif tel i jk aan het college van Bur-
gemeester en wethouders kenbaar ge-
maakt te worden.

Wet Aroh publikaties
De Wet A rob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen beluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Ken over/icht
van de verleende bouwvergunningen treft
u onderstaand aan. Het indienen van be-
zwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt contact op-
nemen met afdeling l ter secretarie. Belan-
grijk is evenwel dat een bc/waarschrift
BINDEN 30 DAGEN na de datum van pu-
bl ika t ie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
Aan de heer C. Klein Ikkink , Oude Zut-
phenseweg 5 te Vorden, voor het gedeelte-
lijk vernieuwen van een schuur aldaar.

Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal vrijdag aanstaan-
de niet in de gelegenheid zijn om spreek-
uur te houden. Dit zal eveneens het geval
zijn op vrijdag 20 augustus aanstaande.

Verplaatsing energiestand
Tot op heden was de stand met foldermate-
riaal omtrent energiebesparing van de G A-
MOG en de PGEM aanwezig in de Vor-
dense bibliotheek. Deze is nu echter ver-
plaats t naar de hal van het Koetshuis bij het
gemeentehuis. Aldaar is thans ook gele-
genheid nadere informatie te vragen over
energiebesparende maatregelen.

Verkeersmaatregelen in verband met de
jaarlijkse kastelenrit
In verband met de jaarlijkse achtkastelen-
r i t op /.ondag 8 augustus aanstaande heb-
ben burgemeester en wethouders besloten
de volgende verkeersmaatregelen te tref-
fen:
instellen van een inrijverbod voor motor-
voertuigen vanaf de I lorsterkamp naar het
Kasteel Vorden alsmede vanaf de Schutte-
straat naar het Kasteel Vorden, een en an-
der van 13.00 tot 17.00 uur , of zoveel korter
of langer als noodzakelijk.

Afsluiting Krnisdijk
In verband met reparatiewerk/aamheden
is de Kruisdi jk voor het gedeelte Hoeken-
daalseweg tot de/utphensewegafgesloten
voor alle verkeer gedurende de periode 9
tot en met 13 augustus aanstaande.

De heer Melchers, eigenaar van het land-
goed Onstein heeft zelfs het voorwoord in
ons programmaboekje geschreven.
Het tijdschema en de routebeschrijving
zien er als volgt uit: 's morgens worden de
rijtuigen ontvangen aan de Joostinkweg.
Daar zullen rijtuigen, paarden, kleding,
wijze van mennen en het geheel van aan-
spanning gejureerd worden.
De wagens vertrekken daarna vanaf de
Joostinkweg. Daarna gaat het via Wilme-
rinkweg - Almenseweg - Oprit Kasteel den
Bramel - Almenseweg - Heyendaalseweg -
Enzerinckweg - Galgengoorweg - School-
huisweg - Wildenborchseweg - Kasteel de
Wildenborch - Nijlandweg - Mosselseweg
tot aan Kasteel 't Medler waar een kleine
sherrystop gehouden zal worden.
Vervolgens gaat men via Zents en Ruiter-
kamp - WIersserbroekweg - Schonevelds-
dijk-voor brug richting Kok-Wiersserallee
- Oprit Kasteel Wiersse - Ruurloseweg -
Brandenborchweg-Rommelderdijk-Ont-
steinseweg - Kasteel't Onstein. Hier vindt
rond de middag een lunchpauze plaats de
deelnemers.
Daarna start de middagrit. Die gaat over de
Onstetnseweg - Schuttestraat - Zelledijk -
Lindeseweg - Oprit Kasteel 't Kiefskamp -
Hilverinkweg - Lindeseweg - Schimmel-
dijk - Schuttestraat - oprit Kasteel Vorden.
Na deze tocht worden de rijtuigen gepre-
senteerd op de grote weide van kasteel Vor-
den. Hier zal het jury lid Eshuis een be-
schrijving van een aantal interessants aan-
spanningen geven voor het publiek. Ook
zal op de weide een prijsuitreiking plaats-
hebben voor de rubrieken damesaanspan-
ningen, de één-spannen en de twee of meer
aanspanningen.
Daarna wordt de kastelejirit besloten met
een tocht in gesloten colonne door het dorp
Vorden via de Horsterkamp - Dorpsstraat -
Burg. Galleestraat - Almenseweg-Wilme-
rinkweg - tot aan de Joosjtinkweg.

Uit het politie-rapp

Achter de werkplaats De Enk^fckben on-
verlaten de kranen van een tw^Hal aldaar
liggende vaten opengedraaid. De zich
daarin bevindende verf liep daardoor weg.

Reebok aangereden
Een inwoner van Deventer kwam op de
Ruurloseweg in botsing met een overste-
kende reebok. De bok overleefde het niet.
Koplamp en gril van de auto waren ver-
nield.

Aanryding auto/bromfiets
Op het kruispunt Raadhuisstraat/Zut-
phenseweg sneed een auto bestuurd door
een inwoner uit Halle een bromfietsbe-
stuurder, eveneens komende uit de rich-
ting Warnsveld. Geen persoonlijk letsel,
wel materiele schade.

Diefstal rijwiel
Aangifte werd gedaan van diefstal van een
dames-rijwiel staande bij de Herberg. Dit
geschiedde afgelopen vrijdag.

Spoorboom stukgereden
Op 30 jul i is bij de Ri jkspol i t ie aangifte ge-
daan dat de overwegboom in de spoorwe-
govergang op de grens Vorden-Ruurló was
stukgereden. De dader is nog niet gevon-
den.

Hersenschudding
Omwonenden waarschuwden afgelopen
zaterdag de rijkspolitie dat op de Zutphen-
seweg ter hoogte van perceel 101 een
bromfietsbestuurder tegen een boom was
gereden. De jeugdige bestuurder uit Eefde
bleek een hersenschudding te hebben op-
gelopen en werd vervoerd naar het Spit-
taalziekenhuis.

