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Raad van State
heft schorsing bouwvergunning
Drukkerij Weevers op
Op woensdag 24 december j.1. werden
voor en tegenstanders opgeroepen
voor de AROB rechter te verschijnen
om hun zegje te doen. Vermeld dient
te worden dat de heer J.W.M. Gerrit-
sen, advocaat (oud wethouder van
Vorden) zijn uiterste best heeft ge-
daan om de rechters te overtuigen van
de noodzaak. De rechter heeft dan
ook de schorsing opgeheven en druk-
kerij Weevers mag bouwen.
Op speciaal verzoek van de heer Wee-
vers aan de rechter heeft men toch
voor de Kerst de uitslag bekend ge-
maakt. Dit mede om het personeel
niet langer in het ongewisse te laten.
De spanning was niet langer houd-
baar.
Men was er niet langer zeker van of
men aan het werk kon blijven. De bui-
tenstaanders en tegenstanders had-
den geen weet wat de gevolgen zou-
den zijn. Als de bouw niet door was
gegaan waren er zeker ontslagen ge-
vallen. Gelukkig is de uitslag gunstig
geweest, men was dan ook zeer ver-
heugd toen men het verlossende tele-
foontje ontving.

Een beter Kerstgeschenk was
niet denkbaar.

Zo snel mogelijk beginnen
"De bouw is aanbesteed en we begin-
nen zo spoedig mogelijk, er is al te veel
kostbare tijd verloren gegaan. Wij

gaan er met frise moed tegenaan (al de
narigheid maar snel vergeten).
Het wordt een mooi gebouw dat zijn
weerga niet kent", aldus Weevers.

Voor de vele felicitaties en de ontvangen bloemen
na het bekend worden van de verleende
bouwvergunning voor onze nieuwe drukkerij
betuigen wij allen onze hartelijke dank.

7 heeft ons echt goed gedaan
, Familie Weevers en personeel

Nog enkele weken en dan is het zover

Verbotfwing Rabobank schiet op
Nog enkele weken en dan zal de Rabobank Vorden haar drastisch verbouwde en vergrootte
kantoor aan de Zutpenseweg 26 weer betrekken. Met ingang van l O februari a.s. zullen de
deuren op het oude, vertrouwde adres voorde cliënten opengaan. Een bouwperiode van ruim
9 maanden, inclusief herinrichting, wordt daarmee afgesloten.

Ondanks handhaving van een groot
deel van de gevel heeft het gebouw
aan de buitenzijde dan een behoorlij-
ke gedaanteverwisseling ondergaan
en een wat meer tot binnenkomen uit-
nodigende entree-partij gekregen.
Maar vooral binnen zal weinig meer
van het oude terug te vinden zijn.

Door vergroting van het vloeropper-
vlak op de begane grond met ruim 300
vierkante meter is de mogelijkheid
ontstaan om meer privacy te schep-
pen aan de balie, waardoor de cliënt in
een wat rustiger sfeer zijn of haar
bankzaken kan doen.
Een verruiming van de bankhal t.o.v.

de oude, gevoegd bij het feit dat er een
opsplitsing komt in een sector bedrij-
ven en een sector particulieren met
een aparte snelkas vlakbij de ingang
gesitueerd, versterk dat gevoel van
rustig bankzaken doen. Bovendien
voorkomt het een opeenhoping van
mensen op een kleine ruimte. Veel

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden cie 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. H ieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunning is op 15 december 1986 ver-
leend.

Verleende bouwvergunning
1. Aan de heer H.J. Eggink, Kostede-
weg 7, voor het bouwen van een
mengmestopslagput.

2. Verkiezing van de leden van de
provinciale staten van Gelderland

De burgemeester van Vorden brengt
het volgende ter openbare kennis:

1. Op dinsdag 3 februari 1987 zal de
kandidaatstelling voor de verkiezing
van de leden van de provinciale staten
plaatshebben.

1. Op die dag kunnen ter secretarie van
de gemeente Zutphen aan het adres 's
Gravenhof l b i j he t d a a r
g e v e s t i g d e hoofdstembureau
van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandi-
daten (model G5) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model
G5)

— de verklaringen van bewilliging van
de kandidaten in hun kandidaatstel-
ling (model G12);

— de machtigingen tot gebruik van de
naam of aanduiding van de politieke
groepering (model G2-2)
zijn tot en met de dag van de kandi-
daatstelling ter secretarie van deze ge-
meente kosteloos voor de kiezers ver-
krijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wet-
telijke voorschriften betreffende de
inlevering van kandidatenlijsten wor-
den ter gemeentesecretarie verstrekt.

3. Militaire oefeningen
Van 12 tot en met 15 januari aanstaan-
de zullen er onder meer in deze ge-
meente militaire oefeningen worden
gehouden. Er zal geen gebruik wor-
den gemaakt van losse munitie. Parti-
culieren hebben toestemming ver-
leend tot het betreden van hun terrei-
nen.

4. Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis

Met ingang van dit jaar zijn de ope-
ningstijden voor het gemeentehuis ge-
wijzigd. De vrijdagmiddagopenstel-
ling is vervallen. In plaats daarvan is
het gemeen tehuis op woensdagmid-
dag van 13.30 tot 17.00 uur geopend.
De morgenopenstelling is ongewij-
zigd. Van 08.00 uur tot 12.30 uur is het
gemeentehuis iedere morgen geo-
pend.

5. Bouwvergunning
voor kleinere bouwwerken

Uit publikaties in diverse (landelijke)
dagbladen kan het idee zijn ontstaan
dat met ingang van januari 1987 voor
veel kleinere bouwwerken geen
bouwvergunning meer vereist is.
Wij wijzen er met nadruk op dat het in
casu gaat om voorstellen van de Vere-
niging van Nederlandse Gemeenten
tot wijziging van de (model) Bouwver-
ordening. Het krantebericht is dan
ook nog wat voorbarig.
Eerst nadat genoemde voorstellen
door de gemeenteraad worden over-
genomen (in de vorm van het vaststel-
len van een wijziging van de bouwver-
ordening) zijn dergelijke mogelijkhe-
den in principe aanwezig.
Tot zolang blijft ook voor de kleinere
bouwwerken het vereiste van bouw-
vergunning gelden. Zodrag mogelük
zullen wij u onder deze rubriek nader
informeren.

cliënten van de bank kennen dat al
enigszins vanuit de tijdelijke huis-
vesting aan de Schoolstraat.

Mede op grond van ervaringen elders
verwacht de bank dat dit door haar
clientèle zeer zal worden gewaar-
deerd.
Daarnaast is het aantal spreekkamers,
bestemd voor langdurige, c.q. meer
vertrouwelijkheid vragende zaken tot
vijf uitgebreid.
Een ander facet dat tot verbouwing
noodzaakte, is de snelle ontwikkeling
van de automatisering, die een betere
en snellere vastlegging van de gege-
vens mogelijk maakt. De bankinrich-
ting wordt daarop reeds volledig geba-
seerd. Op het moment van de ope-
ning gaat een volledig nieuw automa-
tiseringssysteem van start.
Op dit moment zijn de aannemer en
de schilder er al uit. De laatste hand
wordt gelegd aan de inrichting. Het

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

balie-personeel moet nog geoefend
raken met het automatiseringssy-
steem, alvorens op 9 februari de offi-
ciële opening plaats zal vinden. Gedu-
rende drie avonden zal een "Open
Huis" worden gehouden, waarbij
cliënten en andere belangstellenden
de gelegenheid krijgen om eens een
kijkje achter de schermen te nemen.
In een eind januari huis-aan-huis te
verspreiden brochure komt men hier-
op nader terug.

