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Raad besloot om
onderhoud openbaar groen
uit te besteden aan Delta
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond na een langdurige discussie besloten om het onder-
houd van openbaar groen op te dragen aan Delta Groenbouw. Hiervoor werd een bedrag van f 107.612,-
beschikbaar gesteld. Dit wordt dan een kontrakt van driejaar, die na eenjaar beëindigd kan worden wan-
neer de gemeente geen overeenstemming kan bereiken met Delta indien de aanneemsom aangepast moet
worden.

Nu kan het zijn dat er t.z.t. nog ver-
zoek om een aanvullend krediet bij de
raad op tafel komt aangezien met na-
me mevr. Aartsen-den Harder(CDA)
en de heer W. Voortman (PvdA) gaar-
ne zouden zien dat de onkruidbestrij-
ding op een mechanische wijze zal ge-
schieden in plaats van op een chemi-
sche wijze. Mechanische bestrijding
kost nl. zo'n 7500 gulden meer.
In de raadscommissie voor openbare
werken verweet de heer Brandenbarg
(VVD) Delta vorige week onzorgvul-
dig calculeren aangezien 't zelfde pak-
ket van werkzaamheden vergeleken
met vorig jaar nu 39.000 gulden goed-
koper uitgevoerd zou kunnen wor-
den.
Delta deelde de raadsleden evenwel

deze middag mede dat verschillende
werkzaamheden thans uit het pakket
zijn gehaald zoals bijvoorbeeld het
uitmaaien van de gracht, vuil ruimen
in beken en sloten, het verschil in het
bestrijden van onkruid e.d.

Voor de aanvang van de raad kregen
de raadsleden opnieuw een schrijven
van Delta overhandigd met een cor-
rektie op de brief van 's middags aan-
zien in deze eerste brief nogal wat re-
kenfouten zaten! Dit deed de heer M.
G roen (VVD7 opmerken dat Delta nu
niet bepaald u i tb l ink t in helderheid.
Zowel het college als de raad wensten
niet verder op de inhoud van het
schrijven van Delta in te gaan, aange-
zien de tijd voor bestudering ontbrak.

Opnieuw mevr. Aartsen (CDA) en de
heer Voortman (PvdA) zetten toch de
nodige vraatekens bij de "Weggeval-
len" werkzaamheden. Hoe gaat dat
gebeuren? Door wie, of helemaal
niet? Vragen waarop het college thans
geen antwoord kon geven.
Het antwoord hangt mede af van een
gesprek dat wethouder Mr. Slingen-
berg (VVD) op verzoek van de raad zo
spoedig mogelijk met de direktie van
Delta zal gaan voeren.
De wethouder was het met mevr.
Aartsen eens dat het voorstel over het
uitbesteden van openbaar groen in
een te laat t i jdstip aan de raad is gepre-
senteerd. "Volgend jaar zullen we dit
in september aan u voorleggen", aldus
de heer Slingenberg die terloops me-

Gemeentenieuws
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S . ( K ) lot 12.30 u u r en v r i jdagvan 13.30 tot 17.00 uur . S p r e e k u u r burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afstak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M. A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens a f sp raak . (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
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1. Wet op de
Stads- en dorpsvernieuwing

Voor activiteiten op het terrein van de
stads- err dorpsvernieuwing ontvangt
de gemeente Vorden jaarlijks een bij-
drage van de provincie.
Om die bijdrage te verkrijgen wordt
een zgn. meerjarenplan stads- en
dorpsvernieuwing opgesteld, dat tel-
kenjare weer wordt bijgesteld.
Laatstelijk in de vergadering van fe-
bruari 1986 heeft de gemeenteraad
het meerjarenplan bijgesteld.
Op basis van de daarin genoemde acti-
viteiten kan Vorden voor 1987 reke-
nen op een bijdrage van in totaal
f202.800,-.
De verdeling van dat bedrag moet
vooraf door de raad weer worden vast-
gesteld.
Eigenli jk kan de verdeling worden
gesplitst in:
a. rechtstreeks aan de direct betrokke-
nen door te geven bijdragen in de
vorm van subsidies op grond van de
gemeentelijke subsidie-verordening
(b.v. woningverbetering).
b. gemeentelijke act ivi tei ten op het
gebied van de stads- en dorpsvernieu-
wing (zoals b.v. woningbouw op het
coöperatie-terrein).
Voor 1987 heeft de gemeenteraad de
gelden verdeeld als aangegeven in de
advertent ie elders in dit blad. Dit bete-
kent b.v. dat voor woningverbetering
van door de eigenaar bewoonde wo-
ningen (huurwoningen vallen niet on-
der deze regeling) subsidies gehono-
reerd kunnen worden tot een bedrag
van maximaal f75.000,-.
Welke van de onder "gemeentelijke
act ivi te i ten" genoemde projecten ook
daadwerkelijk (geheel of gedeeltelijk)
in 1987 /uilen/kunnen worden uitge-
voerd kan op dit moment nog niet
concreet worden aangegeven. De ge-
meenteraad zal daarover in de loop
van het jaar per ac t iv i t e i t nog een na-
der besluit moeten nemen.
Het bedrag dat resteert voor de ge-
meenteljke ac t iv i te i ten is in ieder ge-
val onvoldoende.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heet t genomen. H ieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-

leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 9 december 1986
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan autobedrijf Klein Brinke, v/h
Tragter, Zutphenseweg 85, voor het
bouwen van een benzinestationluifel
en een kiosk;
2. Aan Ter Steege's Ontwikkelingsmij.
B.V., Nijverheidsstraat 39 te Rijssen,
voor het bouwen van 14 woningen
aan de Doeschot 5 tot en met 11 one-
ven en 6 tot en met 32 even;
3. Aan Jansens M e taal ware n, indu-
strieweg l voor het vergroten van een
fabriek.

3. Wegwerken achterstallig onderhoud
kleinschalige landschapselementen

Met subsidies van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
van de provincie Gelderland wordt
thans het achterstallig onderhoud aan
kleinschalige landschapselementen in
de gemeente Vorden weggewerkt.
Hierover hebben reeds eerder mede-
delingen in deze rubriek gestaan. Bu-
reau Nieuwland te Wageningen, de
Grontmij en de gemeente Vorden
werken bij dit projekt nauw samen.

Het wegwerken van het achterstallig
onderhoud geschiedt geheel op basis
van vri jwil l igheid en zonder kosten
voor de eigenaar. Zo kan onder meer
vervangende beplanting aangebracht
worden en worden functionele afras-
teringen, indien nodig, hersteld of ver-
vangen. Er wordt begonnen in het
westelijk deel van de gemeente.

De eigenaren die in aanmerking ko-
men voor het wegwerken van het ach-
terstallig onderhoud zijn inmiddels
/oveel mogelijk persoonlijk bena-
derd. Mocht dit niet het geval zijn en
denkt u in aanmerking te komen voor
het wegwerken van het achterstal l ig
onderhoud dan kunt u dit kenbaar
maken bij bureau N ieuwland te Wage-
ningen, tel. 08370-21711. U kunt daar
vragen naar de heer Punt.

»T
5 december a.s. (eer-

ste Kerstdag) wordt er geen huisvuil
opgehaald. Dit zal op zaterdag 27 de-
cember gebeuren.
Op donderdag l januari a.s. (nieuw-
jaarsdag) zal er eveneens geen huis-
vuil opgehaald worden. Dit gebeurt
dan weer op donderdag 8 januari 1987.

5. Openstelling gemeentehuis
De openstelling van het gemeente-
huis is, zoals bekend, 's morgens van
8.00 tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag
van 1230 tot 17.00 uur. Deze middag
openstelling zal met ingang van l janua-
ri 1987 worden verschoven naar de
woensdagmiddag. De tyden b l i jven ge-
lijk.
Op vrijdag 2 januari zal het gemeente-
huis, afd. bevolking en burgerlijke
stand, geopend zijn van 9.00 tot 12.00
uur. Uitsluitend de zij-ingang zal dan
geopend zijn. Voor het overige is het
gemeentehuis op vrijdag 2 januari ge-
sloten.

6. Provinciaal plan voor de
verwydering van afvalstoffen

Tot en met 9 februari 1987 ligt ter ge-
meentesecretarie ter inzage het door
Gedeputeerde Staten vastgestelde
ontwerp-plan voor de verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen, grof
huisvui l en daarmee te vergelijken be-
drijfsafvalstoffen en afvalstoffen van
bouwen en slopen.
Tot en met 9 februari 1987 kunnen te-
gen het plan bezwaren worden inge-
diend bij Provinciale Staten van Gel-
derland, postbus 9090, 6800 GX Arn-
hem. De bezwaren moeten gemoti-
veerd zijn.
Op dinsdag 13 januari 1987 om 20.00
uur zal in het Huis der Provincie,
Markt 11 te Arnhem, een openbare
vergadering worden gehouden, waar
mondelinge bezwaren tegen het ont-
werp-plan gemaakt kunnen worden.

7. Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 5 januar i a.s. houdt het
gemeentebestuur nieuwjaarsreceptie.
Aanvang 20.00 uur in het gemeente
huis kasteel Vorden.

8. Tydeiyke verkeersmaatregelen
In verband met de op 20 december a.s.
te houden Kerstmarkt zal het markt-
plein van 11.00 tot 19.00 uur of zoveel
korter of langer als noodzakelijk is,
voor alle verkeer, behalve voetgan-
gers, afgesloten worden.

dedeelde dat er uit de particuliere sck-
tor ook een prima offerte bij het colle-
ge voor het onderhouden van open-
baar groen was binnengekomen.
"Wij hebben uit sociaal oogpunt de
hand aan Delta gereikt", aldus de heer
Slingenberg.
Voor mevr. Aartsen (CDA) aanleiding
om voor te stellen t.z.t. te bediscussië-
ren hoe het nu verder moet met wat zij
noemde "de bevorderingsplicht" op
langere termijn.
Zij kreeg van Burg. Vunderink de toe-
zegging dat deze discussie er zal ko-
men.
De heer Voortman (PvdA) tenslotte
was blij van wethouder Slingenberg te
vernemen dat Delta Groenbouw de
Algemene Begraafplaats prachtig on-
derhoudt.

Veel belangstelling
open dagen
't Beeckland
Voor de zgn. open dagen die de Chris-
telijke School voor LHNO 't Beeck-
land de afgelopen dagen hield be-
stond een grote belangstelling. Over-
dag kwamen er zo'n 250 leerlingen
van de basisscholen uit Vorden en de
regio een kijkje nemen. Uiteraard
hoopt het schoolbestuur dat een groot
aantal van hen t.z.t. ook daadwerkelijk
deze school zal gaan bezoeken. Ook 's
avonds was het in Beeckland gezellig
druk. Veel belangstelling van ouders
en leerlingen.

De leerlingen van de school zelf kon-
den deze dagen belist niet mlHe ar-
men over elkaar zitten. Er wJ^olop
werk "in de winkel". Zo verzorgden de
leerlingen van de 3e en 4e klas oen
modeshow. Met behulp van de lerares
waren de kleren door de le^tngen
zelf ontworpen. Ook werder^Bpan-
nenkoeken gebakken, er werden
proefwerken gemaakt, kortom één en
al bedrijvigheid.
Tevens werd er uitgebreid aandacht
geschonken aan de verschillende exa-
menniveau's, terwijl bezoekers ook
een goed beeld kregen over diverse
vervolgopleidingen.

Concordia
Het bestuur van de Vordense muziek-
vereniging "Concordia" was er begin
vorige week al heilig van overtuigd dat
de oliebollenaktie van jonstleden za-
terdag zou slagen. Men had van de
mogelijke opbrengst alvast een "me-
lofoon" (een soort hoorn) aange-
schaft. Wel de rekening kan betaald
worden want de 7000 oliebollen wer-
den als broodjes over de toonbank aan
de man gebracht. Concordia heeft nu
twee van deze melofoons. Het streven
is om er in de toekomst zeven aan te
schaffen.

Agrarisch Jongeren
Kontakt
De agrarische jongerencommissie
van Jong Gelre organiseerde een
avond waarbij allerhand mestproble-
men aan de orde kwamen. De AJK
had hiertoe ook de leden van de
ABTB; CBTB en de GMvL uitgeno-
digd. De belangstelling in het dorps-
centrum had beter gekund. In totaal
kwamen zo'n 35 personen horen wat
de heer Marsman, specialist "Bodem
en Bemesting" van het consulent-
schap voor de rundveehouderij te
Doetinchem, zoal te vertellen had.

De heer Marsman spitste zijn betoog
toe op de bouw van mestsilo's. De ver-
schillende types die er zijn. Houten si-
lo's, beton, metaal e.d. Hij gaf hierbij
over de voor- en nadelen van de ver-
schillende soorten. Verder kwamen er
onderwerpen als subsidiemogelijkhe-
den voor vergroting van mestopslag
aan de orde.

Tussen de bedrijven door konden de
aanwezigen vragen stellen. Na afloop
bracht de voorzitter van het A.J.K. be-
stuur Antwan Havekes de heer Mars-
man dank voor de uitleg. H ij overhan-
digde hem een stuk kaas.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Spelletjesavond kapel
"De WUdenborch"
De bewoners van het buurtschap Wil-
denborch kunnen vrijdagavond 19 de-
cember in de Kapel terecht waar die
avond gezellige spelletjes worden ge-
houden zoals sjoelen, pijltjes werpen
e.d. De prijzen bestaan uit krentebro-
den, taarten, speculaas en allerhande
andere lekkernijen.

Mutaties
oranjecommissie
WUdenborch
Tijdens een nabespreking van de
Oranjefeesten heeft de Oranjecom-
missie in de WUdenborch tevens af-
scheid genomen van Fryda te Lindert
en Stien Brinkerhof. Beide dames
hebben vele jaren in deze commissie
zitting gehad. Zij zullen worden opge-
volgd door Diny Staring en Miny
Smeenk. Voorts zal Mien van de Ka-
mer in de toekomst deel uitmaken
van de Oranjecommissie. Diny van
Ark zal zitting gaan nemen in het be-
stuur van de Oranjevereniging.

Kerstsamenzang
Raad van Kerken
Het is bijna Kerstmis. We horen al veel
kerstmuziek op radio en televisie. In
Vorden kunnen we zelf ook met el-
kaar zingen en luisteren naar drie ko-
ren. In de "Dorpskerk" a.s. zaterdaga-
vond 20 december. Het "Mannen-
koor", het "Dameskoor" en het R.K.
Jongerenkoor "Onverwacht Genoe-
gen" geven hun medewerking.

Dit samen zijn wordt georganiseerd
door de Raad van Kerken. Het is een
Kerstsamenzang dus geen kerkdienst.
Komt U ook? We wensen U ee.n fijne
avond.

GEBOREN: Sanne Roseboom.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: C.B. Meijerman en M.A.
Udink. F. Peppelinkhausen en M.M.
Lenting.
OVERLEDEN: Geen

R.K K E R K K R A N E N B U R G
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
/.aterdag 17.30 uur Eucharist ieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 december 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, doopviering.

GEREE. KERK VORDEN
Zondag 21 december 10.00 uur ds. Tj.Zui-
dema van Apeldoorn. 19.00 uur ds. G.A.
Westerveld.

WEEKENDDIENST HUISARTS
20 en 21 december dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 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 20 december 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
20 en 21 december J.A. Boom, Ruurlo. Tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE-DEKJE
Bellen voor 9 uur in de maand december
mevr. Gille, tel. 2151.
Januar i mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Bellen
voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP'
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwij' -
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIE RENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



FAM. J.HUITINK
Dorpsstraat 17, Vorden.
Telefoon 1617

Aanbiedingen geldig do 18 dec. t/m wo. 24 dec.

SOORTEN
VERSE

RAUWKOST

wensen

Prettige
rstdagen

NNIND/MOLENB/1KKERS

Viert dit jaar een heerlijke Kerst
met specialiteiten van de Warme Bakker

WIJ BAKKEN VOOR U:

exclusief lekker

Krenten of rozijnenbrood met spijs
Roomboter amandelkerstkransen
Tulband; Puddingen
Taarten en gebak enz. enz.

WILT U VROEG BESTELLEN? EVEN BELLEN TEL 1373

WARME BAKKER
©PLAAT
BAKT HET VOOR U.

-kaft?

Waarom een ouderwets met touw
opgerolde rollade? Zodat het kro-
kante korstje eraan blijft als u 'm
aansnijdt!

Varkensfiletrollade
Half om half rollade
Runder Lende rollade
met een randje of mager
Ons rundvlees een klasse apart

Fijne entre cöte
haas- of kogelbiefstuk
Peper steaks
Staartstuk; Rosbief; Lende
Fijn Vordens Varkensvlees

Varkens oesters;
Schnitzels (div. soorten);
Varkenshaasjes; Koteletten;
Varkensmuisje;
Varkens f ricandeau.

slagerij„—^——.0^^_^4r.

Een jaar vliegt voorbij; het is bijna weer kerstmis. En wat zullen we dit jaar doen met
het Kerstdiner? Gaan we gourmetten of toch fonduen? Of nemen we een varkensrol-
lade of runderrollade of tóch een half om half. Met een randje of helemaal mager?
Of toch iets anders dit jaar. E r is keuze genoeg in rund-, varkens-, kalfs-of lamsvlees.
Ook kip en kalkoen. Helemaal klaargemaakt naar uw wensen. Lekker pittig gekruid of
helemaal zoutloos.
Dit weekend hebben wij al een keur van specialiteiten in de toonbank, zodat u makke-
lijk uw keuze kunt maken. Wilt u a.u.b. op tijd bestellen? Dan kunnen wij elke be-
stelling met alle zorg en aandacht klaar maken. Voor de vroege vogels onder u:
woensdag 24 december zijn we al om half 8 open!