Op het nippertje
Afgelopen zaterdagmorgen om twaalf uur
reden drie vrachtauto's over de Lochemse-
weg. De bestuurder van de laatste vracht-
auto heeft vermoedelijk niet opgemerkt
dat op het baanvak Warnsveld-Lochem
een trein uit Zutphen in aantocht was. De
vrachtauto reed door de bomen, de trein ra-
kelings achter de vrachtwagen voort.

Je moet maar lef hebben
Een inwoner uit Vorden zag tijdens de bra-
derie de enige weken geleden gestolen fiets

van zijn zoon bij winklierBarendsen staan.
H ij zag ook nog dat deze fiets en nog een an-
dere aldaar werden gestald door twee kna-
pen, naar later bleek, afkomstig uit Zut-
phen. Hij verwittigde de rijkspolitie die
voor alle zekerheid beide rijwielen ten bu-
reau stalde. Des nachts kwamen de bewus-
te knapen inderdaad ten politiebureau om
aangifte te doen van diefstal van de rijwie-
len.

De rijkspolitie voelde de jongens danig aan
de tand en de ene kon zijn bewering dat hij
de fiets een hal f jaar geleden had gekocht
niet hard maken en tenslotte bekende hij
de diefstal. Uiteraard volgde proces-ver-
baal.

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot de heer André te
Velthuis slaagde voor het praktijkdiploma
M.B.A. Hij werd opgeleid door de heer
Luichies te Gorssel.

Oud-Vordenaar
leidt kerkdienst
Aanstaande zondagmorgen zal de dienst in
de Dorpskerk geleid worden door ds. H.J.
Oortgiesen. Vele Vordenaren zullen hem
kennen, want hij is hier geboren en geto-
gen. Na zijn theologische studie in Gronin-
gen was hij eerst predikant in Schilwolde,
en sedert 1979 in de Hervormde gemeente
te Nieuw-Stadskanaal. Er zullen veel men-
sen zijn, die, hem kennend uit zijn Vorden-
se jaren, nu hem willen horen als predi-
kant, die voorgaat in de Vordense Dorps-
kerk. Na afloop van de dienst is er ook gele-
genheid, hem te groeten bij het gezamen-
lijk koffiedrinken in "de Voorde".

Geen dienst in
de Wildenborch
In de Kapel van de Wildenborch zal aan-
staande zondag geen dienst zijn. De ge-
vraagde predikant, ds.Nijendijk, had reeds
eerder elders een afspraak gemaakt. Door
een misverstand is zijn naam toch in het
kerkblad gepubliceerd. En in deze vacan-
tietijd was het op zo korte termijn niet mo-
gelijk, een andere voorganger te vinden,

Begroeting pater Seesing
Op zondagmorgen 22 augustus a.s. zal de
R.K. kerk op de Kranenburg de begroeting
plaatsvinden van pater Seesing, onze oud
plaatsgenoot. Dit zal gebeuren onder de
dan op te dragen plechtige H. Mis.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: R.E. Bisperink en
G.J. Weenk.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J.K. van Ernst, oud 78jaar
W.A.J. Wissink, oud 68 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
/ondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen uit Nieuw
Stadskanaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. R. Zijlstra, 19.00 uurds.J .R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 7 en zondag 8 augustus dr. Vane-
ker, tel. 2432. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zóveel 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.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 7 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de komende week avond-
en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 7 en zondag 8 augustus, P.
Scheepmaker, Ruurlo. tel. 05735-2512.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kas t an j e l aan 15,1 lenge-
lo Gld., 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.

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

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

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. R.A. A l t e n a , spreekuren d insdagen
donderdag 8.30-10.00 uur , Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
U i t s l u i t e n d te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat , tel. 1487. Spree-
kuur wijk/usters en u i t lenen verpleegkun-
dige ar t ike len van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

BEGRA1 KNISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do. K).00-13.00 uur ; di.av., v r i j . 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 bel len aan de grote voor-
deur.

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

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





Met blijdschap geven wij ken-
nis ven de geboorte van ons
dochtertje

IRMA

Wim Leyenaar
en
Wilma Leyenaar-Roozendaal

7251 CK Vorden, 2 aug. 1982
de Steege 17

Tijdelijk adres: Nieuwe Spittal
kamer 506.

Wij zijn erg gelukkig en dank-
baar met de geboorte van ons
zoontje

THOMAS

Han Radstake
Willy Radstake-Bloemendaal

28 juli 1982
Brinkerhof 4, 7251 WR Vor-
den.

Nog bijna niets, zo klein
en helemaal onwetend
maar toch zo groots en fijn
wat jij voor ons betekend

MARIEKE

dochter van Wilma en Gerfit
Rossel.

7251 PN Vorden, 1 aug. 1982
"'t Vroessink", Deldenseweg 6

Voor alle belangstelling ge-
toond bij mijn 80ste verjaardag
mijn hartelijke dank.

JOH.WEENK

Brandenborchweg 7
7251 MC Vorden.

Bij dezen willen we fam., bu-
ren, vrienden en verenigingen
allen hartelijk danken voor de
zeer vele felicitaties, bloemen
en cadeaus die we in welke
vorm dan ook van u mochten
ontvangen bij ons 50 jarig hu-
welijksfeest.

JOenAPLETTINK
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 2 aug '82
Pastorieweg 9

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Tel. 2783
Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

Gevraagd huishoudelijke
hulp liefst ouder persoon
Mevr. Creutzberg, Lindeseweg
13, Tel. 6709.

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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstnebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: houten vaten (re-
gentonnen). Ca. 100 Itrs.
Inlichtingen: tel. 05753-2759

Te koop: eetkamertafel met
4 stoelen, donker h out, stof-
fenzittingen en spijltjes rugleu-
ning + motor type-trial 320
SWM. bj. 1980.
B. Braakhekke, Hengeloseweg
10.