De feestdagen liggen weer achter ons en velen van ons zij n weer in het
normale patroon teruggekeerd.
Toch willen wij nog even terugkijken op de afgelopen Kerstdagen en
dan doen wij dat met name op de Kerstverlichting- de Kerstbomen -
de Kerstklok en de Kerstmarkt.
Het was schitterend „ Vorden in Kerstsfeer". Het leek even op een
sprookje. Weet U het nog? Sneeuw - verlichte bomen - volop Kerst-
sfeer.
Zoiets zie je alleen op eenwekende Kerstkaart. En wanneer wij dan
op die avond door het djB) lopen in een sneeuwtapijt, rondom met
verlichte bomen, een verlichtte Kerstklok, dan gaat er toch iets in je
om. Onwillekeurig denk je dan: Vorden doet het toch maar.
Het Bestuur van de Vordense Ondernemersvereniging wil allen be-
danken, die medegewerkt hebben om Vorden in die Kerstsfeer te
brengen. De badmintonJQniging „Flash Vorden "die de aansluiting
en controle van de Kerstbomen heeft verzorgd - de particulieren, die
spontaan hun boom verlicht hebben - de mij. tot het Nut van het A Ige-
meen, die sporfoan een subsidie beschikbaar stelde - de Gemeente
Vorden en Rijkswaterstaat, die alle medewerking hebben gegeven -
de jeugd, die zich groots gedragen heeft - de Vordense Zang-, muziek
en dans verenigingen, die de Kerstmarkt tot een succes maakten - de
Padvinders - de Politie.
HetKerstgebeuren is veel meer geworden dan alleen een initiatief van
de ondernemers, het is een verlichtingsfeest geworden van heel Vor-
den. Alleen daarom ...

VORDEN BED ANKT
Wim Polman
Voorzitter Vordense Ondernemersver.

Koffieconcert
"Concordia"
Op zondag 11 januari a.s. houdt de
muziekvereniging Concordia haar tra-
ditionale nieuwjaarskoffieconcert.
Het concert wordt gegeven in het
Dorpscentrum en de aanvang is 11.00
uur.
Voor de pauze zal het harmonieorkest
o.l.v. dhr. H. Kraxner een luchtig en
gevarieerd programma brengen, na de
pauze zal de kapel de Achtkastelen-
darpers optreden. De toegang voor dit
concert is geheel gratis.

van Jezus optreden centraal. Zijn al-
les-omkerende boodschap over de
werkelijkheid van God die onze ge-
schiedenis leidt.
In de Dorpskerk gaat ds. C. Fortgens
van Warnsveld voor, terwijl in de Wil-
denborchse Kapel Ds. K.H.W. Klaas-
sens de dienst hoopt te leiden.

Viering van
Jezus' verschijning
Op 11 januari is het in de kerk de twee-
de zondag na Epifanie. Dan is de kleur
in de kerk nog wit en wordt het kerst-
feest afgesloten.
Bij de meeste mensen is de kerstboom
weer naar buiten en de feestdagen
voorbij.
In de kerk gaat het nu pas goed begin-
nen! Want Epifanie betekent: ver-
schijning. Met de kerstdagen vieren
we de geboorte van Jezus, nu gaat het
om Zijn verschijning onder de men-
sen. Wat is Hij komen doen, wat zegt
Hij? Deze Jezus die we vieren als de
Redder van de wereld?!
De komende weken staat het begin

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERV. KERK
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. C. Fort-
gens van Warnsveld.

KAPEL DE W1LDENBORCH
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens m.m.v. de Cantorij. Na afloop
nieuwjaarsbegroeting en koffie drinken.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 11 januari 10.00 uur ds. H.J. Dou-
wes van Bennekom. 19.00 uur G.A.
Westerveld van Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
10 en 11 januari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 10 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink.
Tel. 1566. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
10 en 11 januari P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
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 is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGENT WARNSVELD

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



OPRUIMING
JACHTKLEDING
TRAININGSPAKKEN
VOETBALSCHOENEN
SPORTSCHOENEN ETC. ETC.

20% tot 50%
KORTING

MarteiWapen- en sporthandel
^§2282B

4otltnfftn4l

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Schaatsen slijpen
Door aanschaf van een professionele slijpmachine

zijn wij nu in staat uw schaatsen vakkundig te slijpen

o.a. Noren - Kunstschaatsen - Hockeyschaatsen.

Slijpservice

Barendsen Vorden B.V.
Zutphenseweg 15 - Vorden

OPRUIMING
begint donderdag
9 januari a.s.

B. LAMMERS
meubelen, tapijten,
lederwaren
Burg. Galleestraat 26 -Tel. 1421

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

ECHT HOLLANDS... JE PROEFT T!

LEKKER
HOLLANDS!

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Echte melk vloer cadetten

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel 1384

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat s - 9 -10 jan.

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo

1,50
MAANDAG

12 januari
500 gram
Hutspot

0,95

DINSDAG
1 3 januari
500 gram

Geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
14 januari
500 gram
Panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Nu voordelig diepvries vullen met heerlijk
vers vlees, worst en gehakt

door uw slager op maat gesneden en naar
uw wensen klaargemaakt

NU EXTRA VOORDELIG

HALF VARKEN
per kilo klasse EAA 4.75

slagerij jan rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Het nieuwe jaar is
weer begonnen en ook
in 1987 slachten wij

weer alles zelf dus kunt
u rekenen op goede
kwaliteit van Vor-

dense bodem

SPECIALITEITEN

Runder
rolletjes
5 halen

4 betalen

Bami + nasi
1 kilo

5,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen 1 uio 8,95
Magere priklapjes 1 k,io 14,95

bevleesde bovenpoot
1 kilo

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterh
worst
1 50 gram

1,25
Gebraden
varkens
rollade
1 50 gram

1,95

MARKT
AANBIEDING

karbonades
5 halen

4 betalen
Bij aankoop van een

rook worst
1 pond zuurkool

GRATIS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG -l- DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Riblappen
mager 500 gram

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7.95

Cl

VRIJDAG 9 JANUARI STARTEN WIJ MET ONZE

GROTE WINTEROPRUIMING
De gehele wintervoorraad moet weg

Kortingen van 20-60%
op onze totale winterkollektie dames- heren- kinder
Veel merkartikelen zoals: Ravens - Hammer - Gispa - Marianne-Paris - G laser
Sandy-Dress - Baruch - Fink - Barbara Farber - Pointer - Locker - Emanuëlle
Louis-Estère - Equipe etc.

Echte koopjes in huishoudgoed - lingerie - beha's - ondergoed
shawls - handschoenen.

Modecentrum

Ruurlo

Wij blijven vrijdags
open tot 9 uur.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

ROY
WILKO EN TINY
EIJKELKAMP-BULTMAN

29 december 1986
Brinkerhof 49
7 2 51 WX Vorden.

Vol blijdschap en met dank-
baarheid voor het jonge leven
dat de Vader ons gaf, vertellen
wij u dat wij voor dit meisje de-
ze namen kozen

JEANINE WILLEMIJN

geboren op 29 december
1986.

WILKO EN ALMA
HEIJENK

B. v. Hackfortweg 13
7251 XB VORDEN

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter
MARLOES MARGARETHA

Wij noemen haar

MARLOES
BERT EN ANITA
BECK-LICHTENBERG

3 januari 1987
Hoetinkhof 165
7251 WH Vorden.

Iedereen heel erg bedankt
voor al die leuke reacties
die wij hebben ontvangen
naar aanleiding van de
geboorte van Lidwien

Beppie & Jim Heersink

Boddy warmers f 35,-
tegen inlevering van deze ad-
vertentie voor f 30,- per
stuk.
Grove Rib Corduroy
Grijs, donkerblauw en zwart.
Prima kwaliteit f 39,- p.st.
Diverse modellen merkspij-
kerbroeken van 69,- voor
39,-.
Andere modellen van 89,-
voor 49,-.
Hackfortselaan 2, Vorden.
Tel. 05752-1717
's Middags vanaf 1 uur
Bleu Jeans Farm.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2' morgens per
week.
HJ.UENK,
Nieuwstad 41, Vorden.

Ik zoek tijdelijk werk of
voor 1 dag in de week.
Tel. 2110 na 7 uur.

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden

Wenst u allen een
voorspoedig

1987

Ook dit jaar weer een Hack-
forter 2e hands-schaats-
beurs. De aanbieder krijgt de
opbrengst minus 15°/a in-
schrijfkosten p.p. f 1,-.
Inleveren: vrijdag 9 januari van
14.00 tot 21.00 uur.
Verkoop: zaterdag 10 januari
van 9.30 tot 17.00 uur.
VINCENT COLENBRANDER
Het Hoge 64, Tel. 2297.