Wij wensen U allemaal fijne en vredige kerstdagen toe.
JAN EN NEL EN MEDEWERKERS

Specialiteiten:
Pampa schijven; Cordon Bleu;
Gevulde Varkenshaas;
Saucijzen broodjes;
Gevulde Varkensf ilet.
Hollands Lamsvlees;
Lamskarbonades; lamsbout;
Kalfsvlees kalfsoesters, kalfssnitzels,
kalfsbiefstuk, kalfskoteletten, kalfs entrecöte.

Fijne vleeswaren uit eigen
worstmakerij; div. soorten paté,
salades en sauzen.

slagerij jan rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TElf FOON1470



DANKBETUIGING.

Ook vanuit Vorden hebben we
veel medeleven ondervonden
na het plotseling overlijden van
onze lieve, zorgzame vrouw en
moeder

ANNIE KNOEF-LETTINK

Wij danken U hier hartelijk
voor.

Herman Knoef
Dick, René, Annelies

December 1986
Sterkerstraat 23
7481 JV Haaksbergen.

Lieve mensen,
Wij willen jullie allen hartelijk
bedanken voor de kleding,
speelgoed, meubels... en hulp
die we hebben ontvangen tij-
dens en na de brand op de Hei-
derboom!!
Fijne feestdagen en een gezond
nieuwjaar gewenst door ons al-
lemaal.

Paul, Denise, Thelma,
Stephan, Femke en Torn

Becker, Heldersboomdijk 2,
7251 NR Vorden.

Te koop: oud Harmonium.
Tel. 05752-2187.

AFWEZIG
DR. H AAS
maandag 29 en dinsdag
30 december.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter A t/m K kun-
nen zich wenden tot dr. Vane-
ker, Zutphenseweg 62, tel.
2432.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter L t/m Z kun-
nen zich wenden tot dr. Ster-
ringa. Schoolstraat 9, tel.
1255.

HSV DE SNOEKBAARS
Afhalen vergunningen op
1 9 decembervan 18.00-20.00
uur en 20 december van
10.00-12.00 uur bij de sporthal
aan het Jebbmk.

Te koop: grote sortering
KERSTBOMEN.
Boomkwekerij M.G. Spiege-
lenberg B.V., Ruurloseweg 26,
tel. 1464.

geboren op 13 december 1986

Lidwien
Heersink

de hartstikke gelukkige
ouders zijn

beppie en jim heersink
zutphenseweg 21 - vorden

Voor de vele blijken van medeleven, welke wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze
zorgzame vader en opa

AJ.ZWEVERINK

zeggen wij U oprechte dank.

Hengelo (Gld.), dec. 1986
Ruurloseweg 84.

Uit aller naam:
H.Zweverink-Olthof

Onderlinge Waarborg. Mij. Vorden

Wenst U

Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1987

Kantoor: Rijksstraatweg 36
Warnsveld.
Telefoon 26222

Kerstviering
"Het Hoge", School met de Bijbel
te Vorden

Vrijdag 19 december a.s. willen
we met alle kinderen van school
het

Kerstfeest
vieren in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.30 uur.
Belangstellenden zijn van
harte welkom.

CHINEES - VORDEN
TAO - SING
DORPSSTRAAT 28 -TELEFOON 05752-1905

Ie Kerstdag, 2e Kerstdag en
N ieuwjaarsdag

OPEN
Kerstmenu
p.p. (min. 2 pers.)

U kunt ook a la carte bestellen.

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat de avondopenstelling in de week
van

22 l/m 26 december i.v.m. Kerst

komt te vervallen
De gezamenlijke banken
van Vorden

Wij zijn

GESLOTEN
op zaterdag 27 december a.s.

Bakkerij van Asselt
Bakkerij Oplaat

Banketbakkerij Wiekart
't Winkeltje Schurink
Slagerij Rodenburg
Slagerij Vlogman

Te koop: schouwmodel gas-
haard + gevelkachel.
Tel. 05450-3934.

Te koop: bijenwas en onbe-
spoten comsumptie aard-
appelen.

RLE,
veldseweg 2, tel. 6865

fc/fWST U GEZf<Sr/VDF
'KI G E L U K K I G A; l EO»*'7AAR_

Te koop: gedroogde walno-
ten.
GJnEGEUNK,
HWfeloseweg 16, Vorden.

Wij wensen iedereen

prettige Kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 1987

A.G. SCHURINK + MEDEWERKERS

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

VERSIERD!

zwarte tricot rok
en schootjesblouse
uit de feestcollectie
rok 99,-blouse 99,-
enjurk 149,-

mode

U weet toch dat we de dag voor
en oudejaarsdag weer verse
warme oliebollen en ap-
pelbeignets bakken.
Restaurant - (iri/l

„De Rotonde"
Kerkstraat 3 - Vorden.
Tel. 05752-1519

LEGO
BAZAR SUETERS

Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

b'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Bestel bij ons voor de feestdagen een

SALADE OF IJSTAART
Woensdag 24 december en woensdag 31 december

GEOPEND tot 19.00 uur
1ste Kerstdag, 2de Kerstdag en Nieuwjaarsdag

GESLOTEN

POELIER
HOFFMAN

Kiprollade Perkg

perkg

Hazeruggen
Wij staan woensdagmorgen op de Kerstmarkt
in Hengelo Gld.

QO M VAUWIIDI
/̂ JLs^^
„̂..jOtr̂  2 kerststerren

Cy*O ^er stu'c
^^ r̂̂ ^F Cyclaam per stuk
^^ 2 stuks voor

verschillende kleuren
Kerststukje
Hyachinten 4 stuks
Oase broden 3 voor
5 rondjes voor
Alles voor de doe het zelvers.

10,-
5,75
6-

10-

5,75
4,75
4,50
1,50

r§-i • • • • ••flBiii'.'?'de \ immenee M
RESTAURANT&C A K K H

Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

Live optreden pianist-entertainer
voor jong en oud

PIANO
PAUL
zaterdag 20 december a.s.

aanvang 21.00 uur

JE PROEFT *
PROEFTU

heeft weer aan alles placht ulbanda . „^
Kerstkranscn. Vmgom de beste kwaliteit

bi j uw l - e l i t e Bakker .

ECHT..jKl'K()mT!

Zutphenseweg 18, Vorden. Tel. 1384



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

0 p de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 19-
12-1986 op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van
1 3.30 tot 1 6.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van Vormec BV,
Enkweg 1 5a, 7251 EV Vorden om een nieuwe, de gehe-
le inrichting omvattende vergunning vooreen inrichting
voor import en groothandel van landbouwmachines,
waarin o.m. laad- en losaktiviteiten, alsmede kleine on-
derhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Datum
verzoek 21 november 1986. Adres van de inrichting
Enkweg 1 5a, kadastraal gemeente Vorden, sectie K,
nummer 4500.
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunning kunnen door een ieder gedurende een maand
na de dagtekening van deze kennisgeving SCHRIFTE-
LIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De in-
gekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage ge-
legd.
Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bif ge-
machtigde BEZWAREN inbrengen op een openbare zit-
ting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedach-
tenwisseling te houden op woensdag 7 januari 1 987 om
10.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Datum: 1 9 december 1986
B urgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 42.

een dakgoot vernieuwen

kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootreparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Ga Heest raat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

erkend gas- en watertechnisch
installateur ""Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

GE Ml N
VORDEilM

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 24/27 november
1986 heeft besloten tot verdeling van de voor 1987 te
verwachten bijdrage in het kader van de stads- en
dorpsvernieuwing, en wel als volgt:
a. woningverbetering (hoofdstuk 2 subsidieverorde-
ning) f75.000,-
b. monumenten en herstel rieten daken (hoofdstuk 3)
f40.000,-
c. midden en kleinbedrijf (hoofdstuk 4) f 0,-
d. overige steun (hoofdstuk 5) f 0,-
e. gemeentelijke activiteiten in het kader van de stads-
en dorpsvernieuwing, w.o.: doorgaande weg; Komvon-
derlaan; Pr. Bernhardweg; Bomenplan; diverse onder-
zoeken; het resterende bedrag, te weten: f 87.800,-

Vorden, 19 december 1 986.
De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
raad van de gemeente Vorden in zijn vergadering van
24/27 november de gewijzigde "Verordening op de
Winkelsluiting" (tot regeling van de veertien dagen vrij-
stelling) heeft vastgesteld.
Deze verordening, die in werking treedt op de dag vol-
gende op die van afkondiging, ligt vanaf heden gedu-
rende drie maanden voor een iederter lezing ter secreta-
rie, afd. Algemene Zaken, en is ter betaling der kosten
algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 1 8 december 1986
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

A.N.Ê.O.
Vrijdag 19 december

oprichtiim afd. Vorden
van de algemene nederlandse bond
voor ouderen.
Aanvang 14.00 uur - Dorpscentrum
Koffie gratis.

Zaterdag 27 december

klaverjasavond
met mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur.

Café-Restaurant

De Boggelaar
Vordenseweg 32, Warnsveld. Tel. 05752-1426

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Kerstbakjes
voor leuke prijsjes

Kerstbomen
met of zonder kluit

22, 23 en 24 december
bezorgen wij gratis
in heel Vorden.

B/oemsferleunst

J W l l HKINk
- ' 1436

ieüerberg"

Kerstplaat
Vordens Mannenkoor

Verkrijgbaar bij:

Foto Dolphijn
Kerkstraat - Vorden

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

NIEUW AARDAPPEL-
GROENTE EN
FRUITHANDEL

FRED
ZELDENTHUIS
MEIDOORNLAAN 18 DIEREN
TELEFOON 08330 27220

KERSVERS BIJ U THUIS OOK BIJ U
IN DE STRAAT

LET OP DE BEL!

AAN DE INWONERS VAN VORDEN!!!!!
WIJ KOMEN ELKE MAANDAG BIJ U IN DE STRAAT!!''

SPECIALE AANBIEDING:

Champignons
1 kilo

Witlof
1 kilo

Grote goud rei netten
2 kilo

3,98

1,49

1,98

Dorpsstraat 1 O - Vorden

AGENDA
Dinsdag 30 december

klaverjasavond
1 ste Kerstdag zijn wij gesloten

2de Kerstdag geopend
Eenvoudig doch oer-degelijk eten met de Kerst, bijv:

soep, warme toast + boter
Kogelbiefstuk + champ./uien

2 soorten aard. / 5 soorten groenten
dame blanche (ijs met warme chocoladesaus)

29,-
Kindermenu f 12,50

Maar U bent deze dagen ook van harte welkom voor
het nuttigen van een hamburger of pannekoek.

RESERVERING MOGELIJK

Oudejaarsdag:
organiseert biljartver. "De Herberg" diverse aktivitei-

ten, zoals:
potbiljarten, ballerobiljarten, spijkerslaan,

voetbalspeltoernooi enz.

NIEUWJAARSDAG GESLOTEN

Vrijdagavond 9 januari 1987
vanaf ca. 22.00 uur speelt in het café

"DE OLD IEZER
JAZZBAND"

Entree f 5,- (kaarten vanaf 1 jan. in voorverkoop)

Vrijdagavond 20 februari 1987
(i.v.m. reserveringen op de zaterdagavonden houden

wij deze avond dit keer op een vrijdag)

Op veelvuldig verzoek:

DANS- EN
SHOWAVOND

m.m.v. orkest "De Midways"
Hypnotiseur en fakir

tl MADRAHAS J H
Entree f 12,50

inkl. koffie en een aantal hartige hapjes.

KAARTEN VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR

Wij wensen iedereen
Prettige feestdagen
en een gezond 1987

HANNIE EN COR TEN BARGE

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

alle
en Jassen

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
b'| U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

interieuradviseur

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

Café-Restaurant

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 18 december 1986

48e jaargang n r. 38

VORDEN GEHEEL IN KERSTSFEER

Zaterdag 20 december
Kerstmarkt met vele attrakties

Wie momenteel V orden binnenrijdt, fietst of wandelt, treft in 't centrum een typisch Kerstsfeertje. De Vor-
dense ondernemersvereniging is de afgelopen dagen druk in de weer geweest met het plaatsen van Kerst-
bomen. In totaal zijn er 120 stuks verlichte bomen geplaatst. Het initiatie f van de Vordense ondernemers is
twee jaar geleden ontstaan. Toen is men op voorzichtige wijze begonnen met het plaatsen van een aantal
Kerstbomen.

De plaatselijke bevolking heelt deze
spontane aktie zeer gewaardeerd.
Voorzitter W i m Polman van de plaat-
selijke ondernemersvereniging: "Die
positieve reakties hebben ons erg
goed gedaan Het /.ijn niet alleen de
120 bomen die wij nu geplaatst heb- ,
ben, er zijn ook veel particulieren die
op eigener beweging een boom voor
hun huis geplaatst hebben. Wij willen
er in de toekomst nog meer een echt
Vordens gebeuren van maken. We be-
perken ons dan niet alleen tot de kom,
nee het gehele dorp willen we in deze
Kerstaktie betrekken", zo zegt Wim
Polman enthousiast.
Ook is deze Vordense ondernemer
zeer ingenomen over de inbreng van
de jeugd. Zegt hij: "Neem nou de jon-
gens en meisjes van de jeugdsoos 't
Stampertje. Niet alleen hebben zij bij
hun eigen home een grote Kerstboom
neerge/et; zij hebben ook aangebo-
den de grote Kerstklok te versieren.
Voor deze Kerstklok, aangeboden
door de firma Barendsen, heeft men
een plaatsje gevonden op het grasveld
nabij de Ned. Hervormde Kerk.

Verlichting
De Kerstbomen die vorig jaar in het
dorp geplaatst zijn werden van ver-
lichting voorzien door de Stuurgroep
"Mensen zonde werk". Wim Polman:
"Als winke l i e r heb je het in deze we-
ken toch al druk genoeg en we waren
maar wat blij dat deze Stuurgroep dit
werk voor ons opknapte. Gelukkig
voor ons toonde badmintonclub
"Flash" zich bereid voor de verlichting
te zorgen.
Wij als ondernemersvereniging uit de
brand en "Flash" blij dat ze de clubkas
konden spekken, want uiteraard be-
taalden wij deze vereniging voor het
werk", aldus Polman.

Kerstmarkt
Zaterdag 20 december wordt er op het
marktp le in een wel zeer speciale
Kerstmarkt gehouden. Het publiek
treft daar zo'n 18 kraampjes aan met
een /eer breed assortiment variërend
van mode, kuns tn i jverhe id , etenswa-
ren, alles op gebied van de kcrstattri-
buten en niet te vergeten de "Glüh-
wein". De padvinders van de David
Allbrdgroep zorgt ervoor dat het pu-
bliek onder alle omstandigheden deze
Kerstmarkt kan bezoeken, want zij
leggen een enorm houtvuur aan.

Muziek en dans
De Vordense ondernemersvereniging
heeft een groot aantal plaatseli jke ver-
enigingen bereid gevonden haar me-
dewerking aan deze Kerstmarkt te ge-

ven die 's morgens om 11.00 uur be-
gint en die zal duren tot rond 18.00
uur.

Het "culturele programma" ziet er als
volgt uit: van 11.00-13.30 uur draaior-
gelmuziek; van 13.30 tot 14.00 uur op-
treden van de muziekvereiging "Sur-
sumCorda"; van 14.00-14.30 uur Mid-
winterhoornblazers; 14.30-15.00 uur
zangkoor "Interchrist"; 15.00-15.30
uur Vordens dameskoor; 15.30-16.00
uur optreden Vordens mannenkoor;
16.30-17.00 uur optreden van "De
Knupduukskes"; 17.00-17.15 uu rMid-
winterhoornblazers; 17.15-17.45 uur
optreden van de muziekvereniging
"Concordia".

Tussen de bedrijven door zal de Kerst-
man ook zijn opwachting op de Kerst-
markt maken.

BoerenkocQiet worst l
Als klapstuk van deze markt kan het
publiek zich tegoed doen aan een flink
bord boerenkool met worst. Vanaf he-
den in de winkels, maar ook op zater-
dag op de markt kan men tegen beta-
ling van f 2,50 een bon krijgen die
recht geeft op deze speciale boeren-
koolmaaltijd.
"Een maaltijd ver onder de kostprijs,
maar we willen gewoon eens zien of
dit aanslaat. Wij gaan er vanuit dat we
zo'n drie-honderd mensen "aan tafel"
krijgen", aldus Polman.

Commissie Sport en Welzijn
'voelt' mee met Sparta
De commissie "Sport en Welzyn" kon woensdagavond tijdens haar
openbare vergadering niets anders doen dan het college te adviseren
om het beroepschrift van de gymnastiekvereniging "Sparta" onge-
grond te verklaren aangezien de verordening juist is toegepast.