Te koop: siereenden manda-
rijnen, Carolina's en Chili-
smients.
J. Booltink, Zomerweg 34 te
Drempt, tel. 08334-2972

MARINUSVANENZERINK
en

FRIEDA VAN DE PEPPELBRUGGE

geven u mede namens hun familie kennis
van hun voorgenomen huwelijk.

De voltrekking zal plaatshebben te Vorden
op 12 augustus 1982

Vertrek om 1 8.30 uur vanaf het bruidshuis,
Stationsweg 6.

We gaan hiervandaan met ons allen naar de
boerderij van het Kasteel waar het huwelijk
zal worden voltrokken door de ambtenaar
van de burgelijke stand.

U brengt geen kado mee, maar betaalt de
entree; daarvoor krijgt u koffie met krente-
wegge en een brandewientjen met suker.
Waarna we samen ouderwets bruiloft vie-
ren op de boerderij van 't Schimmel.

JM^>^>^

Diep bedroefd, maar ook vol geloof in de verrijzenis en
het eeuwig leven, delen wij u mee, dat plotseling, doch
niet onvoorbereid is overleden

WILHELMUS ANTONIUS JOZEF
WISSINK

Hij werd 68 jaar.

Hij is nog gezalfd met heilige olie. Wij vragen uw gebed
voor hem en ons.

Apeldoorn: J AA. Wissink

Velswijk: J.E.M. Kelderman-Wissink
A.G. Kelderman

Vorden: H.J.M. Wissink

Barchem: J.W. Loskamp

Vorden: A.H.J. Wissink
„ H.W.M. Wissink-Eijkelkamp

G A.M. Wissink

F.SA. Wissink
A.T. Wissink-Geurts

BAJ. Wissink
J.HA.W.Wissink-Middelkoop
Neven en nichten

7251 KC Vorden, 28 juli 1982
Wildenborchseweg 14

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Regionaal ziekenfonds OGZO
In verband met vakantie houdt onze inspec-
teur

geen zitting
van 6 augustus t/m 29 augustus

Spoedgevallen tel. 05470-3305.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 9 t/m 23 augustus

Schoenmakerij A.L. VISSER
H.K. v. Gelreweg 4, Vorden

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

De burgemeester van Vorden brengt ter openbare ken-
nis dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun be-
sluiten van respectievelijk 13 juli 1982, no. RO 1239/
5-ROV/G208 en 19 juli 1 982, no. R041 2/5-ROV/G
5208, hebben goedgekeurd:

a. het bij raadsbesluit van 23 februari 1982 vastgestel-
de bestemmingsplan "Vorden 1981, no. 2 (sta-
tion)";

b. de bij raadsbesluit van 27 oktober 1981 vastgestel-
de herziening van de voorschriften behorende bij het
bestemmingsplan "Medler-Tol 1969" (verhoging
bebouwingspercentage bestemming "Sportter-
rein").

De besluiten van Gedeputeerde Staten liggen tesamen
met de betreffende bestemmingsplannen vanaf vrijdag
6 augustus 1982 gedurende één maand ter inzage ter
gemeente-secretarie. Aangezien zich niemand met be-
zwaren tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, heeft -
behoudens de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening -
niemand meer de bevoegdheid gedurende bovenbe-
doelde termijn beroep in te stellen bij de Kroon.

Vorden, 5 augustus 1982
dé burgemeester voornoemd,
HA. Bogchelman, loco.

DELDENS VOLKSFEEST
13 en 14 augustus

13 augustus
Toneelavond „de Zeeuwse Gouvernante"

14 augustus
's middags Volks- en kinderspelen,

o.a. vogelschieten, dogcarrijden etc.

's avonds dansen m.m.v. toporkest

"Liberty"

Acht-Kastelen-Wandeltochten, vorden
Zaterdag, 7 augustus 1982

afstanden : 8,16,24,32,40 en 48 km, naar
keuze

startbureau : Café-restaurant "De Herberg",
Dorpsstraat 10, Vorden

starttijden en : 8 en 16 km: vanaf 10.00 uur
inschrijfgeld f 3,50

24 en 32 km: vanaf 9.00 uur
f4,50
40 en 48 km: vanaf 8.00 uur
f5,50

herinnering : exclusieve medaille met daarop
het beeld van Huize Vorden

organisatie :Christelijke Bond "Sport en Na-
tuur" (CBSN), Dinkelstraat 13,
7555 KM Hengelo (Ov.), tele-
foon 074-425922

AFWEZIG
N.J. EDENS, tandarts
van 9 aug. t/m maandag 30 aug.

Voor spoedgevallen:
Personen van wie de achternaam begint met één
van de letters A t/m H t.a. Houtman, tel. 2253.
de letters J t/m Z praktijk t.a. Haccou-Vaneker tel.
1908 en 3372.

vWcgens vakantie

GESLOTEN
van 7 t/m 14 augustus a.s.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

j 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!RfH
PORTkS'

Exclusief voor de Stedendriehoeken het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

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

Tel. 05750-130 33
PORTAS-deuren-vakbedrijven overal in Nederland en in vele Europese landen. B

Cursus middenstand
te Hengelo (G.). ,,

Eén jarige cursus-staatsdiploma

Instituut

GULDEN LOON
Doetinchem, Tel. 08340-23708.

Nu vrijdag 6 augustus 's avonds om
9 uur

sluiten wij
voor 2 weken vakantie. Dinsdag 24
augustus is de zaak weer open.

^AGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

's maandags gesloten.

Spalstraat 27, Hengelo Gld.

Caf é-Restaurant
„de Luifel"
Dorpsstraat 11, Ruurlo

Bezoek tijdens de

BRADERIE
op woensdag 11 augustus onze: openluchtbar op het

kerkplein
(bediening in originele klederdracht), Barbeque op

het terras en verkoop van echt

ITALIAANS IJS
na 19.00 uur is er in de kleine zaal en café

stemmingsmuziek met onze organist

WIM OOLPHIJN

ZONDAG 8 AUGUSTUS

FUNIMY-FACI

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

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.