Muziekver. Concordia
11 januari 11.00 uur
KOFFIECONCERT

Lessen in Quilten en patch-
work ook in 1987 bij
IET SMITS
de Quilterij-Warnsveld
Voorinf. tel. 05751-909

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

Te koop gevraagd: caravan
7.50 x 2.50 Veluwemaat
05291-7224

LEGO
BAZAR SUETERS

*$ te vieren.

\ J.W. WEE N K

O p maandag 12 januari a.s. hoop ik met
echtgenoot en kinderen, klein- en
achterkleinkinderen mijn 80ste verjaardag

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
J9.30 tot 2 J.30 uur in café-restaurant
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251NC Vorden
Vosheuvelweg 4.

Na een moedig gedragen lijden van jaren, waarvan zij de
laatste 6 weken liefdevol is verzorgd in „Het Nieuwe
Spittaal" te Warnsveld is rustig ingeslapen onze lieve
zorgzame moeder en oma

AALTJEN BOKS
weduwe van Marien Wansink

op de leeftijd van 90 jaar.

F.C. Wansink
G.Wansink-Wentink
Marty en Erna
Jan en Anita
J. Wansink

7251 AA Vorden, 1 januari 1987
Raadhuisstraat 15.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden dins-
dag 6 januari.

Dames en Herenkapsalon

omy

Wegens vacant ie

GESLOTEN

van 12 jan. t/m 26 jan.

§><manny gosselink>-§
nieuwstad 5 vorden

05752-1722

Café-Bar

„Ie aHerbErn"
VORDEN

(IN ONS CAFÉ)

A.s. vrijdagavond 9 januari 22.00 uur
een oergezellige swingende avond met

ttDE OLD IEZER
JAZZBAND"

(kaarten in voorverkoop a f 5,-
verkrijgbaar vanaf heden)

Dans en showavond vrijdag 20 februari
was met 3 dagen

UITVERKOCHT
Nieuwe datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT BORCULO
Wessel van Eyll-laan D 152 - 7271 RJ Borculo - Tel. 05457-1413

INFORMATIE-AVOND
12 januari tussen 18.30 en 21.00 uur

Jongens en meisjes
die nu in groep acht
van het basisonderwijs
zitten, zijn met hun
ouders van harte welkom.

De school is die avond
in bedrijf.

Directie en leerkrachten verstrekken
informatie over:
- De studie aan onze LTS met de afdelingen:

Mechanische techniek
Bouwtechniek (timmeren, metselen en schilderen)
Consumptieve techniek

- De leerlingbegeleiding (Remedial teaching)
— Het informatica-centrum

(onderwijs met computers)

— Mogelijkheden na het examen.
— NIEUW: Onze school is onder schooltijd

goed bereikbaar met de GSM busdienst.

Muziekver. CONCORDIA
houdt op zondag 11 januari a.s.
haar traditionele

nieuwjaarskoffieconcert
m.m.v. harmonieorkest en kapel.
Aanvang 11.00 uur in het Dorpscentrum.
Toegang gratis.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Op zoek naar een interessante bijverdienste?
Werken als part-time

Walra-adviseuse
op provisiebasis in de avonduren.

Geen investering.

mt u in het bezit van een auto en ouder dan 30 jaar,
dan is hier uw kans. Bel voor meer informatie:

Walra, Molenstraat 5, Waarle, tel. 04904-15858
en vraag naar Els Gortemuller.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van 9 januari 1987 gedurende een
termijn van drie maanden ter secretarie ter lezing ligt de
op 24/27 november 1986 door de raad van de ge-
meente Vorden vastgestelde "Kampeerverordening".
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij schrij-
ven d.d. 15 december 1986 no. LL86.21106-LL305
de ontvangst van deze verordening bericht.
Tegen betaling der kosten is deze verordening verkrijg-
baar.
De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.
De verordening op de kampeerplaatsen en kampeer-
middelen, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 1 7 decem-
ber 1974 is vervallen.

Vorden, 8 januari 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

BERICHT
AAN ONZE ZEER GEACHTE CLIENTÈLE

HET WAS IN HET JAAR 1802 DAT ENE HENDRIK BARENDSEN
IN HET TOEN NOG ZO LANDELIJKE VORDEN EIGENAAR

WERD VAN EEN SMIDSE EN KACHELHANDEL. WE VIEREN
DIT JAAR DUS HET 185-JARIG BESTAAN VAN ONZE ZAAK. DAT

DOEN WE OP GROOTSE WIJZE TEZAMEN MET ONZE
CLIENTÈLE MET EEN AANTAL ZEER VERRASSENDE AANBIE-

DINGEN TEGEN BILLIJKE, OUDERWETS LAGE PRIJZEN.
VIERT ALLEN ONS FEEST MEE EN LET OP ONZE BIJZONDERE

ADVERTENTIËN DIE IN DE LOOP VAN DIT JAAR IN DEZE
COURANT ZULLEN VERSCHIJNEN

185dflflR
Smederij -

huishoudelijke artikelen

gereedschap

BflRENDSE
Zutphenseweg 15

Vorden

tel. 05752-1261

Gevraagd: bouwland voor
de teelt van suikerbieten.
Oogstjaar 1987.
AJ.VRUGGINK
Riethuisweg 4, Vorden.
Tel. 05752-1568.

TEKEN-EN
SCHILDERCURSUS
Deze cursus van de Vrouwen-
raad begint op donderdag 1 5
januari a.s. van 19.30 tot
21.30 uur in het Dorpscen-
trum.
Kosten f 35,- voor 10 lessen.
Inlichtingen en opgaven bij
T. BRANDENBARG,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

Woonruimte gezocht (min.
2 kamers). Hou van rust. Reak-
ties aan:
FRANS STOOP,
p.a. Reeoordweg 2
7251JJ Vorden
Tel. 05752-3459
(ma. t/m vr. van 13.15 uur tot
14.00 uur).

Hulp gevraagd voor 2 halve
dagen per week.
Brieven onder nr. 40-1
Bureau Contact Vorden.

Te koop: eetaardappelen en
haardhout.

. WESSELINK,
enlaan 23, tel. 6774.

Zaterdag 17 januari a.s. starten
wij weer met de gehoor-«imheidscursus voor

shonden.
A. Peters, tel. 08344-436

H. Lichtenberg, tel. 05753-
2042

Muziekver. Concordia
11 januari 11.00 uur
KOFFIECONCERT

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

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. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

RECLAME WEEK 2
Woensdag 8-1 t/m zaterdag 10-1

Een goed begin is het halve werk!
Na alle liflafjes die met de feestdagen
gegeten zijn. Nu een stevige aanbieding

Varkensstooflappen
magere 500 gram

SPECIAL:
Deense goulash
heerlijk bij geb. aardappelen
of rijst. 100 gram

TIP VOOR DE BOTERHAM:

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Rolpens
100 gram

Boterhamworst
100 gram

EXTRA VOORDELIGE AANBIEDING

VOOR MAANDAG

Speklappen
per kg.

DINSDAG:
Verse worst
500 gram

WOENSDAG:
Gehakt h.o.h.
500 gram

KEURSLAGER

4,98

1,65

0,98
0,98

6,98

4,98

4,98

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Hout bestellen
Harmsen bellen

05752-1486

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 9 ja-
nuari 1987 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00tot21.00
uur ter inzage de beschikking op het verzoek van:
1. dhr. H.J. Eggink, Kostedeweg 5/7, 7251 MZ Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens inrich-
ting met een afgedekte mestsilo, datum verzoek 9 okto-
ber 1986, adres inrichting Kostedeweg 7 te Vorden;
2. het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, Liemers-
weg 2, 7006 GG Doetinchem tot het oprichten of in
werking hebben van een rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie, datum verzoek 14 maart 1986, adres inrichting Het,
Hoge 65 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waarde in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschrif-
ten ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of
hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend.
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
tervisielegging van deze kennisgeving bij de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van 'n voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzit-
ter van de Afdeling voor de geschillen van de Raad van
State, postbus 20019,2500 EA's Gravenhage. De be-
schikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.

Datum, 8 januari 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.



