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Kerstmarkt
een sfeervol gebeuren

Gezelligheid alom, zaterdag tydens de Kerstmarkt Het bestuur van de Vordense
Winkeliersvereniging organiseerde deze dag met behulp van de jeugdsoos

een Kerstmarkt Gelukkig bleef het deze dag droog, zodat zeer velen een bezoek aan
deze Kerstmarkt kwamen brengen. Overigens ademt Vorden al enkele dagen de Kerstsfeer uit
Overal in het dorp /yn nl. kerstbomen geplaatst, hetgeen een zeer feestelijke aanblik biedt

Op de Kerstmarkt waren deze zater-
dag zo'n achttien plaatselijke midden-
standers met een kraam aanwezig. De
artikelen die verkocht werden hadden
allemaal met de Kerst te maken zoals
b.v. verkoop van kerststukjes, vele
soorten kaarsen, allerhande kerstver-
sieringen en niet te vergeten diverse
produkten die men o zo heerlijk kan
weghappen.
De Glühwein ontbrak evenmin. Ve-
len lieten zich de kans niet ontnemen
om gezellig keuvelend een glas te
drinken. Leden van de padvinders-
groep te Vorden zorgden er de gehele
dag voor dat er een kerstvuur bleef
branden.

De vordense culturele verenigingen
lieten zich deze dag evenmin onbe-
tuigd. De muziekverenigingen Sur-
sum Corda en Concordia verzorgden
een optreden, alsmede het Vordens
Mannenkoor, Dameskoor en het koor
Interchrist.
De Knupduukskes gaven een aantal
olderwetse dansen ten beste, terwijl er
deze dag tevens een draaiorgel voor
vrolijke muzikale klanken zorgde.
En dan een alleraardigste Kerstman.
Een man die zich het wel en wee van
de plaatselijke bevolking wel bijzon-
der aantrekt.
Niet alleen wenste hij iedereen pretti-
ge Kerstdagen en een voorspoedig

1986, tevens informeerde hij overal of
de mensen het afgelopen zomer toch
wel een goede vakantie hadden ge-
had. En ook dat soort dingen schijnen
nu eenmaal bij de taak van een Kerst-
man anno 1985 te behoren. Kortom
Vorden genoot van de Kerstmarkt en
het gebeuren er rondom heen.

Er was zelfs een delegatie van de onder-
nemersvereniging uit Geldermalsen die
naar aanleiding van het boekje (uitge-
deeld tydens het Zeskamp gebeuren)
een kijkje kwamen nemen. Zjj waren ja-
loers dat in Vorden zoiets tot stand kon
komen. Zjj vonden 't geweldig, ook von-
den ze Vorden een mooi dorp.

Verschijning Contact
Het eerstvolgende nummer van Contact komt weer uit in de week
van 30 december t/m 3 januari 1986.
De copij hiervoor dient maandag 30 december vóór 12.00 uur in
ons bezit te zijn.

De Redactie.

Kerst-
stukjes
maken

Nutstloralia

Koffieconcert Concordia
Muziekvereniging Concordia gaat zoals inmiddels traditie is
geworden het nieuwe muzikale jaar 1986 inluiden met haar
nieuwjaarskoffieconcert.
Dit jaar zal dit concert worden gegeven in de vernieuwde grote
zaal van het Dorpscentrum. Concordia zal op 5 januari voor de
eerste maal een geheel concert verzorgen o.l.v. de Vordense di-
rigent Hans Kraxner. Er is de laatste maanden hard gewerkt
aan het repertoire waarbij er vooral aan is gedacht dat de uit te
voeren werken goed in het gehoor van het publiek zullen liggen.
Na de pauze zal de kapel van Concordia, De Achtkastelendar-
pers, o.l.v. Joop Lauckhart optreden.
Ook deze kapel heeft nieuwe nummers ingestudeerd zodat ook
hier een afwisselend programma verwacht kan worden. Gezien
de ervaringen in voorgaande jaren wordt er wederom veel pu-
blieke belangstelling verwacht.
De aanvang is 1130 uur en de toegang is gratis,
(zie advertentie).

In de advertentie van vorige week is
helaas alleen de tijd 's middags ver-
meld. -^^
U bent^ffiter ook 's avonds van 8 tot
10 uur van harte welkom in rtet Dorps-
centrum.
Zie voor verdere gegevens Contact
van vorige week.

Op Tweede Kerstdag begint om 10.00
uur in de Gereformeerde Kerk de Oe-
cumenische Kerstdienst, waarin pas-
toor J. van Zeelst voorgaat.
Zondag 29 december is de eerste zon-
dag na Kerst. En de zondag is als eer-
ste dag van de week de dag van de Op-
standing. Kerst en Pasen komen dus
samen in de Zoon van God in wie wij
Gods kinderen zijn.
Dat thema komt in alle lezingen te-
rug: de Twaalfjarige Jezus is in de tem-
pel bezig met de dingen van zijn Va-
der. In Deutr. 21:18-23 gaat het om
een ongehoorzame zoon. Dat zijn wij
allen, maar omdat Jezus gehoorzaam

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. 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 heeft genomen. Hieronder val-
lervook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn pp 10 decem-
ber 1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B.R. Eykelkamp, De

Haar 17, voor het bouwen van een
woning aan het Stroo 17.

2. Aan de heer F. Fransen, de Bongerd
3, voor het bouwen van een woning
aan het Stroo 15.

3. Aan de heer G. Kamerling, het Jeb-
bink 41, voor het bouwen van een
tuinhuisje.

2. Sluiting gemeentesecretarie
Het gemeentehuis zal op vrijdag 27
december gesloten zijn. De Burgerlij-
ke Stand is echter van 9.00 tot 10.00
uur geopend voor het aangeven van
geboorten en overlijden.

3. Ophalen huisvuil
Op donderdag 26 december (Tweede
Kerstdag) zal er geen huisvuil opge-
haald worden. Dit zal weer op 2 janua-
ri 1986 gebeuren.

4. Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 6 januari 1986 houdt het
gemeentebestuur in het gemeente-
huis (raadzaal/hal) een nieuwjaarsre-
ceptie, van 19.30-21.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

5. Het afsteken van vuurwerk
Tegen het einde van het nieuwe jaar
gaat er, zoals gewoonlijk, het nodige
vuurwerk de lucht in.
Voor de goede orde wijzen wij u erop
dat het afsteken ervan toegestaan is
op oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot
nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.
Wij verzoeken u met klem deze tijd en
de veiligheidsvoorschiften in acht te
nemen.

is aan zijn Vader, zijn wij in Hem kin-
deren van God: l Johannes 3: l, 11-12,
16-24. Dorpskerk, Ds. Klaassens 10.00
uur.
Op Oudejaarsavond gaat Ds. Weste-
rink voor en zingen we met de Canto-
rij het lied voor oudjaar: lied 398, ge-
schreven door Ds. Dietrich Bonn-
hoeffer, in de jaarwisseling 44-45 In
april daarop werd hij gefusilleerd.
Op Nieuwjaarsmorgen beginnen we
het nieuwe jaar met een gezamenlijk
ochtendgebed. We lezen over de be-
snijdenis van Jezus op de achtste dag
na zijn geboorte: Lukas 2: 22-39. Als
ochtendlied zingen we lied 381: 'Het
nieuwe daglicht staat ons borg voor
Gods genade en Vaderzorg'.
Na de dienst is er een receptie in de
Voorde, waar wij elkaar nieuwjaar
wensen. De dienst begint om 10.30
uur, voorganger is Ds. Klaassens.

Vierde Advent
'Terwijl het volk in afwachting was...'.
Dat lezen we in Lukas 3:15. Johannes
heeft zijn boodschap gesproken, en
nu overleggen de mensen of hij de
Messias is. Maar dan wijst Johannes
op Jezus die na hem komt en waarvan
hij slechts de wegbereider is. We lezen
uit Lukas 3 hoe Johannes dat doet:
wat gaat er gebeuren bij Jezus' komst?
En de schrijver van de brief aan de He-
breeën legt Jezus in de mond de woor-
den: 'Zie hier ben Ik om Uw wil te
doen'. Jezus komt om de wil van God
te doen: namelijk vrede te brengen
aan hen die geen vrede hebben.
'Krachtens die wil, zijn wij voor eens
en voor altijd geheiligd'. Geheiligt: dat
is apart gezet; anders geworden. Sinds
Jezus komst in ons best ̂ Ks alles an-
ders geworden en alles opTz'n kop ge-
zet. Licht is voorgoed gaan schijnen.
We zingen de Psalmen 19 en 40 en het
Adventslied voor deze laatste zondag
is lied 128: 'O zon, ga lA O zonne-
schijn laat ons niet in he^lnker zijn'.
In de dorpskerk gaat Ds. K.H.W.
Klaassens voor in de Kapel de Wil-
denborch is Ds. H. Westerink voor-
ganger en werkt de Cantorij mee met
Lied 125.

Viering van de Kerstnacht
Dit is het evangelie: dat het Licht dat
de wereld verlicht, in de nacht ontvan-
gen is. Wij scharen ons temidden van
herders en armen, om heel symbo-
lisch in de nacht van ons bestaan Gods
licht te ontvangen.
Om 21 uur begint de eerste dienst, aan
het orgel begeleidt door Rudi van
Straten.
De tweede dienst is om 23 uur, muzi-
kaal omlijst door Sursum Corda. De
evangelisatiecommissie van de Her-
vormde en de Gereformeerde Kerk
heeft deze diensten voorbereid, waar-
in zal voorgaan Ds. H. Westerink.
Schriftlezingen: Jesaja 9:1-6 en Lukas
2: 1-14.

Viering op Kerstochtend
Met jong en oud samen vieren we de
geboorte van Christus op 25 decem-
ber. Behalve kinderen en jongeren zal
ook een ouder gemeentelid meewer-
ken door het kerstevangelie te lezen.
Muzikaal werken naast de cantor-or-
ganist ook Dik Boerstoel, trompet en
het Jongerenkoor Interchrist mee.
We lezen naast Lukas 2: 1-20 ook
Deuteronmomium 20: 1-9. Dit ge-
deelte zal door jongeren worden uit-
gebeeld. Als er oorlog gevoerd gaat
worden mag degene die een huis aan
het bouwen is thuis blijven. En ook de
mensen die verloofd zijn en binnen-
kort gaan trouwen. En ook degene die
nog moet oogsten. En ook allen die
bang zijn! Dat is nogal wat, als er een
leger aan de poort staat! Maar hier
blijkt uit: aan God is de overwinning.
Zijn vrede is: bouwen en trouwen en
oogsten - geluk en vrede voor de men-
sen!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: J. Lenting en R. Dies-
telhof;
Gehuwd: W.A. Drees en E. Kramers;
Overleden: Geen.

R.K. KERKEN
DIENSTEN VOOR DE KERSTDAGEN

Zaterdag 21 december: Boeteviering in de
Christus Koningkerk, 17.30 uur.
Zondag 22 december: H. Mis met boetevie-
ring, 9.00 uur in Kranenburg, 10.30 uur in
Vorden.
19.00 uur: Concert ter afsluiting van de ak-
tiviteiten van het Torenfonds, m. m. v. het
Vordens Mannenkoor en de Gebrs. Eykel-
kamp. Daarna afsluiting in zaal Schoena-
ker.
Dinsdag 24 december: 19.00 uur: H. Mis
met kerstliederen in Vorden.
21.00 uur: Kerstfeest met de jongeren in
Vorden.
22.30 uur: Plechtige Nachtmis met het pa-
rochiekoor in Kranenburg.
Woensdag 25 december. Hoogfeest van
Kerstmis.
9.00 uur: H. Mis met kerstliederen in Kra-
nenburg.
10.30 uur: Plechtige Hoogmis in Vorden
m.m.v. het parochiekoor.
15.00 uur: Kindje Wiegen in Kranenburg.
Donderdag 26 december: 9.00 uur H. Mis in
Kranenburg.
10.00 uur: Dienst vanwege de Raad van
Kerken in de Gereformeerde Kerk m.m.v.
het Jongerenkoor.
28-29 december: H. Familie. 19.00 uur in
Kranenburg, 9.00 uur idem. 10.30 uur in
Vorden.
31 december: Oudjaar, 19.00 uur H. Mis in
Kranenburg.
19.00 uur: Woord- en Communiedienst in
Vorden.
l januari: 10.00 uur H. Mis in Vorden.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 decemer, 4e Advent: 10.00 uur:
Ds. K.H.W. Klaassens.
Dinsdag 24 december, dienst op Kerstavond:
21.00 uur: Ds. H. Westerink.
23.00 uur: Ds. H. Westerink m.m.v. Sur-
sum Corda.
Woensdag 25 december, eredienst op Kerst-
morgen: 10.00 uur: in de Gereformeerde
Kerk, voorganger pastoor J. van Zeelst.
Zondag 29 december, zondag na Kerst: 10.00
uur: Ds. K.H.W. Klaassens.
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavondge-
bed: 19.30 uur: Ds. H. Westerink m.m.v. de
Cantorij.
Woensdag l januari, Nieuwjaars-ochtend-
gebed: 10.30 uur: Ds. K.H.W. Klaassens.
Na afloop nieuwjaarsbegroeting in 'De
Voorde'.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 december: 10.00 uur: Ds. H.
Westerink m.m.v. de Cantorij.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 22 december: 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.
Dinsdag 24 december: 21.00 uur Kerst-
nachtdienst ds. Westerink, N.H. Kerk.
23.00 uur: Kerstnachtdienst ds. Westerink,
N.H. Kerk.
Woensdag 25 december: 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.
15.00 uur: Kinderkerstfeest.
Donderdag 26 december: 10.00 uur Pastoor
van Zeelst in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 29 december: 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.
Dinsdag 31 december: 19.30 uur ds J.R.
Zijlstra.
Woensdag l januari 1986:10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21 en 22 december: Dr. Vaneker, tel. 2432.
25 en 26 december: Dr. Sterringa, tel. 1255.
28 en 29 december: Dr. Haas, tel. 1678.
l januari: Dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondaag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
21 en 22 december: Dr. Warringa, tel. 1277.
25 en 26 december: Dr. Warringa, tel. 1277.
28 en 29 december: Dr. Wechgelaer, tel.
1566.
31 dec./l jan.: Dr. Breukink, tel. 1566.
Weekenddienst geldt van zaterdag 12.00
uur tot maandagochtend 9.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21 en 22 december: N.J. Edens, Vorden.
Tel. 05752-1453.
25 en 26 december: De Kruif, Vorden. Tel.
05752-3372.
28 en 29 december: P. Waart, Barchem. Tel.
05734-744.
31 dec. en l jan.: J.H. de Lange, Lochem.
Tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

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.
K. A. 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 hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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 DIERENTEHUIS
"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.



MODIEUSE PUMP

Deze luxe, modieuse
pump schopt U niet uit
onder taf el. De
gewelfde binnenzool
en het soepele leer
staan garant voor
langdurig draaggenot.
Verkrijgbaar in twee
hakhoogten.
Maten 3 t/m 91/2

Kerstprijs139f-
(normaal 189,-)

MÉÉR DAN EEN
MODESCHOEN

Uw Cristalluxe dealer

Wullink
Vonten

Vishandel van de Groep
uit Spakenburg

Wenst al haar cliënten

gezegende Kerst en
gelukkig nieuwjaar toe

Wij zijn 7 januari weer aanwezig

Dash Jeugdinstuif
Zaterdag 21 december'85

Instuif voor jongens en
meisjes vanaf 7 jaar

in de sporthal 't Jebbink
van 14.00 tot 16.00 uur.

Gratis attentie.

2 JANUARI

OPRUIMING

BU WULLINK

Café Uank
1 e Kerstdag geopend
vanaf 12.00 uur.

KERSTTIP VAN LOGA
GROTE KOLLEKTIE

KALENDERS'85

Te koop
Kerstbomen

in alle maten.
Met en zonder kluit

M.G. SPIEGELENBERG BV
Ruurloseweg 26, Vorden
Telefoon 05752-1464

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

Muziekvereniging
CONCORDIA

5 januari
nieuwjaarskoffieconcert
11.30 uur Dorpscentrum.