Vrijstaande woningen

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H, WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Schoolslr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492.
Vorden

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUIMISSEM RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijd/g

Nog enkele licht beschadigde
racefietsen tegen speciale prij-
zen.
Fietsspecialist Reind Zweve-
rink, lekink 8, tel. 05753-
2888, Hengelo Gld.

Te koop: Boerenkool, spruit -
kool, sla, knolraap en andij-
vieplanten
D. Klein Geltink, Schutte
straat 1, Vorden. Tel. 1498

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging ontwerpbeschikking (art. 24, 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 maandagavonden in het
Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage het
ontwerp van de beschikking op het verzoek van de heer
J.W. Krijt, 't Heegken 5,7251 JW Vorden om een nieu-
we de gehele inrichting omvattende vergunning tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden
van een varkensfok- varkensmestbedrijf, waarin elek-
tromotoren en lasapparatuur worden gebezigd en mest-
opslag plaatsvindt. Datum verzoek 28 oktober 1981.
Adres van de inrichting 't Heegken 5, kadastraal ge-
meente Vorden sectie N, nummers 65, 311 en 312.
Strekking van het ontwerp van de beschikking de ver-
gunning te verlenen onder de gebruikelijke voorwaar-
den ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van
ernstige aard buiten de inrichting.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht doorde
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 20 augustus 1982
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degenen die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

Datum: 5 augustus 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, loco De burgemeester, loco.
T.M. van Hunnik HA. Bogchelman.



Uw vakantiezitqoedmet
fSmarktt t

Engelse kop en schotel
In kadoverpakklng

van 13.95
voor

VruchtensapserviesKreyenbroek gevulde
botercarree's jong belegen

kilo

Geldig van 5/8

Botermalse
b/e f/oppen
500 gram

098
Tartaar
500 gram «48
Verse
kipfilet
500 gram

8?a
Peper
steak
100 gram 1?5
Salami
goud
100 gram

169
Paling-
worsr
100 gram O?8
Gekookte
lever
150 gram O?8
Gebraden
kipfilet
100 gram 189
Jphma
zigeunersaus
150 gram

f59
Maandag:
magere
Speklappen
kilo
Schouder-
ham'
100 gram

598

-f 39
. Dinsdag:

Saucijzen
500 gram

, Leverkaas
100 gram

Woensdag:
Gehakt h.o.h
kilo
Paarde-
rookvlees
100 gram

pak 6 stuks
van 2.1 5 voor
Chocolade
T.V. knotsen
van 1.19 voor

0?8
Kano's
pak 6 stuks
van 1.39 voor

Gilda
droppunters
zak 250 gram
van 1.98 voor

1S9
De Ruyter
fruithagel
pak 300 gram
van 1.25 voor

109
Dreft afwas
400 gram
Van 1.98 voor 179
Pampers paars
pak 12 stuks
geen 6.12 maar
Bonzo diner
baal 1.5 kilo
van 5.29 voor

398
Royco
groentesoep
per pak

Q69
Era
voor de koffie
pak 0.5 liter nu 425
Haring in torn. saus
ovaal blik
400 gram
van 2.59 voor

498

Geldig van 5/8 - 7/8
jonge
Snijboontjes
Heerlijk mals kilo
Gewassen en
gesneden
500 gram

Goudgele Dole m Q Q
Bananen Ji XO
kilo i m
Overheerlijke
Watermeloen
per stuk

998
Bloemige Zeeuwse
Klei
amdappeten
z&KaSkilo
Nieuwe oogst! Zachtzure
Manted

dappelen
kilo

vm m m •**•• *̂

998
Maandag:
2 zware
kroppen Sla 0.89
Dinsdag:
Harde uien
net a 1 kilo

0.69
Woensdag:
heerlijke jonge
Bospeen
bos nu f?5

Jackv
ontbijtyoghurt
van 1.53 voor

Mona vruchten-
yoghurt
4 smaken, 1 liter
van 2.37 voor

Veluws
volkorenbrood
800 gram

209
^
1"

Zachte
puntjes
zak 10 stuks

Coppelsto
vieux
1 liter

198
~mm^445

P/sang
Ambon
per f les
van 14.45 voor12?s

Chinese deurmat
35X60 cm
van 4.75 voor

395
IJsklontjes
houder
plasticvan 2.49 voor

449
rm m

Puzzel
1000 stukjes
deze week

395
Sabrina verband
pak 20 stuks
van 1.65 voor

'119

Zomertijd...Rozentijd...

Baby rozen
bos a 10 stuks 27*
Lange rozen
bos alO stuks
met gratis
SUBS7RAL.

3?s

Viltstiften
pak 36 stuks
van 5.75 voor395

Deserf
flower
bodylotion
250 ml.
van 6.75 voor

gatenpiant
nu slechts...
Deze plant verlangt een lichte
niet re zonnige plaats, goed
vochtig houden.
Grof e Potchrysant

diverse kleuren
deze week
slechts...

«fff

295

Van Neile
theezakjes
Eng. melange
van 1.15 voor

Geldig van 5/8-11/8
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD l RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN
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Verslag van een ballonvaart

Onder grote belangstelling werd donderdagavond tijdons de Vordense braderie een heteluchtballon opgelaten. Zo'n duizend
mansen konden getuige /ij n van het opstijgen van deze ballon, die speciaal ter gelegenheid van de braderie door de Amro-bank
was gearrangeerd. Ook uw correspondent van het Contact mocht resamen met piloot Hans Zoet en Liesbeth Rekker plaats ne-
men in het rieten mandje. Liesbeth, die net als ik voor de eerste keer meevloog, had voor de zekerheid van te voren haar horos-
coop laten maken. Hieruit bleek dat ze het deze week hogerop kon zoeken. Met een gerust hart kon ze dus meevliegen. Dank/ij
de vrijwillige inspanningen van een aantal attente helpers kon de ballon al snel omhoog gaan. Onder luidt applaus koos het 25
meter lange gevaarte het luchtruim.