KNALOPRUIMING
Vanaf zaterdag 10 januari onze laatste restanten van de winter collectie voor

FANTASTISCHE LAGE PRIJZEN
Zie onze etalage en kom binnen kijken

DAMESMODE

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN
VORDEN.Zutphenseweg 29 -Tel 05752 1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 - Tel. 05430 13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

DE VALEWEIDE

Narcissen 2bos

Ceneraria
Voorjaars primula's 3 stuks

4,50
3,75
5,00

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaa/i. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

O
7251

fons Jansenee
erkend gas- en watertechnisch
installateur ^ Înstallatie en

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

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ook de beste service..,

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

STRIJK OP
DIE WINTERPREMIE

Tot 21 maart 1987 ontvangt U weer een
fikse premie van

50,- per man per dag
op binnenschilder- en behangwerk
(min. omvang 3 mandagen)

Laat het door de vakman verzorgen met de
modernste materialen in de juiste kleuren
en behangdessins.

Uw adres hiervoor is:

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Gevraagd:

leerling voeger
leeftijd plm. 16-18 jaar.

Voegersbedrijf Vorden
Telefoon 05752-171 7

X
Verzorgingshuis
"DE BUNDELING
't Rikkelder 1,7261 BE Ruurlo

Door gewijzigde gezinsomstandigheden bij
enkele onzer medewerksters zullen zij "de
Bundeling" verlaten. Op korte termijn is er nu
plaats voor 2 gediplomeerde

ziekenverzorg(st)ers:
A. voor dag/avonddiensten, 32 uren per week
B. voor nachtdienst, 7 nachten dienst, 14 vrij enz.

Gegadigden dienen ten hoogste 12 km vanaf
"de Bundeling" te wonen. Salariëring en andere
arbeidsvoorwaarden volgens CA.O.
bejaardentehuizen.
Nadere informatie bij het waarnemend hoofd
verzorging/verpleging mevr. D. Huurneman, tel.
05735-2828.
Uw sollicitatiebrief, binnen 1 week na
verschijning van dit blad, kunt u richten aan:
Mevrouw T. Oosterbaan, directrice.

Bewoners en medewerkers hopen dat het team
van de afd. verzorging opnieuw compleet
gemaakt kan worden met 2 positief ingestelde
mensen.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

,
* » Mie CMon,

Squeeze
wijden

strak

rsfax

«jene» M

dWerse rekken
truien, blousen,

polöfs en sweaters

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 13.30-18.00 uurf vrijdag koopavond, zaterdag 09.00-16.00 uur
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Avro's radioprogramma Hollands Glorie weer een groot succes

Jeugdsoos 't Stampertje
volop in beweging

Voorde tweede keer in successie heeft Stichting Jeugdsoos 't Stampertje Avro's Hollands Glorie te gast
gehad. In een bomvol Dorpscentrum ontving presentator Krijn Torringa maandag 29 december een
tiental artiesten, met voornamelijk carnaval-liedjes. Niet zo verwonderlijk want carnaval staat al weer
spoedig voor de deur. Opmerkelijke artiesten waren Barry Hughes en Pierre Kartner die nu samen als
duo proberen een carnavalskraker te scoren.

Tussen de optredens door van o.a. De
Alpenzusjes, de Twee Pinten, Nico
Haak, Line zorgden twee danseressen
ervoor dat het publiek zich niet ver-
veelde d.m.v. een aantal dansen.

Naast zang en dans werd er vier maal
het spelletje "toontje hoger" gespeeld.

Goed geregeld
De Jeugdsoos had de zaken prima ge-
regeld want er deden zich geen rellet-

jes voor en er vielen geen mensen
flauw, zoals dat vorig jaar wel het geval
was. EHBO en brandweer waren tal-
rijk aanwezig om alles goed in de ga-
ten te houden.

De sfeer in het Dorpscentrum was op-
timaal wat door de optredende artie-
sten nog eens werd benadrukt. "Een
tien voor Vorden", zo zeiden de Deur-
zakkers, die het spits moesten afbij-
ten.

Normaal een topper
Het publiek ging helemaal uit zijn bo!
toen Normaal het podium betrad. De
Achterhoekse rock-formatie zong
twee numn^a: "pien in de kop" en
het alom blende "oerend hard". De
in grote getale aanwezige fans zorg-
den voor een uitbundig feest in de
vorm van stampen, zingen en hossen.
Normaal vormde het sluitstuk van de
twee uur durende uitzending van Hol-
lands Glorie.

Reisverslag
Ie dag: Na een voorspoedige reis van
zes uur arriveerden we in Helmsted
aan de Oostduitse grens, daar maak-
ten wij onze eerste stop en wachtten
we tot de vrachtauto van Dusseldorp
B.V arriveerde. Om 4 uur 's nachts
was de aankomst bij de Poolse grens,
op die manier hoopte we vroeg over
de grens te komen maar dat was ijdele
hoop. De Rode Kruiswagen was er na
2 uur wel over maar de vrachtwagen
met 30-ton hulpgoederen moest nage-
keken worden. Al met al leidde dit tot
een 20 uur oponthoud. We hebben
dan ook diep respect voor de heren
chauffeurs, Frank Dusseldorp en
Theo Dute, die bij dit alles kalm en be-
heerst bleven.

2e dag: De stemming bleef ondanks
alles opperbest. Na 10 uur wachten
besloten we dat de Rode Kruiswagen
beter vast naar Krakau zou kunnen
vertrekken om daar alles te regelen.
Naarmate we Krakau naderden viel er
veel sneeuw maar daar werden we
rustig doorheen geloodst door Henk
Vissen en Henny Lamers, onze Rode
Kruismannen. Om 11 uur kwamen we
bij het eerste verpleeghuis, medewer-
kers daarvan brachten ons naar het
klooster waar wij zouden overnach-
ten.

3e dag: Na het ontbijt van 9 uur wer-
den we opgehaald door een dochter
van dhr. Jozef-Milimowsky, onze duit-
se tolk. Henny en ik (Wim Wilbrink)
bleven wachten op bericht van de
vrachtwagen die pas tegen half zes ar-
riveerde. Onze teleurstelling was

groot toen we hoorden dat alle geco-
deerde dozen door elkaar waren ge-
raakt bij de douane, het uitpakken
werd daardoor zeer bemoeilijkt. Om
11 uur 's avonds konden we uitladen
bij het kindertehuis Caritas in Prussy
Met grote vreugde werden we daar
door 10 nonnen ontvangen, die ook
meehielpen de grote vracht te lossen,
al bleef het sneeuwen ze bleven zin-
gen en de blijdschap werd alleen nog
maar groter bij het zien van alle gaven
uit Holland.

4e dag: We namen afscheid van onze
chauffeurs van de vrachtwagens, ze
gingen maandag laden voor de terug-
reis naar Holland. Wij gingen door
naar Dzierszbin waar we tegen 7 uur
aankwamen.

5e dag: Het is maandag 22 december,
de reis ging naar richting Konin-Poz-
nan en de Poolse grens. Na een vlotte
doorgang over de grens, reden we tot
Helmsted. Er was geen geopend Mo-
tel te vinden daaron moesten we over-
nachten in de auto. Na gladde wegen
en zachtjes rijden kwamen we aan in
Lichtenvoorde om 17.00 uur.

Onze dank gaat uit voor het welslagen
van de Kerstactie naar allen die dit
mogelijk hebben gemaakt. Wij dan-
ken de vele vrijwilligers, die heel veel
uurtjes in de sorteer- en pakafdeling te
Harreveld (Jongenstehuis) liefdevol
hebben gewerkt.