Huidverzorgingsstudio

ANJA HOLLAND
Wenst u
fijne feestdagen
en
een goed 1986.

Kerststukjas maken Nuts-
floralia Vrijdag 20 december
's middags van half 2 tot half 4.
's avonds van 20.00 tot 22.00
uur in het Dorpscentrum.

Ik zoek werk 1 a 2 morgens in
de week. Liefst in de huishou-
ding in Vorden per 6 januari.
Bellen na 5 uur 2986.

Wie heeft voor mij een oud
„antiek" houten bed twij-
felaar of 2 pers.
Tel. 05754-285.

Jan de Viking
kwam in ons land en ging

dikwijls naar de krant
en schreef over kachels

in de brand

Wij wensen iedereen

fijne Kerstdagen
en voor 1986

goede ba fans tussen
prive^n bedrijfsleven

Administratiekantoor Vorden
Dir. B.H. de Regt en B J. Bloemendaal
Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - Telefoon 057>2-1485

Ons kantoor is 27 december a.s. GESLOTEN.

We hebben ze weer
Gestikte dekens
en
flanellen dekbedovertrekken

HELMINK B.tf.
Zutphenseweg 24, Vorden. Telefoon 057 -̂1514

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

BENNIE

Voor een feestje groot of klein
moet u bij de Boggelaar zijn.

Wij hebben vele mogelijkheden voor U.
Wilt u eens een fijne pudding of salade voor de
feestdagen, hier wordt door ons veel zorg aan besteed
en voor goed betaalbare prijzen.

Ook kunt u met Oud en Nieuw oliebollen en
appelflappen bestellen.

Tevens zalen voor:
Bruiloften en partijen
Diners en koffietafels
Koude en warme buffetten
Gourmetten en Fonduen

Vanaf heden kunt u elke zondag kegelen voor de helft
van de baan h uur.

1 e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag vanaf 10.00 uur geopend.

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 1986.

Café-Restaurant

De Boggelaar
Vordenseweg 32 - Warnsveld telefoon 05752-1426

Prettige feestdagen!
Wafel en koekijzers; Magnetrons en Bakovens
Frituurpannen; Contactgrills; Broodroosters;
Tosti-ijzers

Electrische dekens; haarkrulsets en stijlers
Ladyshavers enz. enz.

Stereo apparaten; Televisie's klein en groot
Videorecorders alle systemen; Audio- en videobanden

BAAK
TWEEWIELER5

Kerstboom verlichtingen

Bekende merken. In alle afdelingen enorme keus, en extra
lage prijzen.
Eigen service, al meer dan 50 jaar.
Dank voor het in ons gestelde vertrouwen
in het afgelopen jaar.

DE BESTE WENSEN VOOR 1986

EMMERIKSEWEG 46

* Alpina, Remmington
Kettingzagen

* Honda, Carraro en Ferrari
tuinbouwtrekkers 2 en 4 wielig
met aanbouwwerktuigen.

* Bladblazers
* Veegmachines

m

UU W t land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Wij wensen u:

prettige feestdagen en
een voorspoed/g 1986

„Sc Herberg"
Wij kunnen voor 2e Kerstdag

nog een beperkt aantal reserveringen
aannemen voor ons restaurantgedeelte.

Flinke porties
uit onze degelijke keuken.

U krijgt bij ons ruim de tijd om te tafelen
en natuurlijk tegen redelijke prijzen.

Wij wensen U

een voorspoedig
en vooral gezond

1986
HANNIE EN COR TEN BARGE

Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 2243

*Udenkt over een
koopsom -nolis

maar ziet d bomen
het bos niet meer ?

tot ƒ 16.305 (maximaal).
Volledig fiscaal aftrekbaar.
Zonder risico's. En met een

Koopsom-polissen met lijfrente-aftrek zijn er
in vele soorten. Zij bieden u nu grote fiscale
voordelen en straks een aantrekkelijk extra

inkomen. Mits u die polis afsluit op de voor u
persoonlijk meest gunstige voorwaarden. En

u dus "door de bomen het bos blijft zien".

De beleggingsadviseurs van de Spaarbank
met de S gaan volledig uit van uw

persoonlijke omstandigheden. En halen er
daardoor alles voor u uit wat er in zit.

Voor een dergelijk advies-naar-maat is een
advertentie minder geschikt. Vandaar dat wij
u hierbij uitnodigen voor een persoonlijk (en
uiteraard vrijblijvend) informatief gesprek op
een van onze kantoren.
Dat kan mét, maar ook zonder telefonische
afspraak vooraf.
U bent welkom.

Die haalt er voor u uit wat erin zit.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



Voor uw felicitaties en ge-
schenken, in welke vorm dan
ook, ter gelegenheid van ons
25-jarig huwelijk, zeggen wij u
hartelijk dank.

DJ. LAMMERS
G. LAMMERS-TE LOO

Vorden, december 1985
Zutphenseweg 27.

Langs deze weg bedank ik ie-
dereen hartelijk voor de vele
belangstelling in de vorm van
bloemen, felicitaties en kado's
bij mijn afscheid tijdens het ju-
bileum op 7 december.

JAN EN GERRIE
VOORHORST

Vorden, December 1985
B. v. Hackfortweg 8.

Langs deze weg willen wij u
hartelijk danken voor uw be-
langstelling en de vele felicita-
ties, bloemen en andere kado's
ter gelegenheid van ons 40-ja-
rig huwelijksfeest en het 25 ja-
rig jubileum van onze zaak

FAM. VAN ZEEBURG

Vorden, december 1985
Het Jebbink 11.

BENNIE EN ELLY
EEN BRANDVRIJ 1986

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
In terieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Vrijdag 20 december
KLAVERJASSEN
Zaal Schoenaker

20.00 uur

KERSTTIP VAN LOGA
ARK VAN NOACH

VAN RIEN POORTVLIET

Café Uenk
1 e Kerstdag geopend
vanaf 12.00 uur.

2 JANUARI
OPRUIMING
BIJ WULLINK

Muziekvereniging
CONCORDIA

5 januari
nieuwjaarskoffieconcert
11.30 uur Dorpscentrum.

Dash Jeugdinstuif
Zaterdag 21 december'85

Instuif voor jongens en
meisjes vanaf 7 jaar

in de sporthal 't Jebbink
van 14.00 tot 16.00 uur.

Gratis attentie.

Zolang voorraad...
nog leverbaar:

KALENDERS
Kruimkens boekvorm,
Honigdrop boekvorm,
Maranatha boekvorm,
Honigdrop schild

POORTVUET

BOEKHANDEL
KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17,
tel. 05753-1253
HENGELO GLD.

Tot onze diepe droefheid is geheel onverwachts van ons
heengegaan mijn lieve kleinzoon en onze lieve neef

HANS HAMMERS

Op de jeugdige leeftijd van 18 jaar.

Zijn opgewektheid en hulpvaardigheid zullen we nooit
vergeten.

Lochem: Oma Hammers
Warnsveld: T. Groot Jebbink-Hammers

J. Groot Jebbink
Almen: J. Hammers

M. Hammers-Heuvelink
Zeihem: B. Hammers

A. Hammers-Groot Roessink
Wichmond: J. Hammers

M. Hammers-Smeenk
Vorden: G. Heersink-Hammers

J. Heersink
neven en nichten.

Warnsveld, 16 december 1985

Heden werd plotseling uit ons midden weggenomen,
onze lieve zoon en broer

HENDRIK JOHAN HAMMERS

op de jeugdige leeftijd van 18 jaar.

Warnsveld: H. Hammers
H.J. Hammers-Rietman
Bea
Henk.

Warnsveld, 16 december 1985
Boggelaar 5 - 7231 RC

LIEVER GEEN BEZOEK AAN HUIS.

Onze Hans is opgebaard in een van de rouwkamers van
het streekziekenhuis „Het Nieuwe Spittaal" te Warns-
veld, waar dagelijks gelegenheid is om het condolean-
ce-register te tekenen van 18.30 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 20 de-
cember a.s. om 12.00 uur in de N.H. kerkte Warnsveld,
waarbij U wordt uitgenodigd. Aansluitend zal de begra-
fenis plaatshebben om ca 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Warnsveld.

Een arbeid- en zorgzaam leven werd op 14 december
1985 afgesloten.
Bedroefd delen wij u mede, dat wij na een langdurige
periode van ziekte, afscheid hebben moeten nemen van
onze innig geliefde man, vader en opa

TONY EGGINK

Hij werd 72 jaar.

Elkhart U.SA.
1116 Edwardsburgave
46514 - Indiana.

A.G.M. Eggink-Gerritsen
kinderen en kleinkinderen

Tot onze diepe droefheid is op 14 december 1985 zacht
en kalm ingeslapen onze lieve broer, zwager en oom

ANTON EGGINK

Namens de
familie Eggink
familie Gerritsen.

"de Jaeger", Mosselseweg 14, Vorden
"Ons Plekje", Ruurloseweg 32, Vorden

GEMEENTE
VORDEN

Op de afdeling Financien, bureau boekhouding en ad-
ministratie wordt gevraagd een

MEDEWERKER (m/v)
voor 32 uur per week.

De voorkeur wordt gegeven aan jongeren tot 25 jaar. De
mogelijkheid tot uitbreiding van de functie t.z.t. naar 38
uur is aanwezig.

De aan te stellen medewerker(ster) zal hoofdzakelijk
worden belast met het verzorgen van de financiële ad-
ministratie met behulp van een micro-computer en
overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Vereist zijn:
— opleidingsniveau HAVO-MEAO
— bereidheid om in teamverband te werken
— bereidheid tot verdere studie.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een
salaris geboden van max. f 1967,- per maand bij een
32-urige werkweek.

Verdere informatie over deze functie wordt gaarne ver-
strekt door de heer T.M. van Hunnik, chef afd. Finan-
ciën. Tel. 05752-2323 toestel 15.

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad te worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders van Vorden, post-
bus 9001, 7250 HA Vorden.

Wijziging openstelling
postkantoor

In verband met de komende
feestdagen is het postkantoor te
Vorden op dinsdag 24 december en
31 december a.s. voor het publiek
geopend van 8.30 tot 12.30 uur.

De bestelling wordt op deze dagen
normaal uitgevoerd.

Gevestigd:
m.i.v. 16-12-1985 wordt de
praktijk van tandarts
H.H.J. Vaneker voortgezet door
tandarts J.J. de Kruif op het adres
Stationsweg 31, Vorden.
Tel. 05752-3372.
Behandeling volgens afspraak.

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

dinsdag 31 december
(oudejaarsdag) 's middags
om 12.00 uur

\

GESLOTEN zijn

De gezamenlijke banken van Vorden.

Muziekvereniging

CONCORDIA
o.l.v. Hans Kraxner geeft op

5 januari haar

nieuwjaarskoffieconcert
in het Dorpscentrum.

Aanvang 11.30 uur.

Toegang gratis.

Tevens treedt op:

Achtkastelendarpers.

BINGO

VRIJDAG 20 DECEMBER

KERSTBINGO
Zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo G.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.

Hoofdprijs: f 200,-.

Organisatie: V.V. Pax en Schutterij E.M.M.

BINGO

Wat een pech!!
Yvonne gaat weg.
Fijn voor Yvonne, ze heeft werk gevonden in
haar eigen branche. Jammer voor ons.
Wij zoeken op korte termijn

een meisje
die Yvonne's plaats in wil nemen.

Leeftijd ca. 17 jaar.

Heb je zin om te werken in een jong team en
ga je graag met mensen om?

BEL ONS DAN
TELEFOON 05752-1470

SLAGERIJ

Jan Rodenburg

Wij zijn met

VAKANTIE
van 4 jan. '86 tot 12 jan. '86

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Rabobank (9
Voor ons is een drukke tijd aangebroken.
Wij zetten alles op alles om uw
betalingsopdrachten t/m 31 december
a.s. 12.00 uur nog dit jaar te verwerken.

U kunt uzelf en ons daarbij van dienst zijn,
door uw opdrachten al eerder in te
leveren.
Wij kunnen deze dan verwerken, zoals u
dat van ons gewend bent.

Direktie en personeel
Rabobank Vorden

Regel uw
bankzaken tijdig

Zo'n fijne warme halfwol-
len onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSeWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

2 JANUARI
OPRUIMING
BIJ WULLINK

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.

Wij wensen al onze klanten

heel fijne feestdagen
en alle goeds in 1986

Schoenmakerij

VISSER
Raadhuisstraat 18 — Vorden

Wij zijn vrijdag 27 december

GESLOTEN

Donderdag 2 januari zijn wij

GESLOTEN
Bakkerij van Asselt

Bakkerij Oplaat
Banketbakkerij Wiekart

't Winkeltje in brood en banket Schurink
Slagerij Vlogman

Slagerij Rodenburg



CHINEES - VORDEN - TAO SING

KERSTDINER
per persoon vanaf 35,—

en a la carte en ook afhaal service.

Openingstijden:
dagelijks 12.00 uur tot 22.00 uur.

Beide Kerstdagen geopend.

Wij wensen u
prettige Kerstdagen en een goed 1986

DORPSSTRAAT 28 - VORDEN
TELEFOON 05752-1905

Goede voornemens
Als één van uw goede voorne-

mens voor 1986 GEZONDER
eten is, dan vindt u in uw Ech-
te Bakker een goede partner.

Het bakken van goed (en
lekker) brood is bij hem
al sinds jaarendag een in-
gebakken gewoonte. Een

gezond en gelukkig nieuw-
jaar toegewenst.

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

In januari starten we weer met een kursus

volksschilderen
beginners/gevorderden.
Inlichtingen en opgave graag zo spoedig mogelijk.

7

VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

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

Café-Restaurant

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

Haal voor de feestdagen ouderwets lekkere

oliebollen, poffertjes of wafels
in huis, van het echte Vordense meel.

Zaterdag 21 december en
zaterdag 28 december bij de

HACKFORTER MOLEN

Leuke kadotjes

voor in de Kerstboom

en wat lekkers bij de koffie.

Voor uw toetje bij het
Kerstdiner

naar

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART
Tel. 1750

Dansen leren?
Dat kan JA. Weg, de Haar 24, tel. 2018, Vorden,
vormt leuke dansklubs voor u.
Klubs voor gehuwden en verloofden, beginners en ge-
vorderden.
Inschrijving en inlichtingen dagelijks t/m 7-1 -'86
Voor elk soort dans te leren bij:

F.D.O. Dansschool

Houtman

o
oo

Ons rundvlees...
een klasse apart

^^^^fl^H
^^^^^^^^m ^B ^^^^^V ^B ^^^^^^^^^^^^^^rodenburg
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Heerlijk voor uw kerstdiner:
gewone bief stuk, ongewoon lekker
Kogelbiefstuk
Haasbiefstuk
Entre cöte
Peper steak
Staartstuk
Rosbief
Dunne lende

Weet u al wat u wilt eten met Kerst?
Bij ons heeft u een ruime keuze.
diner thuis? Neem een lekkere

rollade
Runder-, half rund/half varkens-, varkens-

of kalfsrollade. Gekruid naar uw wens.
Of proef onze kip- en kalkoen specialiteit.

Voor vers lamsvlees kunt u ook bij ons
terecht.

Gezellig avondje met de familie?
Bestel een fondue- of gourmetschotel
Helemaal klaargemaakt volgens uw

wensen.
Wij geven u graag advies.

FIJN VARKENSVLEES

Filet rollade
Fricandeau
3 soorten karbonades
Varkenshaasje
Varkensmuisje
Schnitzels

FIJNE VLEESWAREN

Gebraden rollade Rund of varken
Gekookte achterham
Rosbief Ardenner ham Coburger ham
Diverse soorten paté, sausen en salade
Bestel eens een vleeswaren schotel of salade
Lekker en gemakkelijk.