"Sparta" was nl. in beroep gegaan te-
gen een korting van 7,61 procent op
het uit te keren subsidiebedrag. Vol-
gens de normbcrekening zou "Sparta"
een subsidie van f10.663,- ontvangen.
In de huidige subsidieverordening
wordt de zelfwerkzaamheid van vere-
nigingen buiten beschouwing gelaten.
Het zgn. "Herleid tekort" bedroeg
voor "Sparta" over 1985 echter
f6.148,82.

De commissie "Sport en Welzijn" had
het er duidelijk moeilijk mee. "We
moeten voorkomen dat "Sparta" li-
quideert. De vereniging voert een zui-
nig beleid en dit kan de dood voor
"Sparta" betekenen", aldus de heer
W.B.J. Lichtenberg (CDA) die de "on-

gegrondverklaring" terecht vond
maar die toch het college uitnodigde
om met "Sparta" om tafel te gaan zit-
ten. "We hebben altijd nog het "strop-
penpotje" (noodfonds). Dan moeten
we daar maar een beroep op doen", al-
dus het CDA-raadslid.
"De druiven zijn op deze manier toch
wel erg zuur voor Sparta. Zelf een zui-
nig beleid voeren en waarschijnlijk
zullen andere verenigingen hiervan
kunnen profiteren, hoewel ik dit niet
hard kan maken", zo reageerde de
heer E. Brandenbarg (VVD).
Socialist O. Wempe moest ook toege-
ven dat de verordening juist is toege-
past. Hij bepleitte om in het vervolg
van een normbedrag uit te gaan bij de
vaststelling van de subsidies.

Raad kan zich nu
duidelijker laten horen
Het was voor de raadsleden dinsdagavond wel eventjes wennen aan het
zogenaamde conferentie-vergadersysteem. Een nieuwe geluidsinstalla-
tie die deze avond "proef draaide. De firma Bredeveld legde voor de
aanvang de "handgrepen" uit welke raad en college moeten toepassen.
Burgemeester Vunderink heeft als voorzitter van de raad een toestel met
één toets extra, waarmee hij, indien nodig, een ieder de mond kan "snoe-
ren" om het maar eens oneerbiedig uit te drukken.
De bedoeling van de proef om ten eerste elkaar als raad beter te kunnen
verstaan en als tweede een betere service aan het publiek, voldeed uitste-
kend. Zowel publiek als pers "ontging" niets en dat was in het verleden
wel eens anders.

Nog op te richten
Stichting Welzijn Ouderen
krijgt alvast steun van de raad
Binnenkort zal "De Stichting Welzyn Ouderen" officieel worden op-
gericht. (De raad stelde hier onlangs een bedrag van f 1200,- voor be-
schikbaar). Dinsdagavond kwam het gehele ouderenbeleid uitvoerig
in de raad aan de orde. Eerst stelde de raad een krediet van f25.454,98
beschikbaar voor de doorbetaling van door de provincie Gelderland
t.b.v. de Stichting Tafehje-Delge en de Vereniging Het Groene Kruis
te Vorden ontvangen subsidies in het kader van het flankerend oude-
renbeleid.
Daarvoor hield de heer B. van Tilburg
(PvdA) een warm pleidooi voor de
"Stichting Welzijn Ouderen". "Een
Stichting waarin de voorzieningen
van het particulier initiatief zoals die
in Vorden zijn, zich terug kunnen vin-
den. Ook een aktief gymgroepje en
een aktief dansgroepje die momen-
teel nog buiten de boot vallen", zo liet
de heer van Tilburg weten.
Indien nu voor l januari 1987 een
aanvraag wordt ingediend kan de
"Stichting Welzijn Ouderen" van de
provincie 80 procent financiering krij-
gen voor strukturele kosten.
De gemeente Vorden dient dan die
twintig procent voor haar rekening te-
nemen. Het probleem is echter dat de
stichting Welzijn Ouderen voor 31 de-
cember nog niet officieel is opgericht.
Vandaar een verzoek van de heer van
Tilburg aan de raad om alvast "op
voorhand" die twintig procent te ga-
randeren.
De vergadering werd vervolgens een
half uurtje geschorst waarna de heer
van Tilburg tot zijn vreugde te horen
kreeg dat de raad de Stichting alvast
wil ondersteunen en daartoe een be-
drag van maximaal f 7000,- uit het
fonds Algemeen Welzijn wil halen,
mits de provincie de 80 procent daad-
werkelijk voor haar rekening neemt.
De Stichting Welzijn Ouderen is daar-
door in de gelegenheid om een tijdelij-
ke kracht aan te stellen.

Subsidie verordening
"Zuur voor Sparta" aldus de mening
van de raad toen zij het beroepschrift
ongegrond moest verklaren, aange-
zien de subsidie-verordeningjuist was
toegepast. Begin van het jaar zal de
raad een voostel van het college berei-
ken waaruit zal moeten blijken in hoe-
verre er iets aan de systematiek van de
subsidieverordening te doen is.

B oerenmetselaars
en timmerlieden
"Boerenmetselaars, timmerlieden of
rietdekkers, dat zij de mensen die zit-
ting moeten hebben in de gemeente-
lijke monumenencommissie", zo stel-
de de heer H. Tjoonk (VVD) voor.

"Ik krijg een hekel aan alle externe
deskundigen", zo vond Tjoonk die
zijn mening niet gedeeld zag door de
raad.

"Deskundigheid kan altijd ad-hoc
worden ingeroepen", zo stelde burge-
meester Vunderink de heer Tjoonk
enigszins gerust.

Wethouder J.F. Geerken: "Ook het
college heeft veel waardering voor het
beleid van "Sparta". Het is allemaal
niet eenvoudig. Wij staan als college
open voor een betere systematiek", al-
dus de wethouder die aankondigde
dat er momenteel aan een nieuwe ver-
ordening wordt gewerkt. Binnen en-
kele maanden komt er in notitievorm
een voorstel van het college.

Volume huisartsenhulp
Tijdens de vergadering van "Sport en
Welzijn" deelde wethouder J.F. Geer-
ken (CDA) mede dat er een aantal we-
ken geleden in Vorden een zoge-
naamde vestigingscommissie voor
huisartsen is geïnstalleerd. Een ad-
viescommissie met als doelstelling de
beheersing van de volume huisartsen-
hulp.

"Deze commissie bepaalt onder meer
of zich een nieuwe arts in Vorden mag
vestigen. We hebben inmiddels vier
verzoeken van huisartsen ontvangen
om zich in Vorden te mogen vestigen.
Deze zijn alle vier afgewezen", zo
lichtte de heer Geerken toe.

Kerstconcert
Gebr. Eijkelkamp
wordt
nieuwjaarsconcert
Het voor 21 december a.s. geplande
Kerstconcert van de Gebr. Eijkel-
kamp, kan wegens afwezigheid van
een der broers die dag niet doorgaan.
Dit concert zal omgezet worden in
een nieuwjaarsconcert en nu plaats-
vinden op zondag 4 januari in café-
rest. 't Wapen van 't Medler.
De toegag is vrij, doch er zal een col-
lecte worden gehouden, die door de
Gebroeders Eijkelkamp beschikbaar
wordt gesteld voor de nieuwe school
op de Kranenburg.

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Jambers, P. Jassenstrijd; Thubron, C.
een wrede waan; Ruizeveld-van Wee-
zenbeek, K. Te oud? Ben je bedon-
derd; Tadema Sporry, B. De Sleutel
van de N ijl; de tempels van Luxor en
Karnak; Speciale catalogus van de
postzegels van Nederland, enz.; Spie-
gel van de Nederlandse poëzie: van de
Middeleeuwen tot de Tachtigers; Ele-
man, H.M. Landbouwtractoren 1920-
1950; Hart, M. 't De Jacobsladder;
Kirst, H.H. Vrouwen achter de front-
lijn; Bowles, J. Twee dames die het le-
ven ernstig nemen.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
slui t het jaar 1986 vrijdagavond ̂ de-
cember in het Dorpscentrum af. I ) i
avond worden er onder de kerstboom
allerlei spelletjes georganiseerd.
Zaterdag 3 januari wordt in zaal Con-
cordia te Hengelo een regionaal
nieuwjaarsbal gehouden met mede-
werking van het dansorkest "Satur-
nus".
Zaterdag 20 december is er bij Appie-
Happie in de Veldhoek het traditiona-
le /aalvoetbaltoernooi van de regio.

Tussen Kerst en
Oud en N ie u w gesloten
Vanaf 25 december tot en met 4 januari zijn wij

gesloten
Maandag 5 januari starten wij weer
met de produktie.

Spoedorders welke beslist niet uitgesteld kunnen worden, zoals
rouwdrukwerk, worden wel uitgevoerd, s.v.p. melden aan
woonhuis Weevers, Nieuwstad 12 of telefoon 05752-1404.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 1 2 - Vorden - Telefoon 05752-1404



Wij kochten van
'n Duitse fabrikant
alle geweven rib-
(bandplooi)broeken
in ruit en streep!
— de beste kwaliteit pol/kat.
— perffekte pasvorm
— alle maten (óók grote)

— geweven (niet bedrukt)

Winkelprijs DM. 129,-
Onze prijs:

SWEATER

49.50
WAT

DACHT U
VAN DEZE

1 FRAAIE
11 IbOMBINATIES?4

; ''

Vele oudejaars
aanbiedingen
KTV vanaf 699,00

VHS video vanaf 1099,00
8 mm video vanaf 1599,00
Compactdisc vanaf 499,00

Wafelijzers- mixers etc.
Verhuur videofilms 2000 systeem. Eigen
service werkplaats. Eigen antenne
bouw, reeds meer dan 51 jaar.

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar. Bij eliesen bent u beter af ook in 1987

WEATER

49.50

BROEK

69.50

TRUI

59.50
3"üü ap*,*8**

BROEK

69.50
EXTRA KOOPAVONDEN!

Maandag 22 dec. tot 21.00 uur j \...f-$

Dinsdag 23 dec. tot 21.00 uur

Woensdag 24 dec. tot 17.00 uur

Vergeet U niet zo'n heerlijke
salade te bestellen?
Onze koks maken er iets lek-
kers van.
Rcstaurant-Grill

„De Rotonde"
Kerkstraat 3, Vorden.
Tel. 05752-1519

Te koop: jonge honden (krui-
sing Herder/Rottweile*). 11
weken, ingeënt en ontwormd.
Heideweversweg 2,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7239

Te koop: een Spaanse gitaar
(Aria) + beschermhoes,
voeten- en boekenstandaard
f 300,-. Bijna niet gebruikt.
Tel. 05753-3707

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

U haalt het guldens goedkoper bij

Kerkplein 12

VUURWERK-LUST
vanaf 10 december

kunt u deze lijst bij ons afhalen

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

DE BEER B.V
Spittaalstraat 22
Zutphen.
Tel. 05750-18411

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Opgave damestoernooi bij
K. Bergenhenegouwen,
Tel. 2446.

Hackforterweg 1 9,
Wichmond. Tel. 05754-517

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
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\ ffl n i i m \ f f
\ /A\l\l l IX Y /

U VI V S WW

ft • •••• •%

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo iGld> Tel. 05753-1374

,

I

Vorig j aar een primeur in V orde n!

Dit jaar een begin van een traditie.

Oudejaarsavond na twaalven

Nieuwjaarsborrel
We beginnen met een glaasje champagne

en natuurlijk is het eerste rondje

óók van het huis.

't Pantoffeitje, eigenlijk uniek

in deze omgeving.

t
bod

Dorpsstraat 34, VORDEN, tel. 05752-1770

Onder dezelfde directie:

Restaurant Grill
„de Rotonde"

i
'nUn

Kerkstraat 3, VORDEN, tel. 05752-1519

Al gereserveerd voor de kerst?
Bekend om z'n uitstekende keuken

'n Unieke gelegenheid voor uw familiediners

De Kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de
sfeer met:

Die onovertroffen kerststollen
goed gevuld met zuivere amandelspijs

Roomboter-Amandel kerstkrans
Kerststaven
Kersttaarten of gebakjes
Kerstkransjes
Alles vers van de Warme Bakker haalt u bij:

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Bestel s. v.p. bijtijds.

Wij wensen u

prettige kerstdagen

KERSTMIS??
BIJ

L*GA
IS HET

ALTIJD FEEST



met
Televisie

reparaties
—i- direct

lik: naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden Tel. 05752-1000

Vergeet U niet zo'n heerlijke
salade te bestellen?
Onze koks maken er iets lek-
kers van.
Rfstaurant-Grill

„De Rotonde"
Kerkstraat 3, Vorden.
Tel. 05752-1519

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

ATTENTIE.
Voor de a.s. feestdagen verse
kalkoen, haantjes, kip, ko-
nijn, eieren enz.
POELIERSBEDRIJF
ROSSEL
Nieuwstad 43, Vorden.
Telefoon 1 283.

Kerstbomen te koop. Alle
maten.
W.M. HISSINK,
Rietgerweg 3, Vorden.
Tel. 05752-1705.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
• trouwen ?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Te koop: grote sortering
KERSTBOMEN.
Boomkwekerij M.G. Spiege-
lenberg B.V., Ruurloseweg 26,
tel. 1464.

U weet toch dat we oe dag voor
en oudejaarsdag weer verse
warme oliebollen en ap-
pelbeignets bakken.

t - (iri/l

„De Rotonde"
Kerkstraat 3 - Vorden.
Tel. 05752-1519

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurio.
Tel. 05735-2560.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

V.V.V.
zomer-

programma
1987

De V.V.V. Vorden verzoekt elke vereniging, instantie of
andere organisatie welke in Vorden het komend jaar ak-
tiviteiten ontplooit, deze nu reeds of zo spoedig moge-
lijk op te geven bij het V.V.V. secretariaat.
De aktiviteiten worden opgenomen in het V.V.V. zomer-
programma en zodoende onder de aandacht gebracht
van plaatselijke, regionale en landelijke belanghebben-
den en geïnteresseerden. Tevens kan er een vorm van
overleg plaatsvinden indien aktiviteiten tegelijkertijd
plaatsvinden.

GAARNE SPOEDIG BERICHT.

L.TJ. Slütter, Brinkerhof 1 01, Vorden. 7251 WV of
Postbus 99, 7250 AB Vorden.

Zaterdag 27 december 1986
organiseert VRTC De Achtkastelenrijders,
Vorden de

oudejaars-
crossloop
afstanden 2,5; 5; 1 O en 15 km.
Start: gemeentelijk sportpark.
Oude Zutphenseweg te Vorden.
Starttijden: 2,5 km - 1 0.30 uur

5 km - 10.45 uur
10+ 15 km - 11.00 uur

Ereprijzen voor elke afstand

Kleed- en douchegelegenheid
volop aanwezig.

Inlichtingen: telefoon 05752-3112

PRIJSKNALLERS
IN ONZE VOORVERKOOP:

Mantels popl. m/step v.a.

Wollen mantels v a
Coatsva
Jacks v a
Pantalons v a
Rokken v a
H eren jacks v a
Cord. pantalons katoen v a
Wollen cord. pantalons
Japonnen + pakjes

169,-
269,-
149,-
89,-
59,-
59,-
98,-
79,-

129,-
10 + 20% korting

Alle kinderjacks +
manteltjes halve prijs
Veel afgeprijsde
truien en broeken

RUURLO

interieuradviseur

overg°
Voordelig?

ITIBdr... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichrnond. Tel. 05754-517

w||4o«n wi| komen wij naaien

S

b* u thuis vloerbedekking

welko0|i
Welkoop zorgt voor de vogels

en lage prijzen

[diervoeder!
stroolvoer

SIER-, PUL- EN KNALPAKKETTEN

VUURWERK
VUURWERK

VUURWERK
Vuurwerkboetiek

KERKEPAD"

Voederhuisje
Staand model van berkehout.

NU 44,35
PP" m

Kenner pinda's
Een gezonde lekkernij voor de
vogels.Zakvan(),5 kg./
Van:2,9() Voor:

Kenner strooivoer
Als u de vogels een handje
wilt helpen. Zak van lj<g.
Van: 1,90 Voor 1,55

m
Fire-up aanmaakblokjes
Voortaan geen problemen
meer met het aansteken van
de open haard. 24 stuks.
Van: l,25 Voor: 0,95

Haardblokken
Branden gedurende 2'/2 uur
veilig in uw haard. Geperst
hout, zak van 1,3 kg.
Van: 2,95 Voor

wclkooi»
Prijzen zijn inclusief'BTW

en geldig t/m 27 december.

Ruurio, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo ((i), Spalstraat 37, tel. 1731;
Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583; lo ldi jk . Zutphen - Kniiiieriksewt'K 35, tel. 1441

W E l K O O P D l (, R O l l d K O l- N l' \ A k W I \ k l

OGZO ASSURANTIE

ZIEKTEKOSTEN
VERZEKERING.

ostNederland KENT
GÉÉN PREMIEVERHOGING PER
1 JANUAR11987. STERKER NOG,
SOMMIGE PREMIES GAAN IN
1987 OMLAAG.
BEL VOOR INFORMATIE:

ASSURANTIE
W.B.J. GROOTBOD
VORDENSEWEG 54
7255 BX HENGELO GLD.
TEL.05753-1778 OF 05470-73305

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

ti

Dorpsstraat 8a - Vorden
Telefoon 05752-1921

Te koop: mooie verse kerst-
bomen. Alle maten.
J. PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.