Het Rode-Kruis Ruurlo, Lichtenvoor-
de, Winterswijk maakten met flinke

financiële bijdragen de Kerstactie mo-
gelijk en haalbaar.
Ook de Rode-Kruisauto van Winters-
wijk met daarop Henk Visser uit Win-
terswijk, Henny Lamers uit Lichten-
voorde en Wil Wilbrink Rode-Kruis
Ruurlo veel dank. Dit was met recht

Mensen helpen Mensen.
Wat deze mensen voor indruk achter
gelaten hebben in Polen is grote recla-
me voor het Nederlandse Rode Kruis.
Hun inzet was enorm. Bij dit alles ver-
geten wij zeer zeker niet de chauffeurs
Frank Dusseldorp en Theo Dute.
Ook dankbaar zijn we de heren dokto-
ren voor hun grote medewerking. Dit
geldt ook voor alle naaimachine-han-
delaren en winkeliers uit de hele regio
en kleding zaken.
Dank ook aan de Vordense Platte-
landsvrouwen en die uit Vragender
die gezamenlijk een groot bedrag bij
elkaar brachten. Ook de daadwerkelij-
ke hulp van opslag in het Jongerente-
huis "Harreveld" was grandioos.
De medewerking van de melkbussen-
collecte in de diverse kerken met
Kerst was eveneens een grote stimu-
lans voor ons.
Wat te denken van Quick Sportschoe-
nenfabriek uit Hengelo Gld, die on-
danks moeilijkheden van de laatste
tijd, direct bereid was tegen een kleine
vergoeding honderden paren sport-
schoenen mee te geven naar Polen.

Ook de drukkerij en Weekblad Contact
want zonder hen waren wij niets. W ij
weten nu, dat zij ook "Duim Om-

hoog" een warm hart toe dragen. De
weekmarkt van Ruurlo, bedankt voor
de vele gaven. Hoewel dit een hele rij
is en wij er zeker nog wel enige heb-
ben vergeten rest ons toch een ieder te
bedanken voor alle giften zowel mate-
rieel als finacieel. Wees er van over-
tuigd dat niet alleen wij, doch in
hoofdzaak de hulpbehoevende Pool-
se bevolking zeer blij was met deze in-
zet.

Dank vervolgens aan onze Poolse ver-
taalster mevr. Bouwman uit Harre-
veld, de coördinator Frans Wolbers uit
Vragender, die niets onbenut heeft ge-
laten om alles zo goed mogelijk te la-
ten lopen. Hij is nu alweer bezig voor
het volgende transport, dat wij januari
of februari hopen te kunnen laten ver-
trekken. Dit is afhankelijk van het
weer in Polen.

De financiële gaven blijven dan ook nog
steeds van harte welkom op de Bonds-
spaarbank nr. 923630.600 te Ruurlo
(giro v.d. bank 1014797) of op de giro
bank Rabo Lichtenvoorde nr.
38.61.05.588 De nood in Polen is nog
enorm groot.

Veel vraag is naar hulpmiddelen voor
gehandicapten op allerlei gebied.
Zoals kleding, speciaal ondergoed,
nachtkleding, sokken, nylons, schoei-
sel, steunkousen, elastiek, garens,
wol, naalden, spelden, veiligheids-
spelden zijn daar niet te koop en ver-
der alle medische artikelen.

Zeer groot is de vraag naar huishoude-
lijke apparatuur (elektrisch) alle le-
vensmiddelen, exotisch fruit, annanas
in blik, rozijnen, krenten, kindervoed-
sel, melkpoeder, fietsen, brillen, ge-
hoorapparaten, scheerapparaten,
zeeppoeder, haarwasmiddelen.

Vlees in blik is nog steeds oikde bon
evenals groente in blik. NoUials ie-
dereen bedankt, die heeft meegehol-
pen en gegeven om deze aktie te doen
slagen. Zodoende voor U allen de
"DUIM OMHOOG".

Wim WilbrinUfcuurlo)

Voor Vorden inleveren goederen:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden. Tel. 05752-1404.
Voor Ruurlo en omstreken
W. Wilbrink, Bluisterplein 16,
Ruurlo. Tel. 05735-2454

KP.O.
De dames van de K.P.O. komen op
dinsdag 20 januari tesamen in zaal
Schoenaker voor de jaarvergadering.
Naast de gebruikelijke verslagen van
secretaris en penningmeester volgt de
bestuursverkiezing. En na dit was za-
kelijke gedeelte gaan de dames bingo
spelen.

2e hands schaatsbeurs
Onder het motto "Wie de schaats past,
trekke hem aan" gaat vrijdag 9 januari
a.s. wederom de Hackforter 2e hands
schaatsbeurs van start. Organisator is
evenals vorig jaar Vincent Colenbran-
der. De beurs wordt gehouden aan
Het Hoge 64, vrijdagmiddag en -
avond kan men schaatsen inleveren,
terwijl de verkoop zaterdag plaats-
vindt. Voor verdere inlichtingen zie
advertentie.

Succesvol optreden
Ides of May
Naar schatting vijfhonderd popliefhebbers genoten vrijdagavond in
zaal Schoenaker van een optreden van de Ides of May. Het was voor
de mannen achter de organisatie van de HAM party, welke de avond
organiseerden, een succesvolle avond. Hoogtepunt van de avond was
het nummer "Wild Woman" waarby van achter uit de zaal een vrouw
op een motor naar het podium werd gereden.

Tentoonstelling
"Voor 't Jonge VolKje"
In de galerie van de openbare biblio-
theek is er vanaf 12 januari weer een
expositie te bezichtigen. Deze keer
wordt een verzameling jeugdboeken
tentoongesteld, die spelen in de Ach-
terhoek en Liemers, of geschreven
zijn door auteurs uit deze streken af-
komstig.
In het begin van november 1986 ging
deze reizende tentoonstelling van
start in Doetinchem. Behalve boeken,
zijn op deze expositie handschriften
te zien van de auteurs, foto's, omslag-
tekeningen en vergrote fragmenten
uit hun boeken. Bij de expositie is een
beschrijvende catalogus gemaakt,
waarin naast een korte levensbeschrij-
ving van de auteurs ook hun bibliogra-
fie is opgenomen.
De bedoeling van de tentoonstelling
"Voor 't jonge volk", genoemd naar
een voormalig jeugdtijdschrift, is het
tonen van de collectie van het Staring-
instituut, maar ook het vastleggen van
een stuk streekliteratuur, dat tot nu
toe niet of nauwelijks aandacht heeft
gekregen.

Nieuwjaarsbegroeting
Wildenbroch
Ondanks alle aankondigingen gaat de
nieuwjaarsbegroeting in de kapel op
vrijdag 9 januari wegens te verwachten
te gering aantal bezoekers niet door.
Men is natuurlijk van harte welkom in
de kerkdienst op zondag 11 januari
met aansluitend nieuwjaarsbegroe-
ting.

Nieuwjaarsconcert
Gebr. Eijkelkamp
Afgelopen zondag organiseerden de
Gebr. Eijkelkamp een nieuwjaarscon-
cert in café restaurant „'t Wapen van 't
Medler". De vele bezoekers genoten
met volle teugen van het optreden van
de gebroeders.
Het programma werd begonnen met
enkele Kerstliederen, waarna uit de
Deutsche Messe 4 nummers ten ge-
hore werden gebracht.
Na deze wat „geestelijke" opening
ging men over tot het zingen van
nummers uit het "wereldse repertoi-
re" waarvan wij vermelden "de Kluts"
waarin een scala van Nederlandse
liedjes aan elkaar worden gezongen.
E.e.a. werd besloten met de meezing
potpourri "Herkent U ze nog?"
Na afloop werd er een bijdrage ge-
vraagd, welke-aangewend zal worden
t.b.v. de nieuwe samenwerkings-
school op de Kranenburg.

Betaling abonnementsgeld
tot 24 januari 1987

WJVJF.
Binnen het comité N.O. Gelderland
van het Wereld Natuur Fonds
(W.N.F.) is het al een traditie gewor-
den dat het nieuwe jaar wordt ingeluid
met een nieuwjaarswandeling. Zo ook
dit jaar.
Op zondagmiddag 11 januari a.s. gaan
wij het bijzonder fraaie landgoed de
Velhorst met een bezoek vereren. Het
landgoed is gelegen tussen Warnsveld
en Lochem.
Tijdens onze wandeling zult U kun-
nen genieten van een afwisselend
landschap, waarin de kleinschalige
landbouwgronden langs de Berkel
een schril contrast vormen met de uit-
gestrekte naaldbossen op de hoge de-
len in het landgoed. Dat daardoor het
planten- en dierenleven in de verschil-
lende delen eveneens grote verschil-
len vertoont, is logisch te verklaren.
Dit 325 ha. grote landgoed, waarvan
de 6 boerderijen nog de karakteristie-
ke kleuren op de luiken bezitten, is ei-
gendom van Natuurmonumenten.
Start van de excursie is bij de meest
westelijke parkeerplaats van het land-
goed langs de Lageweg. Wie meent
deze plaats niet te kunnen vinden kan
contact opnemen met J. Teeuwen,
Breegraven 53, Warnsveld (05750-
23174). Ook kan men voor andere vra-
gen hier terecht. Iedereen kan gratis
deelnemen aan deze excursie, waar-
van de duur l a 2 uur zal zijn.