*4f6*&*^*
*%#*&»

SPECIALITEITEN

Pampa schijven
Cordon bleu's
Gevulde varkenshaas
H.o.h. rollade
Ragout bakje
Saucijzen broodjes

LAMSVLEES + KALFSVLEES

BEDANKT voor al de bloemen, planten en compli-
menten na de heropening van onze winkel.

We moesten noodgedwongen aan het eind van de
vorige week onze reclame iets veranderen omdat we
door onze (toch wel grote) voorraad heen waren. Fijn
dat u dat accepteerde.
Wij wensen u heel fijne en vredige kerstdagen toe en
een goede jaarwisseling.
Jan en Nel en medewerkers.

slagerij jan rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 19 december 1985

47e jaargang nr. 39

Commissievergadering
E. Brandenbarg (WD):

'College Vorden moet meer aandacht aan
het bedrijfsleven schenken9

4 Als het allemaal zo doorgaat dan is er straks in Vorden alleen nog
plaats voor een fabriek in doodskisten', zo sprak WD'er E. Branden-
barg woensdagavond tot wethouder Geerken.
De heer Brandenbarg doelde op de vergrijzing die in Vorden zal ont-
staan wanneer het college volgens hem niet adekwater reageert op
geluiden uit het bedrijfsleven.

Er zou volgens hem een brief zijn ge-
weest inzake een verzoek om een fi-
nanciële bijdrage voor een verplaat-
singsonderzoek van de Gems. 'Deze
brief is dit voorjaar gestuurd en nog
steeds niet voldoende behandeld.
Er zijn gemeenten die de Gems heb-
ben gevraagd het bedrijf elders te wil-
len vestigen. Ik adviseer het college
met klem, probeer de Gems in Vor-
den te houden. Ook het verlenen van
bouwvergunningen waar b.v. het be-
drijf Ten Have om heeft gevraagd zou-
den met vertraging worden behan-
deld.
Het innemen van een standpunt inza-

ke het recreatieplan duurt allemaal te
lang. Wij moeten meer alert zijn', al-
dus een bezorgde Brandenbarg.
Hij maakte deze opmerkingen tegen
wethouder Geerken in zijn hoedanig-
heid als portefeuillehouder van eco-
nomische zaken. De wethouder ver-
dedigde zich door te zeggen dat dit
soort zaken bij burgemeester Vunde-
rink (planologie) horen. 'Daar begrijp
ik niets van, deze onderwerpen beho-
ren toch bij U', zo sprak Brandenbarg
verbouwereerd. Geerken hield voet
bij stuk maar beloofde de opmerkin-
gen van Brandenbarg mee te zullen
nemen naar het college.

Buitendienst
Gemeentewerken

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissie Financiën
en de commissie Openbare Werken, is woensdagavond de buiten-
dienst gemeentewerken weer aan de orde gekomen.
Het college heeft in een 'A-viertje' op basis van het rapport Hendriks
aangegeven dat er in de afdeling plantsoenen één formatieplaats by
moet komen.
De loonkosten bedragen ongeveer 40 mille per jaar.
Verder dat de laadgraaf combinatie vervangen moet worden en onder
meer dat de werf en gebouwen moet worden verbeterd. Dit laatste
wordt geraamd op f 800.000,-.

Een en ander heeft niet geleid tot een
voorstel van het college, maar gewoon
een 'schrijven' aan de raad. De heren
W. Voortman (P.v.d.A.) en M. Groen
(WD) vatten dit ook als zodanig op.
'Wij zullen er kennis van nemen', zo
klonk het vrijwel eensgezind.
De heer Groen schetste vervolgens
dat hem de gehele gang van zaken
geen bevrediging schenkt. 'Ik blijf er-
bij stel de beide rapporten (rapport
Hendriks en rapport v.d. Kerk en van

Venrooy) in de raad ter discussie zo-
dat we een besluit kunnen nemen', zo
stelde de heer Groen voor.
Wethouder Geerken (CDA) ant-
woordde hierop dat één en ander
straks bij de begrotingsbehandeling
wel ter tafel zal komen.
De heer Voortman (P.v.d.A.) kreeg
desgevraagd van de wethouder te ho-
ren dat de raad begin volgend jaar
voorstellen kan verwachten ten aan-
zien van de binnendienst.

WETHOUDER GEERKEN:

'Flankerend ouderenbeleid
in januari aan de orde9

Wethouder J.F. Geerken (CDA) deelde woensdagavond in de Commissie Sport & Cultuur op vragen van
mevr. Aartsen-den Harder (CDA) mede dat er in de vergadering van januari van gedachten zal worden ge-
wisseld over het flankerend ouderenbeleid. 'Het aantal mogelijkheden is bijzonder groot', zo wist hy te
vertellen. A
Ten aanzien van het muziekonderwijs in Vorden zegde de wethouder toe dat hem>llege binnenkort met
voorstellen in de raad zal komen.

De heer E. Brandenbarg (WD)
drong er bij het college op aan om
kontakt op te nemen met de plaatselij-
ke bibliotheek om deze bibliotheek in
de zomermaanden niet te sluiten.
Mevr. Aartsen kreeg desgevraagd te
horen dat de raadsleden binnenkort
gegevens toegespeeld krijgen hoe het
staat met ervaringsprojekten voor
werkelozen.
Voor de voormalige kleuterschool 'De
Timpe' hebben zich zeven gegadig-
den gemeld. Wethouder Geerken wil-
de niet zeggen wat er verder gaat ge-

beuren. 'Dat doen wij in een besloten
zitting', zo sprak hij tot mevrouw
Aartsen. Het houden van besloten zit-
tingen kwam later op de avond in de
commissie openbare werken even-
eens aan de orde. Op een vraag van
de heer Brandenbarg (WD) of de Ga-
mog al opdracht was verleend om het
centrale antennesysteem te mogen
aanleggen zei wethouder Geerken:
'Dat vertel ik U straks in een besloten
zitting'. De heer Voortman (P.v.d.A.)
uitte kritiek op deze handelswijze.
'Waarom kan dit niet in het openbaar

behandeld worden. Het wordt trou-
wens wel tijd dat we ons gaan beraden
wat wel c^fcat niet in het openbar be-
handeld ^Hn worden. Wethouder
Geerken: 'Er zijn wel eens zaken die
we nu nog niet in het openbaar kun-
nen brengen'. 'Voor personen kan ik
me dat voorstellen maar toch niet
voor zaken als de Gamog', zo sprak
Voortman. De wethouder liet zich
echter geen uitspraken ontlokken.
Toen de openbare vergadering was
beëindigd bleven de commissieleden
dan ook rustig op hun beurt wachten!

Plantsoenen
onderhoud
In de gezamenlijke vergadering van
Financiën en Openbare Werken werd
voorts zeer uitvoerig gediscussieerd
over het kontrakt dat de gemeente
Vorden heeft met Delta Groenbouw
van de W.S.V. Regio Zutphen.

Het schap vraagt voor 1986 een bijdra-
ge van f 232.000,-. Het college wil
voorlopig niet verder^ijan dan
f 148.000,-. Wethouder oWcen leg-
de uit dat het college de tijd moet heb-
ben hoe het verschil (80.000 gulden)
moet worden ingevuld.
'Gaan we daar met Delta over praten,
gaan we naar derden, moel^Tieente-
werken een stukje doen. AiWiaal vra-
gen waar we zo een, twee, drie geen
antwoord kunnen geven. De heren
Voortman (P.v.d.A.) en Groen en
Brandenbarg (WD) konden hier niet
mee uit de voeten.

Zij wensten nog geen advies uit te
brengen. Deze heren wilden voor het
weekend weten, hoe het college de 80
mille verschil wil invullen.

Delta Groenbouw zal in 1986
plantsoenwerkzaamheden in

Vorden blijven verrichten
Met de frakties van het CDA en WD als voorstander besloot de raad van Vorden

dinsdagavond om Delta Groenbouw op te dragen voor het jaar 1986 de plantsoenwerkzaamheden
in de gemeente Vorden te verrichten. Dit tegen een aanneemsom van f 148.000,-.

Het Werkvoorzieningsschap vroeg om een bedrag van f 232.000,- het bedrag dat nodig is
om de werkzaamheden kostendekkend te maken. Vorden vindt f 148.000,- meer dan voldoende.

f 5,- verdienen
Betaald u na 11 januari uw abonne-
mentsgeld dan zijn wij genood-
zaakt u f5,- administratiekosten in
rekening te brengen. Ook girobeta-
lers. Speciaal voor abonnements-
betalers zijn wij ook 27 december
geopend van 9.00-12.00 en van
13.00-16.00 uur.

Betaling abonnementsgeld
tot 11 januari 1986

Evenals vorig jaar bedraagt ook voor 1986 het
abonnementsgeld voor Contact ed. Vorden

f 35,- inklusief 5% B.T.W.
als u voor 11 januari 1986 betaalt.

Betaalt u na 11 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u
f 5,- administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5f-
als u vóór 11 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.

Vrijdag 27 december van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-16.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur zal de nieuwjaarsreceptie in ere herstel-
len. Maandagavond 6 januari '86 zal deze van 1930-21.00 uur
in de raadszaal worden gehouden.

Kranenburgse
Toren nadert
voltooiing

Het einde van de restauratie van de toren van de Kranen-
burgse kerk komt in zicht. Vermoedelijk worden deze week de
laatste steigers weggehaald. Inmiddels is ook het grote raam
bij het orgel en de driehoek boven de hoofdingang geheel ge-
restaureerd en van nieuw lood voorzien.
De torenfondscommissie is voornemens de kerk tijdens de
kerstdagen infloodlight te plaatsen. Inmiddels is koster L.
Bleumink en mevr. Hoebink al bezig met de voorbereiding
voor de kerstversiering in de kerk en het plaatsen van de grote
kerststal. Zij hopen op tijd gereed te zijn wanneer op zondag
22 december a.s. het kerstconcert plaats zal vinden. Dit con-
cert wordt aangeboden door het Vordens Mannenkoor en de
zanggroep Gebr. Eijkelkamp. In totaal brengen de uitvoeren-
den een twintigtal liederen ten gehore.
Het kerstconcert begint op zondag 22 december om zeven uur
in de avond. De kerk is open vanaf half zeven. De toegang is
gratis, maar na afloop is men vrij in het geven van een bijdra-
ge voor het torenfonds. Een torenfonds dat bijna in de haar
opgedragen taak is geslaagd n.l. het bijeenbrengen van 40%
feigen geld' in de restauratie-kosten ad f 263.000,-.

Over het 'gat' van 80.000 gulden is zo-
wel in de commissievergaderingen
alsmede dinsdagavond in de raadsver-
gadering heel wat te doen geweest.
Met name had de heer Voortman
(P.v.d.A.) de grootste moeite met het
voorstel. 'We moeten een besluit ne-
men op basis van een onvolledig voor-
stel. We blijven zitten met het invullen
van deze 80 mille', aldus Voortman.
Wethouder Geerken (CDA) had al
eerder laten weten dat het college op
dit moment beslist geen kans ziet om
dit 'gat' in te vullen. 'Er zijn verschil-
lende mogelijkheden, hetzij eigen
dienst, hetzij particulieren, hetzij toch
met Delta om de tafel te gaan zitten.
Geef ons de vrijheid om hierover in
1986 te gaan praten en met voorstel-
len te kunen komen?', zo verzocht
Geerken.
De heer H. Tjoonk (WD) opperde
nog de vraag of er in Vorden geen
mensen zijn, die een deel van het on-
derhoud van de plantsoenen op zich
willen nemen.
Burgemeester Vunderink ging uitvoe-
rig in op de morele kant van de zaak.
'We hebben verplichtingen ten aan-

zien van hei schap', zo zei hij. De heer
Ploeger lanceerde het voorstel om het
kontrakt met Delta met twee maan-
den te verlengen in plaats van met één
jaar. 'Tegen die tijd hebben we iets
meer inzicht over de konsekwenties',
zo sprak hij.
Burgemeester Vunderink schorste
vervolgens de vergadering waarna hij
zei het voorstel van Ploeger van links
naar rechts en van achter naar voren te
heben bekeken. 'Wij kunnen het niet
overnemen. We kunnen de konse-
kwenties nl. niet overzien. Bovendien
schept het onzekerheid over de posi-
tie van de betrokken werknemers bij
het schap. Als lid van het schap kun je
een dergelijk voorstel niet verkopen',
aldus Burg. Vunderink.
De heer Voerman (CDA) zei namens
zijn fraktie akkoord te gaan met het
voorstel van het college. 'Wij hebben
bevorderingsplicht en wij zijn bereid
de financiële konsekwenties te aan-
vaarden', aldus de heer Voerman die
vervolgens bepleitte dat de wethou-
ders bij alle betrokken gemeentes
spoedig met elkaar om de tafel moe-
ten gaan zitten.

De heer H. Tjoonk (WD) ging na-
mens zijn fraktie akkoord met de
woorden: 'Met de rug tegen de muur
gaan we akkoord, omdat het hier een
'moreel' kontrakt betreft.
Ploeger (P.v.d.A.) tenslotte namens
zijn fraktie: 'Ik wijk niet van mijn voor-
stel af. Het collegevoorstel wordt ons
als het ware door de keel gepropt', al-
dus de heer Ploeger.

GEMS
Naar aanleiding van vragen van de
heer Brandenbarg (WD) deelde
Burg. Vunderink mede dat uit ge-
sprekken die het college met de Gems
heeft gevoerd, de Gems te kennen
heeft gegeven binnen de gemeente-
grenzen van Vorden te willen blijven.
Brandenbarg werd tevens medege-
deeld dat de Gamog ten aanzien van
het centraal antennesysteem van het
college geen brief heeft ontvangen
met de opdracht tot aanleggen.
T.z.t. komt deze kwestie eerst weer in
de commissie Openbare Werken aan
de orde.

Werkgroep Leefbaarheid Vorden bij monde van G. Terpstra:

'Twee kastanjebomen in het
dorp kunnen gered worden9

Tijdens de commissievergadering voor Openbare Werken hield de heer G. Terpstra van de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden, woensdagavond een warm pleidooi tot behoud van de twee kastanjebomen in het
plantsoen voor de Ned. Hervormde Kerk te Vorden. De meningen over deze bomen lopen veruitéén. De
meerderheid van het college (burgemeester Vunderink en wethouder Bogchelman) vinden dat de bo-
men behandeld moeten worden.

Wethouder Geerken volgt het advies
dat de commissie van openbare wer-
ken op 20 november tijdens een beslo-
ten zitting heeft ingenomen, nl. één
boom te kappen en een boom van een
behoorlijke omvang te herplanten.
In de vergadering van woensdag
kwam de heer E. Brandenbarg (WD)
tot het standpunt dat wanneer de raad
mocht besluiten één boom te kappen,
dan maar liever restaureren. Voort-
man (P.v.d.A.) bleef tegen kappen, en
de heer Lichtenberg (CDA) voor kap-

pen van één boom.
De heer Terpstra stelde dat de twee
kastanjebomen in Vorden nationale
bekendheid genieten. 'Ik heb de emo-
tionele waarde van de bomen laten
berekenen. Ze zijn 30.000 gulden per
stuk waard en wat doen we dan in Vor-
den, we gaan er opaf met een motor-
zaag! Laat toch alsjeblieft deskundi-
gen een advies uitbrengen.
In het collegevoorstel kan ik die des-
kundigheid niet ontdekken. Wij zijn
in zijn algemeenheid niet tegen kap-

pen. Wanneer een boom kaprijp is
moet hij verdwijnen, maar dat is hier
niet het geval', zo stelde de heer Terp-
stra.

Hij was bij deskundigen te rade ge-
gaan. 'Bij een goede behandeling kun-
nen de bomen nog wel 50 tot 60 jaar
mee', zo is mij verteld.
Deze bomen kunnen, mits er goede
maatregelen worden genomen, gered
worden', aldus de heer Terpstra van
de Werkgroep Leefbaarheid.