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

ALS DE
KERSTMAN

T NIET MEER
AAN KAN? DAN MAAKT

«-•GA
ER WEL WAT VAN



Vinotheek Smit
De drankenspeciaalzaak in de regio

Bessen \
Brandenbarg \

12,95 7
LX

Slijterij - wijnhaAdel
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - tel. 05752-1391

OTTEN
NODIGT U UIT

„Neemt u toch plaats!

Laat u eens lekker terugzakken in zo'n
komfortabele OTTEN-fauteuil, of met z'n
tweeën of drieën in zo'n heerlijk gemakkelijke
bank, ook van OTTEN. Hij maakt ze in vele
modellen, allemaal even degelijk, allemaal
even mooi!
U kunt ook zelf de bekleding uitzoeken. Ruime
keus uit leer, draion, lamoes of wollen mohair.
Allemaal in verschillende dessins en vele
kleuren. Wilt u liever uw bankstel bekleed met
het nieuwste op dit gebied: skintex? Dat kan
ook, hoor!
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,
geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
Als u toch in de verkoophal bent, kijk dan ook
eens naar die prachtige, eiken kasten, te kust
en te keur aanwezig. Ga eens zitten op zo'n
mooie, solide eetkamerstoel en leun eens fijn
op de tafel die erbij hoort.
Let vooral op de lage prijs voor zo'n
topkwaliteit meubels!

Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie.
Kom eens kijken en overtuig uzelf van uw voordeel.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

iï

DOE VOORDELIG UW
KERSTINKOPEN IN EEN

SFEERVOL VERSIERDE TUUNTE
Er is thans veel winterkleding sterk afgeprijsd.

Profiteer van

10 tot 50%
ECHTE KORTING
Op alle laarzen 10 tot 40% korting

Extra koopavonden op 22 en 23 december tot 21.00 uur
Maandag 22 december de gehele dag geopend tot 21.00 uur

Wij wensen u allen
Prettige en sfeervolle Kerstdagen

en een voorspoedig 1987

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

I.V.M. A KERSTDAGEN EN NIEUWJAAR

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
H.C.I. SHOWROOM + EXPEDITIE

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22 december
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
29 december
30 december
31 december

1 januari
2 januari

Zaterdag 3 januari

Open van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur
Open van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur
GEHELE DAG GESLOTEN
GESLOTEN (1 e Kerstdag)
GESLOTEN (2e Kerstdag)
GEHELE DAG GESLOTEN
Open van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 1 7.00 uur
Open van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 1 7.00 uur
GEHELE DAG GESLOTEN (oudejaarsdag)
GESLOTEN (nieuwjaarsdag)
Open van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 1 7.00 uur
+ 19.00 uur tot 21.00 uur
Open van 9.00 uur tot 12.30 uur ('s middags gesloten)

IN DEZE PERIODE WORDT ER NIET BEZORGD

H.C.I BOUWMAT.CEIMTRUM U.B.l

V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel 05753-2121

Binnenweg 4, Ulft. Tel : 08356-83141 V

NIEUW-NIEUW

Inmar turbo houtkachels
in 6 maten en betaalbaar

van 370,- tot 1305,-

SEEGERS kachelhuis
Zomerweg 21 - Drempt
KOMT ZIEN -KOMT ZIEN.

KERSTMIS??
U BENT HET

KADOOTJE,WIJ
HET PAPIERTJE!!

LOGA KANTOOR/BOEKHANDEL



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 18 december 1986
48e jaargang nr. 38

GEMEENTE HULDIGT HET STANDPUNT:

'Een kampioen
is een kampioen9

De commissie "Sport en Welzyn" heeft zich woensdagavond zeer lo-
vend uitgsproken over een aantal regels die het gemeentebestuur wil
hanteren hij het behalen van kampioenschappen. Zo zullen alle na-
tionale en internationale kampioenen op het gemeentehuis worden
gehuldigd. Dit geldt zowel voor instellingen. De kampioenen zullen
een verzilverde legpenning ontvangen. Het gemeentebestuur moet
uiteraard wel van het kampioenschap in kennis /ijn gesteld.
Voorts zal de gemeente elk jaar in de
maand juni een bijeenkomst organise-
ren, waarin alle kampioenen van het
voorafgaande seizoen worden gehul-
digd. Voor deze bijeenkomst worden
alle personen en teams uitgenodigd,
van pupillen tot senioren, die in hun
klasse een kampioenschap hebben
behaald. Ook de winnaars van de re-
creatieve aktiviteiten worden hierbij
uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomst waar geen
onderscheid wordt gemaakt in be-
langrijkheid van het behaalde kam-
pioenschap wordt een vaantje of me-
daille uitgereikt.

De opvatting van het college luidt:
"Een kampioen is een kampioen" zo
kreeg de commissie te horen. Ook
hier geldt dat het gemeentebestuur
wel van de behaalde kampioenschap-
pen op de hoogte moet worden ge-
bracht.
De gemeente Vorden zal tevens, in-
dien zij daartoe wordt uitgenodigd,
aanwezig zijn bij bestaansjubilea van
25, 40, 50, 60, 75 of 100 jaar van de in
de gemeente Vorden gevestigde in-
stellingen. De gemeente biedt daarbij
aan de jubilerende instelling een geld-
bedrag van f50,- plus één gulden per
jubileumjaar.

Wethouder J.F. Geerken in commissie Sport en Welzyn:

'Overleg tussen gemeente
en Vordense Sportfederatie
verloopt goed'
Wethouder J.F. Geerken (CDA) vertelde woensdagavond aan de le-
den van de commissie "Sport en Welzyn" dat het overleg zoals dat re-
gelmatig tussen het gemeentebestuur en de Vordense Sportfederatie
plaatsvindt goed verloopt.
"Beide partijen erkennen dat het goed
funktioneert", aldus de wethouder.
Aanleiding tot deze uitspraak was een
notitie die de commissie kreeg voor--
gelegd waarin nader staat omgschre-
ven wanneer het college advies van de
V.S.F, vraagt.

"Meer een vastlegging van de ontsta-
ne praktijk", aldus de heer H. van
Woudenberg.

De verenigingen die bij de Vordense
Sportfederatie zijn aangesloten heb-
ben te allen tijde de vrijheid om indivi-
dueel kontakt met de gemeente te on-
derhouden.
De gemeente dient echter wel aan de
VSF kenbaar te maken dat er een
overleg gaande is en indien gewenst,
hiervan vertrouwelijk mededeling te
doen aan de voorzitter van de Vorden-
se Sport Federatie.

Kerstgroet naar Polen
met afgeladen 30-tonner
Op het moment dat U "Contact" leest is het transport van de stich-
ting "Duim Omhoog" al op weg naar Polen. Wil en Wim Wilbrink
zijn vanmorgen vertrokken vanaf het internaat Harreveld in een
Rode Kruiswagen, gevolgd door een 30-tonner van de Stichting
"Duim Omhoog".
"Het is onvoorstelbaar hoeveel goederen er door Ruurlo, Vorden
en Barchem zijn bijeengebracht", vertelde Wil Wilbrink opgeto-
gen die samen met haar man de laatste weken koortsachtig heeft
gewerkt om alle goederen te sorteren en te verpakken.
Onze Kerstgroet bestaat dit keer uit veel kleding (vooral voor kou-
de dagen), medicijnen, melkpoeder, schoenen (waaronder een
groot aantal nieuwe in alle maten), elektrische apparatuur, naai-
machines en zowaar een vaatwasmachine en een droogtrommel
voor een tehuis in Krakau.
In eerste instantie willen de Wilbrinks een ieder heel hartelijk dan-
ken waardoor dit grandioze transport mogelijk is geworden. Op 23
december hopen zij weer terug te zijn, waarna er een uitvoerig ver-
slag in "Contact" zal volgen.
Het banknummer voor stortingen blijft voorlopig nog gehand-
haafd. De inzameling van goederen wordt in het nieuwe jaar
voortgezet.

Oudejaarscrossloop
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders" organiseert zaterdag 27 de-
cember een Oudejaarscrossloop, waarvan start en finish plaats vin-
den op het Gemeentelijk Sportpark aan de Oude Zutphensewg.
De afstanden bedragen 2,5; 5; 10 of 15 kilometer. De deelnemers
aan de 2,5 kilometer vertrekken om 10.30 uur. Een kwartier later
de deelnemers aan de 5 km; terwijl de 10 en 15 kilometer om 11.00
uur van start gaan.
Voor inlichtingen kan men bellen 05752-3112.

Jeugdsociëteit
't Stampertje

volop in beweging
Ook dit jaar is Jeugdsociëteit 't Stampertjo in de maand december
weer volop in beweging. Men is tijdens de Kerstmarkt aanwezig met
een gigantische Kerstverloting, op Ie en 2e Kerstdag is men normaal
geopend met een onwys gaaf sneeuwfestyn en de monstermix van
1986. En, evenals vorig jaar, zal ook dit jaar weer Hollands Glorie aan-
wezig /ijn in de grote zaal van het Dorpscentrum.

Kerstzangavond
Zaterdagavond 20 december i s erin deNed. Hervormde Kerk te Vor-
den de jaarlijkse Kerstzang. De raad van Kerken Vorden-Kranen-
burg heeft hiervoor het Vordens Mannenkoor, het Vordens Dames-
koor en hetjongerenkoor "Onverwacht (ienoegen" uitgenodigd. Ru-
di van Straten bespeelt het orgel.

H ieronder volgt een korte agenda van
wat de Jeugdsociëteit 't Stampertje in
de maand december allemaal van plan
is.

20 december Kerstmarkt met giganti-
sche Kerstverloting;
23 december 's avond geopend.
24 december gesloten
25 en 26 december 's middags geo-

pend met een onwijs gaaf sneeuwfes-
tijn + monstermix 1986.
29 december 's morgens arbeidsvita-
minen op aanvraag van Jeugdsoos 't
Stampertje met daarna HOLLANDS
GLORIE LIVE in de grote zaal van het
Dorpscentrum. Entree gratis. VOL IS
VOL.
l januari nieuwjaarsreceptie, 's mid-
dags.

Spreekbeurt CDA
Maandag 15 december 1986 sprak de
heer Mateman, lid van de CDA-frak-
tie van de tweede kamer, in het Dorps-
centrum te Vorden.
Het onderwerp van de spreekbeurt
was "aktuele politiek". In eerste in-
stantie liet de heer Mateman zijn ver-
bale licht schijnen op de Provinciale
Staten verkiezingen van maart 1987.
Het is zeer jammer dat van iedere ver-
kiezing eigenlijk een soort "landelijk
iets" gemaakt wordt, vooral door de
media. Ieder bestuurlijk niveau heeft
eigen specifieke taken en problemen.
Vooral bij de plaatselijke/regionale
verkiezingen moet men thema's be-
spreken die leven in de regio.
Daarna besprak de heer Matema kort
het huidig reg^jogsbeleid. Hij vindt
het jammer d^Pin de beginperiode
zich zo veel incidenten hebben voor-
gedaan. Maar ondanks vele negatieve
geluiden over het tweede kabinet
Lubbers wordt er een goed beleid ge-
voerd, en dat ^ustreerde hij met di-
verse praktijk^Prbeelden (investe-
ringen nemen toe, afbrokkeling van
de banenmarkt is gestopt e.d.).
Over de wapenvermindering: "we
moeten doen wat gedaan kan worden,
op basis van konkrete politiek die ook
werkelijk resultaat zal hebben". Na de
spreekbeurt ontspon zich een levendi-
ge discussie over het beleid ten aan-
zien van de arariërs, het pensioen van
mevr. Rost van Tonningen, het we-
gennet in onze regio en over pen-
sioenbreuk (waar dit kabinet een
wetsvoorstel voor moet maken).

Pannekoekenrit "De
Graafschaprijders"
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseerde zondagmiddag een pan-
nekoekenrit die was uitgezet door de
dames Versteege, Regelink, Wisselink
en Mennink.
Een rit over 39 kilometer, waarbij on-
derweg wat puzzels opgelost moesten
worden. Het belangrijkste waren
evenwel de pannekoeken die men
zich na afloop bij het Pantoffeltje goed
liet smaken.
Uislagen: Auto's A-klasse: 1. H. Hor-
sting, Vorden; 2. E.A. Versteege, Hen-
gelo; 3. B. van Huffelen, Epe.
Toerklasse (leden): 1. E. Horsting,
Vorden; 2. M.J. Eskes, Vorden; 3. J.
Ebbers, Lichtenvoorde.
Toerklasse (niet leden): 1. M. Maalde-
rink,Tldijk;2.J.H.Hannink,Raalte.3.
G.H. Andriessen, Zelhem.
Poedelprijs: G.J. Arfman, Vorden en
B J Menkhorst, Halle.

Dick Schoenaker
zegt af voor
jeugdtraining Vorden
Doordat Vitesse een ingelaste wed-
strijd moet spelen zag Dick Schoena-
ker zich helaas genoodzaakt de af-
spraak voor de jeugdtraining bij Vor-
den af te zeggen. De heer Henk van
Brakel zal zijn taak overnemen.

Hij begint met de training van de Al
en eindigt met de training van de C2.
Na afloop van de training krijgt de
jeugd gelegenheid tot het stellen van
vragen.
's Morgens is er een speciale trainings-

bijeenkomst voor de D, E en F pupil-
len. Voor hen zal Henk van Brakel de
training ook verzorgen. Henk van
Brakel is de nieuwe jeugdtrainer/
coördinator van de KNVB afdeling
Gelderland.
Dick Schoenaker heeft toegezegd op
een later tijstip alsnog z'n afspraak
met Vorden na te komen.

Activiteitenlijst Dorpscentrum
FEESTAVONDEN OVERZICHT "DORPSCENTRUM 1987"
1 1 januari
16 j anuar i
24 januari
31 januar i
14 februari
20 februari
21 februari
6 maart
21 maart
28 maart
2 april
3 april
4 april
11 april
25 april
30 april
9 mei
? juni
? jun i

2, 3 en 4 okt.
6 november
7 november

koffie concert
volksdansdag
toneelavond, bal na
contactdag
mu/iek/toneel
muziek/toneel
muziek/toneel
uitvoering
uitvoering
Toneelavond
musical
musical
slotbal
Warnsvcldse operette
achterhoekse avond
kindervoorstelling
vlooienmarkt
feestel i jke ouderavond
openbare les

bloemententoonst.
toneelavond bal na
toneelavond bal na

muziekver. "Concordia"
"Dorpsccntrum"
Vordense toneelver.
mu/iekver. "Concordia"
"Sursum Corda"
"Sursum Corda"
"Sursum Corda"
"Achtkastclendansertjes"
muziekver. "Concordia"
'Touwtrekver."
"openbare basisschool"
"openbare basisschool"
"dansschool Veelers"

"oranjevereniging"
"oranjevereniging"
"Concordia"
"chr. basisschool"
"nuts blokflui t en
melodicaclub"
"Floralia"
GMVL/Plattelandsvr.
JongGelre

Abonnementsgeld
Nu het jaar ten einde loopt en wij beslist niet langer kunnen wachten met
het innerwan het abonnementsgeld, daar de meeste abonnees automa-
tisch hu^pbonnementsgeld laten overmaken per bank of giro, hebben wij
besloten om toch het abonnementsgeld te innen.
De vele reakties van de lezers en de verantwoording om een blad dat meer
dan 50 jaar bestaat en veel betekent voor de gemeente Vorden te beëindi-
gen is eer* zeer moeilijke beslissing, dit zou dan ook plm. 10 arbeidsplaat-
sen kos^p.
Gezien het verzoek van de vakbond en de zware morele druk heeft dedirek-
tie, de heer Weevers, besloten om toch door te gaan met de uitgave van
Contact.

Onder voorbehoud
Wij moeten gezien de tegenwerking bij onze nieuwbouwplannen en huidi-
ge toestand (ruimtegebrek) een voorbehoud maken.
Wij kunnen niet garanderen dat wij in 1987 door blijven gaan.

Wij behouden ons het recht voor om het
abonnementsgeld terug te betalen en toch
te stoppen met Contact.
Indien de bouwplannen op korte termijn
niet plaatsvinden, zal dit onherroepelijk zijn.
Woensdagmorgen hebben wij nog overlegd met onze advocaten, ook zij
hebben toch wel vertrouwen dat de bouw in 1987 doorgang zal vinden.
Mijn excuses voor de problemen, waarin wij u ook moeten betrekken.

Wij wensen t!/ allen in ieder geval een gelukkig en gezond 1987
met veel leesplezier.

De redactie
LG. WEEVERS

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 22 december 1986
tot 24 januari 1987

Het abonnemengsgeld voor 1987 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BT.W.
als u voor 24 januari 1987 betaalt.

Betaalt u na 24 januari (ook girobetalers) dan brengen wij U f 5,- admini-
stratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 24 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Postgiro nr. 1.20.58.67 t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden.
Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.