Met pothiljarten
het oude jaar uit
Traditioneel kwamen op oudejaars-
middag velen tesamen in zaal
Schoenaker voor het potbiljarten.
De organisatie hiervan was in handen
gelegd van de biljartvereniging Kra-
nenburg.
De eerste prijs kwam in het bezit van
Henny Eenink. Herbert Rutgers werd
tweede, gevolgd door René Eggink en
HenkGosselink.
Bij het schieten veroverde Hans Seve-
rink met 33 punten de eerste prijs, ter-
wijl Herman Waenink volgde met 32
punten. Bij het sjoelen schoof Henny
Eenink het beste met de schijven (79
punten). Tweede werd mevr. Wassink
met 74 punten.

Winterexcursie
De afdelingen Vorden van de ABTB;
CBTB en GMvL gaan woensdag 21 ja-
nuari op winterexcursie. Men vertrekt
dan 9.00 uur naar de Nedap N.V. in
Groenlo.
Na gebruik van een koffietafel in "De
Kamphaan" in Winterswijk staat er's
middags een bezoek aan de kaasfa-
briek van "Coberco" te Winterswijk
op het programma.

Het abonnementsgeld voor 1987 voor Contact ed. Vorden bedraagt

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

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

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

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



MIMISET
3 hoekig en 3 delig

Alpine wit M.D.F.

195,-

:WU
SCHUIFDEURKAST
blank eiken,
met spiegeldeur
als 3 deurs 1145,-
_^^

FORMIDABELE BLANK EIKEN SLAAPKAMER
ledikant 140 x 200 + 2 nachtkastjes
+ bovenbouw kompleet
Ook in 180 x 200.

TAPUT

MODERNE HOEKKOMBINATIE

1998,-in diverse stoffen
Als 2 hoek 2
Salontafel 490,-

Hoge kwaliteit en lage prijzen. Dat kan.
Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad.
Prijs p.m. vanaf 49,-
COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%
(ZIE ETALAGES)

DRAAIFAUTEUIL
in diverse kleuren
leather-look lux

498,-
(ook leverbaar in stof)

STALEN
LEDIKANT
90 x 200 in wit
of grijs 198,-

HOEKTAFELSET
M.D.F. alpine wit. Ook te gebruiken
als salontafel. Maten 40 x 40,
50 x 50 en
60x60 OOR
Per set ^^sO,

KWAUTHIS
MATRASSEN
voor de laagste prijs

1 persoons

vanaf l fcO,^
2 persoons

vanaf 235,-

INK

MASSIEF EIKEN EETHOEK
in blank of donker eiken
Tafel 145/80, ~7QQ
4,5 cm dik /WÖ
Stoel met rundlederen «) r~ r~
zitting p.st. ^OO

BANKSTEL
massief eiken met
echt rund lederen
kuipkussens

WANDMEUBEL
massief eiken front
1.85 breed met een
uitspringende
vitrinekast O*l O C
voor fc l «79

'\ f

Als 3 + 2 zits 2798,- Als 3-1-1 3498,-

Eiken bankstellen in draion velours vanaf 1 645,-
Moderne hoekkombinaties in draion velours vanaf 1398,-
Moderne hoekkombinaties in echt rundieder vanaf 2498,
Slaapkamer wit incl. bodems en matrassen _ 985,-
T.V. stereomeubelen vele modellen vanaf _ 265,-
T.V. hoekkast eiken vanaf _ 245,
2 zitS bank vele modellen vanaf _ 698,
LOSSE FAUTEUILS IN VELE PRIJSKLASSEN

Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamers.

meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN .. 0575^514 - LAAGTE 16 EIBERGEN 7^05454-74190

* Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering

* Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal

* Prima service en garantie

W W

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!
Huur

Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in aan oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-177CT

Erkend APK II keuringsstation
Onderhoud en reparaties
van alle merken
Accu's, banden, uitlaten
tegen scherpe prijzen.

U kunt ons bedrijf vinden aan de grote
weg tussen Warnsve/d - Vorden.

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23 - Warnsveld.
Telefoon 05752-3568

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Damesboots v.a. 45,- College-schoenen v.a. 49,-

Jacobs en Anita pump
nu voor

Herenschoenen
met sterke rubber zool

Piedro en Bunnies kinderschoenen
vanaf

Diverse muilen en pantoffels
vanaf

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde schoenen en pantoffels

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 05752-1342

49,
59,
69,
15,



OPRUIMING
Luxe- en huishoudelijke artikelen en gereedschappen
van maandag 12 januari t/m zaterdag 18 januari

barei{d$eii\
Zutphenseweg 15 - - Vorden

l <$?*!?:>, x/o*ot

•***#

-•c-i^^•vV~L"- *\J^*-" "

&**£&«*
&*i

dat kunnen ze pas
bij de Tuunte.

Profiteer van

30-70 %
KORTING
op de gehele winterkollektie.
Dames-, heren-, kinder-, sport- en
breigarens, alles moet weg.
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Voor uw opleidingen naar

RUSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIM1E
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Biedt zich aan: huishoudelij-
ke hulp voor 1 a 2 ochtenden
per week in Vorden.
Tel. 2881.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

SCHAATS(T)ERS
Vincent Colenbrander' slijpt
ook dit seizoen uw schaatsen
weer. Noen f 5,- p.p. Kunst- en
hockeyschaatsen f 10,- p.p.
Het Hoge 64, Vorden.
Telefoon 2297.

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

fleurig
1987

'erkun&l

Dorpsstraat 19
7261 BA Vont n Telefoon 05752 1436

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22
Postbus 97
7250ABVorden
Tel. (05752)1455

Aan onze relaties,

Bij deze delen wij U mede dat per 1 januari 1987 de aktiviteiten van
ons administratiekantoor zijn overgedragen aan onze medewerker
de heer

H .H. Wanderswoonachtig te Keijenborg

De heer Wanders is reeds 10 jaar werkzaam op ons kantoor, de
laatste jaren in de funktie van belastingconsulent.

Het kantoor zal door de heer Wanders worden voortgezet onder de
naam

„Administratie- en Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK".

Ook de heer W. Reinders RA, wonende te Warnsveld, blijft
voorlooig werkzaam voor ons kantoor.iroij

Wij zullen al het mogelijke doen om de dienstverlening ten behoeve
van CMS relaties tenminste op hetzelfde niveau voort te zetten zoals
U tot ousverre van ons kantoor gewend bent geweest en, indien
mogelijk, nog verder te verbeteren

Wij hopen en vertrouwen onze relaties hiermede van dienst te zijn
geweest.

Met vriendelijk groeten,

Directie en medewerkers
Administratiekantoor
KLEIN LEBBINK B.V.

e best verzorgde vakanties
beginnen bij de Rabobank.

S V



Sweat-shïrts voorDash 4

De Fa. A ratrans b.v. expeditiekantoor voor alle import- en exportzaken gevestigd te Nijmegen, bood de
spelers van het vierde team van volleybalverenigingDash een dezer dag sweat-shirts aan. De spelers waar-
deerden dit zeeren nullen van hun kant hun beste beentje voorzetten.

A.s. weekend
"Kurkbiljarten"
Vrijdag, zaterdag en zondag a.s. orga-
niseert de biljartvereniging Kranen-
burg als vanouds weer het kurkbiljar-
ten. Voorzitter H uub Bos en secretaris
Harry Roelvink hebben fraaie prijzen
ingekocht. De winnaar van het kurk-
biljarten komt in het bezit van een
grill-bakoven. De toegang tot het
kurkbiljarten is alle avonden vrij.