HENGELAARSVERENIGING
„DE SNOEKBAARS"
VORDEN

AFHALEN VAN
VERGUNNINGEN
op vrijdag 20 dec. 18.00-
20.00 uur zaterdag 28 dec.
10.00-12.00 uur in sporthal 't
Jebbink te Vorden.

ATTENTIE.
Voor de aanstaande feestda-
gen het van ouds bekende
adres voor verse kalkoen,
haantjes, kip en eieren
enz.
POELIERSBEDRIJF
ROSSEL,
Nieuwstad 45, Vorden
Telefoon 1283

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. U1TERWEERD B.V.
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Ervaren datatypiste zoekt
werk.
Tel. 05735-2325

Jonge vrouw met kind zoekt
met spoed woonruimte in of
rond Vorden/Hengelo Gld.
Brieven onder nummer 21-1
Bureau Contact Vorden.

Te koop: open haard. Als
nieuw.
Te. 05735-2325.

Te koop: slacht ka l koe-
nen.
HARMSEN,
Schimmeid ij k 4, Vorden.
Tel. 1343.

Dash Jeugdinstuif
Zaterdag 21 december'85

Instuif voor jongens en
meisjes vanaf 7 jaar

in de sporthal 't Jebbink
van 14.00 tot 16.00 uur.

Gratis attentie.

Te koop: Drentse patrijs
pups. Ras zuiver te bevragen:
Tel. 08334-74345.

Te koop: mooie verse kerst-
bomen alle maten, bij:
PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.
Tel. 2728.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

Vrijdag 20 december

KLAVERJASSEN

Zaal Schoenaker

20.00 uur

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Dank zij U
was 1985 een uitstekend jaar voor ons
Hartelijk dank daarvoor.

Wij wensen U

Goede Kerstdagen en een
alleszins voorspoedig 1986

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342

Een feestelijke aanbieding
van Radio IV Poorterman
ITT 67 cm stereo kleuren TV- OQO
met teletekst l O5rOf ™

ITT 67 cm mono kleuren TV * OQO
met teletekst l ^J^r^^y™

ITT 67 cm mono kleuren TV <• OQO
zonder afstandsbediening l ^J^J^Jf^

ITT 56 cm stereo kleuren TV- CQO
nu voor l ^r^^^Jj""

ITT 56 cm mono kleuren TV <• OQO
zonder afstandsbediening l mm^J\Jg^

ITT 51 cm mono kleuren TV
met afstandsbediening

VHS videorecorder
Siemens met afstandsbediening

Greatz VHS video
nu voor

1198,-
1498,-
1478,-

Officieel ITT dealer

Radio TV Poortfbrman
WILHELMINALAAN 4 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-2138

Wij wensen u allen prettige feestdagen.

Gewijzigde openingstijden
H.C.I. - U.B.I.

Maandag 23 dec

Dinsdag 24 dec

Woensdag 25 dec

Donderdag 26 dec

Vrijdag 27 dec

Zaterdag 28 dec

Maandag 30 dec

Dinsdag 31 dec

Woensdag 1 jan

Donderdag 2 jan

Vrijdag 3 jan

Zaterdag 4 jan

Rest ongewijzigd.

Openingstijden

showroom

Openingstijden

Expeditie

SHOWROOM

open

gesloten

gesloten

gesloten

open

's morgens open

open

gesloten

gesloten

open

open

's morgens open

EXPEDITIE

VOOR AFHALEN

open

gesloten

gesloten

gesloten

open

's morgens open

open

gesloten

gesloten

open

open

's morgens open

dagelijks 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur.

dagelijks 8.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

Zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur.

ALLES VOOR DE BOUW
Kruisbergseweg 13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2121

Binnenweg 4 - Ulft - Tel. 08356-83141

Vrijdag 20 december

KERSTMARKT
met attracties en:

GRATIS KOFFIE IN DE HERBERG,
alwaar tevens de prijzen in ontvangst kunnen worden genomen.

DE VAUWEIDE"

Kerststerren 5,75 2 v00r

Kerstbakjes vanaf
10.-
5.75

Grote keuze in alle doe 't zelf materialen

POELIER HOFFMAN LAREN GLD.

ook in delen. Per kilo

Prettige
feestdagen

Hazebouten
Hazeruggen
en diverse soorten wild en gevogelte

Drumsticks per

9,50
17,50
19,50

8,75

Bakkerij
't Sfpepje
Havenstraat 51 - Spakenburg

Telefoon 03499-84046

Reklame dtee week:
HARDE WENERS 10voor

KERSTSTOL van bijna 1 kilo

KERSTKRANSJES 500 gram

A, MINK, BROOD, KOEK, BANKET

6,-
5,-

5,50

Wij wensen u
prettige Kerstdagen en

een voorspoedig Nieuwjaar.

PS. Heeft u de nieuwe
kalender al.

Kerstaanbieding
Modieuze, leren boot/e
met snelsluiting en
clips.

ïresa
Maten 30 t/m 35 nu f 40,-

Maten 36 t/m 41 nu f 45,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1 342

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Wilt u met de a.s. feestdagen

nog van een heerlijke

salade
genieten, bel dan 6614.

Tevens wensen wij elk

een goede Kerst en
een voorspoedig 1986

CAFE-RESTAURANT

Th J. Schoenaker
Ruurloseweg 64 — Vorden.

Vorden
de lijd stond niet stil

Een leuk
geschenk
voor de
komende
feestdagen

VOR3EN
de tijd stond niet stil

Een unieke uitgave, waar er niet zoveel meer van

zijn, dus . . . De Vordenkenner J. W. de Gruij-
ter, beschrijft op vakkundige en humoristische
wijze in dit kijkboek een kleine eeuw ontwikke-
ling van Vorden.

144 pag. met meer dan 140 foto's,
fraai uitgevoerd.

Verkrijgbaar bij boekhandelaren
Hassink en bij Foto Dolphijn.

Slechts ƒ 29;

Loga en



Wilt U iets speciaals
met de Kerst?

Bestel dan eens een Kerststol bij ons. U weet niet wat u
proeft! En wat dacht u van zo'n heerlijke

roomboteramandelkerstkrans
of tulband
Kersttaarten in verschillende soorten

PuddltlCJ in diverse smaken

Appelbollen
Appelbeignets
Krente of rozijnenbrood
met of zonder amandelspijs.

Wilt u vroegtijdig bestellen
even 1373 bellen.

WARME BAKKER

OPLAAT BAKT HET VOOR U

Wij wensen U
prettige feestdagen en een voorspoedig 1986

In KOSTUUMS-KOLBERTS
TRUIEH en PWALOHS
niet de goedkoopste, wel de beste

grOOthoff is mode
Nieuwstad 8,7201 NP Zutphen, telefoon 05750-1 50 10

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

De Witte Smid
Lochemseweg 26 - Warnsveld - Telefoon 05751 -204

VUURWERK

Verkoopdatums
30 en 31 december

van 9.00 tot 18.00 uur.

Wij verkopen uitsluitend
goedgekeurd vuurwerk.

Te Kust en te Keur!
Het fijne bij de Kewslager is: je hebt er weel keus. Neem de rol-
lades: LJ kunt kiezen uit zeker 0 soorten! Haar vindt u dat? De
kwaliteit is excellent, dat geldt voor alles wat de Keurslager u

, biedt! Neem daarom geen risico met de feestdagen. Kies de
\ Keurs lager met kerst!

r «• ^

K,i _ _ ^

opz'nBes?

Welke Rollade mag het zijn?

varkensvlees. C,euriK Kekrwd. Hlijfl sap/w. ook nu een hraadiijd
van Cü 5 kwarllt,r /.„ ,„,,, (hntr,

Voor de komende feestdagen hebben wij het
beste van het beste uitgezocht! Een uitgelezen
kwaliteit Rundvlees en zeer mooi varkens- en
kalfsvlees! Uw sukses aan tafel!
Verder bieden wij zoveel specialiteiten en
heerlijkheden dat de ruimte hier te klein is om
ze allemaal op te noemen! Komt U kijken? De
moeite waard!

Ook verzorgen wij uw

FONDUE- OF
GOURMETSCHAAL

Volop keuze uit mooi mals, blank

KALFSVLEES

h Hpt-Rt'}lltlf](
} Ke'"aak' vun blanke filet. zorgvuldig w-kruid en met de hand afgebonden :o

i (IL f - / \ t/f (Ul/l üis nel hoort! 50 min. braden.

Procureur-
d(>V}ll(li> KolldfÏP ka" VU" ^"^ ^>i*e\a\s vun varkensvlees Kemaaki Korden. l)e vulling
\^JL \ UlUt /\ (- '//t/t/f fjextaal uil gemalen gekruid vlees.

I pytf]p_Roll/lflp Kemaakl van (tc (runder)contru filet. Mei heel klein randje vel. /eer
*-•*-' 't/l ~/ \ (y / /u i /c smaakvol. Ca. 40 min. hraadiijd.

Q/^J/I f Rfillnflf) va" rlirldvlees Kemaaki. lijn gekruid. Aanbraden en daarna met water af
3lUUJ-l\UltlUn Muner, ca l' > uur whtje.s sudderen.

J-JfjIf f)ifi f}f)llnftp word' K?m<iaki van half rund- en half varkensvlees. De Keursla^er
liUIJ-\Slfl-l\\JllUUt maakt 'm graag op bestelling klaar!

)f/7//c P n]](ir\o me' een neel f'Jne specerijen-melange gemaakt. Braad 'm m ca. 5 kwartier
I\Uf/0-r\ l/l/UC/t whtjK Kaar van binnen. Lekker!

wordt gemaakt naar een Frans idee. U proeft fijne specerijen en verse
groenten. Braadlijd ea. 60 min.

is er bij de Keurslager volop in verschillende soorten. Keken per
persoon op ca. 80-100 gram gebraden en al.

Feestelijke rollades

Ruime keuze
uit mooi mals, blank

varkensvlees
zoals

schnitzels
varkenshaasjes

enz.

Prima kwaliteit rundvlees zoals:

OSSEHAAS,
KOGELBIEFSTUK,
LENDE, BIEFLAPPEN
MOOI MAGER VLEES

Heerlijke vleeswaren^
voor de boterham*

De bekroonde achterham 1 oo gr. 2,35
Originele Ardenner RauwaJiam
Gerookt, gekookte pootham
100 gr. 2,90

Ruime keuze
uit alle soorten

PATÉ'S
per 100 gram

1,65

KEURSL&GER ^

VLOGMAN v

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN. TELEFOON 05752-1321

Het Oude jaar uit en het Nieuwe jaar in, met wat
lekkers voor het hele gezin, zoals

Oliebollen
Appelbeignets
Appefflappen
Appelbollen
Saucijzenbroodjes

Natuurlijk van de Warme Bakker bij:

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Sfeervolle kerst
met artikelen van bloemisterij

SPAAR

VEEL

GELD UIT!

Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
of

TAPIJT met de
unieke

CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf-
verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

Wij beginnen donderdag 2 januari het
nieuwe jaar met een

streep door de prijzen
van 1985
Kom en zie de nieuwe prijsjes en doe uw voordeel bij de
grote matenspecialist.

Wij wensen u

prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1986

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

b.v.
Zutphenseweg 64 - Vorden.

Wij wensen u

Goede feestdagen en
een voorspoedig 1986

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERSJ
TBMKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B. M .W. en Mazda Au-
tomaat.



Het kantoor van

NOTARIS GREVEN
is op vrijdag 27 december

GESLOTEN

De kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de
sfeer met:

Die onovertroffen kerststallen
goed gevuld en 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

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 057 52-187 7

Bestel s.v.p. bijtijds.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat tot 8 januari 1986 voor een ieder ter gemeen-
te-secretarie ter inzage ligt het ontwerp-bestemmings-
plan (uitwerkingsplan ex. artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) SCHAPENMEER 1985.
Genoemd plan beoogt de mogelijkheid te creëren om
op een terrein gelegen langs de Galgengoorweg (zo-
merhuisjesterrein "Het Schapenmeer") de extra bouw
van een dubbel zomerhuisje te kunnen realiseren.
Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde
termijn hun eventuele bezwaren tegen dit ontwerp-plan
schriftelijk bij hun college kenbaar maken.

Vorden, 19 december 1985
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris. De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

Kerstaanbieding
Ook de kleinsten maken moe/te/oos

zelf hun schoenen los en vost
door de handige,

dubbe/sterke
k/itteband-

s/u/t/ng.
In wijdtes.

(garantjes)

Maten 23 t/m 26 f

Maten 27 t/m 35 f 59,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

DE niESENSHDF
Wij gaan goedkoop het jaar uit
Kanariezaad 25 kg 43,40
Parkietenzaad 25 kg 31 ,-
Tropenzaad 25 kg 32,95
Gemengd konijnenvoer 25 kg 22,50
Gemengd gebroken graan
(met zonnepitten)

Dok025kg

PittaH 25 kg

Eigen merk 25 kg

WnlSKaS alle smaken per blik

Spalstraat 12 - Hengelo Gld.

Wij wensen een ieder
prettige feestdagen en
een voorspoedig 1986

22-
56-
45,50
39,50

1,65

COMPUTER GESTUURDE
STEREO INSTALLATIE

Met één druk op de knop van de
versterker schakel je de tuner, het cas-
settedeck of de platenspeler in. Ook direct
opnemen gaat vanzelf. Je kunt muziek
brengen met ingesproken commentaar.
Nagalm-effekten opnemen. Tel
daarbij de superieure sound en
je weet het: dit is Kenwood-
meesterschap. Kom zo'n installa-
tie bij ons bekijken en beluisteren.

prijs vanaf

1699,-
exclusief luidsprekers,

equalizer en compact disc

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

VEG NAAR LAREN 56 - ZUTPHEN - TELEFOON 05750-13

Voor de komende feestdagen een

huzarensalade
ïjstaart

van:

Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Uw bestelling zien wij gaarne vroegtijdig tegemoet.

1 ste en 2de Kerstdag, Nieuwjaarsdag GESLOTEN.

Speciale aanbieding

Kerstinkopen in Düsseldorf
op zaterdag 21 december
per luxe touringcar
Reiskosten p.p.

Opstapplaatsen:
Deventer: NS station, vertrek 7.00 uur
Zutphen: NS station, vertrek 7.15 uur
Doetinchem: GTW-Keppelseweg,
vertrek 8.00 uur

Tussenliggende opstapplaatsen in overleg.

Inlichtingen en boekingen:

G.T.W.-Reizen B.V.
Doetinchem - Tel. 08340-35945

Een lekkere borrel,

een borrel van

BRANDENBARG
JONGE
CITROEN
BESSEN
VIEUX
KRUIDENBITTER
ADVOCAAT
Kwaliteit en lage prijs.

Vinotheek Smit
Burgemeester Galleestraat 12 - Vorden
Telefoon 057 52-1391

/ \\ '\

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffel tje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

Al gereserveert voor Kerst?
bodega

mttaf frilje
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend orh zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

nieke ge-

Riant wonen in
Hengelo Gld. en omgeving

7 800°

Voor de prijs van f 1 1 2.000,—
woning all in exkl. bouwkavel.

De woning is op de begane grond voorzien van zit-eethoek,
keuken, bijkeuken, hal, toilet en garage/berging.
Verdieping: 3 royale slaapkamers en een badkamer.
Op de zolder mogelijkheid voor een 4e slaapkamer.

AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS
Hengelosestraat 26, 7256 AC Keijenborg, tel. 05753-1448
en
ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo (Gld). tel. 05753-1975

Wij wensen u:

prettige feestdagen en een voorspoedig 1986

Wij houden vrijdag 20 december INFO-AVOND
van 19.00 tot 20.30 uur aan ons kantoor, Plataanweg 2.

