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BV ERE HERSTELDE
NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTEBESTUUR
GOED AANGESLAGEN

Dat het college van B en W de nieuwjaarsreceptie in ere heb-
ben hersteld hebben ze geweten. De belangstelling van de
Vordenaren was zo enorm dat de raadszaal en de hal te klein
bleek, toch een bewijs dat onze bevolking meeleeft met het
wel en wee van onze gemeente.
Vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties, standsorgani-
satie, politieke partijen, politie, sportverenigingen, midden-
standsverenigingen en als bijzonderheid de voltallige Zes-
kampploeg die in trainingsshirt kwam opdraven, de ploeg wil-
de op deze wijze toch uiting geven van de steun en de gewel-
dige ontvangst van het gemeentebestuur welke zij hebben
ontvangen, terwijl .ook velen persoonlijk het gemeentebe-
stuur met hun echtgenotes de hand kwamen drukken en el-
kaar veel geluk en gezondheid wensten.
De aktieve gemeentebode, de heer Brunekreeft, kwam han-
den tekort om allen van een glaasje te voorzien.
Uit de reakties bleek dat men toch gelukkig is dat deze nieuw-
jaarsreceptie in ere hersteld is, alhoewel men „de Boerderij"
gezelliger vond, doch dit is niet anders.
Wij hebben vernomen dat de tafels in de raadszaal niet ver-
plaatst kunnen worden in verband met de elektrische kabels,
anders had er nog meer ruimte gecreerd kunnen worden.
In een echt kasteel een nieuwjaarsreceptie houden dat kun-
nen niet veel gemeenten en de Vordenaren zijn er in ieder ge-
val trots op dat zij dat wel kunnen.

kaartjes verzonden onderling met de
feestdagen. Men bezocht elkaar en
velen overvalt de stilte rondom het ge-
beuren.

Er schijnt echter nog wel een en ander
in het vat te zitten, zo werd afgelopen
maandag een bezoek gebracht aan de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente,
terwijl Hotel Bakker de gehele ploeg
uitnodigde voor een boerenkoolmaal-
tijd, wat uiteraard in de smaak viel,
nog nooit had men zo'n lekkere boe-
renkool gegeten.

15 januari gaat men naar café-restau-
rant 't Medler waar men is uitgeno-
digd voor een pannekoekenmaaltijd.
14 maart hoopt de ploeg een bezoek te
brengen aan de Hanzehal om de op-
names mee temaken van andere ploe-
gen. Ook lopen er nog afspraken met
Goes en Geldermalsen. Zelfs is er al
gesproken om nog eens mee te doen,
doch dit wordt voorlopig in de ijskast
gezet, aldus de leider.

De NCRV heeft de ploeg bedankt en
vooral voor hun sportiviteit en zodra
de mogelijkheid zich weer voordoet
kan men weer meedoen.

Jeugdsoos 't Stampertje
bedankt medewerkers
Via deze weg willen bestuur en
werkgroep van Jeugdsoos 't
Stampertje iedereen bedanken
die geholpen hebben aan het voor
ons onvergetelijke 15 jarige jubi-
leum.
December 1985, de maand van
het jubileum, zit er weer op voor
de Jeugdsoos. Om maar niet zo
aan deze maand voorbij te gaan,
wilden wij in het bijzonder bedan-
ken:
Sinterklaas -l- Pieten en de Kerst-
man; Bertus Siebelink; Jinx; Sta-
ge Power; Deci-Lux; Scotch-
Whiskey and Soda; Ferry Gerats;
Donna L. Freedman; T. en L. Ver-
beek; Het gehele Avro's "Hol-
lands Glorie" team; P.T.T.; E.H.-
B.O.; Brandweer Vorden; Politie
Vorden; Dorpscentrum; Bouwbe-
drijf Rondeel; Dekker Electro; Ge-
meente Werken; Amro Bank;
Drukkerij Weevers; Disco Valenti-
no; Winkeliersvereniging en ver-
der alle medewerkers door ons
aangetrokken; Bezoekers Jeugd-
soos en vooral al het publiek.

