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B V{
Ingezonden mededeling

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wet houder M. Aartsen-den
Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak,

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ONING-
CARTOTHEEK

De afdeling Ruimteli jke Ordening is
begonnen met het opstellen van een
woningcartotheek. Hierin wordt van
alle woningen een aantal gegevens,
zoals bouwjaar, aantal (slaap)-
kamers, bijgebouwen etc . opgeno-
men. De cartotheek moet inzicht ver-
schaffen in onder andere de kwaliteit
van de woningvoorraad en kan
bouwstenen aandragen voor het toe-
komstige volkshuisvestingsbeleid.

Van een groot deel van de woningen
zijn bouwtekeningen aanwezig. Wo-
ningen waarvan geen gegevens voor-
handen z i j n zullen echter in de prak-
tijk opgenomen moeten worden. Dit
zal de komende maanden gaan
plaatsvinden. Wij verzoeken om uw
medewerking hiervoor. Er wordt
vooraf geen afspraak met de bewo-
ners van de te bezoeken woningen
gemaakt. De opnemer gaat de/e wo-
ningen langs en zal zich daarbij legi-
timeren.

UITKERINGSWET
FINANCIËLE

COMPENSATIE
LANGDURIG,

MILITAIRE DIENST
Op 15 ju l i is de'Uitkeringswet f inan-
ciële compensatie langdurig militai-
re dienst ' in werking getreden.
l liermee wordt voorzien in een een-
malige financiële vergoeding voor
gewezen dienstplichtige m i l i t a i r e n
en reservisten van de Nederlandse
krijgsmacht die in de periode van l
j a n u a r i 1936 toten met31 december
19(>2 in totaal tenminste 5 jaren
(zonder dubbeltelling) daadwerke-
lijk onder de wapenen doorgebrach-
te d i e n s t t i j d kunnen aanwijzen.

Indien de d i ens t t i j d aanspraak of uit-
zicht biedt op vergelding met enig
overheidspensioen blijft de/e bui ten
beschouwing voor de toepassing van
deze wet.

Diens t t i jd die word l geacht onder de
wapenen te zijn doorgebracht krach-
tens de Wet verbeter ing rechtspositie
verzetsmilitairen wordt wel als dienst-
t i j d in de zin van deze wet aange-
merkt.

Mi l i t a i r en die ui ts lui tend bij het
K N I L gediend hebben en derhalve
nimmer hebben behoord tot de Ne-
derlandse kri jgsmacht, kunnen op

de/e wet geen beroep doen. Rechts-
positionele aangelegenheden ten
aanyien van dey.e categorie van mili-
tairen berusten bij het Ministerie van
Binnenlandse/aken.

De aanleiding tot dey.e wet vormt de
in het kader van het veteranenbeleid
gegroeide opvatting, dat het om bil-
lijkheidsredenen wenselijk is de in
de/e wet beoogde doelgroep alsnog
een financiële vergoeding toe te ken-
nen voor bewezen langdurige mi l i -
taire dienst.

De eenmalige uitkering bedraagt
f 7.500,- en is afgeleid van c te o > n t a n -
te waarde van het diensttijdspen-
sioen waar een oorlogsvrijwilliger ge-
middeld aanspraak op kan maken.

De uitkering heeft geen invloed op
pensioenen c.q. uitkeringen krach-
tens de sociale verzekeringswetge-
ving, de Algemene Bijstandswet etc.,
noch maakt /.ij deel uit van het belast-
baar loon c.q. inkomen van de recht-
hebbende. Ingevolge een afspraak
met het Ministerie van Financien
wordt de verschuldigde loonbelas-
ting/premie volksverzekering door
het Ministerie van Defensie voldaan.

Indien de gewe/en m i l i t a i r reeds is
overleden dan heeft de weduwe recht
op (een gedeelte v a n ) bedoelde uit-
kering, onder vooi-waarde dat /.ij ge-
durende de diensttijd waarop de uit-
kering is gebaseerd met de betreffen-
de mi l i ta i r gehuwd was.

Aanvragen onder vermelding van
'eenmalige ui tker ing langdurig mili-
taire dienst ' dienen schriftelijk inge-
diend te worden bij : Minis ter ie van
Defensie, D/PM, Bureau DU, Pro-
jectgroep eenmalige uitkering
j 7.500,-, Postbus -H90, C > 4 0 1 CZ
Heerlen.

In de aanvraag dient vermeld te z i jn
de naam, adres, woonplaats en heel
belangrijk, de geboortedatum en de
geboorte-plaats van de mi l i t a i r die het
belieft,
Indien het militair registratienum-
mer bekend is dient dit tevens aange-
geven te worden. Wordt de aanvraag
door de weduwe gedaan dan dient te-
vens haar meisjesnaam te worden
vermeld, alsmede de huwelijksda-
t um.

jï- TELEFOONNUMMER
VOOR INZAMELING

OUD IJZER,
KOELKASTEN ENZ.

GEWIJZIGD
De heer Lenting, de inzamelaar van
o.a. oud ijzer en koelkasten, is ver-
huisd naar /utphen. Hierdoor is / i j n
telefoonnummer gewijzigd.
Het nummer is: 05750-43322. Ver-
andert u dit even op de afvalwij/er?

\ l ee f t u oud ijzer, oude wasmachines,
bedspiralen, fietsen en koelkasten:
bel de beer Lent ing!

T '
ï*LiINNEN RIJBEWIJS

STRAKS ONGELDIG

Indien u na 30 september op het ge-
meentehuis komt met een oud lin-
nen rijbewijs, dan kan deze niet meer
vernieuwd worden. Vanaf l oktober
mag dit niet meer. Het enige dat u
dan kunt doen om een rijbewijs te
kri jgen is opnieuw examen doen.

Door een wijz iging van het Wegen-
verkeersreglement verliezen twee van
de vier rijbewijsmodellen hun gel-
digheid als bewijs van rijvaardigheid.
l let gaat daarbij om het groot linnen
rijbewijs, afgegeven tot l januari
1986 en het klein linnen rijbewijs
(Europees model), afgegeven tot l
oktober 1986.

Beide rijbewijzen kan men heel mak-
kelijk herkennen aan de ringetjes
dooide pasfoto. Op de nieuwe rijbe-
wijzen wordt de pasfoto met een plas-
tic laagje bedekt.

Naar schatting zijn er nog 800.000
oude linnen rijbewijzen in omloop.
Hoewel veel houders van dergelijke
rijbewijzen zullen zijn overleden,
geëmigreerd, zich te oud of' wegens
gczondhei^ftdenen ongeschikt
voelen om nog een auto of motor te
besturen, zal een aantal houders van
de/e ri jbewijzen rechtstreeks door de
maatregel worden getroffen. Opspo-
ring van deze houders is niet moge-
lijk.