— brillen - oog meting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemennk

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

Woensdagsmiddag geopend.
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Raad Vorden legt lot van
Kastanjebomen in handen van
de Bomenstichting
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond besloten om de Bomenstichting (in zake de kastanjebo-
men) de kastanjes uit het vuur te laten halen! Al jarenlang zjpi de meningen over de twee kastanjebomen
in het plantsoen voor de Ned. Hervormde Kerk verdeeld.
Het CDA bleef bg monde van de heer W.B J. Lichtenberg op het standpunt staan dat één boom gekapt
dient te worden en dat hiervoor een nieuwe boom wordt heringeplant

De frakties van de P.v.d.A. en de WD
gingen akkoord met het meerder-
heidsstandpunt van het college nl. om
de bomen 'chirurgisch' te behandelen
maar dan alwel twee nieuwe bomen te
herplanten die dan over een x aantal
jaren de huidige kastanjebomen moe-
ten gaan vervangen.
Mede-aanleiding tot deze besluitvor-
ming was wel de mededeling van
Burg. Vunderink vooraf, nl. dat de Bo-
menstichting heeft aangeboden de
kastanjes te willen adopteren, met an-

dere woorden deze Bomenstichting
wil dan de eerste noodzakelijke werk-
zaamheden tot behoud van deze twee
bomen gratis verlenen en verder te-
vens in de toekomst gratis adviezen
geven.

De bomen blijven dan wel gewoon ei-
gendom van de gemeente Vorden. De
raad besloot met zeven stemmen voor
(WD en PvdA) en zes stemmen te-
gen (CDA) dat alszodanig gehandeld
zal worden.

Het was juist de 'handreiking' van de
Bomenstichting die de heer H.
Tjoonk (WD) over de streep trok. De
Bomenstichting zal dezer dagen haar
definitieve standpunt bepalen. 'Komt
de Stichting zijn woord nl. niet na dan
mogen voor mijn part beide bomen
gekapt worden', zo sprak Tjoonk. In
werkelijkheid betekent dat dan weer
dat er één boom gekapt zal worden.
Het lot van de twee Vordense kastan-
jebomen ligt dus momenteel duidelijk
in handen van de Bomenstichting.

Verbetering Gemeentewerf
op investeringsschema

Bij het 'plaatje' over de buitendienst gemeentewerken deelde Burg. Vunderink mede dat er op het investe-
ringsschema, dat in februari 1986 bij de behandeling van de gemeentebegroting aan de orde zal komen,
een bedrag zal prijken van f400.000,- voor de verbetering van de gemeente werf. 'Gelet op de beschikbare
middelen hebben we het mes moeten hanteren. Wenselijk is dat er f 800.000,- moet worden uitgetrokken
maar ik denk dat er voor de helft toch wel een redelijke verbetering van de werf bereikt kan worden. Van
uitbreiding van de werf moeten we voorlopig dan maar afzien', zo stelde Burg. Vunderink die tevens mede-
deelde dat het in het voornemen ligt van het college om voor de buitendienst Gemeentewerken één man
aan te trekken. Ook dit voorstel zal dan bij de begrotingsbehandeling 'meéBbnomen moeten worden.

De heren A. Ploeger (PvdA) en M.
Groen (WD) vonden het beleid van
het college in deze onjuist. Volgens
beide heren is destijds door de raad in
het kader van de ATV (Arbeidstijd-
verkorting) krediet verleend voor het
aantrekken van drie personeelsleden
te weten één man voor interne zaken,
één man voor de binnendienst ge-
meentewerken en één man voor de
buitendienst gemeentewerken.
Nu is deze 'derde' man terecht geko-
men op financiën en dit zou dan tegen

de afspraken zijn. Burgemeester Vun-
derink stelde daarop dat nooit was be-
sloten deze derde man voor de bui-
tendienst gemeentewerken aan te
trekken.
'Wij hebben nl. gesteld dat de vakatu-
re moet worden ingevuld op de meest
gewenste plaats. En dat was financiën,
daar was de pijn het grootst', aldus
Burg. Vunderink.

De raad steunde uiteindelijk in meer-
derheid de voorstellen van het colle-

ge, waarbij de heer C.Chr. Voerman
(CDA) opmerkte dat hij de gedachte-
gang van Ploeger wel goed kon voor-
stelle»
Voerrram stelde hierbij dat financiën
het in feite van gemeentewerken
heeft gewonnen. 'Zo zwart-wit moet
je dat niet stellen', aldus reageerde
Burg. Vunderink. In elk geval zal de
raad dus begin volgend jaar een voor-
stel bereiken om toch een man voor
de buitendienst gemeentewerken aan
te trekken.

Pastoor Oudejaarscrossloop
JA. van Zeelst
25 jaar priester

Op 12 maart van het volgend jaar is het
25 jaar geleden dat pastoor J.A. van
Zeelst OFM tot priester werd gewijd.
In overleg met de jubilerende priester
is besloten hieraan aandacht te schen-
ken op 6 april, de eerste zondag na Pa-
sen, omreden de eigenlijke dag in de
veertigdagenvastentijd valt.
Er heeft zich een commissie gevormd
die de viering gaat voorbereiden, be-
staande uit mevr. A. Klijn-Tenwolde,
mevr. T. Tolkamp-Groot Kormelink
en de heren A. Eijkelkamp en A. Har-
telman.
Bij een jubileum past een geschenk
vindt deze commissie en daartoe is
een rekening geopend bij de Rabo-
bank te Vorden onder nummer
36.64.51.685, op welke rekening een
bijdrage voor een geschenk aan de ju-
bilaris kan worden gestort.

De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert zaterdag 28 december
voor het vijfde achtereenvolgende
jaar een Oudejaarscrossloop. Men kan
kiezen uit vier afstanden te weten: 2,5;
5; 10 of 15 kilomter. De start van de
deelnemers aan de l ,5 kilometer is om
10.30 uur. De 5 kilometer vertrekt om

10.45 uur, terwijl de deelnemers die op
de 10 en 15 kilometer uitkomen om
11.00 uur van start gaan. Voor elke af-
stand zijn fraaie prijzen te beschikbaar
gesteld. De start van deze Oudejaars-
crossloop is op het gemeentelijke
Sportpark aan de Oude Borculoseweg
te Vorden. Voor nadere inlichtingen
kan men bellen 05752-3112.

Jaarafsluiting
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre besluit
het jaar met een gezellige avond in het
Dorpscentrum. Dit zal zijn op vrijda-
gavond 27 december. Aanvang 20.00
uur. Zaterdagavond 4 januari vindt
om 20.00 uur in zaal Concordia te
Hengelo het regio Nieuwjaarsbal
plaats. De muziek wordt verzorgd
door Assortie.

AGENDA

27 december gesloten
Daar de Kerstdagen midden in de week vallen (woensdag en
donderdag) is onze Drukkerij vrijdag 27 december gesloten.
Alleen ons kantoor is geopend voor het betalen van het abonne-
mentsgeld van 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.

Voor rouwdrukwerk verzoeken wij U tijdens de Kerstdagen niet
voor 11.00 uur 's morgens te bellen.
Wij kunnen U dan in samenwerking met de Monuta Stichting
en diverse andere Distanties van dienst zyn. Zoals ieder jaar is
het met deze dagen juist druk en wij willen indien mogelijk u
toch gaarne van dienst zijn.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.

18 dec. Kerstfeest Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

19 dec. Bejaardenkring Kerstviering
20 dec. Kerststukjes maken met Floralia

in het Dorpscentrum
21 dec. Regionaal zaalvoetbaltoernooi

in de Veldhoek bij Appie Hap-
pie Jong Gelre

22 dec. Kerstconcert Antoniuskerk
23 dec. Agrarische gespreksavond

Dorpscentrum Jong Gelre
27 dec. Jaarafsluiting Dorpscentrum

Jong Gelre
28 dec. Oudejaarscrossloop V.R.T.C.

De Achtkastelenrijders
3 jan. Regionaal volleybaltoernooi

Dorpscentrum, Jong Gelre
4 jan. H.V.G. Vorden Dorp

Nieuwjaarskoffie 'De Voorde'
4 jan. Regio nieuwjaarsbal bij Concordia

in Hengelo G. m.m.v. Assorti
Jong Gelre

7 jan. KPO
7 jan. NCVB nieuwjaarsmiddag

10 jan. Kurkbiljarten B.V. Kranenburg
11 jan. Kurkbiljarten B.V. Kranenburg
12 jan. Kurkbiljarten B.V. Kranenburg
21 jan. NCVB Boekbespreking 'de grijze

Hoeve' door mevr. Hiddink-
Dijkman, Lochem

22 jan. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Jaarvergadering

Jeugdsoos 't Stampertje
organiseert wederom
een Kindeikermis
Op vrijdag 27 december organiseert
Jeugdsoos 't Stampertje voor de vierde
maal de Kinderkennis. Deze kennis is
bedoeld voor kinderen van de eerste tot
en met de zesde klas van de lagere scho-
len in Vorden.

De kermis begint om tien uur 's mor-
gens en eindigt om ca. vier uur 's mid-
dags, ze wordt gehouden in de Jeugd-
soos en de grote zaal van het Dorps-
centrum. Onderdelen van de Kinder-
kermis zullen o.a. zijn: - de bekende
playbackshow; - een waarzegger; -
een pannekoekenkraam; - bekend

making van de kleurwedstrijd door
drie bekende kunstenaars. Dit zijn
Donna L. Freedman, zij heeft een
kunstatelier in het oude spoorwegsta-
tion Almen-Laren. Zij wordt bijge-
staan door Toon en Lucy Verbeek,
Toon is zilversmid en heeft veel gete-
kend. Lucy is schilderes en weet dus
het nodige van tekenen en kleuren.
Dus kinderen lever de kleurplaat op
tijd in want er zijn tevens leuke prijzen
te verdienen; - er zijn verder nog en-
kele leuke spelletjes (verfcentrifuge,
ballen gooien, sjoelen enz.); - optre-
den van de goochelaar Ferry Gerats,
deze goochelaar weet het altijd goed
te vinden met kinderen. Dat Ferry
Gerats wel iets in zijn mars heeft blijkt
uit de prijzen die hij in zijn carrière
heeft behaald (derde prijs op de We-
reldkampioenschappen Komisch
Goochelen en op het Nationaal Con-
cours de Originaliteitstrofee). Er zijn
dus genoeg redenen om weer aanwe-
zig te zijn op de Kinderkermis 1985.
Kom allemaal, de entree is gratis, en
we maken er weer een leuk feest van.

Open Da^n op
't BeeckSnd

De Chr. School 't Beeckland, een
school voor L.H.N.O. !̂ ld geduren-
de twee dagen voor le^Agen van het
hoogste leerjaar van c^^asisscholen
uit de regio, open dagen. Ongeveer
400 leerlingen en hun begeleiders
maakten van deze gelegenheid ge-
bruik. Zij konden door middel van op-
drachten, korte lesjes, het bekijken
van dia's e.d. de mogelijkheden van
het L.H.N.O. ontdekken. De school
zelf wordt bezocht door leerlingen uit
de regio zoals: Eefde, Warnsveld,
Hengelo, Steenderen, Vorden etc.
De school stond dezer dagen tevens
open voor de ouders van toekomstige
leerlingen en andere belangstellen-
den. Zowel leerlingen als ouders kre-
gen een informatieboekje overhan-
digd, waarin onder meer aandacht
wordt geschonken aan de niveaus
waarop examen kan worden gedaan.
Naast de bestaande A, B en C niveaus
kan nu ook op D-niveau examen wor-
den afgelegd.

Het D-programma is, evenals het C-
programma gelijk aan het C en D pro-
gramma van de MAVO. Na het L.H.-
N.O. zijn er vele vervolgopleidingen.
De mogelijkheid bestaat uit het kie-
zen van een beroep met een minder
zware theoretische opleiding, in het
kader, van het leerlingenstelsel of het
Kort Middelbaar Beroepsonderwijs
(K.M.B.O.). Ook kan men kiezen voor
opleidingen binnen het Middelbaar
Beroepsonderwijs variërend van: as-
sistente in de gezondheidszorg tot be-
roepsopleiding op het gebied van mo-
de en kleding. Het Voorbereidend
Hoger Beroepsonderwijs waarmee
toegang verkregen kan worden tot bij-
voorbeeld lerarenopleiding. Een aan-
tal jongens dat de school bezocht
kwam tijdens deze open dagen tot de
konklusie dat 't Beeckland ook voor
hen wel eens een goede keuze zou
kunnen zijn.

Regionaal
zaalvoetbaltoernooi
Jong Gelre
Zaterdag 21 december worden bij Ap-
pie Happie in de Veldhoek, de regio-
zaalvoetbalwedstrijden gespeeld.
Jong Gelre Vorden neemt met één da-
mes en één herenteam deel. De wed-
strijden beginnen 's morgens om
10.30 uur en duren tot 16.00 uur.

Vóór 11 januari f 35,-
Wy gaan weer gewoon door al is ons geadviseerd om het abonnementsgeld te
verhogen. Voor Contact Vorden büjft ook in 1986 het abonnementsgeld
f 35,- inklusief 5% BTW.

Door samenwerking met 'Achterhoeksnieuws' is het mogeUjk
om ons blad 'Contact' nog te handhaven. Hoe de ontwikkeling
verder zal /y n is ook voor ons nog niet te bekijken, onze collega
heeft ons Kerstnummer keurig verzorgd. Wy zyn daar erg büj
mee. Op deze manier van samenwerken is misschien nog meer
te bereiken.

Drukkerij Weevers

Hoera 't is woar, de kealtjes wordt zondag vieftig joar.
De ene is akoetant, de andere timmerman moar ze kunt ter

allebei een kunstjen van.

BFj ons ui d'n Achterhoek
Di's al weer 't leste stuksken van dit jaor da'j in dizze krante te leazen
kriegt. In veband met de feesdage zu'j um un wekke neet in de busse
kriegen. Of i'j daor volle an mist is wat anders, dat ligt t'r maor an hoovöl-
le weerde i'j d'r an hecht.

En zo is 't ok met 't bi'jnao achter ons liggende jaor. 'n Enen, die 't veur de
wind is egaon, zal d'r hosanna oaver roep'n, tewiel 't veur 'n ander, die un
hoop narugheid hef ehad, nooit zo weer hoef te kommen.

Natuurluk waar'n d'r ok dit jaor volle dinge wao'w 't met mekare nog
neet over eens wazzen en waor 't kommende jaor ok nog gin oplossing
veur evonnen wod.

lederene die now nog goed wark hef zal zich afvraogen of dat volgend
jaor nog zo zal wean, zowiet kö'j tegenswoordug neet meer in 't veur'n
kiek'n. Wat vandage goed is, daor wod margen meschien gin dubbeltjen
meer veur egeven.

Dat geldt ok veur de varkens- en kippenholders. Wod die, na'öst de onze-
kerheid van hoge of leage prieze ok nog eplaogd met un heffing op de
mest die de bedrieve prodeceert? Zo 't now liekt zit 't t'r dikke in met 't
gevolg: minder vediensten.

De veeboern zölt zich daornaöst ok nog afvraogen of de superheffing
nog hoger wod. En de winkeliers zölt eur beste beentjen veur motten
zett'n umme de vekeers-situaatsie tot un goeie oplossing te brengen.
Waorbi'j aneteikend mot wodd'n dat 't gemeentebestuur hierin 't leste
woord hef. Lao'w hopp'n dat ze mekare vindt.

En veur de res mo'j maor denken dat geld ok neet alles is, al is 't wel 's las-
tug a'j d'r te weinug van hebt. Maor ok hier geldt dat materieel bezit
nooit bevredugt.' 't Bezit van de zaak is 't ende van 't vemaak' is un be-
kend sprekwoord en daor zit heel wat waorheid in.

Umme 't naor ow zin te hemmen en tevreane te wean zö'j, na'öst plezier
in ow wark, 't ok nog wel 's in andere dinge mott'n zuuken. Of dat now
kniens bunt of meziek of sport, dat mek niks uut. At 't maor un goeie te-
genhanger van ow dagelukse wark is, dan he'j teminste afleiding.