Zaalvoetbal
Velocitas
Het eerste team van Velocitas heeft
tegen de Veldhoek het geluk niet be-
paald aan haar zijde gehad. Geduren-
de de gehele wedstrijd een veldover-
wicht maar Veldhoek verdedigde met
man en macht. Een tweetal counters
van Veldhoek voor de rust leverde
evenzovele doelpunten op 0-2. Bij de
stand 0-3 scoorde R. Golstein tegen 1-
3. Bij de stand 1-4 was het hierna op-
nieuw Golstein die scoorde 2-4.
De dames van Velocitas verloren
thuis met 1-12 van Olympic. Velocitas

5 - won met 8-4 van AZC 6. Velocitas 2
verloor thuis met 3-9 van Meipoort 2.
Programma maandag 12 januari: Ve-
locitas l (dames) - Draaijer; Velocitas
4 - Velocitas 3; Velocitas 5 - Gebr. Oost
2.

Zaalvoetbaltoernooien
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert op maandaga-
vond 19 januari in de sporthal het Jeb-
bink een zaalvoetbaltoernooi voor da-
mes. De wedstrijden worden gespeeld
tussen 19.00-23.00 uur.
Het bedrijfszaalvoetbaltoernooi
wordt gehouden op 27 april; 11 mei;
L8 mei en 25 mei. Aanvang 19.00 uur.
Het familietoernooi vindt plaats op 6
juni vanaf 8.00 tot 18.00 uur.

Tranendal wint
stratenzaalvoetbal-
toernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseerde zaterdag en
zondag een groot stratenzaalvoetbal-

De slaapmat tegen rugklachten
Rugpijn is volksziekte nummer een. 80% van de volwassen bevol-
king boven de 27 jaar krijgt of heeft rugklachten. Een groot deel
hievan kan niet afdoende geholpen worden. De slaapmat kan hier
uitkomst brengen. We weten allemaal, dat een goede nachtrust
niet mogelijk is zonder een goed bed en een uitstekende matras.
Hebt u deze goede matras, dan is een nieuwe kopen beslist niet no-
dig. Leg nu op uw matras een slaapmat. Zoals een Japanner zijn
slaapmat uitspreidt, zo doet u dat nu ook. Ontdek de rustgevende
en spierontspannende werking van de BAY JACOBSEN slaap-
mat.
Tijdens de slaap vermindert uw
bloedsomloop. Om dit te compense-
ren verandert u gedurende de nacht
ongeveer 100 x van houding. U woelt!
Hierdoor ontstaat weer een rusteloze
slaap. Maar stimuleert uw slaapmat de
bloedsomloop, dan kunt u zonder
woelen rustig doorslapen.

Dit stimuleren van de bloedsomloop
wordt bereikt door zo'n 80.000 poly-
styreen balletjes waarmee de slaap-
mat gevuld is.
Bij onderzoek in het Zweedse zieken-
huis "Carlanderska" heeft men gecon-
stateerd (tijdens testen met 100 proef-
personen), dat de proefpersoon die op
de slaapmat slaapt de helft minder be-
weegt dan zonder slaapmat.
Bovendien heeft men in dit zieken-
huis geconstateerd, dat de stimulering
van de bloedsomloop tijdens het sla-
pen leidt tot een aanzienlijk snellee
opbouw van energie in de spieren.
Daardoor verdwijnt de pijn in de rug,
nek en lendenen en kan men er 's mor-
gens met een goed uitgeruste rug
weer een hele dag tegen. Na 6 dagen
slapen op de slaapmat voelt 91% van
de proefpersonen een echte verbete-
ring en een toenemende verdwijning
van de pijn.
Deze slaapmat is sinds februari van dit
jaar op de Nederlandse markt te koop.
En dat met verrassende resultaten.
Nieuw Unicum in Zandvoort (een
wooncentrum voor lichamelijk ge-
handicapten, te vergelijken met Het
Dorp in Arnhem) gebruikt een aantal
slaapmatten met veel succes. Mensen

die jarenlang geen oog dicht gedaan
hebben, slapen nu weer. De profvoet-
baller Frans Adelaar van FC Utrecht
kan dankzij de slaapmat zijn beroep
weer zonder problemen uitoefenen
(uit een brief van Adelaar aan de im-
porteur).
De slaapmat kan besteld worden bij
Woninginrichting "DE SPANNEVO-
GEL", Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1484.

toernooi waaraan door 20 teams werd
deelgenomen.
Zaterdag werden de voorwedstrijden
gespeeld. Van elke poule gingen twee
teams over naar de finalepoule. Dit
waren Wigabe; Brinkerhof; Boonk
III; Medler; Eendracht; Boonk II; Mo-
lenplan en Tranendal.
De eindstand in de finalepoule A was
als volgt; 1. Molenplan; 2. Boonk II; 3.
Medler; 4. Wigabe.
Eindstand finalepoule B: 1. Tranen-
dal; 2. Eendracht; 3. Brinkerhof; 4.
Boonk III.
Onder groot enthousiasme werden
zondagmidag de finales gespeeld. In
de strijd om de 7e en 8e plaats won
Brinkerhof na strafschoppen van Wi-
gae; Medler werd vijfde dankzij een 4-
2 zege op Boonk III.
I n d e strijd om de derde en vierde
l|Bs won Boonk II met 5-2 van Een-
dracht.
De finale tussen het Molenplan en
Tranendal was een zeer spannend
duel waarbij de emoties zo nu en dan
oi^aiden. Tranendal won met 1-0 en
d^|door dit resultaat de wisselbeker
"De Herbergtrofee" definitief mee
naar huis nemen.

DAMMEN
Piet Dekker wisselbeker
De traditionele afsluiting van het jaar
voor DCV zijn de sneldamwedstrij-
den om de Piet Dekker wisselbeker.
Winnaar van het toernooi werd Wie-
ger Wesselink, na een barrage met
Tjeerd Harmsma. Beide spelers be-
haalden 7 punten uit 4 wedstrijden in
de finalegroep.
Gerrit Wassink was de hoogst geëin-
digde DCV-er met 4 uit 4 in de finale-
groep, en hij is dus voor het komende
jaar eigenaar van de Piet Dekker wis-
selbeker. In de finalegroep kwamen
nog meer uit Jan Masselink (2 uit 4) en
Simon Wiersma (O uit 4). De in totaal
30 deelnemers waren na de voorron-
des verdeeld over 6 finalegroepen. De
overige groepswinnaars waren Henk
Ruesink, Harry Graaskamp, Gert
Hulshof, Saskia Buist en Han Beren-
pas.
's Middags werd een jeugdtoernooi
gehouden om oliebollen. Dertig
jeugdspelers waren verdeeld over 4
groepen. De eindstanden aan kop:

groep 1: 1. Jurgen Slutter 12 uit 8; 2.
Mike Voskamp 8 uit 8; 3. Michiel Boer-
kamp 6 uit 8.
Groep 2. 1. Yvo Baakman 11 uit 7; 2.
Marco Teunissen en Frieda Meijer-
man 8 ui 7.
Groep 3: 1. Jos Langenkamp 14 uit 7;
2. Ronald van Ark en Robby Boomstra
11 uit 7.
Groep 4: l.Gerda Bijenhof 13 uit 7; 2.
Martina Molendijk 9 ui 7; 3. Bert Be-
renpas 8 uit 7.

Gelders kampioenschap
In de hoofdklasse heeft Harry Graas-
kamp nog steeds uitzicht op een
kwartfinaleplaats (daarvoor moet hij
bij de eerste 5 eindigen). In de 7e ron-
de speelde hij remise met Hans Lada-
ge en hij deelt met Geert Berends en
Kees Hazen de 5e plaats met 7 uit 7.
Gerrit Wassink won van Peter Hoop*
man nadat deze een foutieve weder-
zijdse damkombinatie toeliet en staat
nu op 6 uit 7.

Henk Hoekman won bij de junioren
verrassend van koploper Maarten
Linssen, en hoort nu bij het leidende
vijftal met 7 punten uit 5 wedstrijden.
Simon Wiersma blijft in de eerste klas-
se goed volgen. Hij remiseerde met
Piet Davidse en handhaafde zijn 3e
plaats met 9 uit 7. Bennie Hiddink ver-
loor van koploper Han Seinhorst en
staat 7e met 6 uit 7.