Kijk daarom even naar uw rijbewijs!!
Ziet u ringnietoogjes door de pasfo-
to: ven ang tijdig uw rijbewijs!!

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 21 j u l i jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

— de heer E. van Veldhuizen, Mo-
lenweg 3 te Vorden, voor het ver-
bouwen van een woning op het
perceel Molenweg ?> te Vorden;

— de heer HJ. Beerning, Hoetink-
hof 227, voor het bouwen van een
woning met garage aan de Voor-
nekamp b' 9 te Vorden;

— de heer M. Niessink, Hoetin khof
C>9 te Vorden, voor het bouwen
van een woning met garage aan
de Vbomekamp 71 te Vorden;
de heerJ.M.R. Dadema. Stations-
weg 2-1 te Vorden, voor het slopen
van een bergingen het uitbreiden
van een hotel op het perceel Sta-
tionsweg 24 te Volden;

— de heer l'. S. Exler, Lindeseweg 8
te Vorden, voor het verbouwen
van een schuur tot hobbyruimte
op het perceel Lindeseweg 8 te
Vorden;

— de heer H. Tjoonk, Schimmeldijk
2 te Vorden, voor het verbouwen
van een boerderij op het perceel
Schimmeldijk 2 te Vorden;

— de heer (i . Hue t ink , H. v a n Bra-
merenstraat l l te Vorden, voor
het bouwen van een berging op
het perceel H. van Brameren-
straat l l te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministrat ieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
n ing bij liet college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

Huilen t'cninliciionliii!' t'

Aan alle inwoners van Vorden
e. o.

Dooide media, en met name de De-
venter Dagblad Combinatie (G. O. Ci. ,
Zutphens Dagblad), is op 21 juli jl.
het tragische overlijden van Ronald
Wiekart en alle gebeurtenissen hier
omheen omschreven.
/ i j die Ronald gekend hebben weten
hoe hij wél was. Zij weten ook dat hij
niet zo was zoals de krant hem al-
schilderde. De familie Wiekart, die
hun zoon en broer op /.o'n tragische
wij /.e hebben verloren, krijgen extra
te lijden door de meedogenloos wre-
de rioolpers.
Wij willen u vragen hen te helpen en
steunen door te stoppen met roddels
en sensatie-verhalen.

/au en
Dorpsstraat ?2,

Er il Hos

Aquarellen van
paarden in de
bibliotheek
Van 4 tot en met 29 augustus toont
mevrouw (ierda Van Charante- 1 er-
lingen haar werk in de bibliotheekga-
lerie.
Mevrouw Van Charante uit Lochem
is altijd een groot dierenliefhebster
geweest met een speciale passie voor
paarden. Zij is 20 jaar eigenaresse ge-
weest van een dieren pt^vn en
heelt daarnaast a l t i j d actief^Tard ge-
reden (met name dressuur) en ook
/.elf paarden gefokt.
Door /iekte ui tgeschakeld, is / i j be-
gonnen haar grote liefde 'paarden' te
schilderen. Hierin heeft zi^fe>oit les
gehad. Knkelevan haai •begmwerkcn
/.ij n gemaakt naarde beroemde paar-
densch i IderCai I -Hein/ Dom ken.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Op /.aterdag 25 j u l i behaalde Wim
Lenselink met Ra m /.es bij een
.springwcdstrijd in Ceesteren een 2e
pri js bij het B-springen klassiek en
ook een 2e prijs bij het progressief
springen.

Eindkeuring
kalveropfokklub
Op vrijdag 17 jul i hield de kalverop-
fokklub Vorden-Hengelo-Eefde on-
der gunstige omstandigheden haar
eindkeuring op het terrein achter
'De Uitrusting' te Eefde, dit gebeu-
ren vond tegelijkertijd plaats met de
fokdag Eefde.
Het aantal deelnemers aan deze
eindkeuring bedroeg 18, wat een
sterke groei inhield ten op/ichte van
de voorgaandejaren.
Nadat de deelnemers de afgelopen
maanden drie keer thuis be/.ochi wa-
ren door verse billende juryleden en
beoordeeld werden op voorbrengen
en toilet van het kalf, huisvest ingen
bijhouden van gegevens van het jon-
ge dier, werden kalf en deelnemer nu
alleen beoordeeld op voorbrengen
en toilet. De juryleden, bestaande uit
de heren D. te Brinkhof uit Ruurlo
en J. Hilhorst uit Geesteren, waren
goed te spreken over de kwaliteit van
het getoonde.
Het beste voorbrengen gebeurde
deze dag dooi Mark Heuvelink, het
kalf van Mart in Loman uit Zutphen
had het beste toilet.
De uitslag van de deelnemers, die
twee keer < >f vaker ( leelnainen was:
1. Rene Regelink, Hengelo, 200 pun-
ten; 2. Hendrik Wijnen, Leuven-
heim, 198.75 punten; .S. Remco Re-
gelink, Hengelo en Mark Heuvelink,
Vorden, 196,50 punten.
De ui ts lag van de deelnemers, die
voorde Ie keer deelnamen:
1. Martin Loman, Zutphen, 192
punten; 2.Jaldert Steenblik, Henge-
lo, 189.75 punten; 3. Arian Regelink,
Hengelo, 1 88 punten.
De organisatie van de/e opiokklub
was ook dit jaar weer in handen van
de leerkrachten dierhouderij van
Scholengemeenschap "t Beeckland'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 2 augustus 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 2 augustus 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00uurds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 2 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 augustus G. Si-
mons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 1-2 augustus dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur <ran de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 1 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 1-2 augustus P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.

Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje/u// mevr. Van de Berg, tel. 6875.
augustus mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER -
Hervormde kerk Wichmond

'Zondag 2 augustus 10.00 uur ds. J. Monte-
ban, em. pred. te Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 2 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 augustus Pas-
tor Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

- WICHMOND
Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Ingezonden stukken
Wij ontvingen weer enkele ingezonden stukken zonder naam en afzen-
der van de inzender. Wij maken u er nogmaals op a t t e n t dat wij deze niet
opnemen.
Wij vonden een van de brieven wel positief en willen dit ook gaarne
plaatsen,doch dan met naam van de inzender.

l\t'<l<iktit'!..(',. \\'(>nx>rs.



DISCOVERVOER

Wegens vakantie zijn wij

GESLOTEN
vanaf zaterdag 1 augustus
tot en met
zaterdag 22 augustus
Maandagmiddag 24 augustus zijn wij U
graag weer van dienst.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

GEVRAAGD:

ENTHOUSIASTE
JONGEDAME
16-18 jaar,

die ons team wil komen
versterken.