Het duurde niet lang of Vorden was al niet
meer duidelijk te zien. De fraaie omgeving,
die vanaf de grond al zoveel moois te bie-
den heeft, werd door de ondergaande zon.
Het gezicht op de groene Achterhoek is va-
naf 200 meter hoogte zeer fascinerend.
Links en rechts sprintten konijnen weg.
Vele zwart- en bruin gevlekte koeien waren
zeer in de ballon geïnteresseerd. Ze holden
vaak tot het einde van hun weiland en ble-
ven daar met hun nieuwsgierige koppen
naar boven staren.
Hans Zoet vond dat de koeien vrij rustig
reageerden. Hij kon vertellen dat koeien in
Friesland vaak van schrik over de omhei-
ning heen sprongen als zij een gekleurde
kolos op zich afzagen komen. Het kalme
gedrag an de koeien schreef Zoet toe aan
het rustige karakter van de boeren, die als
het waren hun bedaarde inslag op de
koeien zouden overdragen.!
Aan de horizon was nu de televisie toren
van Markelo te zien. Tussen de bossen kon
ook nog het gele treintje naarZutphen ont-
dekt worden. De wind blies de ballon in
zuid-westelijke richting met een snelheid
van bijna 25 kilometer per uur. Al vlug
schoten Wichmond, Baak en Steenderen
onder de mand door. Even leek het erop
dat de ballon over de IJssel in de richting
van de Veluwe zou afdrijven. Als dat door
zou gaan, zouden er beslist grote moeilijk-

heden bij het landen ontstaan. Gelukkig
kon de ervaren piloot Zoet, die al 40 vluch-
ten op zijn naam heeft staan, de ballon eni-
ge tientallen meters laten zakken. Zo kon-
den we met de onderste windlagen in de
meer zuidelijke richting gaan.
Vanuit de hoogte krijg je pas een goede in-
druk van dee grote hoeveelheid besproeïn-
sinstallaties die het uitgerdroogde land
moeten bevochtigen. Bij Doesburg vloog
de ballong precies over camping IJssel-
strand waar talloze verbaasde gasten ons
uitbundig begroetten.
In de verte was het al mogelijk om de ste-
den Arnhem en Nijmegen te herkennen,'
maar na een uur te hebben gevlogen werd
het tijd om een landingsplek te vinden.

In een weiland vlak bij Duiven kwam de
ballon met een opmerkelijk licht schok op
de aarde. Vier boeren, die kennelijk aan het
jagen waren, konden onsmet hun geweren
verwelkomen. In een mum van tijd was de
ballon, die tijdens de vlucht door drie pro-
paangasflessen met zo'n 2200 m3 hete
lucht was voorzien, opgevouwd. De twee
volgwagens konden al na vijf minuten na
de landing op het weiland komen. Met ve-
reende kracht werden mand, ballon, bran-
der en flessen in de bestelauto gestopt.
Piloot Hans Zoet, radio en T.V. verslagge-
ver van beroep, vertelde na afloop in café

de TO1 dat deze vlucht echt onder schitte-
rende omsmtandigheden plaats kon vin-
den. In Nederland is het namelijk op één
van de zes dagen te slecht weer om een bal-
lon te laten opstijgen.

Zijn er geen grote gevaren aan de ballon-
vaart verbonda^K'Bijna niet", weet Zoet
geruststellend ^^^antwoorden. "Dankzij
het speciale materiaaladat voor de ballon is
gebruikt (o.a. de/elfde stof van astronaut-
pakken) is het uitgesloten dat door de
gloeiend hete ]JÉbt van ca 100 graden de
ballon in de b^B zou vliegen. Ook zou
nog een luchtbuks de ballon naar beneden
kunnen halen. Wel kan het beangstigend
zijn als er plotseling een thermiekbel onder
de ballon komt. Dan is het mogelijk dat de
ballon ineens zeer snel stijgt om vervol-
gens met een klap te dalen. Overigens is
een heteluchtballon een stuk veiliger dan
een dichte ballon. Dat wed vorige maand
nog eens bewezen in Zwitserland. Daar
kon een gasballon niet op tijd omhoog ko-
men en vloog zodoende tegen een berg
waardoor de ballon scheurde met alle fata-
le gevolgen van dien".

Gelukkig liep deze ballonvaart zonder een
enkel mankementje zodat drie ruimtevaar-
ders kunnen terugkijken op een werkelijk
fantastiche vlucht.

Amerikanen te gast bij
Vordense gezinnen

Tien Amerikanen brengen voor drie weken een bezoek by negen gezinnen uit Vorden en omgeving. Ze zy n hier te gast om ken-
nis te maken met de Nederlandse manier van leven. "Operation Friendship" organiseert het bezoek. Vorig jaar mochten een
aantal jonge Vordenaren naar de Verenigde Staten gaan, zodat het dit jaar de beurt was voor een groep Amerikanen in de leef-
tyd van 16-18 jaar om een tegenbezoek te brengen. Het is voor hen een tamelijke goedkope manier om wat van de wereld te zien
want ze hoeven alleen maar de overtocht naar Nederland te betalen. De gastgezinnen verzorgen het onderdak en eten voor ze.

eerste maal dat ze buiten de USA kwamen.
Een van hen. Donna Hosey uit Toms River
zegt dat het verblijf in Holland haar tot nu
toe prima bevalt. Ze heeft door hard wer-
ken in haar vrije tijd bij MacDonalds de
vliegtuitocht naar Nederland en terug kun-
nen betalen. De nederlandse mensen v indt
ze gastvrij. "Het is wel opvallend datde
mensen hier tamelijk veel eten. Dat ben ik
thu i s niet gewend". Ook de gezelligheid,
het samen eten en koffie drinken was voor-
haareen nieuwigheid.