Wicters nog goeie feesdage en 't beste veur 1986. Maor weas wel un hetjen
aadug tegen mekare! Dan geet 't leaven un stuk makkelukker, bi'j ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman



J AG. HEINTJES
Vorden, telefoon 1417

Verzekeringen en financiering

wenst allen
een voorspoedig 1986

J.H. W1LTINK
en medewerkers

wenst clientèle en beken-
den
een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden.
Telefoon 3566.

wenst u allen
een voorspoedig
nieuwjaar.

Timmer- en aannemersbedrijf
A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

wenst alle kliënten
een voorspoedig
nieuwjaar.

Sigarenmagazijn
Boek- en tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK"

wenst allen
een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9, Vorden.
telefoon 05752-1567.

KAPSALON BEERNING

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Poeliersbedrijf ROSSEL

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27.

Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Zeshonderd gulden
voor Kapel
De Kapelcommissie in het buurt-
schap Wildenborch organiseerde dit
weekend een spelavond. Schieten,
sjoelen, busgooien, rad van avontuur,
allemaal spelletjes die ten doel had-
den gelden bijeen te brengen voor de
Wildenborchse Kapel. Wel de buurt-
bewoners tastten deze avond flink in
de buidel zodat de Kapelcommissie,
na aftrek van de kosten deze avond
zo'n zeshonderd gulden rijker is ge-
worden.

Stratenzaalvoetbal
toernooi Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
'Velocitas' organiseert op zaterdag 4
januari en op vrijdagavond 10 januari
a.s. het stratenzaalvoetbaltoernooi.
Aan dit toernooi dat gehouden zal
worden in sporthal 't lebbink zal door
20 teams worden deelgenomen.
Er zal gestreden worden om de 'Ker-
kepad'-wisseltrophee.
Na loting zijn de volgende poules tot
stand gekomen:
Poule A: Linde 2; Hoetinkhof 3; De
Boonk 2; Wildenborch en Brinkerhof.
Poule B: De Boonk 4; Kranenburg 2;
Wiersserbroekweg; Insulindelaan en
Hoetinkhof 2.
Poule C: Hoetinkhof 1; Tranendal; Pr.
Bernhardweg; De Boonk 3 en Ruurlo-
seweg.
Poule D: Eikenlaan/Kranenburg;
Veldwijk; Linde 1; De Haar l en de
Boonk 1.
Scheidsrechters zijn de heren J. Groo-
tenhuis en G. Holsbeeke.

Wij wensen iedereen
prettige Kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien

zutphenseweg 7 - vorden

de Rabobank
wenst u * a

,; prettige feestdagen ;
» o <» en een - • *

voorspoedig... 1986

yr^ • i! w

Rabobank

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

Wenst clientèle, vrienden en
kennissen

een gelukkig Kerstfeest
en een voorspoedig 1986
Wij hebben nog enkele kalenders
voor u klaar liggen.

VJR.T.C.
'Achtkastelenrijders'
Tijdens de jaarlijkse feestavond van
de V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
uit Vorden werd Johan Pardijs uitge-
roepen tot toerfietser van het jaar. Hij
dankt deze verkiezing onder meer aan
het feit dat hij 7000 kilometer heeft ge-
fietst. Ronde van Nederland, Elfste-
dentocht (eerst verkend per schaats
en daarna op de fiets). Van alle trai-
ningsavonden heeft Johan Pardijs er
slechts drie gemist. Tevens dankt hij
zijn verkiezing aan het feit dat hij de
tweedaagse fitstocht naar Manneke
Pis in Brussel heeft georganiseerd.
Deze avond kregen 10 leden een Ster-
rit-beker overhandigd voor het fietsen
van afstanden tussen de 500 en 2400
kilometer.

Wij wensen U

prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1986

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G.J. Bosman
en medewerkers
Kervelseweg 23, Hengelo Gld. Tel. 05753-2619.

U allen

een voorspoed/g
en sportief 1986
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

wenst iedereen

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1986

\ wensen u allen

prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar.

LOON- EN GRONDVERZET

A. BEEFT1NK
en medewerkers
JOOSTINKWEG 12, VORDEN.

KAPSALON

WIEKART
EN MEDEWERKSTERS

wenst u allen

een gezond en
voorspoedig 1986

De

VOETBALVERENIGING
"VORDEN"

dankt hierbij alle ondernemers voor
de steun die zij het afgelopen jaar
in de vorm van

advertenties - shirtreclame -
reclameborden etc.

heeft mogen ontvangen.

Wij wensen U

prettige feestdagen en een gezond,
sportief en voorspoedig 1986
toe.

Namens de V.V. VORDEN
de Aktiviteiten Commissie

indoor sport v/orden

BURG. GALLEESTRAAT 23 - VORDEN - TEL: 3433

Wenst u

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN GEZONDHEID IN 1986

W/j wensen U
gezellige kerstdagen
en een goed 1986.

Ook dan staan we
weer voor U klaar.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
EN MEDEWERKERS

wenst een ieder

een voorspoedig 1986

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker.Tel. 05754-361

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Vrijdag 27 december

GESLOTEN

SCHOONMAAKBEDRIJF

„GLIMMO
Vinkenstraat 12. Gorssel. Tel. 05759-2118 of 05752-2414

it

Wenst u

Prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 1986

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Wenst allen
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1986

Vee- en vlees

DJ. Janssens b.v.
Exportslachterij Apeldoorn en medewerkers wensen u

Prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Wij wensen U

een gelukkig en
een voorspoedig 1986

FAM. HELMINK
+ MEDEWERKERS

Zutphenseweg 24.

Wij wensen iedereen

een voorspoed/g
nieuwjaar

Kreatief Centrum Kerkepad
Cafetaria de "Olde Smidse
Dorpsstraat 8 - Vorden - telefoon 1921.



EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

Een gelukkig nieuwjaar

wordt u toegewenst door de

FA. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Raadhuisstraat 22

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

Martens
ileeds JoelbrtfftnJI

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

BRAAM SIGAREN SPECIAALZAAK

BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 10a

Wenst u
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1986

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst

CAFÉ UENK
wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Amold en Ria Schut

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

_ l iCHJ IxJl en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Smederij H. van Ark
Burg. G alleestraat 5, Vorden

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

A.J. Brandenbarg
EN MEDEWERKERS

VEE- en VARKENSHANDEL

wenst zijn clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van het af-
gelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN

GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

RIJWIELSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
Hengelo Gld. - lekink 8 - Tel. 05753-2888

wenst allen

een voorspoedig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK*
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorsooedig nieuwjaarorsjape

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

Barendsen Vorden B.V,
EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg 15, Vorden

AANNEMERSBEDRIJF

H J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 22

wenst vrienden en bekenden in alle opzich-
ten een

gezond, voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn,
EN MEDEWERKERS *

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

Fa. BA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

GRAMMOFOONPLATENHANDEL

Fa. F.J. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting.

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. Groot Roessink
EN MEDEWERKERS

Vaalverinkdijk 1, Hengelo (G.) tel. 05753-1470 en
2786.

wenst allen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
Klu vers S port Totaal

Diny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417.

Warme rokker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst al'
een

iii£-

JKkGELUKKIG NIEUWJAAR

Installatieburo

Dekker Electro b.v.
wenst allen

prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1986

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.

Directie en medewerkers
wensen u allen

prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1986.

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

AUTORIJSCHOOL

HILFERINK
De Boonk 39, telefoon 05752-1619.

wenst allen

EEN GESLAAGD NIEUWJAAR

AUTO BOESVELD
wenst u allen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

wensen u
een voorspoedig nieuwjaar

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

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

SMEDERIJ

H J. BERENDS
Landbouwwerktuigen en watertechniek - Linde

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van sportvereniging

„RATTI"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Een voorspoedig nieuwjaar

u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

HJ.GROOTENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

een voorspoedig
en pechvrij 1986

JEUGDSOOS

't Stampertje
wenst iedereen

een gelukkig 1986

Wij wensen iedereen

prettige Kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 1986

A.G. Schurink + medewerkers

't winkeltje in brood en banket

Burg.Gall««tr«»t 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

AUTO en TWEEWIELERBEDRIJF
SHELL TANKSTATION

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar



2 JANUARI
OPRUIMING
BIJ WULLINK

HENGELAARSVERENIGING
„DE SNOEKBAARS"
VORDEN

AFHALEN VAN
VERGUNNINGEN
op vrijdag 20 dec. 18.00-
20.00 uur zaterdag 28 dec.
10.00-12.00 uur in sporthal 't
Jebbinkte Vorden.

KERSTTIPVANLOGA
NIEUWE GEDICHTENBUN-
DEL VAN JAAP ZIJLSTRA

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

Atelier 't Wemeitje
Expositie en verkoop van Kera-
miek.

BARBARA SIEDSMA
Kieftendorp 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2415

Te huur gevraagd: grond
voor de teelt van akker-
bouwgewassen .
Vrijblijvende informaties:
G.W. SCHUERINK
Koningsweg 4,
7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 05735-3447

BOUWEN/VERBOUWEN
Schoolstr. 17

Vorden
tal 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

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

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

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

Ten Cate en Hollandia on-
dergoed voor dames en heren
haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

heeft het.

Schilder met

tref ex
hoogglanslak
zÈjdemat
muurverf
eigentijdse kleuren

verkrijgbaar bij:

Schildersbedrijf-
verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

Tel. 05752-1567.

kreatief
centrum

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752 -1921

Voorverkoop vanaf Donderdag 19 december,
bij direkte betaling

10% korting.
Aflevering en verkoop op maandag 30 en
dinsdag 31 december aan personen vanaf 16 jaar
en ouder.

ZO'NK(R)ANS MAG U
NIET MISSEN
Ze zijn weer voor de dag gehaald, de beproefde recepten van de
traditionele weihnachtsstol, de tulband, de kerstkrans, de timpen
en de spijsbroden. En uw Echte Bakker is daarmee weer volop in
de weec om u een onvergetelijke kerst te bezorgen.

Meldt u tijdig bij uw Kerst-broodheer, want zo'n prachtk(r)ans mag
u ook dit jaar niet missen.

•ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Snelsparen
vooreen
topkwaliteit
badhanddoek
Bij 50 zegels

gratis!
Bij 25 zegels

slechts f 5,50 bijbetalen
Aral winkclwaarde f 11,25
Heerlijk zo'n
dikke handdoek
Welkom in huis
en praktisch
na het sporten.

Service Station
van der Weijden
Zutphenseweg 30
V o r d e n

Gems is een metaalverwerkend bedrijf (ca. 85 mw), en produceert
o.a. tanks, drukvaten en warmtewisselaars ten be-

hoeve van vele bedrijfstakken.

Door interne mutaties zijn vakatures ont-
staan voor all-round (leeftijd tot 40 jaar).

a. Bankwerkers/lassers
Voor het berekenen en tekenen zoeken wij
een jonge

b. WTTS-er (WTB)
Deze zal worden opgeleid
tot tekenaar-konstructeur

In ons montagebedrijf
is door interne
promotie een vakature
ontstaan:

c. Magazijn-
beheerder
Voor deze funktie
vragen we als
voorwaarde:
de bekendheid met
materialen voor de
centrale
verwarmingsindustrie.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

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

GRIENT
FAM. HUITINK, DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TELEFOON 1617

AANBIEDINGEN geldig t/m 31 december 1985

VRIJDAGVRIJDAG
MARKTAANBIEDING

HOLLANDSE
GOLDEN DEUCOUS

2 kilo 1,95'""'"̂ '̂̂ •̂ •̂ •••̂ •̂ •M^̂ ^̂ r̂ 2kiio1,95

Wij zijn maandag 23 en 30 december de gehele dag geopend

UITSLAG VERLOTING
V.V. VORDEN A

Videorecorder lotnr. 672
Stereo toren lotnr. 420
Draagbare K.TJL lotnr. 452
Crossf iets lotn™ 2277
Crossf iets lotnr. 3431
Prijzen af te halen bij Kluvers Sport Totaal
Zutphenseweg 41 - Vorden.

Ook kerstkaarten
Ooktafel-
versieringen
Ook kaarsen
Ook pieken
Ook ballen
Ook slingers

3fc

^^••5ck
Uw feestdis compleet
met kwaliteitswijn van

Vinotheek Smit
Burgemeester Galleestraat 12 - Vorden

Telefoon 05752-1391

Feestelijk tafelen
met Gero

Nu voordelig in prijs

Fa. Jansen
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld. - Telefoon 1360

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1986 slechts f 35,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



NTACT
KERST-
KRANT

Kerstfeest: Kom en vier het mee . . .
Gelukkig
Er is nog heel veel reden om Kerstfeest in 1985 te vieren, denken we. Gelukkig is het
in ons land nog aardig rustig in vergelijking met vele andere delen van de wereld. Er
zijn nog allerlei goede ontwikkelingen in ons maatschappelijk leven. We houden ons
heel bewust bezig met dingen, waarbij we nauw betrokken zijn.
Je oriënteert je als jongere zo goed mogelijk op een school- en beroepskeuze.
De economie trekt weer aan.
Drukpersen draaien volop om ons van allerlei kanten overvloedig informatie te ver-
schaffen om goede en verantwoorde beslissingen te nemen.
Of niet gelukkig?
Jammer is het dat daarmee nog lang niet alles even goed en gelukkig in ons leven
verloopt. Ondanks veel voorzieningen en regelingen is er nog veel onvrede.
Steeds meer wordt opgekomen voor rechten, maar ook blijkt dat akties tegen al of
niet vermeend onrecht blijven toenemen.
Veel is verbeterd in de arbeidsomstandigheden, maar de onvrede over de werksitua-
tie wordt eerder groter. In het huwelijk en het gezinsleven zijn de verhoudingen meer
gedemokratiseerd, ieder heeft zijn rechten.
Statistieken wijzen echter uit dat de verhoudingen tussen echtgenoten, ouders en kin-

deren er niet beter op zijn geworden. Een mentaliteit van uitsluitend zoeken van ei-
genbelang en liefdeloosheid maakt het leven van velen uitzichtsloos en het maat-
schappelijk leven steeds meer onleefbaar.

Het meest onbegrijpelijke
God zij dank is dit niet het laatste woord. Het meest onbegrijpelijke in het hoogste
lied in het kerstgebeuren komt nog, namelijk dat "God in mensen een welbehagen
heeft."
Dat komt nog vreemder over, wanneer we beseffen dat God hiermee niet aan de idea-
le mens denkt. De mens, zoals hij zou moeten zijn, zoals deze naar Gods beeld is ge-
schapen. Neen, hier gaat het om de mens, zoals hij in werkelijkheid L: vaak klein,
hebzuchtig, zondig en rebels. In deze mens met zijn angsten en zorgen voor de toe-
komst, met zijn ruimhartigheid en kortzichtigheden, in zijn hoogten en diepten heeft
God behagen.
Daar heeft God in de kerstnacht het kostbaarste voor gegeven: Zijn eigen Zoon.
Daar straalt het welbehagen en de heerlijkheid van God het meest, waar u en ik door
Zijn grote liefde worden aangeraakt en eerlijk worden voor God en onszelf, erken-
nen wie God is.