Dansen
met Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
start met een nieuwe aktiviteit en wel
met dansles. Vrijdagavond 10 januari
wordt in het Dorpscentrum gestart.
De volgende data zijn 17,24 en 31 ja-
nuari en 14 februari.
Voor opgave en inlichtingen kan men
terecht bij Ina Wesselink (tel. 6663);
Anja Teunissen (tel. 1944); of bij Jan
Borgman (tel. 05754-312).

Zeskampploeg blijkt
een goede eenheid
Dat het gebeuren rondom het NCRV
TV spektakel nog vers in het geheu-
gen ligt blijkt uit de onderlinge band
die is ontstaan in de zeskampploeg,
een betere verstandhouding kon men
zich niet wensen.
Hieruit blijkt dat de keus van de sa-
menstelling van de ploeg uitstekend is
geweest, en is een familieband ont-
staan, aldus enkele leden en zijn vele

nde zomer komen rond de dertig Amerikanen naar de Ach-De keende zomer komen rond ae dertig Amerikanen n̂ r i
terhoWin het kader van de uitwisseling die de StichtinPbperation
Friendship organiseert. Twintig jongelui komen naar Vorden en om-
geving, terwijl de andere tien jongeren worden ondergebracht in Zut-
phen en omgeving.
Voor d^Jerde maal ontvangt Vorden
een g^F> Amerikanen die afkomstig
zijn uit verschillende staten van Ame-
rika, onder meer Messachusetts, New
Jersey en Indiana.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrydag 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-
len ook 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 verleend op
23 december 1985.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H. Golstein, voor het

plaatsen van een garage berging
aan de Eendracht 22.

2. Aan de heer J.H. Besselink, Julia-
nalaan 7, voor het vergroten van
de doucheruimte.

3. Aan de heer E. Eggink, Lankamp-
weg 5, voor het bouwen van een
mestvarkensstal.

4. Aan mevr. N. Croin Michielsen,
Vennemansweg 2, voor het bou-
wen van een schuilplaats voor scha-
pen.

5. Aan de'N.V. Gamog te Zutphen,
voor het bouwen van een kaststa-
tion $an de Onsteinseweg.

2. Vakantie-inkomsten niet langer
ingehouden op WVW-uitkeringen
Inkomsten uit niet genoten vakanties,
zoals verzilverde vakantiebonnen en
uitbetaalde vakantiedagen, mogen in
het vervolg niet meer in mindering

worden gebracht op de WWV-uitke-
ring.
Staatssecretaris De Graaf van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft dit
de gemeenten in een circulaire laten
weten.
De staatssecretaris heeft hiertoe be-
sloten naar aanleiding van een uit-
spraak van de Centrale Raad van Be-
roep op 16 oktober 1985. Deze uit-
spraak verklaarde een eerder besluit
over de verrekening van vakantie-in-
komsten met de WWV-uitkering on-
verbindend.
De staatssekretaris deelt de gemeente
mee dat met ingang van 16 oktober
1985 de vakantie-inkomsten niet
meer mogen worden ingehouden op
de WWV-uitkering. Voor zover nog
wel inhouding heeft plaatsgevonden,
moet deze warden teruggedraaid.

De gemeenten kunnen ook de uitke-
ringen herstellen waarop vóór 16 ok-
tober vakantie-inkomsten op basis
van het nu onverbindend verklaarde
besluit in mindering zijn gebracht.
De staatssekretaris laat het aan de ge-
meenten over op welke wijze zij de
uitkeringen van deze "oude gevallen"
herstellen. Om de gemeente zo min
mogelijk te belasten, suggereert hij
dat uitkeringsgerechtigden zich hier-
voor zelf bij de gemeenten kunnen
melden. Aan deze mogelijkheid moet
dan wel ruime bekendheid worden
gegeven. Middels deze delen wij u
mede dat u zich met ingang van heden
bij de afdeling Sociale Zaken, liefst
schriftelijk, kunt melden indien u in
aanmerking denkt te komen voor te-
ruggave van vakantie-inkomsten die
op uw WWV uitkering zijn ingehou-
den.