"Ze kan zich erg goed aanpassen", vidnt de
heer Rouwenhorst die Donna als gaste
heeft. "In het begin keek ze wel even de kat
uit de boom. Maar na een tijdje had ze de
Hollandse tafelmanieren al door." Geeft de
taal geen moeilijkheden? "Och, dat valt wel
mee", zegt mevr. Rouwenhorst, die zelf
nooit engels heeft geleerd. Onze kinderen
spreken engels en zelfgaje langzamerhand
een aantal woorden herkennen zodat we
elkaar best kunnen begrijpen. Wel is het
vaak lachen als er een woord niet goed uit-
gesprlen of maar half verstaan wordt.
Vorige week dinsdag kwamen de in totaal
100 Amerikanen, die in het kader van
"Operation Friendship" in Nederland zijn,
bijeen in Veenendaal. Deze dag werd dan
ook "D-Day" genoemd.
De Amerikanen die in Vorden te gast zijn
hebben ook al goed kennis gemaakt met
uitgaansleven. VOor hen is dat een bijzon-
derheid wat in de VS worden in de meeste
staten aan jongeren onder de 20 jaar geen
alcohol geschonken. "Je moet natuurlijk
wel oppassen dat ze zich niet te buiten
gaan", zegt Joop Pasman "maar daar is ge-
lukkig geen sprake van geweest."
Op dinsdag 10 augustus zullen de Ameri-
kanen met een ervaring rijker weer naar
huis gaan.

Briefwisseling met Polen
Mensen die nu regelmatig corresponderen
met Polen zullen gemerkt hebben dat het
vertaalwerk dat via mevrouw Renate te
Fruchte loopt, nogal wat vertraging onder-
vindt. De reden is dat Renate te Fruchte nu
pas weer thuis is na enkele weken zieken-
huisverblijf. Ze is nog erg zwak en het zal ver-
moedelijk nog enige tijd duren voordat ze
weer op krachten is gekomen. __• '
Intussen is de stapel te vertalen brieven en
kaarten enorm gegroeid. Mensen uit Ruurlo,
Barchem, Vorden, Lichtenvoorde en zelfs
Lievelde informeren herhaaldclijkÉtor hun
brieven. Beste mensen, laten we R^^Beven
op adem laten komen zodat ze weern^emaal
kan opknappen en in haar gezin met drie
kleine kinderen weer normaal kan funktio-
neren. De post die nu nog bij haar ligt zal ze
stukjes bij beekjes vertalen, maar dit kan nog
wel enige tijd duren vooral ook omdat enkele
brieven maar liefst vier kantjes lang /ijn.
We zouden alle mensen die een correspon-
dentie met Polen voeren willen adviseren dit
voortaan in het Duits of in het Engels te doen.
Vanuit Polen moet dit ook goed mogelijk /ij n
volgens Renate. Renate Fruchte wensen we
van harte beterschap en danken haar voor al-
le vertaalwerk dat ze tot nu toe belangeloos
voor ons heeft verricht.

Geslaagd

Overdag gaat men als groep allerlei be-
zienswaardigheden zoals Amsterdam, de
klompenmakerij en de tuinen van De
Wiersse af. Zij worden dan o.a. begeleid
door coördinator Joop Jansen uit Vorden

en mevrouw karen Geyer uit Massachuset-
tes.
De groep die in Vorden verblijft kende el-
kaar van te voren niet. Gaf dat hier geen
problemen?, vroegen we aan mevrouw

Geyer. "In het g&heel niet", antwoordde ze,
"Al spoedig waren er vriendschappen ont-
staan".

Voor de meeste Amerikanen was het de

Hannie Rouwenhorst slaagde met een 9
voor het HBO Jeugdwelzijnswerk aan de
Windeshemacademie in Zwolle.

Reinier Hendriksen is geslaagd voorhet
Middelkader Varkenshouderij aan de Pak-
tijkschool voor Dierveredeling te Almelo.

Acht-Kastelen-Wandel-
tocht Vorden.
De Christelijke Bond "Sport en Natuur"
(CBSN) organiseert zaterdag a.s. voor het
eerst de Acht-kastelen-wandeltocht met
afstanden van 8, 16, 24, 32, 40 en 48 km
naar keuze. De CBSN zal het wandelspor-
tevenement vanaf nu jaarlijks organiseren;
de datum voor 1983 is reeds vastgesteld: za-
terdag, 16 juli.
De routes in het aan natuurschoon zo rijke
gebied zijn zo uitgezet, dat er zes lussen
van gemiddeld acht kilometer zijn ont-
staan met in iedere lus tenminste een kas-
teel. Degenen die met succes de Acht-Kas-
telen-Wandeltochten deelnemen, ontvan-
gen als herinnering een exclusieve medail-
le met daarop het beeld van Huize Vorden,
thans als gemeentehuis in gebruik, en een
folder met de afbeeldingen en een korte be-
schrijving van de acht kastelen van Vorden.
het startbureau is gevestigd bij café-restau-
rant "De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vor-
den. Voor starttijden en inschrijfgelden zie
advertentie. De CBSN-NS-reductierege-
ling is van toepassing.
Al met al zijn er dus voldoende redenen zar
terdag de wandelschoenen aan te trekken
en in Vorden met de CBSN op stap te gaan
om te kunnen genieten van de natuur in zo-
merpracht in een gebied met een eeu-
wenoude historie.
Voor nadere inlichtingen kan men desge-
wenst terecht bij de WV Vorden, Deca-
nyeweg 3, telefoon 05752-1988, en het
CBSN-secretariaat in Hengelo (Ov)., Din-
kelstraat 13, telefoon 074425922.