December 1985

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

Dan krijgt het "Ere zij God"nog diepere en meer vreugdevolle inhoud. "Eren" heeft
namelijk in de taal van Israël als eerste betekenis "zwaar zijn", in de zin van: "ie-
mand zijn volle gewicht geven ". Dat is meer dan alleen met woorden prijzen.
De tragiek is dat wij zelf zo graag het hoogste lied zingen. Maar wanneer wij het
hoogste lied van Kerst gaan zingen, meezingen, vraagt dat een beslissing.
Want wanneer we God eren, wil dat zeggen dat we erkennen dat Hij alleen God is,
dat Hij heilig is en alle heerlijkheid en macht bezit. Dat Hij door Zijn grote offer
voor de vrede ook recht heeft op ons leven.
Het zingen van het hoogste lied roept ons daarom heel konkreet op tot bekering en
volledige overgave aan Hem. Dan ervaren we dat het Kind in de kribbe een machtige
Persoon is, die ons leven een nieuw élan geeft, ons een rijk Kerstfeest doet vieren.
Dat is nog maar het begin. Na Kerst komt Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren, de
kroon van de feesten. Dan geeft God overvloedig van Zijn Geest en Zijn liefde. Dan
ervaren wij nog meer van de vrijheid, die Christus verworven heeft.
Dit immers geeft de viering een bijzonder rijke inhoud: namelijk dat waar de geest
van Christus is, daar is de vrijheid. Dan worden we ook - zegt de Schrift - naar "Zijn
beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid" f// Kor. 3:17 en 18).
En dit alles niet voor onszelf, maar om licht te kunnen verspreiden overal waar duis-
ternis is. Dan zullen de gevolgen van kerstfeest ook uitstralen in de maatschappij en
de volkerenwereld.
Kom en vier dit f eest van harte mee!
Wij wensen u zeer gezegende Kerstdagen!

Kerst-
keuken-
tips
Bladerdeeg kunt u gebrui-
ken voor vol-au-vents, pas-
teitjes, tartalettes, halve
maantjes en saucijzen-
broodjes.

Gebakken bloemkoolrozet-
jes kunnen als garnituur
dienen.

In bouillon wordt vaak als
garnituur reepjes omelet,
peterseli, eierdooiers, part-
jes citroen en beschuitjes
gebruikt.

Soepballetjes worden bij ge-
bruik in heldere soepen, in
water apart gaar gekookt,
om het troebel worden van
de soep te voorkomen.

Broccoli is een groen ge-
kleurde soort bloemkool,
kleiner en minder vast dan
de algemeen bekende
bloemkool.

Een chateaubriand keren we
om door de vork alleen in de
punt te steken om het uit-
treden van sappen te voor-
komen.

Citroen is niet lang houd-
baar. Maar om ze in voor-
raad te houden voor uw
zoete gerechten kunt u ze in
suiker bewaren.

Parijse aardappelen worden
met een speciaal boortje
uitgestoken.

Voor een gladde gelatine-
pudding wordt de vorm van
tevoren bestreken of be-
vochtigd met olie of eiwit.

Indikken is het inkoken van
een te slap gerecht waar-
door het door vochtverlies
steviger wordt.

Juliënne is in de Franse
keuken de term voor zeer
fijn gesneden groenten.

Kastanjes laten zich gemak-
kelijk pellen wanneer ze
worden ingekruist en half
gaar gekookt.

Kerrie bestaat uit een meng-
sel van kurkuma (gele
kleur), koriander, kruidna-
gel, karwij, gember en
Spaanse peper.

Eieren vult u met een spuit-
zak die u rechtop vlak boven
de eiwithelften houdt.

LOS de puzzel volgens bijgaande om-
schrijving op. Zoek daarna uit de op-
lossing de in het oplossingsformulier
gevraagde letters. Stuur die oplossing
alleen in.

HORIZONTAAL: 1. hemellichaam; 5.
gewas; 9. gevangenis; 11. militair; 13.
metselspecie; 15. laaghartig; 17.
ramp; 19. bijbels figuur; 20. voeg-
woord; 21. rivier in West-Duitsland;
22. persoonlijk voornaamw.; 23. ter
plaatse; 24. opstootje; 26. kleur; 28.
noot; 29. hoog bouwwerk; 31. draai-
kolk; 32. inhoudsmaat; 34. oeverge-
was; 36. wolpluis; 38. daar; 40. tot en
met; 42. maat; 43. Verenigde Staten;
44. vod; 46. verslagen; 47. bloedvat;
49. dierengeluid; 50. een weinig; 51.
stonde; 53. Rijksgrond; 54. gletscher-
waldam; 56. paddestoel; 57. land-
bouwwerktuig; 59. laag; 61. open plek
in het bos; 63. steensoort; 65. boom;
66. Javaanse titel; 68. bergweide; 71.
stand; 73. zijns inziens; 74. hetzelfde;
76. veldgewas; 79. voegwoord; 80.
rivier in Italië; 82. reeds; 84. academie;
85. voorzetsel; 87. zintuig; 89. voor-
zetsel; 90. roem; 92. ongeveer; 93.
vaartuig; 95. inhoudsmaat; 96. stand;
98. boom; 100. plaats in Zuid-Ame-
rika; 101. godshuis; 102. schoorsteen-
zwart; 103. pers. voornaamw.; 104.
gevangenis; 106. boom; 108. kust-
strook; 110. mondwater; 111. op
grote afstand; 112. heer; 113. kleur-
loos; 115. grondsoort; 117. heilige;
118. onverschrokken; 119. roem; 121.
zuil; 123. smalle weg; 125. motorrace;
126. voertuig; 127. rustig en tevreden;
129. gevangenis; 130. godheid; 132.
schraal; 133. tijdrekening; 134. on-
edel; 136. daar; 137. beschikking; 138.
daar; 139. dakbedekking; 141. voor-
zetsel; 143. loot; 145. florijn; 146. titel;
148. plaats in Noord-Holland; 150.
mannelijk kenmerk; 151. plaats in Gel-
derland; 153. vistuig; 155. sluis; 157.
omroepvereniging; 159. boom; 160.
kledinggewoonte; 161. komedie; 163.
stuk stof; 165. pausennaam; 166.
roem; 168. rivier in de Sovjet-Unie;
169. overschot; 170. kledingstuk; 171.
bijbels figuur; 173. stoer; 174. num-
mer; 175. noot; 176. dl. v.e. boom;
178. dl. v.d. bijbel; 179. godin; 180.
180. gelijk; 182. titel; 183. bevel; 185.
aansporing; 187. ver in de tijd; 189.
titel; 190. losse naad; 192. reeds; 193.
lidwoord; 195. tandeloos zoogdier;
197. florijn; 199. vervoersmaatschap-
pij; 200. zo nu en dan; 201. inhouds-
maat; 202; ter gedachtenis; 203.
Ierland eigen; 204. schaden; 206. een
zekere; 208. reddingsmiddel; 210.
trek; 211. waterdier; 212. nobel; 214.
web; 215. houten emmertje; 217. in
orde; 218. regeringsreglement; 219.
water in Friesland; 220. insekt; 222.
plaats in Drente; 223. bijbels figuur;
224. water in Drente; 226. droog; 227.
vertegenwoordiger; 228. in het jaar
onzes Heren; 229. een zekere; 231.
ongeletterd; 233. loot; 235. compag-
non; 236. godheid; 237. gesteldheid.
VERTIKAAL: 2. motorrace; 3. roem;
4. brede lat; 6. militair; 7. voorzetsel;
8. wederkerend voornaamw.; 9.
munt; 10. maat; 11. bijbels figuur; 12.
hoogte; 14. vruchtenat; 16. lidwoord;

17. vocht; 18. niet zwaar; 21. honende
grijnslach; 24. bedorven; 25. deel van
het oog; 27. voorzetsel; 29. kort ogen-
blik; 30. nummero; 33. bijbels figuur;
35. Europeaan; 37. Engels zilver; 39.
eer; 41. medische titel; 43. eerbewij-
zing; 45. deel van de bijbel; 46. ver-
pakkingsmiddel; 48. ik; 49. het bie-
den; 50. voorzetsel; 51. bezittelijk
voornaamw.; 52. schel; 54. tafelgerei;
55. oogkas grotdier; 56. vis; 58.
godin ̂ J aarde; 60. speelkaart; 62.
dwarshout; 64. ingeving; 67. tande-
loos zoogdier; 69. tam; 70. geestelijk
lied; 72. voegwoord; 73. titel; 75
zuidvrucht; 77. bijenhouder; 78. land-
bouwgerei; 80. karakter; 81. mening;
83. EujM^aan; 85. deel van een et-
maal; ^Pbloedvat; 87. aardrijkskun-
dige aanduiding; 88. noot; 89. Euro-
pese hoofdstad; 91. steenmassa; 92.
munt; 94. Europeaan; 97. maat; 99.
soort onderwijs; 101. rand; 103. vee-
hoeder; 105. vochtig koud; 107. klap;
109. toer; 110. nakroost; 111. boe-
renbezit; 113. soort stof; 114. rit; 116.
waarnemingstoestel; 118. Europese
taal; 119. bar; 120. landbouwwerk-
tuig; 121. onderaards gewelf; 122.
soort onderwijs; 124. pel; 126. vlakte-
maat; 127. gemeen; 128. titel; 129.
compagnons; 131. schoeisel; 135.
klaar; 138. rustend; 140. gesloten;
141. luchtig verblijf; 142. een zekere;
144. vogelverblijf; 146. titel; 147.
godsdienst; 149. spil; 150. zeestraat;
151. windrichting; 152. droogoven;
154. fijn maken; 156. verbrandings-
rest; 157. vroeger; 158. hoender; 160.
pers. voornaamw.; 161. luchtig ver-
blijf; 162. ovenkrabber; 164. schrijf-
gereedschap; 165. Frans lidwoord;
167. bar; 168. verbinding; 172. bijbels
figuur; 173. vreemde munt; 177. krui-
derij; 179. behoeftig; 180. bar; 181.
maat; 184. vriendelijk; 186. klaar; 188.
spil; 189. noot; 191. uitroep van ver-
wondering; 193. lidwoord; 194. berg
op Kreta; 196. Ierland eigen; 198.
Frans lidwoord; 205. deel van een
Franse ontkenning; 207. draaikolk;
209. mal; 211. stiel; 213. deel van een
schip; 214. vis; 215. behoeftig; 216.
vruchtbaar makende stof; 218. be-
lemmering; 219. droogoven; 220.
Europeaan; 221. op een zekere plaats;
222. vogel; 223. bijbelse plaats; 225.
water in Friesland; 226. babywoordje;
227. plaats in Overijssel; 230. insekt;
232. soort onderwijs; 234. Motorrace;
235. ongeveer.

Kerstpuzzel met rijm

V

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zater-
dag 4 januari 1986 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 20,•
3e prijs ƒ 15f •

4e t/m lOe prijs .. ƒ 10,-



30 en 31 december
Pakketten SIER-, KIMAL-

en KINDERVUURWERK

VOLOP VUURWERK
Wettig goedgekeurd.
Verkoop aan personen boven 16 jaar.
Er kan vooruit besteld worden.

BazarSUETERS
Dorpsstraat 15, Vorden, tel. 3566

Staalconstructie

Vakwerk
zoals het hoort
Voor: Elektra

Waterleiding
Centrale verwarming
Gaswerk
Dakbedekking
Installatie's
Laswerk

24 uurs-setvice
Laswerk 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

lekkage als materiaal

Tevens wensen wij U
prettige kerstdagen en gelukkig nieuw/aar.

• •

L.M.B. "VORDEN11

INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL. 05752-
3163

Wenst al haar clientèle

een voorspoedig
1986

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
m. m. v. pianist Herman Nossent.
Prijs f 65,- p.p. Kinderen f 35,- p.p.
Aanvangplm. 17.00 uur. Gaarne reserveren

H et is
gezellig

winkelen
in

Ruurlo!
DE OPENINGSTIJDEN ZIJN:

vrijdag 20 dec. tot 21.00 uur geopend

maandag 23 dec. de gehele dag én
koopavond tot 21.00 uur

dinsdag 24 dec. tot 16.00 uur geopend

. dinsdag 31 dec. oudejaarsdag
tot 16.00 uur geopend

„ie ïterberg"
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.

-SPIJK N

- BAUEROBILJARTEN
- VOETBALSPEL

enz.
1 januari 1 986 enonderdag 2 jan.

GESLOTEN

Het nieuwe jaar luiden wij in met
extra lage prijzen vanaf 2 januari a.s.
is onze gehele winter collectie
dames-, heren-, meisjes-, en jongenskleding
STERK AFGEPRIJSD.

Komt Umaar...
het hangt weer voor U klaar
PARKEREN VOOR DE DEUR
MAANDAGMORGEN GESLOTEN
WOENSDAGMIDDAG OPEN

mode
Prettige kerstdagen en een goed 1986

Burg. Galleestraat 3 -Vorden
Tel. 05752-1381

Vordense winkeliersver.
KOOPAVONDEN KERST

vrijdag 20 december
maandag 23 december
dinsdag 24 december tot 1 6.00 uur

OUD/NIEUW
vrijdag 27 december
maandag 30 december

%nsdag 3 1 december tot 1 6.00 uur

Zutphenseweg 24 VORDEN Tel. 05752-1 514
Laagte 16 EIBERGEN Tel. 05454-74 1 90

* 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

VANAF VRUDAG 27 DECEMBER BEGINT ONS:

GRANDIOZE OPRUIMINGS
AANBIEDINGEN2e KERSTDAG

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

Blank vuren
LEDIKANT
90 x 200

incl. bodem
vanaf

165,-

BUFFETKASTEN
geheel massief

eiken front
\ vanaf

Moderne
HOEKKOMBINATIE
met afritsbare hoes

3+2zits

1698,-

EETKAMER
STOEL
zadelzit

massief eiken
vanaf

169,-

KAASKAST
eiken

100 cm breed

SLAAPKAMER
alpine wit

ledikant 140/200
2 nachtkastjes
+ bovenbouw

kompleet

855,-

ELEMENTEN
WAND

met bar, vitrine
2,12 mtr. breed

van 2135,-
voor

SLAAPKAMER
eiken

ledikant 140/200
+ 2 nachtkastjes

koopje

850,-

BANKSTELLEN
massief eiken
rundlederen

kussens
vanaf

2395,-
KOOPAVOND:

27 en 30 december

ELMI N K meubelen



PRACHTIG

EIKEN BANKSTEL
in leer, 3-1-1
van 3750,-

NU 3250,-
Wij wensen u
prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar.

Fa. J. KERKWIJK
Dorpsstraat 20 - RUURLO

Tel. 1384

Decembertopper

Tot de kerstdagen

10%
korting

op alle maillots
lekker sportief, in
alle modekleuren

* * *Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1986

•MORSSIHKHQF

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

RESTAURANT

MENTINK
GROENLOSEWEG 57 - RUURLO
TELEFOON 05739-279

UIT... GOED VOOR U.

Reserveer nu uw

kerstdiner
o.a. verkrijgbaar:
hazebout, biefstuk, schnitzel,
kotelet en varkenshaas.

Beide kerstdagen de gehele dag
v^geopend.

van 20 tot en met 31 december 1985
houden wij owee grandioze KERS1SHOW

(31 december 1985 om 15.00 uur is onze Kerstshow afgelopen)

Drie redenen om deze show beslist te bezoeken.
Nu uw auto halen en pas op 1 juli 1986
betalen.* OF nu uw auto betalen en zelf uw
korting bepalen.** OF voor 600 gulden
accessoires naar keuze.
Dit geldt voor alle aankopen boven 5.000.-
ook occasions.
* met een maximum van 10.000.- ** van 50 tot 1000 gulden

Speciale VISA LEADER voor deze
KERSTSHOW.

Alle modellen citroen in de showroom.
±100 occassions in top konditie

Kom kijken en proef rijden op onze
geweldige KERSTSHOW. Koffie, glühwein

en een flinke plak Kerststol staan voor u klaar.

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

Straks is het
kerstfeest Heer'
straks is het kerstfeest Heer', hoe zullen wij het vieren
de wereld is zo slecht, we hebben ruzie met de buren
en op ons werk loopt iedereen te tieren
hoe moet het verder Heer', we weten het niet meer

de zonden zijn zo ingevreten in ons leven
we leven of u het allemaal niet ziet
maar als we ziek zijn, zitten we te beven
dan is de dood zo donker, licht zien we niet

U weet met ons de haper in ons leven
U weet met ons de gave niet gegeven
U weet met ons de zieke die we niet bezochten
U weet met ons 't verkeerde wat we kochten

straks is het kerstfeest Heer', hoe zullen wij het vieren
zoals we zijn, zo gaat het niet
maar U zegt Heer' - het is niet te begrijpen -
kom maar zoals je bent, kom maar, een ander wil je niet.