Midwinterhoorn weerklinkt
bij het vallen van de avond
Evenals vorig jaar zal 's avonds de midwinterhoorn in Vorden weerklin-
ken. Vorig jaar was er maar l blazer aktief, dit jaar zullen 2 blazers hun
klanken laten horen. Evert Venderink vond in Henk Knol een mede-en-
thousiast, zodat zij 's avonds samen zullen blazen op hun, door Dinant
Beunk uit Lochem vervaardigde hoorns.
De midwinterhoorn stamt reeds van ver voor de jaartelling en had meer-
dere functies. Men probeerde door het lawaai de boze geesten te verdrij-
ven, omdat de dagen steeds korter werden. (mirrewinter = kortste dag).
De vruchtbaarheid af te dwingen en men kon elkaar waarschuwen bij na-
derend gevaar. Toen het Christendom zijn intrede deed vervielen de hei-
dense rituelen en werd de functie van de hoorn aangepast. Zoals te-
genwoordig de kerkklokken de gelovigen roepen ter kerke te gaan, wer-
den rond 1800 de gelovigen door de midwinterhoorn geroepen. Deze
traditie is intussen geheel verloren gegaan maar gelukkig worden steeds
meer mensen enthousiast en zetten de hoorn aan de mond. Op deze ma-
nier wordt de midwinterhoorn nieuw leven ingeblazen.
Henk en Evert zijn aangesloten bij de Lochemse midwinterhoorngroep,
welke in de maand december op diverse plaatsen in de Achterhoek te
horen zullen zijn. 20/12 Kerstmarkt te Vorden; 25/12 's morgens in de
N.H. kerk te Vorden (tijdens de dienst) en 's middags te Lochem in de
grote kerk; 26/12 Erve Oossing te Kotten en op 27/12 bij bakker Postel te
Zwiep.
Na driekoningen (6 jan.) hadden de boze geesten vroeger blijkbaar vrij
spel want na deze datum worden de hoorns opgeborgen. Na een rustpe-
riode van meer dan l O maanden worden ze pas weer voor de dag gehaald
om de volgende Advent te mogen aankondigen.

Muskusrat veroorzaakt
veel schade
Tijdens een bijeenkomst van de afde-
ling Vorden van de CBTB, ABTB en
GMvL vertelde de heer Ir. Hoven-
kamp Hoofd Technische Dienst van
het Waterschap "De Berkel" uitvoerig
over de schade die de muskusratten in
deze regio te weeg brengen. In het ge-
bied van "De Berkel" zijn er dit jaar
niet minder dan 1100 gevangen. De
muskusrat veroorzaakt door het gra-
ven van holen onder meer een ver-
zwakking van de dijken.
De hoofdmoot van deze bijeenkomst
kwam op naam van de heer T. Loman,
watergraaf van het waterschap "De
Berkel". Hij hield een inleiding over
het funktioneren van het waterschap.
Hij behandelde onder meer onder-
werpen als de ontwatering, waterbe-
heersing, rechten en plichten van de
aangelanden e.d. Na deze uiteenzet-
ting werd de film "De Berkel Be-
schouwd" gedraaid.
De heer B. Abbink, voorzitter van de
plaatselijke GMvL bracht aan het slot
beide sprekers dank voor hun betoog.

Veldtoertocht
achtkastelenrijders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseerde zondagmorgen een
veldtoertocht over een afstand van 40
kilometer. De start en finish waren bij
het clubgebouw van de voetbalvereni-
ging Vorden op het gemeentelijk
sportpark. De organisatoren hadden
een fraai parkoers in de omgeving van
Vorden uitgezet. Het was louter een
rekreatieve tocht, waarbij de 120 deel-
nemers hun eigen tempo konden be-
palen. Prijzen waren er dus niet te ver-
dienen.

WATERPOLO
Nederlaag voor dames
tegen Roderlo
De dames van "Vorden '64" hebben
zaterdagavond een verdienden 4-2 ne-
derlaag te slikken gekregen tegen Ro-
derlo. In de eerste periode namen de
dames uit Ruurlo reeds een 0-2 voor-
sprong. Deze stand bleef in de tweede
periode ongewijzigd.
In de derde periode verkleinde Antoi-
net Zeegers de achterstand tot 1-2.
Doelvrouwen Roxane ter Huerne
stopte in deze periode een strafworp.
In de laatste speelperiode had Vorden
niet meer de kracht o"rn goed partij te
bieden. Roderlo liep uit tot 1-4 waarna
Diseré Westerveld de eindstand op 2-
4 bepaalde.

Dash dames verliezen
met 3-2 van Flash
Indien de dames van Dash in de eerste
set wat geconcentreerder hadden ge-
speeld en iets meer geluk hadden ge-
had dan zouden de Vordenaren on-
getwijfeld met een 0-3 overwinning
vanuit Nijverdal huiswaarts zijn ge-
keerd.
Nu eindigde de eerste set tegen Flash
in een 16-14 nederlaag. Dash had met
de stand van 12-14 evenwel de over-
winning binnen handbereik, maar gaf
deze set desondanks door een paar
persoonljke fouten toch nog uit han-
den.
In de tweede en derde set speelden de
Dash dames goed en wonnen zij ach-

tereenvolgens met 8-15 en 12-15.
In de vierde set een uitermate span-
nende aangelgenheid. Flash nam een
12-4 voorsprong. Dash knokte zich te-
rug tot 14-14. Deze krachtsinspanning
eiste in de slotfase toch zijn tol. Flash
won met 16-14. In de laatste set kwam
Dash konditioneel wat in de proble-
men waardoor Flash mt 15-11 kon
winnen en daardoor een 3-2 overwin-
ning kon boeken.
Dash hield dus één punt aan deze ont-
moeting over, waardoor de ploeg van
Jaap Sanders nog altijd de fraaie twee-
de plaats op de ranglijst inneemt. Za-
terdag 20 december speelt Dash thuis
tegen Achilles uit Enschede.

Harry Klein Brinke uit veld gestuurd

Vorden krijgt
Pannerden met
tien man op de knieën
In de bikkelharde wedstrijd heeft Vor-
den het bezoekende RKPSC uit Pan-
nerden met een 4-3 nederlaag huis-
waarts gezonden. Een overwinning
die voor Vorden pas gestalte kreeg
toen de ploeg met tien man verder
moest spelen, aangezien Harry Klein
Brinke bij de stand 2-3 uit het veld
werd gezonden.
Dit gebeurde zo'n twintig minuten
voor tijd toen aan beide kanten soms
meer spelers op het veld lagen dan
stonden. Zo ook in de voor Harry
Klein Brinke fatale minuut. Een hevi-
ge rel in het strafschopgebied waarbij
Vorden-speler Mark v.d. Linden een
RKPSC speler neerhaalde. Heftig pro-
testerende spelers. Harry Klein Brin-
ke ging toen even over de "rooie" en
gaf een Pannerden speler een klap in
het gezicht. Toen de kruitdampen wa-
ren opgetrokken moest Klein Brinke
het strijdtoneel verlaten.
Het begon allemaal zo rustig. Vorden
in het begin aanvallend de betere
ploeg. Het eerste doelpunt viel echter
aan de andere kant toen Jan te Pas,
doelman Wim Harms met een laag
schot passeerde. Binnen vijf minuten
waren de partijen op gelijke hoogte.
Uit een vrije schop tikte Bennie Wen-
tink de bal naar Mark v.d. Linden die
verwoestend uithaalde 1-1.
Vijf minuten voor tijd nam Vorden
een 2-1 voorsprong toen een "hoge"
bal in het strafschopgebied van
RKPSC neer dwarelde, precies voor
de voeten van Peter Hoevers. Dit was
tevens de ruststand.
Na de thee een keihard gevecht om de
punten. En dan dient het woord "ge-
vecht" letterlijk te worden opgevat. In
de zevende minuut kwam het eerste
vuurtje in de pan toen RKPSC speler
Henk Wezendonk in duidelijke bui-
tenspelsituatie scoorde 2-2. Tien mi-
nuten later profiteerde dezelfde spe-
ler van te ver opdringen van de Vor-
den-achterhoede 2-3. Toen daarna
Klein Brinke het veld moest ruimen
leek het pleit voor Vorden beslecht.
De ploeg van trainer Henk de Weerd
dacht daar anders over en trok met de-
moed der wanhoop naar vorden.
RKPSC werd onder druk gezet. Dat
resulteerde een kwartier voor tijd in
de gelijkmaker toen Marcel Arntz in
eigen doel kopte 3-3.
Het gelukte Vorden zelfs nog om in
blessuretijd de volle winst te pakken.
Mark v.d. Linden kreeg na een vrije
schop van Bennie Wentink de bal toe-
gespeeld. Hij haalde uit en gelukkig
voor Vorden liep één der RKPSC spe-
lers precies in de baan van het schot
waarna de bal in de uiterste hoek ver-
dween 4-3. De sensatie was kompleet!

DAMESVOETBAL
s.v. Ratti l - Haakse Boys
De Ratti dames konden de eerste helft
moeilijk in hun spelritme komen, me-
de doordat het veld erg zwaar bespeel-
baar was, na ongeveer een half uurtje
wist Marjo Toebes de score te openen.
Door een misverstand in de achter-
hoede van Baak wist Carla Addink de
keepster van Baak uit te spelen en
scoorde het 2e doelpunt. Dit was te-
vens de ruststand.

Na een speach van onze trainer Percy
Lash gingen de dames er flink tegen-
aan, wat resulteerde in een doelpunt
van Carla Addink, doordat zij samen
met Dorien Michels een éé-tweetje
opgezet hadden. Marjo Toebes bracht
het 4e doelpunt op haar naam, door-
dat zij goed aangespeeld werd door
Ria Spithoven, waardoor zij de bal
ineens achter de doellijn kon schieten.
Het mooiste doelpunt van de wed-
strijd kwam op naam van Gerda Bos,
zij kopte de bal ineens in na een mooie
cornerbal van Jolanda Temmink.
Yvonne en Lisette Spithoven werden
gewisseld voor Brigit Bos en Gerry
Steenbreker. Brigit Bos kon zich geen
mooiere comeback voorstellen, om-
dat zij de laatste twee doelpunten voor
haar rekening nam.
Al met-al een verdiende overwinning
maar d'r werden toch nog veel doelrij-
pe kansen gemist. Dit was de laatste
wedstrijd voor de winterstop wat de
competitie betreft. De Ratti dames
hebben nu uit 14 gespeelde wedstrij-
den 25 punten behaald.
A. s. zaterdag 20 december spelen de
Ratti dames thuis tegen Oene.

DAMMEN
Hengelo 2 - DCV 3 8-8
Het derde team begaf zich weer uit de
degradatiezone door een 8-8 gelijk-
spel tegen de Hengelose reserves. Al-
hoewel Gerard Dimmendaal en Wim
Berenpas startten met een overwin-
ning, was de winst toch niet te vinden:
Henk Lenselink en Martin Boers-
broek moesten de eer aan Hengelose
zijde laten.
H. Dijkman - G. Dimmendaal 0-2; J.
Wej^ink - B. Rossel 1-1; W. Eijkel-
ka^P-G.Brummelman 1-1; J. Luiten
- \V. Berenpas 0-2; G. Kreunen - M.
Boersbroek 2-0; B. Harkink - B. Wen-
tink 1-1;G. Botterman-H. Esselink 1-'
1; W. Visschers - H. Lenselink 2-0.

2 - Laren 8-12
In deze wedstrijd had een 10-10 gelijk-
spel er zeker ingezeten. In gewonnen
stand vergat Tonny Janssen echter de
klok in te drukken in de tijdnoodfase,
waar zijn tegenstander uiteraard gre-
tig gebruik van maakte. Eerder had
Gert Hulshof met een goede positio-
nele overwinning de enige winstpartij
voor DCV geboekt.

H. Klein Kranenbarg - A. Haytink 0-2;
T. Janssen -W. Lueks 0-2; J. Slutter - J.
Nijman 1-1; A. Wassink - J. Beltman
sr. 1-1; G. Hulshof -J. Beltman jr. 2-0;
G. ter Beest - RJ. Holterman 1-1; B.
Breuker - J. Schilstra 1-1; M. Boer-
kamp - W. Slagman 1-1; G. Brummel-
man - Stegeman sr. 1-1; M. Boers-
broek - Stegink 0-2.

Ulft 2 - DCV 4 6-4
Volkomen onnodig zette het 4e team
het kampioenschap in de gevarenzo-
ne door een nederlaag tegen Ulft.
Teamleider John Kuin gaf hier het
voorbeeld: een behaalde dam gaf hij
zonder pardon weer weg, waarna hij
het schip inging. Han Berenpas werd
aan het eerste bord weggespeeld.
Hiertegenover stond slechts l over-
winning van Jan Hoebink. Henk Len-
selink en Rik Slutter stonden beiden
goed tot gewonnen, maar de winst
wilde niet komen.
R. Boon - H. Berenpas 2-0; A. Men-
t ink- H. Lenselink 1-1; M. v.d. Heuvel
- J. Hoenink 0-2; E. Aalders - J. Kuin 2-
0; P. Driever - R. Slutter 1-1.

DCV - Siddeburen 16-4
Het eerste team boekte een grote ze-
ge, en krijgt zowaar nog weer kansjes
op de titel. Vriendenkring, die 4 pun-
ten voorstond op Vorden en Warffum,
verloor van laatstgenoemde vereni-
ging, en in de volgende ronde komt
Vriendenkring op bezoek in d'Olde
Smidse. Siddeburen, toch al kansloos
onderaan, kwam met 7 spelers naar
Vorden en kregen geen schijn van
kans.

B. Hiddink - B. Bouwman 2-0; J. Mas-
selink - H.J. Dreise 2-0; H. Hoekman -
N.Bakker2-0;H.Graaskamp-R.Hui-
zinga 2-0; S. Wiersma - E. Westerdijk
2-0; G. Wassink - W.D. Baar 1-1; H.
Ruesink - H. Kuiper 2-0; S. Buist - H.
Bolt 1-1; H. Vos- H.J.R. Hartog 2-0; T.
Janssen - J.J. Wierenga 0-2.

Regiofinale schooldammen
basisonderwijs
De Dorpsschool is er als enige Vor-
dense school in geslaagd om zich voor
de distriktsfinale te plaatsen. Zij ein-
digden, na de barrage met de St. Bei-
nardusschool uit Keijenborg met 5-3
gewonnen te hebben, als 3e.
Kampioen werd de ds. Piersonschool
uit Hengelo, 2e de Don Boscoschool
uit Zutpen.
De Prinses Julianaschool eindigde als
9e, school 't Hoge eindigde als 12e. Er
deden 16 scholen mee aan dit doed
georganiseerde evenement.

Onderlinge competitie
B. Hiddink - H. Ruesink 0-2; H. Wan-
sink - H. Lenselink 0-2; M. Boers-
broek - B. Breuker 0-2; H. Esselink -J.
Slutter 1-1; B. Went ink-G. Hulshof 1-
1; B. Rossel - G. Wassink 0-2; H.
G raaskamp - T. Janssen 2-0; T. Slutter
- G. Brummelman 2-0; R. Slutter - M.
Voskamp 0-2; B. Wentink - M. Vos-
kamp 2-0; H. G raaskamp - H. Esselink
2-0; B. Rossel - J. Masselink 0-2.

Badminton
"Flash-Vorden"
2e klas afd. III Jeugdteam l (o.l.v. W.
Schuppers) LBC l (Lichtenvoorde) -
Flash l l-7;Flashl-Rianto(Zutphen)
7-1; Zevenaar 2 - Flash 1.
Jeugdteam II (o.l.v. J. Voskamp): Flash
2 - Typhoon (Doesburg) 0-8; Fianto 3-
Flash 2 4-4.
Senioren 2e klas afd. 1: team l (Paul
Liefveld): Flash l - Pluumpke '67
(Winterswijk) 7-1; Flash l -Yapton l
(Eibergen) 7-1; Dynamo 2 (Neede) -
Flash l 5-3. Inhaalwedstrijd Grol 2
(Groenlo) - Flash l 4-4.
Dit team wordt waarschijnlijk 4e in
hun poule van 10 teams, hetgeen een
zeer goed resultaat is. De eerste helft
van de competitie zit er nu op.
Team II, 4e klas afd. 3 (H. Dekkers):
Seepear 2 ('s Heerenberg) - Flash 2 5-
3; Flash 2 - Grol 6 (Groenlo) 4-4.
5e klas teamIII (E. Coppiëns): Flash 3 -
Wehl 3 4-4; Flash 3 - Lochem 5 4-4. Dit
team zal vermoedelijk een gedeelde
3e plaats met Lochem innemen in de
poule van 10 teams, hetgeen niet
slecht is voor de afsluiting van de Ie
helft van de comp^Bs.
5e klas team 4 (H. Lubbers): Fhido 4
(Doetinchem) - Flash 4 8-0; Rianto 8
(Zutphen) - Flash 4 8-0. De wedstrijd
van 5 dec. werd reeds op 28 oktober
gespeeld en de uitslagwag Varsseveld
2-Flash 4 7-1. g|
Dit zal vermoedel^Pin de midden-
moot van 10 teams eindigen, hetgeen
een beter resultaat genoemd mag
worden als dat in het voorgaande sei-
zoen.

Volleybal Dash
De uitslagen van de Dash teams wa-
ren als volgt:
Dames: Dash 3 -Teuge l 3-0; Dash 4 -
Voorwaarts 62-1; Isala 6 - Dash 52-1;
Dash 5 - Wilhelmina 3 1-2; Dash 6 -
Salvo 2 1-2; Dash 7 -Bruvoc 5 3-0; Soc-
ci 3 - Dash 8 0-3; Dash 8 - DVO 6 0-3.
Heren: ABS l - Dash l 0-3; Dash l -
Bruvoc 13-1; Dash 2 - Lettele l 3-0;
Dash 4 - Lettele 2 0-3.