In de tweede klasse, bestaande uit 6
spelers, leidt Gerco Brummelman
met Harry Ramharak met 4 uit 3. Jan
Hoenink staat 3e met 3 uit 3.

Onderlinge kompetitie
G. Wassink - H. Klein Kranenbarg 0-2;
J. Slutter - H. Ruesink 0-2; G. Hulshof
- J. Hoenink 1-1; B. Breuker - H. Be-
renpas 0-2; M. Voskamp - J. Kuin 0-2;
J. Masselink -T. Janssen 2-0; H. Graas-
kamp -G: terBeest 2-0; B. Hiddink-H.
Lenselink 1-1.

Beker voor
J. v.d. Broek
De trimclub "Vo î" heeft haar lid
de heer J. v.d. Broek in het zonnetje
gezet. De heer v.d. Broek die de zestig
jaar al geruimte tijd is gepasseerd is va-
naf 1972 een zeer aktief lid van deze
trimclub "Vorden'^

Zaterdag 2 december kwam hij tijdens
de Oudejaarscrossloop voor de laatste
maal in wedstrijdverband uit. Voor
zijn medeleden van de trimclub Vor-
den een reden om de heer v.d. Broek
in het zonnetje te zetten. Hij werd
voor de start van de vijf kilometer toe-
gesproken door de heer J. Bosch die
hem vergeleek met de Zoetemelk on-
der de trimmers. Als blijk van waarde-
ring werd de heer v.d. Broek een beker
met inscriptie overhandigd.

Boerenkool met worst
Leden van de rijvereniging "De Graaf-
schap" hebben Tweede Kerstdag een
puzzelrit gehouden waaraan door 26
personen werd deelgenomen. Start en
finish waren bij de familie Kornegoor
aan de Galgengoorweg. Na afloop
werd er onder het genot van een
drankje nagepraat en konden deelne-
mers en aanhang zich tegoed doen aan
een bord boerenkool met worst. Het
ligt in de bedoeling van het bestuur
van "De Graafschap" om de komende
maanden nog een paar aktiviteiten te
organiseren zoals een dropping en een
wedstrijd in klootschieten.

Oudejaarscrossloop
4Achtkastelenryders'
De Oudejaarscrossloop die door de
V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
werd georganiseerd trok een rekord
aantal deelnemers. Ruim 200 perso-
nen gingen van start. Men kon kiezen
uit vier afstanden te weten de 2,5 kilo-
meter; 5, 10 of 15 kilometer.
Jan Klein Wassink, Henk Steintjes en
Jan Abbink hadden in de omgeving
van camping de Reehorst een fraai,
doch door de weersomstandigheden,
zwaar parcours uitgezet.
Start en finish waren bij het gemeente-
lijk Sportpark aan de Oude Zutphen-
seweg.
De uitslagen waren als volgt:
2,5 kilometer (jongens tot 14 jaar): 1.
Joost Francke,Warnsveld 10 minuten
en 42 seconden; 2. Arjen Sterk, Doe-
tinchem 10.48; 3. Salvator Gangi,
Doetinchem 10.56.
Idem meisjes: l . Esther Sterk, Doetin-
chem 10 miuten en 59 seconden; 2.
Marjan Sterringa, Vorden 13.24.
5 kilometer: 1. Marcel Jolink, Doetin-
chem 18 minuten en zes seconden; 2.
Andre te Plate, Lichtenvoorde 18.40;
3. Gerrit Harmsen, Eefde 19.08. Eerst
aankomende dame Margot Heddes
uit Diepenheim in 26.20.
10 kilometer: 1. Frank Wiegman, Bru-
men 34 minuten en 34 seconden; 2.
Jan de Ruiter, Beek 35.28; 3. Patrick
Janssen, Warnsveld 35.48. Eerst aan-
komende dame mevr. A. Olthof uit
Laren in 44.43.
15 kilometer: 1. Roei Jolink, Doetin-
chem 54.37; 2. Rob Tiemessen, Bab-
berich 55.53; 3. Rene Lubberdink,
Barchem 57.46. Eerst aankomende
dames Rikie Geerlings uit Apeldoorn
in l uur 21 minuten en 3 seconden.
Twee seconden later finishte Willy
Jongepier, eveneens uit Apeldoorn.

Tafeltennistoernooi
De tafeltennisvereniging 'Treffers
'80" organiseert zondag 11 januari
haar zesde traditionele toernooi om
het kampioenschap van Vorden. De
opzet van het toernooi is om alle deel-
nemers zoveel mogelijk te laten spe-
len. Er worden die dag tevens demon-
stratiewedstrijden gespeeld. Voor na-
dere informtie kan men bellen 05752-
1784 of 05752-2653.

PJK.V. Nieuws
Op de provinciale bondstentoonstel-
ling van de N.H.D.B. en de N.K.B, te
Bemmel werden door de leden van de
P.K.V. alhier de volgende predikaten
behaald
Kongnen middenrassen: rode nieuw
zeelander G. Lenselink 3xZG.
Dwergrassen: kleurdwerg bl. grijs mej.
G. Sanders 2xF; donker sep. marter F.
de Wit IxZG; 2xG; IxM.
Sierduiven: Femeschburger schecken
IxZG, Duitse modena schietti IxF.
Dwerghoenders: Faverolle kriel zalm
2F, alles van mej. G. Sanders.
Op de kleinderen manifestatie Oneto
'86 te Enschede werden door de in-
zenders ook zeer goede predikaten
behaald.
Grote hoenders: Wyandotte gestreept
H. Berenpas IxZG, 2xG.
Dwerghoenders: Vorwerkkriel H. van
H eerde 2xG.
konijnen middenrassen: witte nieuw
zeelander H. Verstege IxF; IxZG;
IxG. Idem A. Dijkstra IxG. Groot zil-
ver donker zwart 2xZG; IxG. Idem
donker blauw IxG van H. van Heer-
de. Rode nieuw zeelander G. Lense-
link IxZG; 2xG. Alaska H.G.J. Horst-
man 2xF; 3xZG; 2xG.
Jeugd: Wener blauw André Snellink
IxZG; IxG.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

Iedere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum corda in het dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

JANUARI
8 Bejaardenkring

11 Koffieconcert Concordia
Dorpscentrum

11 Tafeltennistoernooi zaal De Herberg
T.T.V. Treffers '80

16 Volksdansdag Dorpscentrum
20 K.P.O.
20 NCVB Staphorsterstipwerk
21 H.V.G. Dorp Vorden,

Maandelijkse vergadering
22 Bejaardekring
24 Pronkzitting „de Deurdreajers"
24 Toneelavond Vordens Toneel

Dorpscentrum
31 Contactdag Concordia Dorpscentrum

FEBRUARI
5 Bejaardenkring

14 Muziek/Toneel Sursum Corda
Dorpscentrum

18 HVG Dorp jaarvergadering
19 Bejaardenkring
20 Muziek/toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
21 Muziek/toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
24 K.P.O.

MAART
5 Reisje bejaardenkring
6 Uitvoering Achtkastelendansertjes

Dorpscentrum
17KPO
18 HVG dorp maandelijkse avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering muziekver. Concordia

Dorpscentrum
28 Toneelavond 1.1.v. Vorden

Dorpscentrum
31 HVG dorp ringvergadering

welko0|i
Kenner diner
Nu in vernieuwde samen-
stelling. 3 kg.
Van.- 9,65 Q A C
Voor 0,40

Dokat knabbeltjes
De volledige maaltijd voor
u kat. 5 kg.
Van: 19,95
Voor l O,/O

Kenner geitekorrels
Aanvullend diervoeder
voor geiten. Bevat alle
voedingsstoffen die het
dier nodig heeft. 25 kg.
Van: 17,35 1,o/-
Voor 16,20

\ \elkoop.mvspeLu
iorootverpakkingvano.a.
naardebrokken, schape
brokken, gemengd graan,
legkorrels. legmeel en
koniinekorreK_

Kenner gemengd
konijnevoer
Het veelzijdige totaalvoer.
Bevat alle benodigde
voedingsstoffen. 5 kg.
Van: 6,20 - x^\
Voor: O/ÓU

Prijzen zijn inclusief BTW
en geldig t/m 17 januari.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldyk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L