Klaas van Elsacker
(uit: Het licht verdreef de duisternis; uitg. Kok, Kampen)

Voordeliger kan het niet

Zonnebank
met gezichtsbruiner
Kuur (10x) voor f 59,-

per keer f 7,- (per keer 30 min)

Wij wensen U fijne feestdagen
en een

heel voorspoedig 1986

Drogisterij Parfumerie

Dorpsstraat — Ruurlo

WIJ, ALS VAKMAN-OPTICIEN, ADVISEREN:

VOOR ELKE
TAND:
M VERTE
RTUMENIH

VARILUX
MET ÉÉN BRIL GOED ZICHT

OP ELKE AFSTAND
Varilux glazen hebben zowel een leessterkte als verte-

sterkte én een geleidelijk oplopende sterkte daar tussenin.
Met uiterste precisie geslepen tot één ononderbroken geheel.
Op elke kijkafstand krijgen uw ogen dus de juiste /^p
correctie. Dank zij Varilux van Essilor hebt u goed
zicht op elke afstand. En lost u met één bril uw
kijkproblemen op.

Wij wensen u allen prettige feestdagen en
een voorspoedig 1986.

Uw opticien

Ruurlo. Gedipt. Opticien - Horloger - Uurwerken - Goud en
Zilver. Dorpsstraat 25 - tel. 05735-1208.



t allermooiste
vuurwerk

BESTEL UW VUURWERK VANAF
MAANDAG 16 DECEMBER IN DE

een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen, is beschikbaar

Vroeg bestellen is verstandig

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

bij barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

aflevering en verkoop uit voorraad: alléén op maandag 30 december en dinsdag 31 december as. vanaf 8 uur.

i nterieu rad viseu r

over
' Voordelig? NOU en

nBKBn ITlBSr... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

wo*fi w 14 gcvwt *rtj komen

ÎttntWfflttV^^

£#V GREEP UIT ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

•^^"TR

Bots
jongejenever

1&5Ó

17,50
Cointreau

2&5(f

25 J5

Henkes
bessenjenever

1&9&

13,95
R obero sherry
per 2 liter kruik
STUNTPRIJS

14,95

Sonnema
Beerenburg

}&5ti

17,95
Paerds-

kruut

19,75

Martini +
mixer in

kadoverpakking

19,95
2 flessen

Sandemann
+ gratis glas

15,90

Wf*

(9

Heerlijke wijnen, uitstekend geschikt bij uw kerstdiner:

Bordeaux
Montroussant

925

Bordeaux
Chateau

S t Seurin

935

Chateau
Lyonat

18J5

Chateau
LaRose

Paullac 1975

22,50

lnLonze slijterij getapte wijnen op literffes. Uiterst voorde/ig.

Slijterij

RAS Shernr medium

Julianaplein 4
RUURLO

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.

Martens

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272,

Zutphenseweg 9, Vorden

uuoon
in Kerstsfeer!

Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag

27 december tot 21.00 uur
28 december tot 17.00 uur
30 december tot 21.00 uur
31 december tot 16.00 uur

Een kerstshow - geheel in sfeer met comfort en gezelligheid.
Een kerstshow met zitmeubelen van Leolux - Gelderland -
Artifort en Momtis. Een kerstshow met wandmeubelen van
Behr - Pastoe - Banz Bord en Omnia. Een kerstshow met een
schitterende collectie gordijnstoffen - tapijten - karpetten.

Och ! — U moet gewoon komen kijken.
Gezellig toch ?

TOT^IENS OP ONZE KERSTSHOW.

m-M
DORPSSTRAAT 22,
VORDEN
TELEFOON 05752-1314

Signatuur van

beter wooncomfort.

ffi



Wij sluiten 1985 dankbaar af met 'n

3e plaats op de Nederlandse automarkt

Audi

<$>
V-A-G

Wij zijn onze clientèle bijzonder erkentelijk voor hun aandeel hierin.

In 't nieuwe jaar 1986 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

Dorpsstraat 14-16 7261 AW Ruurlo. Tel. 05735-1325

^ *%:.

m
Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen |
en een

Voorspoedig 1986.

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

Café Rest.

't Wapen van
't Medler

Ruurloseweg 114, '
Vorden.
Tel. 05752-6634

BESTEL VROEGTIJDIG
Uw salades en dranken voor de

feestdagen, deze worden
gratis thuisbezorgd.

2e Kerstdag verzorgen wij graag
Uw kerstdiner.

1e Kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten.

A.J. Eijkelkamp

Tevens wensen wij u
prettige feestdagen

en 'n voorspoedig 1986

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
Croissants ham en kaas
Uienstokbrood
Diverse puddingen

ECHTE BOTER TOCH LEKKERDER

LUXE, BROOD- EN BANKETBAKKER

VAN AKEN
GROENLOSEWEG 6, RUURLO. TEL 1357

Voor al uw
* Kerstdecoraties
* Kaarsen
* Wenskaarten
* Prachtige cadeaus

Vuurwerk
grote sortering sier, knal en
vuurpijlen.

Voordeelpakketten
van 10f-;25,-en35f-

Alles los verkrijgbaar.

U kunt zelf ook uw pakket
samenstellen.

Kinderpakketten, pistolen en
munitie.
Bestellingen^Éde kerst.

Fa. G.W. Eskes
Dorpsstraat 33, RUl̂ O

Wij wensen u premfefeestdagen en
een voorspoedig 1986.

D i rekt/e en personeel van Drukkerij Weevers B. V.
wensen u prettige feestdagen

WnwensenT
\J X" JT * OV ^——%

en een

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

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

VORDEN van 13 december
t/m 31 december

Het gezelligste koopcentrum

in kerstsfeer
in Oost-Gelderland

verlicht met meer dan
100 kerstbomen

* 60 zaken met een groot assortiment
* met gezellige horeca-bedrijven
* geen parkeerproblemen
* koopavonden vrijdag 20 dec.

maandag 23 dec.



fff
/'

Onze Welkoop winkel
is oudjaarsdag om

12.00 uur

GESLOTEN
In 1986 staan wij 6 dagen

van de week weer voor U klaar.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

Dl G R O G R O l N

V A K W N K

700 m2 koopplezier

maandagmorgens gesloten
vrijdags koopavond tot 21.00 uur

Het Supercentrum
voor iedereen

Raadhuisstraat 2, Vorden
Telefoon 05752-2124

De Tuunte is er niet alleen voor U,
maar ook voor Uw vereniging.

Wij wensen u allen
prettige feestdagen en

een heel voorspoedig 1986.

EGEirun
LID R.O.V

.v.
Luxe - Electra - Huishoudelijke artikelen.

Grote keuze in verlichting en leuke cadeau-artikelen.

Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1414

gebouwd - Goed verzekerd
Twee vertrouwde adressen onder één dak!

i'

szs\
7S\

AANNEMERSBEDRIJF
WEVERS b.v.
-nieuwbouw
-onderhoud
- renovatie

WEVERS
ASSURANTIËN

- verzekeringen
- hypotheken
- financieringen

Molenlaan 1a - Ruurlo
Tel. 05735-1410

m.,
•,///^

VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753-1292

Het jaar uit met produkten van VAN AKEN
DIE SMAKEN

Oliebollen
Appelcarree's
Appelpunten
Appelbollen
Appelflappen
Appelrondjes
Appelbeignets

Eigen gemaakte zoutjes
Kaas- en hamsoesjes
Saucijzenbroodjes
Croissants, ham - kaas
Uienstokbrood

Wij wensen klanten, vrienden en bekenden

een gelukkig 1986

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

Vuurwerk - Pijlen - Rotjes - Kanonslagen

GROTE KEUS IN SIERVUURWERK

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

o.a.:

Wapen--en Sporthandel

0,15
10,00

Japanse Kanonslag per pakje 070 13 O O
per slof 200 stuks . . • ̂ i ""

Super rotje per pakje

Thunder Cracker per pakje 0,55
per slof 200 stuks

Metdt dotltrtffrndl

per slof 200

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

Modeldee j

GLANSRIJK
Lange glanzende blouse
met ronde panden.

98.-
Daaronder dit
leuke topje met
smalle schou-
derbandjes.

49.-
Modische
glanzende
pantalon
met ton sur ton
dessin.

125.-

ZUTPHENSEWEG

VORDEN -TE

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 zijn 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

pers. RUSSISCH El

pers. ZALMSALADE

a 5,25 per persoon

_è 7,50 per persoon

è 8,50 per persoon



Kerstaanbieding
op alle schoenen en laarzen

10% KORTING

't komt van....

GERUIT
HOGEVQN

schoenen - tassen - pedicure - reparatie

dorpsstraat 21 Ruurlo - tel. 1307

Hierbij willen wij
iedereen bedanken voor
het genoten vertrouwen
in het afgelopen jaar,
en wensen u allen
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1986.

Dick en Willemien Altena
Borculoseweg 9, Ruurlo

Vanaf zaterdag 21 dec. tot en met
dinsdag 31 dec. oudejaarsdag 1985
op het parkeerterrein van de N.H.-kerk

te Vorden
Vanaf 10.00 uur

01 Boi N
H. HARTMAN

Lammerhof 30, Warnsveld.
Tel. 05750-22102.

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen/
en een

Voorspoedig 1986.
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk.

SACHS
DOLMAR

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

Onderlinge Waarborg Mij.
Vorden W.A.

wenst u allen
prettige feestdagen en
een voorspoedig 1986.

Kantoor:
Rijksstraatweg 32-36, 7231 AG Warnsveld

tel. 05750-26222

Gevestigd:

Administratiekantoor Zutphen b.v,

* 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

HUUR, of KOOP
voor de laatste dagen van het jaar een

VIDEORECORDER,
bij ons staan ze voor U klaar.
Met een leuke film erin kunt U zo naar
een nieuw begin.

ALTENA
Loodgieter

RUURLO
Sanitair

Borculoseweg 9 -
Ruurlo -

Telefoon 05735-1364

Jaar in - Jaar uit
VOORAL UW INSTALLATIEWERKEN
OP HET GEBIED VAN:

Gas - Water - Electra - C.V,
Radio - T.V. - Video
Fa. Besseling

Dorpsstraat 4, Ruurlo. Tel. 057^1328

W ij wensen U allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 1986

de Rabobank
wenst u

1 igen
, <• en een ü • »
voorspoedig... 1986

Rabobank Ruurlo
0179

HOLTSLAG
bouwmaterialen b.v,
Spoorstraat 28 - Ruurlo

wenst al haar

klanten, vrienden

en bekenden

Prettige kerstdagen
en een

gelukkig 1986

FA. WESTENDORP
KWEKERIJ/ZAADHANDEL
Vellerdwarsdijk 3, 7261 KJ Ruurlo.
Tel. 05736-214.

Aangeboden:

Kerstdennen
Vruchtbomen in soorten
Coniferen in soorten
Speciale aanbieding

Haagconiferen
Stamrozen
Potgrond/Tuinturf
Opgave pootaardappelen.

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

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

koude schotel
•

te bestellen en zoals het
hoort...

met puur rundvlees en
echte mayonaise!

Onze koks maken er iets
lekkers van.

Restaurant - Grill

„Be Botonbe
Tel. 05752-1519-Vorden.

Hebt U voor de kerst al gereserveerd?

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

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

NIEUW IN ONS PROGRAMMA:
Fella hooibouw-werktuigen
Zenoah motorzeisen en -zagen
Constructie werken en stalinrichtingen



iiii
iii
iis

Zalen vanaf 20 tot 300 personen voor Uw

A Harifrl"
inrpatraat 11 M. 0505-1312

ÏRuurln

VOOR DE FEESTDAGEN:

salades en
bittergarnituur

f
BESTEL VROEGTIJDIG

- Bruiloft
— Warm- en

koudbuffet
— Diner
- Koffietafel
Speciaal voon

* verenigingen en
gezelschappen

* handboog-en
kruisboogschieten

* fietspuzzeltochten
gecombineerd met
- Barbecue
- Grilspecialiteiten
- Gourmet
- Fondue

Fam. Klein Bleumink en medewerkers wensen u allen prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1986.

Onze kleurplaat

*c
l<
l
*3
*i

*

3

*s
li&
*i

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, postbus 22.
Vergeet vooral nietje naam, adres
en leeftijd in te vullen. Veel sukses.

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

10,— 10 troostprijzen van ..:.... 2,50
7,50 Over de uitslag kan niet gekorres-
5,— pondeerd worden.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Inzenden vóór zaterdag 4 januari 1986

KKSI U K\M 4CAHÉ
if Vlaalderink X^xfoj J

Lnchrmsr»tv I6-72.M PDUarmtrld lel.0575l-.V1*

kerstmenu
'85

de hoofdgerecht-
prijzen zijn inclusief

het voor- en
nagerechten buffet.

Het
voorge rechten -

buffet bestaat uit
diverse koude en
warme hapjes en
soep, waarvan u

zoveel mag nemen
als u wenst.

Hoofd-
gerechten

Suprême de
dindonneau
"Sandeman"

Een mals
kalkoenhaasje in

een saus met
sherry en whisky

39-
Cuissot de cerf è

Gueuze
Een heerlijk stuk
hertebout in een

saus met het
befaamde gueuze

bier

45-
Tournedos a la

Een zachte
biefstuk van de

haas waarbij onze
chef een perfecte

champignon- |
garnering creërde

50-
Limande-Sole
"Daumont"

Smaakvolle
tongschar-filets in
een romige vissaus

met gamalen,
mosselen en
champignons

37,50
Filet de Pure a

l'arlonaise
Een malse

varkenshaas op
een saus met

groenten in rode
wijn

40,-
Keuze uit

5 nagerechten
Reserveer tijdig

dan hoeven wij U
niet teleur te

stellen.

Prettige
feestdagen

Dindagsavonds
vanaf 18.00 uur

gesloten.

'n Goed uiteinde en
'n goed begin.

_
Uchïmsuteg 16-7231 PDWarnsu'ld WJWM-jïl*

•̂ ^

fi

<§

Profiteer nu van onze

kerstaanbiedingen
in schoenen en laarzen

KINDER
LAARZEN
vanaf

35,00

DAMES
VETERLAARZEN
nu vanaf

49,95

ZWARTE
HERENSCHOENEN
al vanaf

49,95

ZIE ONZE ETALAGE!

Alle schoenen en laarzen die met
m ^^^een 4 ster > zijn geprijsd,

-*Hv^
zijn in prijs verlaagd.

*

GEVERINK
Schoenen en Lederwaren

Dorpsstraat 27 - RUURLO

Wij wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig 1986.

De kerstdagen zijn gezellige dagen,
verhoog de sfeer met produkten,
gebakken door

Uw Warme Bakker

Jan Hartman
Wij bakken voor U:

W einnaCniSStOlien met zuivere amandelspijs

Kerstkrentenbrood
Kerstrozijnenbrood
Luxe broodjes
Harde broodjes
Croissants
Ham- en kaascroissants
Stokbrood en div. luxe broodsoorten

met roomboteramandelspijs

Kersttulband
Div. soorten kersttaarten
Kerstpuddingen
Kerstgebak
Div. soorten appelgebak
Kransjes groot en klein

Wij zijn ruim gesorteerd in

Kerstklokken en
Kerstchocolade

Voor oud en nieuw:

Oliebollen
Appelbeignets
Sneeuwballen

Appelflappen
Saucijzebroodjes

Alles gebakken in eigen bakkerij.

GRAAG VROEGTIJDIG BESTELLEN

Maandag 23 en maandag 30 december zijn wij geopend. Dinsdag
24 en dinsdag 31 december zijn wij om 4 uur gesloten.

Wij zijn \vegens een mini-vakantie gesloten van donderdag 2 t/m
maandag 6 januari 1986.

Wij wensen u allen, prettige kerstdagen en een gelukkig
en gezond 1986, ook namens onze medewerkers.

Fam. Jan Hartman
tel. 1386
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