DECEMBER
17 N.B.v.Pl. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring Kerstmiddag
19 Jong Gelre jaarafsluiting
20 Jong Gelre regio zaalvoetbal
22 HVG Dorp Kerstavond

JANUARI 1987
6 HVG afd. Dorp

nieuwjaarskoffiemorgen
7 NCVB Nieuwjaarskoffiemorgen
8 Bejaardenkring

11 Tafeltennistoernooi zaal De Herberg
TTV Treffers '80

20KPO
20 NCVB Staphorsterstipwerk
22 Bejaardenkring
24 Pronkzit t ing „de Deurdreajers"

Dia-avond
De leden van de Kon. Ned. Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plantkun-
de konden maandagavond 24 novem-
ber genieten van een dia-avond in café
de Pauw. De heer en mevr. Heijungs
toonden dia's over alles wat de natuur
biedt langs de Geul en in het Mergel-
land.
In de pauze werd de prijswinnaar van
de jaarlijkse zonnebloemkweekwed-
strijd bekend gemaakt. Glorieuze
winnaar met een zonnebloem van
5.16 meter werd de heerK.Spiegelen-
berg uit Vorden. Hij mocht voor de

tweede maal de wisselbeker in ont-
vangst nemen.
Vorig jaar won de heerSpiegelenberg
de wedsrijd met een plant van 3.75
meter. Zijn recept voor grote bloe-
men: een beschut plekje in de tuin,
een beetje droge koemest en weinig
gieten.

Gebedvan deKerstnacht
Soms maakt het geen verschil
of we onze ogen openen of gesloten houden
zo donker is het in de wereld
wij zouden wel licht willen zien
daarom zijn we hier
omdat we een gerucht hebben gehoord
omdat we een ster hebben gezien
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied
zal worden
en dat de ster op uw komst wijzen zal

Heer, wilt u ons laten zien
hoe groot het verschil is
tussen de nacht waarin wij wakker liggen
van angst en verdriet
en deze nacht waarin u verschijnt
wij bidden u: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in uw naam
in de nachten die komen gaan
in de dagen van duisternis
waarin wij bestaan.

Verschijningsdatums
Contact
Editie Vorden
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact van dit
jaar. Copy inleveren 18 december.
(Denk aan uw nieuwjaarsadvertenties).

DONDERDAG l JANUARI GEEN UITGAVE

Donderdag 8 januari komt ons eerste nummer van 1987 weer uit.
Copy inleveren dinsdag 6 januari.

Editie Ruurlo
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact van dit
jaar. Copy inleveren 18 december.
(Denk aan uw nieuwjaarsadvertenties).

DONDERDAG l JANUARI GEEN UITGAVE

Donderdag 8 januari komt ons eerste nummer weer uit. Copy inle-
veren maandag 5 januari.

Editie Warnsveld
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact. Copy inle-
veren 17 december. (Denk aan uw nieuwjaarsadvertentie).

Dinsdag 13 januari komt Contact weer uit. Copy hiervoor inleve-
ren donderdag 8 januari.

Editie Hengelo
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact van dit
jaar. Copy inleveren woensdag 17 december. (Denk aan uw nieuw-
jaarsadvertentie).

Dinsdag 13 januari komt Contact weer uit. Copy hiervoor inleve-
ren donderdag 8 januari.

In 1987 hopen wij u weer wekelijks op de hoogte te houden van
het wel en wee van uw woonplaats.



KERST-
KRANT

December 1986

Uitgave:

Drukkerij Weevers b.v.

Nieuwstad 12, Vorden.

Telefoon 05752-1404

Kerstfeest 1986:
'Het oude liedje?'
Met alle goede dingen moetje oppassen datje er niet teveel van krijgt! Zo is het ook met
kerstmis: te veel kerstfeesten te vaak dezelfde liederen, in steeds andere bewoordingen
tóch hetzelfde oude liedje.
Nu is het natuurlijk ook een oud liedje: "Gloria in exelcisDeo -Ere zij God in de hoogste
hemelen". Maar het wonderlijke ervan is, dat het aan jezelf ligt of het ook een oud liedje
blijft, dat nadat het gezongen is weer met de kerstversierselen naar zolder gaat.
De viering van kerst kan wat uitwerken in ons leven, het kan een hele wending aan je le-
ven geven. Het zou je zó kunnen raken datje dagen en nachten daarna niet meer hetzelf-
de zijn als daarvoor. Wat zou dat kunnen zijn, waardoor de viering van kerstfeest van in-
vloed wordt op ons bestaan?
Misschien een fijne huiselijke sfeer, een bijgelegde ruzie, een nieuwe belofte van trouw
aan elkaar, aan je gezin? Misschien iets waardoor je het wereldgebeuren als niet alleen
maar zinloos beziet, maar als de moeite waard om je voor in te zetten?
Kerstfeest raakt je, als er iets van VERADEMING komt, van een op adem komen. We
lezen daarover in de bijbel in Handelingen 3:20.
In de dagen van kerstfeest staan wij stil bij wat er niet is in de wereld: vrede, en recht voor
allen. Wij ervaren hoe ziek de wereld is. Het bijbelse woord daarvoor is: zonde. Kerst-
feest wil ons zeggen: de wereld is niet zó vastgelopenof God wil verademi^geven. Daar-
mee wordt niet gezegd dat het geloof alle problemen oplost! E r komt een dag dat alle din-
gen van Gods schepping hersteld zullen worden, dat over heel de aarde de vrede zal ko-
men als dauw over de velden. De bijbel noemt dat: de werderoprichting aller dingen, de
dag van de nieuwe hemel en aarde. ^
Zo ver is het nog niet, en tot die tijd hebben wij de oude liedjes die zingenBlr de geboor-
te van Jezus, en de liedjes die zingen over de Dag van Zijn komst.

Er is echter nog een ander liedje
Komt tot bekering en berouw, opdat er een tijd van verademing komt, en Hij u Jezus
zendt". Wat de bijbel ons toeroept is dit: wie tot bekering komt, wie in eigen leven God
geboren laat worden, wie deze wereld bekijkt door Gods ogen en bij hulpelozen is om te
helpen en bij de rechtelozen om hen recht te verschaffen, kortom wie leeft uit Zijn
woord en ingaat op Zijn beloften, die ervaart TIJDEN VAN VERADEMING. Want Je-
zus wordt steeds weer gezonden.
Er gaat kracht van Zijn Naam uit en de eeuwen door zijn er mensen geweest die hebben
meegemaakt dat hun leven verbonden raakte met Jezus die als een Herder ons leidt, een
Koning ons regeert.
Tussen het eerste zenden van Jezus in Bethlehem, en het laatste zenden van Jezus op de
Dag van de nieuwe hemel en aarde, is een tussenliggend komen van Jezus naar mensen.
Mensen die Hem willen volgen en met vallen en opstaan hun weg gaan, tegen de stroom
in.
Een weg waarop de ander altijd voorgaat,
een weg van hoop,
een weg van protest tegen alles wat ons overkomt,
een weg van protest tegen de dood,
een weg van liefde die alles overwint.

Dat is wat anders als het oude liedje weer "van stal halen" en straks weer in de doos van
de kerstversiering doen. Dat is een liedje dat nieuw is, telkens weer. "Komt tot bekering",
dat is: ommekeer, navolging. Opdat er tijden van verademing komen en God u Jezus
zendt".

Vorden, K.H .W. Klaassens

Kerstmeditatie:
"Komt tot bekering, opdat er tijden van verademing komen, en God u Jezus zendt".

Handelingen 3:20

Kruiswoordpuzzel met kerstspreuk
Los eerst het grote diagram op.
Zoek daarna de in het kleine dia-
gram gevraagde letters op. Zij
vormen een spreuk.

HORIZONTAAL: 1 eiland i.d. Oostzee;
5 blijde gebeurtenis; 10 adreskaartje; 14
klein broodje; 18 rivier in Italië; 22
enorm gevaarte; 24 harde wind; 26
belemmering; 27 leenman; 28 gevolg;
29 kledingstuk; 30 te koop; 32 vis; 33
genotmiddel; 34 telwoord; 35 roem; 36
boom; 37 losgeraakt stiksel; 38 fraaie

kleding; 39 trek; 41 deel v.h. oor; 42
kledingstuk; 44 ondernemingsraad; 45
gast; 46 tafelgerei; 47 vóór alles; 49 Bijb.
fig.; 51 opname; 53 schoolvak; 54 tel-
woord; 55 zoogdier; 57 woonschip; 59
sprakeloos; 61 rivier in Italië; 62 vogel;
64 roem; 66 voertuig; 68 webdraad; 69
lidwoord; 70 nota; 71 aanw. vnw.; 72
slotwoord; 74 pi. in Overijssel; 75 toe-
spraak; 76 muurholte; 78 Bijb. fig.; 80
roem; 82 stoot; 84 muziekinstrument; 86
dop;88 Turks bevelhebber; 90 vogel; 91
windrichting; 93 bevel; 95 rivier in Duits-
land; 98 noot; 99 dierengeluid; 100 ge-
bonden geschrift; 101 kuststrook; 103

rivier in Italië; 106. Eur. land; 108 water
in Friesland; 109 dierengeluid; 110 ont-
kenning; 111 Japans bordspel; 112
daar; 113 laatstleden; 114 Oudijslandse
literatuur; 116 pi. in Brazilië; 118
oorspr. bew. van Amerika; 120 dieren-
geluid; 121 en andere; 122 oude maat;
123 slaapplaats; 124 dwarshout; 126
binnenste deel; 128 open plek i. h. bos;
130 nakomeling; 133 rivier in Drente;
135 lidw.; 136 Europeaan; 138 spil; 139
numero; 140 dwarshout; 141 zwemvo-
gel; 144 deel v.d. week; 149 niet v. het-
zelfde gevoelen; 151 land in Azië; 153 pi.
in Limburg; 154 dwarshout; 156 tegen-

over; 157 weerom; 159 noot; 160 slede;
161 schrap; 162 klap; 163 vleesgerecht;
166 paardje; 168 monster; 171 huisdier;
172 kledingstuk; 173 zangstem; 175
voetpunt; 177 vochtig; 180 laagte; 182
spinneweb; 183 pi. o.d. Veluwe; 185
vogeleigenschap; 187 gebogen been;
190 zwaar beschadigd schip; 192 graan-
zuiverwerktuig; 194 adellijk persoon;
195 ogenblik; 197 Bijb. plaats; 199
voorz.; 200 vak op school; 202 vroegere
koningin; 203 pi. in Limburg; 204 grap-
penmaker; 205 bergplaats; 207 Eur.
gemeenschap; 208 moed; 210 heide-
meer; 211 pi. o.d. Veluwe; 212 ijdele
gedachte; 213 stoer; 215 opstootje; 217
steen; 219 insekteneter; 220 drank; 221
aanw. vnw.; 223 steenvrucht; 225 hert;
227 stempel; 229 zangstem; 230 Eur.
hoofdstad; 232 daar; 234 gepelde gerst;
235 pi. in Drente; 237 onderricht; 238
deel v.e. wet; 239 grondsoort; 240
voorz.; 241 boom; 243 dwarshout; 244
man van adel; 245 Bijb. fig.; 247 vr.
munt; 248 plaag; 249 houding; 251 een
zekere; 252 deel v.e. koeiemaag; 254 vr.
munt; 256 onbep. vnw.; 258 proef; 259
pi. in Groningen; 260 muziekinstru-
ment; 261 uitbouw; 262 ellendige wo-
ning.

VERTIKAAL: 1 lichaamsholte; 2 socië-
teit; 3 ieder; 4 soort onderwijs; 6 boom; 7
kunstprodukt; 8 peilstift; 9 bemoedi-
ging; 11 voertuig; 12 genezen; 13 rus-
tend predikant; 14 tros; 15 plant; 16
deel v.e. huis; 17 oude maat; 18 reeds;
19 hert; 20 wreed heerser; 21 zangspel;
23 proeftijd; 25 wapen; 27 ondergang;
28 schut; 31 zuidvruchten; 34 woon-
schip; 37 Ind. winkel; 39 telwoord; 40
aansporing; 43 een weinig; 45 langer
worden; 46 met name; 47 water in Fries-
land; 48 gebak; 50 strijdperk; 52 paar-
denziekte; 53 vervoermiddel; 56 voor;
58 rondte; 60 dienstbode; 61 rijstdrank;
63 padvindster; 65 een zekere; 67 gast;
73 klein teugje; 75 opstootje; 77 kle-
dingstuk; 78 vordering; 79 teder; 80
gelofte; 81 adellijke woning; 83 kant; 85
militair; 86 groente; 87 bijna loodrecht;
88 pi. in Drente; 89 bloeiwijze; 92 rivier
in Siberië; 93 noot; 94 welpenleidster;
96 strooptocht; 97 voettocht; 98 insekt;
100 schip; 102 dichterbij komen; 104
lidwoord; 105 ik; 107 strekking; 114
eikeschors; 115 voorz.; 117 Europeaan;
118 een weinig; 119 kwaad; 125 stoom;
127 paradijs; 128 stap; 129 lokspijs; 131
boom; 132 pi. in Belg. Vlaanderen; 134
omstandig; 137 water in Friesland; 140

vr. munt; 142 boom; 143 omroepver;
145 roofdier; 146 numero; 147 aanvoer-
troepen; 148 mal; 149 bejaard; 150
noodzakelijk; 151 land in Azië; 152
woonschip; 155 slede; 158 uitkomst;
160 rivier in Zwitserland; 163 bron; 164
heilige; 165 vis; 167 laagte; 169 rege-
ringsreglement; 170 wagen; 172 deel
van schoeisel; 174 deel v.e. vinger; 176
wapen; 178 zachte klap; 179 teer; 180
ritmisch bewegen; 181 meerdere ma-
len; 183 roem; 184 vroegere koningin;
186 pi. in Drente; 188 vrucht; 189boter-
ton; 191 vogel; 192 ramp; 193 Afrikaan;
195 verbouw; 196 watering; 198 verve-
lend; 201 deel v.d. hals; 203 kort ogen-
blik; 206 voerbak; 209 hoofddeksel; 210
gevuld; 212 hartelijk; 214 misdaad; 216
pi. in Z-Holland; 218 mager; 219 wapen;
220 offertafel; 221 meisje;222dier;224
open plek i.h. bos; 226 pi. in Gelderland;
228 dik; 229 leger; 230 deel v.e. dier; 231
scheur; 233 kerkgebruik; 236 Bijb. fig.;
238 bloeiwijze; 240 verdragsorganisa-
tie; 242 geldbergplaats; 244 een zekere;
246 recht stuk vaarwater; 248 Sociaal
Economische Raad; 250 deel van de
Bijbel; 251 water in Friesland; 252 Chin.
maat; 253 dierengeluid; 255 Frans lidw.;
257 pers.vnw.

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS:

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zater-
dag 3 januari 1987 met vermelding in de linkerbovenhoek
van „Kruiswoordpuzzel" aan:

Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12 te Vorden, Postbus 22.

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van
deelname.

De prijzen die te winnen zijn:

Ie prijs ƒ25,-
2e prijs ƒ 2Qf.

3e prijs ƒ 1 5^
4e t/m 10e prijs ... ƒ• i Q .



Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1987

MORSSMHOF

Dorpsstraat 32a, 7261 AX Ruurlo.
Tel. 05735-3070

Voor de a.s. feestdagen niet
vergeten zo'n heerlijke

koude schotel
te bestellen en zoals het
hoort.

Onze koks maken er iets
lekkers van.

Restaurant - Grill

„De Rotonde"
Tel. 05752-1519-Vorden.

Hebt U voor de kerst al gereserveerd?

VAN AF VRIJ DAG
19 DECEMBER

KOOPAVOND:
maandag 22 december

dinsdag 23 december

2e KERSTDAG
GESLOTEN

BUFFETKASTEN
geheel massief

eiken front
vanaf

MODERNE
HOEKKOMBINATIE
diverse stol ren

van 1735,-
3+2zits

EETKAMER
STOEL

rundieren zitting
massief eiken

nu p.st.

KAASKAST
eiken

100 cm breed

798,-
kan ook in blank

SLAAPKAMER
geheel massief
eiken ledikant
140/200 + 2

nachtkastjes voor

BANKSTELLEN
massief eiken
draion velours
diverse stoffen

3-1-1

GRANDIOZE OPRUIMINGS-
AANBIEDINGEN

in: blank en donker eiken, alpine wit en grenen
slaapkamers, etc.

MODERNE
HOEKKOMBINATIE

echt leder, diverse
kleuren van

3085,-3+2 zits

SLAAPKAMER
alpine wit

ledikant 140/200
+ 2 verstelbare

lattenbodems-l- 2
matrassen voor

ELEMENTEN
WAND

alpine wit
2.55 m breed van
1925,-, eenmalig

HELMI N K meubelen
Zutphenseweg 24 VORDEN Tel.05752-1514
Laagte 16 EIBERGEN Tel. 05454-74190

* Zie ook onze tapijthal, 34 rollen
merktapijt voor de laagste prijs op
voorraad

* Prijzen zijn geldig zolang de voorraad
strekt

* Gratis reservering en verzekering voor
latere levering

* Ruim 4000 m2 verkoopruimte

Wij wensen u allen
prettige feestdagen en

een heel voorspoedig 1987

LID R.O.V.

EGEITMIlB.V.