Wij bieden je een volledige baan
aan.

Uitsluitend schriftelijke sollicitatiebrief met
pasfoto richten aan:

Drogisterij

Parfumerie
Dorpsstraat 26-7261 AX RUURLO

Voor een r ARKETVLOtR groot err klein of om te renoveren7

Bij de Woodboy-vakman informeren!

HEGRO 05735-1661

R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK
t (ïï/RH

Ook voor

WAND-
MEUBELS
en bankstellen is

KUIJK'S*
MEUBELBEURS

het voordeligste adres:

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AA Vernist
h l > loon 05752 1010

Schoolboeken
bestellen ?

LOGA bellen,
Tel. 05752-3100

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202 (fam. Sasse)

3 bos BLOEMEN
9,95

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer van:

Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

is gewijzigd van 6565 in:

05752-3999

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

O P R U I M I N G

T-Shirts
v.a 20,-

POlO'Sva 29,-

Overhemden va 25,-
Truien en
Sweaters 59,-
Meindl Schoenen

79,-v.a.

steeds doellrtfftnil!

Zutphenseweg 9 - Vorden

tijdens

BOUWVAKANTIE
van 18 juli tot 10 augustus 1992

zijn wij geopend voor het
afhalen van materialen
van 09.00 tot 12.00 uur

van maandag t/m vrijdag

Showroombezoek op afspraak
telefoon 05735 - 2000

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.

Spoorstraat 28 7261 AE Ruurlo

WEEKENDAANBIEDING

Müsli Kruidkoek
goed gevuld met noten en rozijnen

OUDERWETS LEKKER

DIT WEEKEND:

voor 4,25
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Ons Wees en uw
PAN

maken er samen
wat lekkers VAN.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Hamburgers per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Vlindervinken
per stuk 1,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Magere Varkenslapjes 1 küo 12,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Barbecue-
worstjes
500 gram 4,95

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Boerenleverworst
250 gram 2,45

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram 2,85

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

6 Kippepoten vooreen TIENTJE

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE! WIJ ZORGEN ERVOOR

groenten en fruit
kaas en noten GROEN'

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:

geldig do. - vr. - zat. 30 - 31 juli -1 augustus

UIT DE NOTENBAR:

PARTYMIX

250 gram 1,95

maandag 3 augustus

GESCHRAPTE

WORTELTJES
500 gram

1,50

dinsdag 4 augustus

PANKLARE

ANDIJVIE
500 gram

1,50

woensdag 5 augustus

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
500 gram

2,50

Wij bakken door!
De hele zomer lang heerlijk vers brood

door ons zelf gebakken.
DAT PROEFT U!

AANBIEDINGEN

nuMueslibol
Vordense Mik van 6,75 voor
Appelgebak 5haten 4 betalen
Warme Bakker Oplaat bakt het voor U

Zo vers is het alleen nog maar bij:

2,95
5,95

TELEFOON 1373

(
WARME BAKKER

)PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!



Met grote vreugde verwacht.
In liefde ontvangen

Diede

Diederick Lucas

Evert Venderink
Lucian Venderink-Smeenk
Harmen

21 juli 1992
Weth. Spekkinkstraat 2
7227DWToldijk

Kinderen zijn een gave van de
Heer,
een taak, een opdracht, moeilijk
om te dragen,
maar soms zo vol geluk, datje
moet vragen:
Wie ben ik, dat ik dit mag doen, o
Heer?

Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze
dochter en zusje

Mariëlle Herma Rie

Wij noemen haar

Mariëlle

Gerbert en
Henny Mulder-Haren berg
Miranda

22 juli 1992
Brinkerhof 5, 7251 WZ Vorden

Langs deze weg willen wij u
hartelijk danken voor de be-
toonde gevoelens van vriend-
schap en medeleven bij het
overlijden van ons innig geliefd
dochtertje, zusje en kleindoch-
tertje

MONIQUE

H. Lammertink
H.J. Lammertink-Kijvekamp
en kinderen
J.A. Lammertink-Harmsen

Hengelo (Gld.), juli 1992
Maanstraat 34

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die op welke wijze
dan ook, van onze trouwdag
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

Han en
Gerdien Hilferink-

Bouwmeester

Petersdijk 11
7025 CT Halle

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1. .
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Medewerker Normaal Ach-
terhoek B.V. zoekt op korte
termijn woonruimte, Zelhem
of omgeving. Liefst geen bo-
venwoning, max. huur f 600,-.
Tel. 08342-2366.

• TE HUUR GEVRAAGD: tij-
delijke woonruimte, 2 a 3 ka-
mers of deel v. woning voor
onderwijzeres in Vorden of
omstr. Brieven onder nr. 18-2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Na maanden zoeken nog
steeds geen woonruimte. Wie
weet er woonruimte in Vor-
den te huur? voor jong stel
met baby op komst. Evt. tijde-
lijk. Reacties naar Maria/Mark.
Tel. 05752-3459.

• GEVRAAGD: voor de vrij-
dagmorgen hulp in de huis-
houding. Schoolvakanties
vrij. Brieven onder nr. 18-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: snijbonen op
bestelling. Hissink, Kruisdijk 6.
Tel. 1778.

• TE KOOP: boerenkool-
planten. B. Schouten, 't Leem-
goor. Tel. 1504.

VERHUISD:
m.i.v. l augustus

LJ. Rietman
en

T. Rietman-te Kiefte

van Baakseweg 12

naar:

Rondweg 4
725/ RV Vorden
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Op 4 augustus hoop ik 80 jaar te
worden. Dit gaan we vieren op
woensdag 5 augustus

J W.A.B. Borgonjen

-#-
¥
§

-&

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00
tot 22.00 uur in zaal Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

7251 XL Vorden
H.K. v. Gelreweg 6
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Op dinsdag 4 augustus a.s. zijn wij
25 jaar getrouwd.

Henk Siemes &
Marietje Siemes-Slief

Wij willen dit graag met onze kinderen
vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
Bodega "t Pantoffeitje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

juli 1992
Ruurloseweg57,7251 LB Vorden

:H:HTBTĤ :HrBTB̂

TB:BTBTBTB:BTB:BTBtBfB̂  C-

*

ï

f

X-

Henk Fokkink
en

Gerry Haneveld

Wij gaan trouwen op vrijdag 7 augustus -x-
1992.

Om 10.30 uur zullen wij elkaar het ja--:
woord geven in het gemeentehuis 'Kas- •:
teel Vorden'.
Waarna ds. Dekker ons huwelijk zal
bevestigen in de Geref. Kerk te Vorden -.;
om 11.30 uur.