„Oud Vorden"
Omstreeks 1930 kocht zadelmaker Luimes
voor f 500,- een stuk grond aan de tegen-
woordige Burgemeester Galleestraat,

bouwde er voor duizend gulden een win-
kel/werkplaats op en begon een eigen zaak.
Het bedrijf groeide in de loop van de jaren
uit tot het huidige pand van de firma Lam-
me rs.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

"Gemiddelde boer heeft
dik 2 ton schuld"
I n de dagbladpers verscheen dezer dag een
bericht van het Landbouw-Ekonomisch
Inst i tuut ( L E I ) over de vermogenpositie
van de boeren. De kop: "Boer bezit gemid-
deld 8,5 ton", trok daarbij nogal wat aan-
dacht. De sekretaris van de Gelderse Chris-
telijke Boeren- en Tuindersbond, Drs. E.
Broekhuis, heeft er de cijfers nog eens op
nageslagen. Volgens de betreffende LEI-
rapport had het gemiddelde landbouwbe-
drijf op l mei 1981 een waarde van l,2 mil-
joen gulden. Grond en gebouwen zijn clan
gewaardeerd in overpachte staat. Van die
1,2 miljoen is gemiddeld 6,5 ton eigen ver-
mogen. De resterende 5,5 ton is gefinan-
cierd.

"Je zou d,us kunnen zeggen, dat de gemid-
delde boer 5,5 ton schuld heeft", zegt de
heer Broekhuis. Toch vindt de CBTB-se-
kretaris dat ook geen goede voorstelling
van zaken. Het vermogen in een land-
bouwbedrijf is voor een groot deel "ver-
pachtersvermogen", gemiddeld 336.000
gulden per landbouwbedrijf. De pacht is in
de landbouw een belangrijk financiering-
sinstituut. Ondanks het gebruik van grond
van de pachtheer heeft de gemiddelde boer
toch nog 214.000 gulden moeten lenen,
192.000 gulden op lange termijn en 22.000
gulden kort.

De beste kop voor het weergeven van de fi-
nanciële positie van de boeren is daarom
volgens Drs. Broekhuis: "Gemiddelde
boer heeft dik 2 ton schuld". Vooral de fi-
nanciële positie van de jonge boeren is
vaak moeilijk. Volgens het LEI-bericht
heeft 12% van de jongere boeren een
schuld van ruim een half miljoen.

Jong Gelre organiseert
Avond-Fietsvierdaagse
Van 17 tot en met 20 augustus bestaat de
mogelijkheid om deel te nemen aan de
vierde A vondfietsvierdaagse van Jong Gel-
re, afdeling Vorden. Deze fietsvierdaagse,
die door Marinus Eskes en Jan Visshers is
uitgezet, zal weer langs de mooiste plekjes
van Vorden en omgeving lopen. Men kan
kiezen uit de routes van 20 of 30 kilrmeter.
De fietsrichting zal worden aangegeven
door pijlen en een routebeschrijving.
Bij de controlepost wordt drinken aange'-
bodoen door Jong Gelre en zal men getrak-
teerd worden door een aantal Vordense be-
drijven.

Een ieder die minimaal drie avonden fietst
ontvangt een medaille met of zonder cijfer.
Voor de grootste groep deelnemers is er dit
jaar een prachtige beker beschikbaar ge-
steld door Administratiekantoor Vorden
B. V.
De startplaats is bij hotel Bloemendaal aan
de Stationsstraat 24 te Vorden. Het in-
schrijfgeld bedraagt f6,- voor volwassenen
en f5,- voor leden en kinderen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN:
1. Leren hartje, sleutelhanger, opschrift
Greetje. 2. grijze damestrui. 3. rode laar-
sjes, maat 26, 4. Quarts horloge (metalic)
5. gouden gladde armband. 6. groen tas
met zwemspullen. 7. roestvrij stalen digi-
taalhorloge. 8. fietsbel zonder beldop. 9.
blauwe badhandoek met witte bloemen.
10. l stoomprikker, 11. bril met gouden
montuur. 12. a luminium zwart montuur,
13. plastic kan met schenktuit .

VERLOREN:
1. horloge, donkerblauwe leren band. 2.
Rood centuur. 3. bankbilje f l O,-, 4. groen/
wit/geel ceintuur. 5. gouden kinderarm-
band. 6. halsband met riem.7 stabilisator-
stang van een tractor, 8. zwart leren etui
met 10 badenkaart van het zwembad. 9. l
polshorloge. 10. gazelle 3 versn. fiets. 1 1 . 1
doublé horloge. 12.zwart dwerggeitje met
schimmeloortjes. 13. bruin etui met rijbe-
wijs, bejaardenkaart etc. 14. herenhorloge,
15. polaroid voorzetbril 16. l agenda 17.
leesbril 18. handtas inh. paspoort, rijbe-
wijs, portemonnee inh. ongeveer f400,-.
19. rijbewijs. 20. herenhorloge "Edox" 21.
diverse portemonnees en sleutels.

weggelopen en gevonden honden en kat-
ten.
gevonden, l hond (asbakkenras), gestreep-
te poes, zwarte hond met rode halsband,
/wart poedeltje met rode halsband en bel-
letjes, wit met zwarte poes.

weggelopen: zwarte kater met vlooienban-
dje, hond, bruine langharig teckel.

Inlcihtingen rijkspolitie Vorden. tel.
05752-1230. Bureau geopend van 08.00-,
18.00 uur.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum
Iedere woensdagmorgen: volksdansgioep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty In t e rna t iona l

8 aug. Oosten Rit Jong Gelre start bij café
Schoenaker.

7 aug. Acht Kastelen wandeltochten, 8,16,
24, 32, 40 en 48 km.

8 aug. Aanspanning „In de Reep'n" Vor-
den e.o. Kastelentocht.

9 aug. Bezichtiging van de in bedrijf zijnde
boerderij van de heer Mennink.

10 aug. De bekende Staringavond met een
korte wandeling naar het kasteel en
door het fraaie park.

eind aug. en de maand september bloem-
schikkursus Floralia



Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
ers.

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

met
Televisie

reparaties
•-!- direct

II li; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

VOOB-OtUW

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Wapen en Sporthandel

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
stteds doeltreffendl

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

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

Crossfietsen nu rijklaar vanaf
f265,-.
Fietsspecia list Reind Zweve-
rink, lekink 8, tel. 05753-
2888. Hengelo Gld.