3. Militaire oefeningen
Op 15 en 16 januari a.s. zullen er mili-
taire oefeningen worden gehouden.

Particulieren hebben toestemming
gegeven tot het betreden van hun ter-
reinen. Er zal geen gebruik worden
gemaakt van losse munitie.

4. Gladheidsbestrjjding
In de komende tijd staat ons wellicht
nog heel wat sneeuw en ijs te wachten.
Door het merendeel van de inwoners
van onze gemeente wordt de sneeuw
gelukkig regelmatig van de trottoirs
voor hun woningen verwijderd. Een
goede begaanbaarheid is voor ieder-
een van groot belang, doch met name
voor bejaarden en mensen die slecht
ter been zijn. Wij verzoeken u dan ook
om de trottoirs sneeuw- en ijsvrij te
houden. Heeft u buren die om welke
reden dan ook dit zelf niet meer kun-
nen, wees dan zo vriendelijk om hun
stoepje ook sneeuw- en ijsvrij te ma-
ken.

Tenslotte willen wij opmerken dat u
eventuele klachten omtrent het
strooien door de gemeente op de vol-
gende wijze kunt doorgeven.
Maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00
uur op het gemeentehuis, tel. 2323.

Buiten kantoortijd kunt u contact op-
nemen met de Rijkspolitie te Vorden,
tel. 1230. De rijkspolitie zorgt ervoor
dat de klacht wordt doorgegeven aan
de dienstdoende toezichthouder van
de afdeling gemeentewerken.

5. Zwart landbouwplastic
Tot en met 31 januari aanstaande kunt
u nog zwart landbouwplastic in de
daarvoor bestemde container aan de
Hengeloseweg deponeren. Daarna
wordt de container definitief door de
fa. Maatman verwijderd. In de plaats
hiervan zal wederom jaarlijks worden
opgehaald. Te zijner tijd zal hierover
nadere informatie volgen.

Het plaatselijk bestuur van Vorden is
de afgelopen maand begonnen met
de voorbereidingen om de groep deze
zomer te kunnen ontvangen.
Volgende week wordt er een boeren-
koolavond gehouden voor de gastge-
zinnen en jongelui die al eens naar de
VS zijn gereisd. Doel van de avond is
om geld bijeen te krijgen voor het pro-
gramma de komende zomer. De
Amerikaanse jongelui worden onder-
gebracht bij gastgezinnen en verblij-
ven drie weken in Vorden.

Voor deze drie weken wordt een pro-
gramma gemaakt met daarin bezoe-
ken aan diverse steden (o.a. Amster-
dam) en musea. Getracht zal worden
om de Amerikanen een zo volledig
mogelijk beeld van Nederland te ge-
ven.

Voor het programma moet er heel wat
geld op tafel komen. Operation
Friendship Vorden beraadt zich hier
nog over, maar het ligt in ieder geval in
de bedoeling om naast de boerenkool-
avond een klootschiettoernooi te or-
ganiseren.

Overwogen wordt om voor een twee-
de keer te proberen een vergunning te
verkrijgen van de gemeente voor een
huis-aan-huis aktie. Twee jaar geleden
wees de gemeente een verzoek om
bosjes bloemen te mogen verkopen
van de hand. Een van de argumenten
was dat Operation Friendship geen
vereniging zou zijn.