•'?'"

Gelegenheid om ons te feliciteren is
van 17.00 uur tot 18.30 uur in Bodega -; '-
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34,
7251 BC Vorden.

Ons adres is:
Nieuwstad 18,7251 AH Vorden

&frfc&Wtr^^ ;
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-#- Op dinsdag 11 augustus 1992 zijn wij
-$•
* Jan en Joke Roeterdink-Rothman

25 jaar getrouwd.

We hopen dit samen met onze
kinderen en ouders te vieren.

Receptie van 14.30 uur tot 16.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

7251 N V Vorden *
-X- -v
_J,_ Lieferinkweg 2
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Enige en algemene kennisgeving

Tot ons onuitsprekelijk verdriet hebben wij af-
scheid moeten nemen van onze lieve zoon,
kleinzoon, broer, zwager, oom en neef

RONALD WIEKART

op de leeftijd van 24 jaar.

Familie Wiekart

20 juli 1992
Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in be-
sloten kring plaatsgevonden.

Weinig woorden, maar met een grote betekenis,
ze blijven in ons voortklinken.

Een lege plek is in ons midden ontstaan

RONALD

We zullen je missen.

Wim
Hans
Paul
Herman
Wim
Frans - Harriët

We wensen ouders en verdere familie veel
sterkte met dit grote verlies.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze duivenvriend

RONALD WIEKART

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit
zware verlies te dragen.

Appie en Ada Winkels

Vorden, 20 juli 1992

Geheel onverwacht moesten wij afscheid ne-
men van onze sportvriend en gewaardeerd lid
van onze vereniging

RONALD WIEKART

Wij wensen familie en andere nabestaanden
veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en leden van de
Postduivenvereniging Vorden

Wij zijn heel verdrietig, want onze grote vriend
en buurjongen

RONALD

is er niet meer.

Ronald, wij zullen je zó missen. In onze gedach-
ten blijf je zoals je werkelijk was.

Jan, Jacobine, Corine en Dirk Rodenburg

Verslagen en verbijsterd zijn wij door het verlies
van onze buurjongen

RONALD WIEKART

Onze gedachten gaan uit naar Henk, Jo, de kin-
deren en de oma's.

De buurt

Verbijsterd en verslagen zijn wij door het plotse-
ling overlijden, tengevolge van een noodlottig
ongeval van onze lieve vriend

HENK DE GREEF

We wensen Peggy, ouders en verdere familie
veel sterkte met dit grote verlies.

Edwin en Anita

Veel te vroeg hebben wij afscheid moet nemen
van onze kameraad en biljartvriend

HENK DE GREEF

Wij wensen Peggy en verdere familie veel sterk-
te met dit grote verlies.

Biljartver. K.O.T. Vorden

SLAAP-
BANKJES,

ledikanten, buro's,
matrassen, vele

linnen- en
opbergkasten,
tafeltjes, rieten

stoelen enz.
tegen spotprijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Tot onze grote ontsteltenis is uit ons midden
weggenomen, door een noodlottig ongeval,
onze goede vriend en fijne ex-collega

HENKDEGREEF

op de leeftijd van 23 jaar.

Hij laat een grote leegte achter.
Wij wensen Peggy en familie veel sterkte toe
met het dragen van dit zware verlies.

Personeel en direktie
Atomica Homma Kunststoffen B.V.

FNRS
MANEGE

'̂  Peppelenbosch
Ben & Eefke
Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

^ •̂••̂ ^^B

B Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen

N

f,
Na een noodlottig ongeval, is op 23-jarige leef-
*ljd van ons heengegaan onze zeer geliefde
oon, vriend, broer, zwager en kleinzoon

HENK DE GREEF
VRIEND VAN PEGGY BIEKART

re houden van je.

Pa en Ma
Peggy
Ingrid en Robert
Petra en Hainry
Opa en Oma de Greef

Frankrijk/Hengelo (Gld.), 24 juli 1992
Spalstraat 20

Correspondentie-adres:
Het Gulik 2, 7251 CS Vorden

Henk is overgebracht naar het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maan-
dag 3 augustus om 11.00 uur in aula 1 van het
crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in de ontvangkamer van het crematorium.

installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

OLYMPISCH HOOGTEPUNT:

lekker bij de buis

SPECIAAL AANBEVOLEN

Olympisch
Bavaroisetaartje

l winkeltje in vers brood en banket

iWftffl 9,

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

A T T E N T I E
A.s. kamerbewoners(ters) weer volop:

SLAAPBANKJES (12 modellen)
LEDIKANTEN v.a. 139,-
BURO'S
LINNEN- en OPBERGKASTEN
MATRASSEN
LOSSE CLUBJES enz.

TEGEN BODEMPRIJZEN!

KUIJK'S Meubelbeurs
H.A. Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde - Tel. 05443-71256

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan
en betekend.

HENKDEGREEF

Henkie, je bent de beste.

Yvonne
Oma Biekart
Sheila
Roy
Paula

Henry
fam. Bordeaux

HENK, we houden van je.

Peggy
Sil
Mike

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van
onze vriend en teamgenoot

HENKDEGREEF

Zijn spontaniteit en vriendelijkheid zullen wij
voor altijd bij ons dragen.

Anton en Yvonne
Café Denk, Vorden

Goede vakantie gehad?

Wij wel ...

Wij gaan er weer met frisse
moed tegenaan. Doch wij
komen vakmensen te kort.
Daarom vragen wij met
spoed een gediplomeerd

CERTIFICAATHOUDER

Wij zijn een gecertificeerd
bedrijf dat kwaliteitswerk
maakt en beschikt over
moderne machines.
Er heerst een goede
werksfeer.
Kom eens vrijblijvend een
kijkje nemen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

NV)

NIEUW

Mexicaanse
Nlaisbroodjes

NU 10 voor

Gesorteerde
Koekjes

250 gram NU

2,50

ofBru //te

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRIJF

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL.: 05440-61308

Zaterdag l ftug.

Zondag 2 fiug.

voor businformatie bel:
O544O - 64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Wie gaat er mee naar de

FLORIADE ?
Elke woensdag van 22 juli t/m 30 september.

Vertrek vanaf het marktplein:
Ruurlo 7.30 uur-Vorden 7.45 uur

Zutphen 8.00 uur- Brummen 8.15 uur
Eerbeek 8.20 uur

Kosten f 43,- p.p. (incl. bus en entree).

Voor boekingen:

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

Alleen bij voldoende deelname.

regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Ve
en Waterstaat. Het meest verkJ
regenpak van Nederland. Het pak me
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten:
ZUTPHENSEWEG VORDEN

onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een
ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen-
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
MET DE TAPUTPRIJZEN!