Aangeboden een traktor 85
pk met wagen, alles nieuw,
eventueel met chauffeur. Voor
de mais en bieten oogst.
Tel. 05752-2298, Krijt Del-
den

Voor klachten over de bezor-
ging bladenman, uitsluitend
bellen, de bladenman.
G. Kremer, Ruurlo, Tel. 05735-
2532. Tijdens kantooruren.

kleurcopperant

f l soepeler
f 2 sneller

^A 3 nog meer body

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

RKPARATIK
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
R iet hergerst raat 34, Zutphen
l cl. 05750-15410.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

JONGE GEBRUIKTE VOLVO'S VAN
VOLVO DEALER DEUNK-HENDRIKSEN

RUURLO
VOLVO 343 L rood nov 1980
VOLVO 343 DL Br. mett automaat nov 1 980

VOLVO 244 DL Rood L P G dec 1974
VOLVO 244 DL Bruin LP G aug1979

VOLVO 244 GL beige met LP.G. met schuifdak en radio apr. 1981

DatSlin Chetry 1 200 GL met LP.G. en radio/cassette Rood mett. mrt. 1981

Datsunsunny 1400 coupé ziivermettamc 1979

Automobielbedrijf

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsweg 3, Ruurlo
Tel. 05735-2743, privé 05430-18314/18449.

Gebruikte Peugeot's:
PEUGEOT 304 GL * Oranje sept 1977

PEUGEOT 304 break LPG + t r e k h a a k s e P t 1977
PEUGEOT 305 GLS Ivoor met getint glas 32.000 km nov. 1980

MAZDA 323 SSP Sspeedantacia 1980

PEUGEOT SUB DEALER

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

Noteert U alvast
Café-Restaurant „de Luifel

Dorpsstraat 11, Ruurlo. tel. 05735-1312

Op

zaterdag 25 september

II

m.m.v.

Fons Platenkamp:
conferancier en presentator van dit programma

de „Bargkapel":
Egelandermuziek en de bekende radio + t.v. artiesten

Jan en Zwaan
zangduo

Jagulie:
trompetiste bekend van radio en t.v.

en na afloop dansen met onze organist en entertainer

WIM DOLPHIJN
kaart verkoop vanaf 10 augustus f 1 2,50 in voorverkoop, f 1 5,- aan de zaal.

Braderie in Ruurlo

Het ziet ernaar uit dat de Ruurlose braderie, georganiseerd door de Achterhookse Folkloredansers in samenwerking met de
Ruurlose VW, dit jaar nog groter, uitgebreider en interessanter gaat worden dan vorig jaar. De braderie wordt gehouden op
woensdagmiddag en avond 11 augustus a.s. Dit feesteüjk gebeuren wordt gehouden in het hartje van ons dorp, in de Dorps-
straat, vanaf het Julianaplein tot aan de afslag Wiersseweg en op het Kerkplein. De Ruurlose Braderie telt dit jaar maar liefst
tachtig stands. Naast een groot aantal stands van de Ruurlose Middenstand zullen er ook diverse staan van de verenigingen met
allerlei attracties zoals flessengooien, balgooien, rad van avontuur, overal /ijn leuke prij/en te winnen.

25 jaar trouwe Fiat-rijder

Vyf en twintig jaar geleden kocht de fam. te Winkel (Kievekamp) haar eerste nieuwe Fiat by Autobedrijf Teger B.V. te Ruurlo.
Deze week overhandigde de heer Teger voor de achtste keer de sleutel van een nieuwe Fiat. Voor de fam. te Winkel geldt steeds
„Fiat, uniek in prys en prestatie"

GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 12/29 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 1 ̂ 30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dor^fcntrum van 1 8.00 tot 21.00 uur
ter inzage de volgenW verzoeken met bijlagen om een
vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. dhr. J.GA. Schroer, Wildenborchseweg 23, 7251
KE Vorden, datum verzoek 1 -3-'82, ingekomen 28-
7-'82, adres inrichting Wildenborchseweg 23, ka-
dastraal sectie C, nr. 1189, om een vergunning tot het
oprichten of in werking hebben van een agrarisch be-
drijf, alsmede een propaangasinstallatie;

2. Fa. Heco Staalmeubelen, Kerkhoflaan 1, 7251 JW
Vorden, datum verzoek 5-3-'82, ingekomen 15-3-
'82, adres inrichting Kerkhoflaan 1, kadastraal sectie
K, nr. 168, om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een inrichting voor de vervaar-
diging van Staalmeubelen;

3. dhr. H.J. ter Huerne, Dorpsstraat 8,7251 BB Vorden,
datum verzoek 21 -7-'82, om een nieuwe de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een cafetaria,
snelbuffet, restaurant, ijssalon, vergaderzaaltje en
partyruimte en een opslag- en bewaarplaats voor
vuurwerk, adres inrichting Dorpsstraat 8, kadastraal
sectie K, nr. 4109 en;

4. dhr. DJ. Norde, Ruurloseweg 48, 7251 LM Vorden,
datum verzoek 29-6-'82, adres inrichting Ruurlose-
weg 48, kadastraal sectie B, nrs. 2095 en 2174, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een veehouderij met mestopslag.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de
door ons opgestelde ontwerp-vergunningen tegelijker-
tijd met de verzoeken om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten ont-
wikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hin-
der buiten de inrichting, is het ontwerp van de beschik-
king opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen ge-
bruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking
van eventueel gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
ting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunningen en/of de ontwerp-beschikkingen kunnen
door een ieder gedurende één maand na dagtekening
van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden inge-
diend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 29 augustus 1982. U gelie-
ve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 5 augustus 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, loco De burgemeester, loco.
T.M. van Hunnik HA. Bogchelman.

ZOU HET LUKKEN??
Rustige leraar zoekt (buiten)huisje te
huur in uw mooie gemeente. Of'n deel
van een boerderij bij voorbeeld. Ik heb
er geen bezwaar tegen dat het wat af-
gelegen is. Bel 05759-2607. Zou het
lukken??
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Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

verzorgde bediening, een
beste keuken en tóch heel
'gewone" prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDl N
Telefoon 05752-1312
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