Luxe - Elactra - Huishoudelijke artikelen.
Grote keuze in verlichting en leuke cadeau-artikelen.

Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1414

HETBES7E NIEUWS NA DE U/TV/ND/NG VAN
DE FIETS ZONDER ETS

de fiets met iets

I s die helling net even wat
te venijnig? Valt de tegen-
wind niet mee?

Hebt u zware bagage te torsen ?
Of hebt u gewoon een luie
dag? Trek aan het startkoord
van de Spartamet en een ver-
nuftig, geruisloos en super-
zuinig motortje maakt trappen
overbodig. Dat is nog eens
lekker fietsen! Geen helm
nodig.

Dealer voor
Warnsveld

FIETSSPECIAALZAAK W. Klumpenhouwer
Rijksstraatweg 39-41, Warnsveld

Telefoon 05750-22521

VOORDELIGER KAN HET NIET

ZONNEBANK
met gezichtsbruiner

Kuur(10x) voorf 59,-
per keer f 7,- (per keer 30 minuten)

Wij wensen U allen
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1987

Drogisterij Parfumerie

Dorpsstraat — Ruurlo

BINGO BINGO BINGO
Op dinsdag 23 december is er weer een
14 daagse bingo-avond in café-rest.
De Luifel in Ruurlo.
Prachtig prijzenpakket met o.a.
hoofdprijs 250,-.
Tevens kienronde en gratis briefjesron-
de.
ledere bezoeker ontvangt een diepvries
haantje voor de feestdagen m.u.v.
kleinere kinderen, die een andere
attentie ontvangen.

De Uutslovers wensen
iedereen prettige feestdagen
en goed J987 toe.

interieuradviseur

tap'Jt!
.vergoff

^i

Sté£s&
Voordelig? •.

n6K6n m33r... i< l l ,mthetonseen

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bi >

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Café-Cafetaria

'De Eikeboom'
WIM EN MARGA BOOLTINK

St. Janstraat 69, Keyenborg
Telefoon 05753-1329

TEVENS K AM ER VERHUUR

6,25l J staarten ,
Salades bestellen voor 22 december
Huzaren salades per persoon 4,50
Salades afhalen 24 december vanaf 1 5.00 uur tot 1 9.00 uur

KERSTAKTIVITEITEN '86/'87

Hele maand december:

u met mooie prijzen

29 december:

Oudejaarskruisjasavond
31 december:

Potbiljarten en darts gooien
OPENINGSTIJDEN:
Kerstavond open tot 19. 00 uur Nieuwjaarsdag open vanaf 13.00 tot
1 e Kerstdag gesloten 20.00 uur;
2e Kerstdag open vanaf 1 4.00 uur 2 januari open vanaf 1 9.00 uur
Oudejaarsdag open vanaf 1 1 .00 tot 1 9.00 uur vanwege balansen

PnJS



Hotel-Café-Restaurant

Dorpsstraat 24 - Tel. 05752-1312

Beide Kerstdagen kunt U, de gehele dag
d la carte eten in ons restaurant.

In de grote zaal serveren wij het

Buffet-Dansant
rn.m.v. pianist Henna n N ossen t.
Prijs ƒ 67,50 p.p. Kinderen f40,- p.p.
Aanvang p/m. 17.00 uur. Gaarne reserveren.

I Januari: Boerenkool +
worst f 10,-

<?

Installatiebedrijf

aifjK / & J. 0,
<$r <<2^\ v Fabrieks- en <O

^ machineonderhoud
Staalconstructie

Vakwerk
zoals het hoort

Luxe en huishoudelijke artikelen
in onze winkel bezichtbaar

Voor: Elektra
Waterleiding
Centrale verwarming
Gaswerk
Dakbedekking

24 uurs-service
LaSWCrk voor C.V. en vloerverwarming in var-

kensschuren, kompleet met elektrische regelingen.

Complete montage van ventilatoren etc
in varkensschuren en loopstallen.

Onderhoud en service
van uw gastoestellen. ^

; Speciale dakbedekking £
^ met 10 jaar garantie zowel op

-t> * lekkage als materiaal ^ °>

m 00

B o r d e n

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen
en een

Voorspoedig 1987
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk.

SACHS
DOLMAR

B. FOKKINK -RUURLO
GARVELINKKAMPWEG 2a - Tel.: 05735-3100

Tevens wensen wij U
prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

Cafó Rest.

't Wapen van
't Medler

Ruurloseweg 114,
Vorden.
Tel. 05752-6634

BESTEL VROE&IDIG
Uw salades en dranken voor de

feestdagen, deze worden
gratis thuisbezorgd.

2e Kerstdag verzoi^i wij graag
Uw 5 gangen keuze menu.

1e Kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten.

A.J. Eijkelkamp

Tevens wensen wij u
prettige feestdagen

en 'n voorspoedig 1987

BUDGETJONG-POLIS
VAN NATIONALE-
NEDERLANDEN

Een verrassend gunstige ziektekostenverzekering.
Speciaal voor jonge mensen.

• uitstekende voorwaarden • aantrekkelijke premie
• een grote, solide maatschappij • handige hulpkaart
• onze persoonlijke service.

ONTDEK HOEVEEL
PREMIE U JAAR-
LIJKS BESPAART
Kom even langs voor
een vrijblijvende offerte.
U krijgt dan een leuke
leren KNIP cadeau!
(zolang de voor-
raad strekt).

Desgewenst kunt u
ons ook even bellen
voor het maken van
een afspraak.

Wevers Assurantiën
Molenlaan IA - 7261 BS Ruurlo

Telefoon: 05735-1410

Gracia Rouwen, Marita Olde Hanhof, Beppie en Jim Heersink, Hermien Bosch

Anita Wolters, Beja Leuverink, Gerrit Schumaker, ToosTen Brinke, Cheffin damesafdeling Pauline Peters

Dit kappers-vakteam
wenst u

plezierige kerstdagen,
en dat 1987 een "top"jaar

voor u wordt
Zutphenseweg 21 - Vorden - Telefoon 05752-1215

H.C.I BOUWMAT.CEIMTRUM U.B.l
y Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.. 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141 V

Vuurwerk - Pijlen - Rotjes - Kanonslagen

GROTE KEUS IN SIERVUURWERK

10% voorkoop korting
tot 28 december. Haal onze bestellijst met lage prijzen.

Wapen- en Sporthandel

o.a.: Super rotje per pakje

Thunder Cracker per pakje 0,55
per slof 200 stuks

Japanse Kanonslag per pakje 0,60
per slof 200 stuks

0,15
10,00
11,50

Mttds dotltrtffendl Verkoop en afhalen op 30 en 31 december.
Bestel snel, dan is alles nog in voorraad. Zutphenseweg 9, Vorden



Sfeervol inkopen doen in Ruurlo,
dat kan op de volgende

KOOPAVONDEN
Vrijdag 19 dec. tot 21.00 uur geopend
Maandag 22 dec. hele dag geopend tot 21.00 uur
Dinsdag 23 dec. tot 21.00 uur geopend
Woensdag 24 dec. tot 16.00 uur geopend
Zaterdag 27 dec. tot 16.00 uur geopend
Maandag 29 dec. hele dag geopend tot 18.00 uur
Dinsdag 30 dec. tot 21.00 uur geopend
Woensdag 31 dec. tot 16.00 uur geopend

De R.O .V. wenst iedereen
Prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

EETCAFE - BAR - REST. - ZAAL

ie Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Kerstdagen en/of oud en nieuw

HERBERG-SALADES
Wanneer U onderstaande bon inlevert zorgen wij weer voor
zo'n heerlijke salade, uiteraard ook met vlees, echte mayonaise
en de bekende ruime porties.

Herberg-salades zoals de meeste mensen het lekker vinden:
Zacht en smeuiig van smaak.

U kunt natuurlijk voor een bestelling van een salade of
bittergarnituur ook bellen: 05752-2243.

Uw bestelling zien wij gaarne uiterlijk 23 of
29 december tegemoet.
Afhalen op 24 en 31 december tot 17.00 uur.

BESTELLING VOOR:

NAAM:._

ADRES:

KERSTDAGEN/OUD EN NIEUW(niet van toepassing doorhalen)

-pers. HUZARENSALADE a 5,25 per persoon
pers. RUSSISCH El a 7,50 per persoon
pers. ZALMSALADE _è 8,50 per persoon

Fa. Wensink en Zn.
HAARWEG 3, RUURLO. TEL 05735-1248

Trakteren Eicher - Landini
Mengele opraap-dosseerwagens
Veenhuis mengmesttanks, kipwagens
Strautmann kuilvoersnïjders
Niemeijer ploegen en hooibouwwerktuigen
Frank koud- en warmwater reinigers

Zenoah motorzeïsen en -zagen
Constructie werken en stalinrichtingen

POELIERSBEDRUF

G.VANHUNEN
Warnsveld, Hofweg 6
Telefoon 24920

Als u met de Kerstdagen fijn wilt eten,
moet u het wild van de poe l i er niet vergeten.

W ij zij n ruim gesorteerd in wilden gevogelten.

RECLAME AANBIEDINGEN

H azenachterbouten
per kg.

Wilde eend
per stuk

Wild konijn
per kg.

11,50
11,00
10,00

Kalkoen
per kg.

Bij aankoop van f 10,- een recepten kalender1987 gra-
tis. Deze reclame is geldig vanaf 1 5 dec. t/m 26 dec.
1986. Zaterdag 27 december zijn wij de hele dag geslo-
ten.

Kerstaanbieding

Pracht eiken bankstel
leer, 3-2 zits
van f 3295,-
voor

Eiken toog kast
85 2495,

Tevens wensen wij U

Prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Fa. J. Kerkwijk
Dorpsstraat 20 - Ruurlo -Tel. 1384

CAFÉ - BAR - CAFETARIA

Gaarne verzorgen wij voor de Kerstdagen en
Oudejaarsavond uw salade of bittergarnituur (op
bestelling!!!)

Nieuwjaarsavond van 20.00 tot 24.00 uur houden wij

n ieu wjaarsreceptie
Wij willen U dan graag een voorspoedig 1987 wensen,
onder het genot van een drankje en een hapje.

Wij wensen U allen fijne Kerstdagen
en een prettige jaarwisseling

Jan - Riet - Monique te Winkel
Rijksstraatweg 51-53, Warnsveld. Tel. 05750-27686

de Rabobank *
, wenst u o

• C* T
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. * en een * * *
voorspoedig... 1987
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Rabobank S RUUHO
0179

't allermooiste
vuurwerk bij

een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen is
beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig.

VANAF 17 DECEMBER KUNT U
ONZE BESTELLUST AFHALEN
PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op dinsdag 30 december en
woensdag 31 december a.s. vanaf 8 uur

Zutphenseweg 15 - Vorden -Tel. 1261

w

RESTAURANT

MENTINK
GROENLOSEWEG 57 - RUURLO
TELEFOON 05739-279

UIT... GOED VOOR U.

Reserveer nu uw

kerstdiner
o.a. verkrijgbaar:

hazebout, bief stuk, schnitzel,
kotelet en varkenshaas.

Beide kerstdagen de gehele dag
geopend.

FA. WESTENDORP
KWEKERIJ/ZAADHANDEL
Vellerdwarsdijk 3, 7261 KJ Ruurlo.

Tel. 05736-214.

Aangeboden:

Kerstdennen
Vruchtbomen in soorten
Coniferen in soorten

Speciale aanbieding

Haagconiferen vanaf 5,-
Stamrozen
PotgrondAuinturf
Opgave pootaardappelen.

Laat nu uw tuin bemonsteren, u ontvangt
dan een uitgebreid bemestingsadvies.
Vraagt inlichtingen. Ook monstername van
grasland, bouwland, gazon en sportvelden.



ACT
KERST-
KRANT
2 December 1986

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden.
Telefoon 05752-1404

Vordense winkeliersver.
KOOPAVONDEN KERST

maandag 22 december
dinsdag 23 december

OUD/NIEUW GEEN KOOPAVOND
Winkelsluiting om 16.00 uur op woensdag
24 december en woensdag 31 december

Kerstaanbieding

Corduroy pantoffel

maten 36 t/m 45
normaal 23,95
nu slechts 15,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

Harmsen
Burg. Galleestraat 52, Vorden

Tel. 05752-1486

welkoo
24 DECEMBER
is de welkoopwinkel om 16.00 uur en

OUDEJAARSDAG
is de Welkoop winkel om 12.00 uur

GESLOTEN
Wy wensen u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar.

ff In 1987 staan wij weer 6 dagen
v.d. week voor u klaar!

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713

RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 22, tel. 1583

ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1987

Geverink
Schoenen en lederwaren
Ruurlo

Direktie en personeel van
§

Drukkerij Weevers bv
wensen u

Prettige
feestdagen

Onze kleurplaat

W l K O O P DE G R O 1 G R O l N l V A R W l N K

Wie kleurt mee?
Ook aan de jeugdigen is gedacht.
Voor jullie hebben we een prachti-
ge kleurplaat. Laat jullie fantasie
maar werken en maak er een kunst-
stukje van.
Wanneer jullie er mee klaar zijn
doe hem dan in een enveloppe met
in de linkerbovenhoek de vermel-
ding „Kleurplaat" en stuur hem
naar Drukkerij Weevers BV,
Nieuwstad 12, Vorden, postbus22.
Vergeet vooral nietje naam, adres
en leeftijd in te vullen. Veel sukses.

Ie prijs IQ 10 troostprijzen van 2 50
2e prijs 7 50 Over de uitslag kan niet gekorres-
3e prijs 5 pondeerd worden.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Inzenden vóór zaterdag 3 januari 1987
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KERSTMARKT
zaterdag 20 december 11.00-17.30 uur

op het marktplein
18 kramen in kerstsfeer, houtvuur, kerstmuziek met draaiorgel, bezoek van de kerstman,

optreden van Vordense zangkoren, Muziek verenigingen, midwinter hoorn blazers, boerenkool-
maaltijd f 2,50 van 17.1 5 tot 1 7.45 uur.

PROGRAMMA:
De optredens vinden plaats tussen de vermelde tijden:

11.00 - 13.30 uur draaiorgel, muziek
13.30 - 14.00 uur Sursum Corda, muziek

14.00 - 14.30 uur Midwinterhoornblazers, muziek
14.30 - 1 5.00 uur Interchrist, zang
1 5.00 - 15.30 uur Dameskoor, zang

15.30 - 16.00 uur Mannenkoor, zang
16.30 -17.00 uur Knupduukskes, dans

17.00 - 17.15 uur Midwinterhoornblazers, muziek
17.15-17.45 uur Concordia

NIEUW!! van 17.15 -17.45 uur

BOERENKOOL MET WORST
Om de kerstmarktop een bijzondere wijze af te sluiten, nodigen wi^J uit om voor de prijs van

f 2,50 een heerlijk bord boerenkool met worst op de kerstmarkt in de open lucht te komen eten.
Bonnen, die recht geven op een bord boerenkool, kunt U vooraf halen bij de aan de kerstmarkt

deelnemende winkeliers of op de kerstmarkt tot 1 5.00 uur.

HET WORDT WEER HEEL GEZELLIG
U KOMT TOCH OOK?

•V/a

7/fJIIU

Weihnachtsstollen
Kerstkransen
Kerstkransjes

Staven
Allemaal even lekker; alles van

de beste kwaliteit Kers(t)vers, dét proeft u
ot ziens op de Kerstmarkt.

't winkeltje in vers brood en banket

£URG.GALLEESTRAAT22,VORDEN

op

"cfe

W1Ws

\euke

'ZzS^' Verzilverde
artikelen voor
uw kersttaf el

re juvdier
jfemerink
<x> opticien
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Kerstversiering

pieken etc. e

Komt U ook naar
de Kerstmarkt?

hebben iets lekkers voorU
gemaakt!

.*-proeven enKopen
bii de Warme BakK

Speciarrteit;wehnachtsstonen

Oplaat

Gr0<
•n ir

1.'

«r»

S

DEELNEMERS KERSTMARKT:
Ter Heurne cafetaria; Jeugdsoos „Stampertje"; Herberg café-restaurant; Artif leur bloemen;
Vlogman slager; Super Cornelis supermarkt; Barendsen huish. artikelen; v. Asselt bakker;
Visser mode; Siemerink juwelier; Polman kunstnijverheid.

„De Rotonde" restaurant-grill; Huitink groenten-fruit; Oplaat bakker; Sueters bazar;
Dijkerman bloemen; Schurink't Winkeltje; W i e kart banketbakkerij; Rodenburg slager;
VS supermarkt; Tuunte supercentrum.



Voor de feestdagen WMMnKKMaKXWHMRXM^

Een feestelijke
blouse, rok of
japon, kom
dan even in

onze kollektie
kijken.

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, Vorder. Tel. 05752-1971
M i sterstraat 78. Winterswijk. Tel. 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR.

Ook voor de Kerst het adres
voor kwaliteit en service:

b.v.

met speciale Kerstaanbiedingen waaronder
mini cyclamen voor een mini prijs.

Bloemist - Hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64 - Vorden.

b.v.

De Tuunte wenst u
Prettige Kerstdagen

Voor de kerst:
Vele soorten kerstgroepen
Kerstversiering
Tafelversiering
Kaarsen
Kado's voor onder
de kerstboom

Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden - Telefoon 3566

Wat bakker van Aken maakt valt bij de
kerstman in de smaak.