NU MEER DAN 200 TAPIJTCOUPONNEN
IN 400 EN 500 BREED VAN 1 TOT 12 METER

MEET SNEL UW KAMER EN DOE NU UW VOORDEEL

KWALITEIT "MONDIAL"
Hoogpolig tapijt in diverse kleuren. Geschikt
voor woonkamers, ƒ 1 no
400 cm breed. Nu ƒ l Uö,-

KWALITEIT "BASTION"
Nylon tapijt voor zwaar gebruik,
400 cm breed. Nu

liÉiM^i \ * \ » '" •-•- --j*- - -^ / ^ >*
ƒ189,-

KWALITEIT "BARCELONA"
Nylon bouclé tapijt voor zwaar gebruik en
trappen. Leverbaar in 8 kleuren,
400 cm breed. Nu ƒ110.-
KWALITEIT "CARMEN"
Nylon tapijt met jute rug en gesneden pool.
In aubergine of mint groen,
400 cm breed. Nu ƒ119,-
OPRUIMING VERSCHILLENDE
SOORTEN KARPETTEN ƒ i CO "
Nu al vanaf ƒ l bil,-

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS
GEMETEN EN GELEGD
(uitgezonderd trappen)

HELMINK
meubelen

VORDEN - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752- 1514
EIBERGEN - J.W. Hagemanstr. 3 - Tel. 05454-74190

Onze gehele AFGEPRIJSDE zomercollectie
gaat nu voor de

HALVE PRIJS
(van de nieuwprijs)

de deur uit.
Profiteer van deze

want gekker kan het niet.
Kom beslist even kijken, want het loont zeker de moeite.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 30 juli 1992
54e jaargang nr. 18

Nu ook in Vorden vervoer
binnen ieders bereik!
Wij zijn verheugd dat Taxibedrijf Klein Brinke v/h Tragter,
toegetreden is tot de landelijke Stichting Combi-Taxi. Dit
betekent dat men binnen de Gemeente Vorden (incl. bui-
tengebied) voor een gering bedrag van deur tot deur kan
worden vervoerd.
Hoewel deze nieuwe vorm van vervoer voor alle leeftijden
geldt, heeft ook het bestuur van de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden meegedaan aan de voorbesprekingen in prettig
overleg met dhr. A. Klein Brinke. Wij hopen dat dit initiatief
voor Taxibedrijf Klein Brinke een succes wordt.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Combi-Taxi vervoer is een vorm van
gecombineerd lokaal taxivervoer.
Door mogelijke combinaties kan de
pri jsstel l ing /eer laag gebonden wor-
den. Ter realisering van een en ander
is 3 jaar geleden de Stichting Combi-
Taxi in bet leven geroepen. De/e
s t i cb t ing beeft contracten met locale
t ax ibed r i j ven gesloten, om dit ver-
voer te ver/.orgen.

( )m gebruik te kunnen maken van de
Combi-Taxi dient, teneinde aan
biervoor geldende wet te l i jke voor-
waarden te voldoen, de gebruiker in
het be/it te /ijn van een Combi-Taxi
pas. De/e pas wordt onder verant-
woordelijkbeid van de Sticbting ui t -
gereid door veelal bet deelnemende
locale taxibedr i j f en is geldig in a l le
17 deelnemende plaatsen. In ver-
band met de start per l augustus
kost, alleen voor 1992, bet pasje f5,-.
De Combi-Taxi rijdt ieder heel uur,
omstreeks bet hele uur. Dit houdt in
dat men venoerd wordt in de tijd tus -
sen l O voor en l O over ieder heel uur.
Tot l .r> m i n u t e n voor ieder heel u u i
kan de( lombi-Taxi worden besteld.
Dit kan u i t s lu i t end telefonisch of bij
de beenrit. Het taxibedrijf zoekt ver-
volgens de guns t igs te route u i t , waar-
na de personen die de Combi-Taxi
besteld hebben van buis worden op-
gehaald en bij bet door hen opgege-
ven adres worden alge/el.
Het l .)e t re ft dus veivoer van deur tot
deur. Het vervoer v indt u i t s l u i t e n d
plaats binnen de bebouwde kom van
de deelnemende plaatsen. Iedereen
kan in het be/it komen van ee pas,
bet is \ci\oer voor jong en oud. Het
vervoer vindt plaats op 7 dagen in
de week. Het kan / i jn dat vervoer
p l a a t s v i n d t per taxi; bet kan evenwel
ook een taxibusje / i j n . De rit duur t
echter nooit langer dan 20 m i n u t e n
(voor prij/en /.ie adver ten t ie ) .

Explosieve ontwikkeling
Combi- Taxi vervoer

Combi-Taxi venoer bestaat in
Crocnlo, Haaksbergen en Winters-
w i j k sedert 1989. Dit jaar is het sys-
teem ookopge/et in de andere plaat-
sen. Jaarlijks wordt een toenemend
a a n t a l personen venoerd, over 1991

waren dit ca. 20.000 personen. De
deelname per plaats is verschillend.
De S t i cb t ing beef t momenteel ca.
2000 pashouders. Een explosieve uit-
breiding dit jaar wordt verwacht.

Door de u i tbre id ing in dit jaar van
Combi-Taxi ven-oer met genoemde
plaatsen kr i jg t de/e vorm van klan-
tvriendelijk en goedkoop taxivervoer
een nieuwe impuls en wel /odanig
dat voor 1992 wellicht op een ver-
drievoudiging van Comb-Taxi pas-
houders en passagiers mag worden
gerekend, met verdere groei in het
vooruit/.icht. Bijkomend voordeel is
dat de (ambo-Taxi pas ruimere toe-
passingsmogelijkheden krijgt, hij is
immers in l 7 plaatsen geldig. De uit-
breiding /la ongetwi j fe ld een s t imu-
lans / i j n om ook in ander eplaatsen
de/e vervoersvorm op te /et ten, aan-
/et ten hiertoe /ijn reeds gegeven.
Een ruim opge/ette publiciteitscam-
pagne /al ondersteuning geven aan
de/e uitbreiding. Ce/ien de ontwik-
keling van de/e venoersvorm en het
waarborgen van duidelijkheid en
herkenbaarheid bee f t de S t i ch t ing
besloten de naam Combi-Taxi als
'merknaam' te deponeren, waardoor
Combi-Taxi inmiddels tot gedepo-
neerd handelsmerk is geworden.

Voor nadere informatie k u n t u con-
tact opnemen met. dhr. A. Klein Brin-
ke, tel. (05752) 1256.

Waar zijn de passen
verkrijgbaar?

De deelnemende taxibedrijven in de
regio waar ook de Combi-Taxi pas-
sen verkrijgbaar /.ijn, /ijn: Taxi Dus-
seldorp Licbtenvoorde, Taxi Klein
Brinke Vorden en Taxi Oostenenk
Warnsvelden /utphen.

Geen D'n Oost'n rit
De voor zondag 2 augustus geplan-
de 'D'n Oost'n rit' is door de hoofd-
organisatie in Diepenheim afgelast.
Een noodzakelijk besluit, aldus de
organisatie, aangezien de belang-
stelling tanende was.

Zorg voor mensen,
ook uw zorg?! U
De nationale kollekte van de Gezamenlijk Thuisfronten staat weer
voor de deur. Ook in Vorden. De kollekte heeft als doel geld in te
zamelen ter ondersteuning van de militaire tehuizen en de geeste-
lijke verzorging van dienstplichtige militairen en vrijwilligers in
Nederland, Duitsland, Nederlandse Antillen, Joegoslavië, Cam-
bodja en op welke ander plaats ze zich ook bevinden.
De dienstplichtige militairen vinden
gastvrijheid en huiselijkheid in de mi-
litaire tehui/en. l' k u n t het ook mee
mogelijk maken de militaire tehui-
/en /o in te richten dat on/e dienst-
plichtigen en v r i jw i l l i ge r s /ich daar
thuis voelen. De g i f t e n hebben geen
invloed op de pri j /en van de con-
sumpt ies , wel op de' i n r i ch t ing van de
tehuizen.
Jonge mensen worden opgeleid in de
kri jgsmacht om geweld te gebruiken,
en /e worden er aan bloot gesteld
(Joegoslavië), terwijl hun persoon-
l i jkhe id nog verder on twikke ld moet
worden. Daarop is be/inning nodig:
nadenken en praten over je/elf, de
ander, godsdienst, cultuurverschil-
len, verantwoordelijkheden en taken,
goeden kwaad.
Waar kan dal heter dan in een militair
tehuis f
De doelgroep van de Geestelijk verzor-
gers in het leger bestaat niet bepaald
uit /orgelo/e, meegaande mensen.
Wat vandaag wit is kan morgen, /wart

/ i jn . Voor bet vormingswerk (het
bouwen aan mensen) / i j n betrokken-
heid, deskundigheid en goede mate-
rialen noodzakelijk.
Wij v inden dat jonge mensen in het
m i l i t a i r bedri j f onze zorg en aandacht
nodig hebben. Dit doen we door mee
te helpen bovenstaande aktiviteiten
mee te f inanc ie ren v a n u i t de op-
brengst v a n de kollekte. Ook daarin
tonen wij dat we /org voor mensen
hebben.
\'ordenaren, n laat deze mensen in mili-
taire dienst toch niet in de steek. Help
mee om ook in UW woonplaats in sep-
tember een kollekte te organiseren.
Meldt u aan als kollektant/organisa-
tor van de- kollekte van de (ie/amen-
li jke Thuis f ronten , /o toont u ook
uw zorg voor die ander.
Informatie en aanmelding bij: Dhr.
(,.W. Wahl. de Boonk 51, tel. 3081;
Dhr. J .H . Holman, Polberg 3, 7772
KT Hardenberg, tel . 05232-07179;
Bui o PIT, (leestbrugweg «.U, 2281
CH Rijswijk, tel. 070-3994170.

Moonligt swimming
Zaterdagavond l augustus a.s. zal in het Vordense zwem- en
rekreatiebad 'In de Dennen' wederom, en voor de tweede
keer dit zwemseizoen het traditionele moonlight swimming
plaats vinden. Dit zwem- en waterfestein dat tot het midder-
nachtelijk uur voortduurt bracht in de vorige uitgave van dit
evenement meer dan 500 zwemmers (sters) naar het zwem-
bad.

Ook ditmaal hoopt de organisatie
o.l.v. c hef-badmeester Martin Weste-
i ik erop, dat dit aantal weer gehaald
/al gaan worden, /eker als de weergo-
den hierbij willen meewerken, en dat
is wel een voorwaarde.
Mar t in Westerik hierover: 'Kijk het is
een buitenevenement dat valt of staat
met he( weer, maar van belang is ook
het t i jdst ip waarop je een dergelijk
evenement gaat organiseren, /oals
nu in de v a k a n t i e t i j d en veel toeris-
ten.'
Vorden is, /o laat Westerik duidelijk
weten een gemeente die haar toeris-
ten veel heeft te bieden, en een
/wembad moet daarin duide l i jk mee-
groeien, d.w./, iets brengen met soms
wat extra's, v.mdaar dit evenement.
Ook ditmaal /al het zwembassin weer
/ijn voor/ien van ondervvaterverlich-
ling, met daaromheen een sfeervolle
verlichting en aankleding.
Ook de mini-midgetgolfbaan /al
sfeervol /.ijn ve r l i ch t voor de niet-
/wemmers, terwijl bovendien het ge-
/ellig toeven zal zijn op en rondom
het restaurantteiTas bij de barbecue
en de aangelegde kampvuren, aan-
gevuld met een sfeervolle muzikale
oml i j s t ing van Radio Marconi uit
Doetinc hem.
Maar er is meer, /o /al naast het ge-
bruikelijke spelmateriaal in het fami-
liebassin er een evenement plaats
v i n d e n voorde jeugd, maar ook voor
de wat ouderen in het achterste ge-
deelte van het diepe- bassin, nl. het
spijkerbroek hangen.
Spijkerbj*&k hangen om het
kampioemichap van Vorden

Dit evenement waaivan de organisa-
tie berust bij het badpersoneel /al
veel kracht behendigheid en uithou-
dingsven^ften vragen van de deel-
nemers (SI^K).
/o /.al men via een vlot en middels
een touw /ich omhoog moeten wer-
ken, en daarna via een spijkerbroek

op een hoogte van meer dan 2 meter
boven de waterspiegel laten /akken
en de/e aan de pijpen /o lang moge-
lijk b l i jven vasthouden op l meter
boven water.
De organisatie laat weten dat de deel-
name bieraan gratis is, maar men
dient / i ch hieivooi uel de komende
week op te geven aan de kassa van het
/wembad.
Er vallen diverse prij/en te verdie-
nen, o.a. de 'In de Dennen'-wisselbo-
kaal, en elke deelnemer(ster) ont-
vangt een leuke attentie.