Weihnachtsstollen
met roomboter bereid

Roomboter amandelkrans
Roomboter kransjes
Roomboter kransen (Groot)
Roomboter tulband
Roomboter moskovisch
Eigen gemaakte zoutjes
R oomtruffels
Roomboter cake
Eigen gemaakte bonbons
Schuimkransjes
Diverse kersttaarten
en kerstgebak
Kerst petit glacé
Kaas-croissants

ECHTE BOTER TOCH LEKKERDER

LUXE, BROOD- EN BANKETBAKKER

VAN AKEN
GROENLOSEWEG 6, RUURLO. TEL 1 357

VORDEN van 12 december
t/m 31 december

Het gezelligste koopcentrum

in kerstsfeer
in Oost-Gelderland

verlicht met meer dan
120 kerstbomen

* 50 zaken met een groot assortiment
* met gezellige horeca-bedrijven
* geen parkeerproblemen
* koopavonden maandag 22 dec.

dinsdag 23 dec.
JKMM*SWe2K»iK%2KKJKfeUe^

Wij wensen u
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1987

N
VAKSCHILDERS

| S PALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753-1292

alles vcjpr de kerst-
boom, er om heen
en ook «r onder!

O

o
N

o

Koop het bij de man,
wie het maken kan

ELECTRA, SANITAIR
C.V.-LOOD EN ZINK
RADIO-TV-HIFI
WASMACHINES
GRAETZ-I.T.T.

„HOOGKAMP"
KREMERSKAMP2
7231GTWARNSVELD
TELEFOON 05750-24688

Warnsvelds Installatie Bureau

er in: kerstballen, pieken, enge-
lenhaar, slingers en kaarsen (ook
elektrisch)
er om heen: kandelaars, boom-
standaards, kerstklokken, kerstpapier-mobieles en kersttafellakens.
er onder: veel geschenken orn het huis mooi te maken of het huishouden
gemakkelijker of om beter te kunnen doe-het-zelven.
En een zeer exclusief assortiment kaarsen.

baténdsen Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1261

*s
*

Grote sortering in:
Kerstballen
decoratie's
kaarsen/kandelaars
wenskaarten
servetten
kerst la ken s/lopers
verlichting
sterren
sterretjes
standaards enz. enz

Dorpsstraat 33 - Ruurlo

Wij wensen u
Prettige feestdagen en een voorspoedig 1987

i
li&*i<i*i*

Zalen vanaf 20 tot 300 personen voor Uw:
- Bruiloft
— Warm- en

koudbuffet
— Diner
- Koffietafel
Speciaal voor
* verenigingen en

gezelschappen

* handboog-en
kruisboogschieten

* fietspuzzeltochten

SnrpHtnrai 11 OW. fl5r35-1312

VOOR DE FEESTDAGEN:

salades en
bittergarnituur

BESTEL VROEGTIJDIG

gecombineerd met
- Barbecue
- Grilspecialiteiten
- Gourmet
- Fondue

Fam. Klein Bleumink en medewerkers wensen u allen prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1987

l

i



RESTAURANT&CAFE
Arie Maalderink

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

'86
Geachte gast.

Bij deze presenteren wij U onze plannen
voor de komende Kerst.

Voor deze speciale dagen hebben wij het
volgende menu samengesteld, waaruit U
een keuze kunt maken.

De prijzen van het hoofdgerecht zijn inclu-
sief de voor- en nagerechten (dus all-in).

Voorgerechten
Ook dit jaar is weer gekozen voor een voor-
gerechtenbuffet. Deze bestaat uit diverse
koude en warme hapjes, waarvan U zichzelf
na smaak en behoefte mag bedienen.

Nagerechten
keuze uit:

Crème Caramel;
Tropische Fruitsalade;
Us met geflambeerde kersen;
Coupe Timmerieë;
Mocca Sorbet.

H oof dgerechten
Hiervoor kunt U een keuze maken uit:

Supreme de Dindonneau
"Sandeman"
Een mals kalkoenhaasje in ee
saus met whisky en sherry 43,50
Gigue de chevreuil a gueuze
Een heerlijk stuk reebout in
een saus met het befaamde — „• /\/\
Gueuze bier O l, UU

Tournedos a la noel
Een zachte biefstuk van de haas
waarbij onze chef een perfecte
champignon-garnering
creëerde 55,00
Saumon "Limbourgouise"
Een zachte zalmmoot met de
heerlijke Limburgse champignons,
geserveerd met een
nantua saus 51,00
Filet de Porc a l'arlonaise
Een malse varkenshaas op een
saus met groenten in
rode wijn 44,00

Evenals vorige jaren garanderen wij U een kerstmenu met sfeer.
RESERVEERD U TIJDIG!

Dan hoeven wij U niet teleur te stellen.
PRETTIGE FEESTDAGEN.

Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1987

g Direktie en personeel

Jansen Loodgieters
Burgemeester Galleestraat, Vorden

Het jaar uit met produkten van VAN AKEN
DIE SMAKEN

Oliebollen
Appelcarree's
Appelpunten
Appelbollen
Appelflappen
Appelrondjes
Appelbeignets

Eigen gemaakte zoutjes
Saucijzenbroodjes
Kaas-croissants

Wij wensen klanten, vrienden en bekenden

een gelukkig J987

Fam. van Aken
GROENLOSEWEG 6, RUURLO -TEL 1357.

ZUTPHEN - Q-05750- 25377
Personeel en horecabediening van het Graaf Ottobad te Zutphen
wensen u

Prettige Kerstdagen en
een voorspoed/g ptéuwjaar toe

1 e Kerstdag, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het zwembad gesloten:

De overige dagen in de Kerstvakantie (van 20 december t/m 4januari) zijn
we haast onbeperkt geopend. Samen met uw kinderen, vrienden of ken-
nissen kunt u urenlang (en goedkoop) doorbrengen in ons moderne
zwembad en gezellig restaurant. Het bad is uitstekend geoutilleerd en
voldoet aan alle recreatieve eisen destijds.

Onze tienbadenkaarten zijn niet strikt persoonlijk en dus bij uitstek
geschikt voor groepen, verjaardagen of kinderpartijtjes.

Tarieven
kinderen t/m 16 jaar
v.a. 17 jaar t/m 64 jaar
65+ of pas 65 houders
kinderen t/m 2 jaar

los kaartje
f 1,85
f2,70
f 1,85
gratis

10 baden kaart
f 15,50
f22,70
f 15,50

Bij verjaardagspartijtjes met minimaal 6 kinderen, jarige gratis entree!
Wanneer de groep na afloop gebruik maakt van het restaurant krijgt de
jarige ook nog eens gratis limonade en een bord friet.

Graag tot ziens
in het Graaf Ottobad,
zwemcentrum bij uitstek!
Voor openingstijden en alle info tel. 05750-25377

(31 december ̂ eom 15.00 UUris onze Kerstshow afgelopen».Van 19 tot en met 31 december vieren wij dubbel feest!
10 Jaar Ruesink - 10 jaar Citroen in Ruurio en onze grandioze Kerstshow.

VIER REDENEN OM DEZE SHOW BESLIST TE BEZOEKEN!
10 jaar is bij ons 10% extra inruilkorting bij
aankoop van een nieuwe of gebruikte auto
(boven de8.000.-) U krijgt boven de normale inruil-
prijS VOOr UW OUde autO (taxatie volgens ANWB-
Bovag normen) nu 10% van de prijs van uw
nieuwe auto als extra inruilkorting.

Alle modellen Citroen in onze showroom en
meer dan 100 interessante occassions.

Nu uw auto halen en pas op 1 juli 1987
betalen*, terwijl u nu een interessante inruilprijs
krijgt * met een maximum van/'70.000,-

Per 1 januari 1987 gaat de BVB omhoog en dat kan heel
wat schelen!

Een speciale BX NOUVEAU voor deze
Kerstshow met alle accessoires zoals stereo-
radiocassette met autostore, Amerikaanse
koplampen, striping, enz. Deze auto kost
rijklaar/25.810,-en op onze Kerstshow kost dit
juweel/24.500,-. Apart, mooi en kompleet!

Kom kijken en proefrijden op
onze geweldige KERSTSHOW.

Koffie, glühwein en een dikke
plak Kerststol staan voor u klaar.

Op de Kerstdagen 25 en 26 december
evenals op de zondagen 21 en 28

december is onze show gesloten.
Op de koopavonden vrijdag 19,
maandag 22, dinsdag 23, maandag 29
en dinsdag 30 december is onze
Kerstshow geopend tot 21.00 uur.

Ruurio, De Venterkamp 11 Tel. 05735-2004-1753
Haaksbergen, Kruislandstraat 46 Tel. 05427-13124.



NTACT
KERST-
KRANT

December 1986

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden.
Telefoon 05752-1404

Geniet met de Kerstdagen van eerste klas
muziekweergave via een

compact-disc speler
Kenwood

699,-

Mitsubishi

bSJSJ,-
Grote collectie kleurentelevisies en videos.

Kom een kijkje nemen.

60 jaar service en onderhoud

VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

DE GROENE MODE
Aantrekkelijke kleding voorman en vrouw

Tiroler lode JAGERSJASSEN voor dames en heren,
in lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING, ROMIKA
VACHTLAARZEN, PANTALONS, KNICKERBOCKERS en
KOUSEN, TRUIEN. VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en

PETTEN.
BEAVER WAXJASSEN, 100% wind- en waterdicht, ijzersterk.

M^rtens
,utd$ doeltnfftndl

Wapen- en soorthandel
Tel. 057^1272,

Zutphenseweg 9, Vorden

ZUTPHEN

Nieuwstad 54 - Tel. 05750-1.38.96

KERSTMIS 1986
Bij ons bent u niet verplicht een geheel menu te
nemen; stelt u dit zelf samen uit onze aangepaste
kerst-kaart. Tijdig reserveren is gewenst; voor meer
informatie: zie bovenstaand telefoonnummer.
Beide Kerstdagen is ons restaurant geopend vanaf
12.00 uur.
Ook kunt u bij ons uw kerstdiners afhalen.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1987 toe.

S. & M. A. Brodej'en medewerkers

Café-Restaurant

„De Boggelaar"
Bestel tijdig uw

koude schotels
1 e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend
vanaf 10.00 uur

a la carte menu
Vordenseweg 32 - Warnsveld
Tel. 05752-1426

Wij wensen u
Prettige feestdagen

Café-Restaurant

't Wapen
van
't Medler

2e Kerstdag geopend

Wij brengen u dit jaal̂ pn geweldig

Vijf-gangen-keuzemenu
voor f 50,- p.p.

Bel voor informatie, of kom eens langs.

AJ. EUKELKAMP
Ruurloseweg 114, Vorden. Tel. 05752-6634

Natuurlijk kunt u bij ons ook
a la carte eten.

Wij verzoeken u beleefd uw salades
vroegtijdig te bestellen.
„Ze zijn om te smullen".

Met KERST
uit en thuis

in restaurant

AVENARIUS

• WW

Illl

Voor deze gezellige dagen hehtn'n tcij drie feestelijke
menu's i'oor u samengesteld, die u-ij u graag op aan-
vraag toesturen. Ook kunt u een keuze maken uit onze
kerst a la rarte-kaart.

Graag verwelkomen u-ij u Ie of 2e Kerstdag en wensen u
nu reeds een gezellige en vredige Kerst.

r H gastvrouu- r**V
Annemarie Merk. tgf

Reide Kerstdagen is het restaurant
geopend vanaf 13.00 uur.
Reserveringen geu-enst.
Dorpsstraat 2. 7261 AW Ruurlo
Telefoon 05735-1403

Vuurwerk

Grote sortering in
sier-, knal- en
vuurpijlen

Voordeelpakketten:
f 10,--f 25,--f 35,-
Alles ook los verkrijgbaar, kinderpakketten,
pistolen en munitie enz.

ESKES
DORPSSTRAAT 33 - RUURLO

Wij wensen U

Prettige feestdagen en
een voorspoedig 1987

Wij sluiten wederom 1986 af met 'n

3e plaats op de Nederlandse automarkt.

Auoi

V-A-G

Wij zijn onze clientèle bijzonder erkentelijk voor hun aandeel hierin.

In 't nieuwe jaar 1987 hopen wij weer met ons enthousiaste team voor U klaar te staan om
het aanhoudende succes van Volkswagen en Audi naar U uit te dragen.

Wij allen wensen U prettige feestdagen toe en een voorspoedig nieuwjaar.

Uw VAG.-DEALER voor Volkswagen en Audi

AUTOBEDRIJF H UIT l N K
Dorpsstraat 14-16 7261 AW Ruurlo. Tel. 05735-1325
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van de Keurslager dus

LUXE
VLEES

perfect verzorgd en redelijk geprijsd
- heerlijke runder lende om rosé te braden

- originele varkensfilet
- Contrafilet of Hecote

- Fricando van kalfs- of varkensvlees
- De echte wiener schnitzel

Fijn gekruide en handgeknoopte

ROLLADES
1 00 gram vanaf

filet-, rund-, kalfs-,
varkens-, half om-, gevuld-etc. 165

Ruime keuze uit ons kalfsvlees assortiment van kalfsborstlapjes tot kalfsoesters.
Natuurlijk van het Limousine kalf.

Ook hebben wij met de kerstdagen een breedt assortiment lamsvlees: lamscotellet
lamszadel, lamsbout etc.

Voor de soep:
Ussestaart

Schenkel met veel vlees
soepvlees - poulet

mergpijpjes en
soepbotjes

Ruime keuze uit diverse
sauzen en salades, eigen

gemaakte:
- kip-kerry salade
- ham-ei salade
~ sellery salade

— ham salade

Uit ons varkensvlees
assortiment

volop keuze uit:

HAMLAPPEN
HAASJES

FILET
FILET-ROLLADE

FRIKANDO

Ravigotte saus
Knoflooksaus
Zigeuriersaus

Uit ons rundvlees
assortiment

BIEFLAPPEN
RIBLAPPEN
BIEFSTUK

OSSEHAAS
ROLLADE

HALF OM ROLLADE

Voor een feestelijk belegde boterham: natuurlijk weer
onze onweerstaanbare pootham gekookt en gerookt

Eigen achterham 100 gram 2,25
Alle soorten paté 100 gram 1,58

De keurslager

Medail-
lon

100 gram

1,98
'n lapje varkensfile

gevuld met

tuinkruiden

crème

Met de Kerst geven wij U een
ruime keuze uit ons assorti-

ment van kip en kalkoen.
Om maar iets te noemen:

Baby-kalkoen; kalkoen
poten; kalkoen dijen;
kalkoen filet; kip-filet;

mais-kip; gek. borstfilet;
gerookte vleugels;
gerookte drumstick

Graag verzorgen wij
voor de feestdagen uw

fondue- of gourmetschaal

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

GELDIG T/M 24 DECEMBER

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

W/J wensen u
Prettige Kerstdagen
en een
voorspoed/g 1987

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Voor al uw
?—^

woninginrichting
Meubelen -Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Tel. 05752-1421

CAFÉ - RESTAURANT

„ie Berbers" r
Dorpsstraat 1 O - Vorden

OPENINGSTIJDEN
TIJDENS DE FEESTDAGEN

24 december: tot 1 7.00 uur geopend

25 december: (1 e kerstdag) GESLOTEN

26 december: (2e kerstdag) GEOPEND

31 december: organiseert bilj. ver.

"De Herberg" wederom een ouderwetse

oudejaarsdag met o.a.

-SPIJKERSLAAN

-POTBIUARTEN

BALLEROBIUARTEN

VOETBALSPEL

enz.
NIEUWJAARSDAG

zijn wij

GESLOTEN

2e Kerstdag lekker uit eten??? Reservering is mogelijk.

Staalkonstrukties

S iersmeed werk

Koperen Zonnewijzers

Rozenpoorten

Rookkappen (Staal of roestvrijstaal)

Gietijzeren onderdelen lassen

Siersmeedletters

H andsmeedwerk (in ouderwets smidsvuur)

Tevens carbiet te koop

SMEDERIJ

H.W. OLDENHAVE
SPIEKERWEG 6 7251 RA VORDEN TEL 05752-1428

Wilt U een ijzeren hekwerk rond uw huis of bedrijf, of een be-
staand hekwerk laten opknappen. Wij geven gaarne vrijblij-
vend prijsopgaaf. Of breng een bezoek aan ons bedrijf en onze
showroom.

All» soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof «te.
Grot* kollektie

keukeninrlc Mingen
Wand-, vloertegel* «n
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open heerden.

hout/ ges/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dek

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.

benkan, vijvers.
tegels, patloblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.

esbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zend. grint, oement.
Dakbedekking»

materialen: pennen,
pleten, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keremlek
zeer origineel.
handgemaakt.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
Spoorstraat 28 - Ruurlo

wenst al haar
klanten, vrienden en
bekenden

Prettige kerstdagen
en een
gelukkig 1987

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel 05735 2000'

Administratiekantoor Zutphen b.v,

-k Boekhoudingen
* Belastingzaken
* Computerverwerking
J.M.L Plante, Direkteur.

Graaf Ottosingel 189,

Postbus 124, 7200 AC Zutphen. Tel. 05750-14275

Nevenvestiging:

Administratiekantoor Voorst
Kervelstraat 24, 7383 XP Voorst. Tel. 05758-2347
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