Het moonlight swimming zelf

Naast bet nodige vertier en ge/ellig-
heid die vooral de jeugd aanspreekt,
laat de organisatie weten dat de/e
avond een avond is voor /owel jong
als oud, maar ook voor ge/innen,
d.w./, de beschikbare ruimten in de
bassins /uilen daarop / i j n afgestemd.
Wel merkt de- organisatie op, dat dit
evenement alleen doorgang kan vin-
den bij fraai /omerweer, maar hoopt
ook op aanmeldingen van een aantal
vrijwilligers om de organisatie te hel-
pen bij de voorbereiding, de organi-
sat ie- / e l f , en daarna, en er vervolgens
iets leuks van te maken.
De entreeprijzen voor de/e avond
zijn dezelfde als die normaal gelden
als toegang tot het zwembad. Voor
nadere informatie kan men zich wen-
den tot de kassa van 'In de Dennen',
tel . 05752-1203.

Diplomazwemmen

/aterdagmorgen l augustus a.s. /al
er weer af/wemmen plaa ts vinden
voor alle/wemdiploma's in /.wem-en
rekreatiebad 'In de Denn^^fe Vor-
den. Opgave tot deelname^ffi nade-
re informatie aan de kassa van het
/wembad telefonisch bereikbaar on-
der nummer: 05752-1203.

Politievaria GROEP VORDEN

Op maandag 24 ju l i werd ingebro-
ken in een personenauto die gepar-
keerd stond op de parkeerplaats bij
kasteel Hackfort aan de Baakseweg.
l ' i l de au to werd onder andere geld,
een se heerapparaal en Deense t i jd-
schr i f ten ontvreemd.

Er komen klachten over het feit
dat mensen hun bond hun be-
hoefte laten doen op teneinen
die bestemd / i j n voor spelende
kinderen. De po l i t i e /al de ko-
mende tijd hierop extra toe/ icht
uitoefenen.

Op /aterdag 25 jul i deed een inwo-
ner van Apeldoorn aang i f t e van po-
ging tot inbraak in /ijn auto. De auto
stond lussen l l .'W en 12.15 uur ge-
parkeerd op de parkeerplaats bij kas-
teel Hackfor t .

Een inwoner van Hengelo (G.) deed
/aterdag aangifte van d i e f s t a l van / i j n
f ie t s , een grij/e herenliets merk 'Ga-
/elle', die in de nacht van vr i jdag op
/aterdag aan de Schimmeldijk door
een onbekende werd weggenomen.
De diefs ta l is gepleegd tussen 01.00
en 02.'W uur.

Op maandag 27 j u l i werd wederom
een auto-inbraak gepleegd op de
parkeerplaats van kasteel Hackfort
De inbraak vond plaats tussen l 1..10
en 12 .ÜO uur. De benadeelde is een
inwoonster van Renswoude. Uit de
auto weid ontvreemd een dames-
handtas waar in onder andere f - W O , .
een ri jbewijs en andere bescheiden.

De politie vestigt nogmaals de aan-
dacht op het feit dat geen waarde-
volle zaken of geld in de auto moe-
ten worden achtergelaten.

Agrarische fietstocht
Onder het motto 'Welkom bij boer en tuinder' wordt zater-
dag l augustus weer een open dag gehouden bij een aantal
landbouwbedrijven. Dit wordt gecombineerd met een fiets-
tocht met een lengte van 27 kilometer. De tocht voert de
deelnemers door enkele fraaie stukken natuurschoon.

De org:) l i sa t ie is in handen van de
p l a a t s e l i j k e a f d e l i n g van de N B v P ,
( ,MvI . . C B I B en ABTB. De op/et is
om 'burgers en bui tenlui ' kennis te
la ten maken met de moderne land-
bouw.

Als eerste in de- route is een pluim-
veebedrijf opgenomen, waar schar-
relkippcn worden gehouden. Vervol-
gens kan een be/oek worden ge-
b r a c h t aan een gemengd veehoude-
rij-bedrijf. De fok/eugen met biggen
kunnen door een gla/en wand wor-
den be/ichtigd, tenvijl de ligboxen-
stal voor melkkoeien is uitgerust met
een hypermoderne melkstal met on-
dermeer e lektronische melkmeting.
Ook is o]) dit bedrijf een museum in-

gericht met landbouwwerktuigen en
gereedc se happen uit vroeger t i jden.
Zij vormen een schril kontrast met de
moderne werktuigen van nu. Men
kan /ich hier onder de klanken van
een akkordeon tegoed doen aan
broodjes, melk, e t c . levens is hier
een demonstratie te /ien van de- ver-
vaardiging van Hindeloper schilder-
werk.
Als derde in de rit is te zien hoe
krachtvoer wordt veivaardigd. Ken
part icul ier molenaarsbedi i j f ' / . e t haar
poorten open om te laten /.ien hoe
de grondstoffen uit de diverse landen
worden verwerkt tot hoogwaardig
veevoer. De s ta r t van de/e agrarische
fietstocht is v a n a f het Marktplein.
Deelname is grat is ( / ie adver ten t ie ! ) .

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 3 augustus t/m

woensdag 19 augustus

DAAROM:

GROTE
LEEGVERKOOP!!

T/M A.S. ZATERDAG:

Planten en Plantenbakken

50% KORTING
Aardewerk, zijdebloemen en
zijdeplanten en alle andere

bijartikelen

25% KORTING
(bij korting geen cheques of waardebonnen)

dijh|
Zutphenseweg 5

ermon
Vorden Tel. 05752-1334

Fries Kadijkwint
boegsprietlopen
Anne Kadijk uit het Friese Makkum werd zondagmiddag
winnaar van de boegsprietwedstrijden om het open Vorden-
se kampioenschap. Geen wonder zou je haast zeggen, want
in Friesland wordt deze sport wel meer gedaan.

Het boegsprietlopen werd onder re-,
delijke publieke belangstelling ge-
houden en trok circa (>0 deelnemers,
waaronder een aantal Duitsers die
hier in de buurt stage lopen.

Het boegsprietlopen vindt /ijn oor-
sprong in de tijd van de /eilschepen.
Een boegspriet is namelijk een hou-
ten paal, die vooraan een zeilschip
uitsteekt en dat dient voor bet u i t -
houden en steunen van masttuig en
ander tuigwerk. De matro/en liepen

'daar vroeger overheen, vandaar dus
het boegsprietlopen.
Wel in het meer van de fam. (iraas-
kamp, waar de organiserende vereni-
ging Jong Celre dit spektakel organi-
seerde, was geen /eilschip aanwe/ig
en moest er dus wat anders op gevon-
den worden. In hel meer dr i j f t nl .
een vlot waaraan Han Eskes v ia een

'ingewikkelde' konstruktie een ge-
schaafde den van negen meter had
bevestigd. Kon je dus de boegspriet
overlopen, dan betekende dat de ma-
ximale a f s t a n d van negen meter.
Erik Knoef die de deelnemers aan-
kondigde en de gebeurtenissen aan
elkaar praatte, werd telkens door het
publiek overstemd, want het meren-
deel van de deelnemers haalde de
'overkant' niet en tu imelde in het wa-
ter. En een ander een nat pak te /ien
halen, wil er altijd wel in!
Uiteindelijk slaagde alleen Anne Ka-
d i jk uit Makkum erin de boegspriet
'te bedwingen' hetgeen hem het
kampioenschap van Vorden oplever-
de. Johan L'ilenreef en Jeroen de
Jonge uil Vorden kwamen beiden tot
8,5 meter. Na een herkansing weid
l ' i l en ree f tweede. Alle deelnemers
kregen de/e middag twee pogingen.

W K

U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram gebraden rundergehakt, in kleine
blokjes gesneden
4 plakjes achterham, in
reepjes gesneden
l gesnipperde ui
l stukje prei, in halve
ringen gesneden
25 gram boter
l teentje knoflook,
fijngehakt
l theelepel kerrie
l theelepel mosterd, grof
of fijn naar keuze
50 gram geraspte oude kaas
4 pistolets

Met gehakt
gevulde
pistolets

y,odal er een inkeping on t s t aa t . Vul de nu
ontstane ru imte met hot gchaktmcngücl.

Bestrooi de gevulde
pistolets met de geraspte
oude kaas en g ra tinoer de
pistolets in de oven.
Lekker met een glas w i l l e
wi jn en lom.ilons.il.uk>.

specerijen en
toe\ oeging v.n
bijvoorbeeld t
ol k o t ) . i

Tip: U k u n t de v u l l i n g
v .in de p is to le t s v . i r ieren
door gebruik te ni.iken
v.m verschillende

•orloii vleeswaren. Ook door

natenketchup, iets p indakaas

u
1
h
v

c
v .
2
v

•icling:

de boter in de koekepan smelten en Iruit

in de achterham, uitje en prei. Voeg
olgens knoflook, kerrie on mosterd toe

aal dit heel even /achljes meebakken.

; nu hel gebraden gehakt toe en bak de/e

nulen op een laag vuur mee. Laat

olgens dil mengsel afkoelen. Snijd do

>lets in do lengle tol de hel II doormidden

Tip: l ' kunt vo r de vulling v ,111 de pistolo

ook lams- ol v. rkensgehakt gebruiken.

Voedingswaarde per portie:

tnergie: » 2045 kj (490 kcal)

Eiwit: 35 gram

Vet: 28 gram

Koolhydraten: 24 gram



Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT

3SVMI
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

KANTOOR-
MEUBELS

NIEUW:

Gebruikt en b-keus,
steeds 1000 stuks

voorradig
tegen lage prijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

IN VORDEN
voor vervoer
binnen de
BEBOUWDE
KOM slechts/ 3,-
per persoon
per enkele rit.

Buiten de bebouwde kom maar wel in de GEMEENTE
VORDEN slechts ƒ 6,-per persoon per enkele rit.

TAXIBEDRIJF

A. Klein-Brinke
v.h. „Tragter"

Zutphenseweg 85,7251 DJ Vorden
Telefoon 05752-1256/3572, Telefax 05752-1256

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

TE KOOP:

Grote Houten
Parasols
a 280 / 300 / 350. vanaf

Bijpassende
Parasolvoeten

199.-

EXTRA ZWAAR
vanaf . 39.-
BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo -• Tel. 05753-2139

ansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-s 05750-22816 BOVAB

HONDERDENf EN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweo 4 Vorden - Tel. 05752-3228

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 31 juli 1992 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage liggen de door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij hun besluiten d.d. 14 juli
1992, no. RG92.32865 en 17 juli 1992, no.
RG92.39014 onherroepelijk goedgekeurde bestem-
mingsplannen 'Kranenburg 1991, nr. 1' en 'Medler-
school 1991'.

Het eerstgenoemde plan heeft betrekking op wijziging
van de bestemming van de voormalige school in Kra-
nenburg in een woonbestemming.
Het tweede plan heeft betrekking op wijziging van de
bestemming van de voormalige school in Medler in
een bestemming 'Ambachtsbedrijf' met de mogelijk-
heid om hierin een dienstwoning te realiseren.

Vorden, 30 juli 1992
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

KEURSLAGER Proef de
Spaanse sfeer

in onze Chorizo
Nauwelijks staat de racefiets weer in de schuur of
daar gaan de Olympische zomerspelen van start.
Gelukkig zorgt de Keurslager voor het nodige even-
wicht in de keuken: spaanse chorizo als hapje bij de

buis en een gehaktbal bij de warme maaltijd!

RUNDERGEHAKT

545
•

GEGRILLDE
KIPFILET

100 gram 229

vleeswarenspecial

ZWEEDSE
KRUIDEN-
ROLLADE

100 gram 1.95

SPECIAL
KATEN

VARKENS-
HAASJE

100 gram

95
mals varkens-

haasje in plakjes
katenspek

15 a 20 min.
zachtjes braden

pittig gekruid en
gebraden mager spek

donderdag

500 gram

GEPANEERDE
SCHNITZELS

7,49

Aanbiedingen geldig van 30/7 t/m 1/8

Zie ook dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

ATTENTIE!
Steeds voorradig ca. 300

eéthoek- en
keukenstoelen
met bijp. tafels

tegen bodemprijzen.

KUIJK'S
MEUBELBEURS

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

WELKOM BIJ BOER EN TUINDER

Doe mee aan de

Agrarische Fietstocht
op l augustus a.s.

Start tussen 10.00 en 12.00 uur
op het Marktplein te Vorden.

Bezoek aan:
— een pluimveehedrijf met automatisch

cicrinpakstation
— gemengd veeteeltbedrijf annex landbouw-

museum
(gelegenheid tot lunch, accordeonmu/.iek,
demonstratie Hindelopener-schilderwerk)

— veevoederfabriek (gevestigd in molen)

U fietst 27 kilometer langs de mooiste plekjes van
Vorden! (deelname gratis)

Organisatie: NBvP, CBTB, ABTB, GMvL afd. Vorden.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ESSENTIO
TAIFUN
PASSPORT
FRAPP

heren

PULLOVERS

OVERHEMDEN k/m

KATOENEN
PANTALONS

DIVERSE JACKS

1

PRIJS

alle laatste

ZOMERROKKEN
BLOUSES k/m
PAKJES
JAPONNEN
JACKS
DIV. MANTELS
BERMUDA'S

doe nu uw voordeel

Modecentrum

Dorpsstraat 22 RUURLO Tel. 05735-1438