Vorig jaar zomer zijn dertig jongelui
uit Vorden en omgeving naar de VS
geweest. Als gevolg daarvan komt er
nu voor O.F. begrippen een grote
groep jongeren naar Vorden. Deze
jongeren hebben de leeftijd tussen de
15 en 20 jaar en worden begeleid door
een advisor, die er mede op toe ziet
dat de drie weken uitwisseling zowel
voor de Arnerikanen als de Nederlan-
ders prettig verloopt. Eind juli worden
de Amerikanen op Schiphol ver-
wacht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Raad van Kerken
Het dagelijks bestuur van de Raad van
Kerken Vorden/Kranenburg dankt al-
le inwoners voor de bijdragen aan de
kerstattentieaktie, die ook in 1985
weer een fijne activiteit van de Raad
was. In totaal werd ruim f8500,- via de
kollekte opgehaald. Daarvan zijn 550
kerstbakjes naar particulieren gegaan
en daarnaast nog attenties op Nuova
en wat andere tehuizen.
Het is goed om als gezamenlijke ker-
ken op deze wijze een teken te geven
van Gods omzien naar mensen.
Deze januari-maand staat in het teken
van de eenheid. De gebedsweek voor
de eenheid is van 18 tot 25 januari en
wordt landelijk gehouden.
Ook in Vorden werken we daaraan,
door een brochure die in de lidkerken
wordt uitgereikt aan de kerkleden. Op
25 januari is er een Oecumenische
dienst. U hoort daar nog van.

Ie zondag na Epifanie
Zondag 12 januari is de eerste zondag
na het feest van Epifanie. Dat bete-
kent: verschijning. Kerstfeest is de ge-
boorte van het Licht, nu gaat het om
Jezus' verschijning onder de mensen.
Zie de rubriek met liederen voor Epi-
fanie in het Liedboek der Kerken.

De lezingen voor zondag gaan over het
thema: de Messias van Israël is de Ko-
ning der wereld. Koning echter is het
verborgene: Hij gaat het lijden niet uit
de weg en houdt maaltijd met armen
en vernederden en geeft hen zijn le-
vensbrood.

Wie is er nu écht koning: Herodes of
Jezus? Mattheüs 14:1-21, Handelin-
gen 10:34-38. Zingen: Psalmen 42 en
104.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: S.J.W. van Schagen-
Kruip, oud 72 jaar; A.H. Hamersteen-
Wamelink, oud 86 jaar; H.E. Gosse-
link, oud 68 jaar; H. Haverkamp-Olt-
huijs, oud 91 jaar; T.F. Meijerink-
Ooms, oud 83 jaar.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, na afloop nieuwjaarsbegroe-
ting.

GEREF. KERK VORDEN
12 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra. 19.00
uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
11 en 12 januari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

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.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 11 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Noord-
kamp. Tel. 1566. Verder de gehele week van
19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
11 en 12 januari H.F. van Dam, Lochem.
Tel. 05730-1684.

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
Contactpersoon januari: Mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 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, Voorham 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.



SCHAATSEN
Hoge Noren - Lage Noren - Kunstschaatsen

Houten schaatsen - G l ij ijzers - etc. etc.
OOK VOOR SLIJPEN.

barèndsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(artikel 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 10
januari 1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00tot21.00
uur ter inzage de beschikking op het verzoek van:
1. dhr. J.W. Lindenschot, Nijlandweg 1, 7251 KK Vor-

den, gedateerd 26 juni 1984 om een nieuwe, de ge-
hele inrichting omvattende vergunning voor het be-
drijfsmatig houden van dieren (rundvee, legkippen,
opfokhennen), adres inrichting Nijlandweg 1 te Vor-
den, kadstraal bekend gemeente Vorden, sektie C
nummers 1266 en 1268;

2. de N.V. GAMOG, Bolwerksweg 35, 7202 AH Zut-
phen, gedateerd 13 september 1985, om een ver-
gunning tot het oprichten of in werking hebben van
een station voor drukreduktie en meting van aard-
gas, plaatselijk bekend Onsteinseweg nabij Bek-
mansdijk te Vorden, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie D, nummer 794;

3. deheerJ.Pardijs, Mosselseweg4,7251 MTVorden,
gedateerd 8 oktober 1985, om een vergunning tot
het uitbreiden van diens inrichting met een meng-
mestsilo, adres inrichting Mosselseweg 4 te Vorden,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie D, num-
mer 2038;

4. de heer B.H. Koning, Schuttestraat 18, 7251 MZ
Vorden, gedateerd 20 augustus 1985, om een ver-
gunning tot het oprichten of in werking hebben van
een agrarisch bedrijf, adres inrichting Schuttestraat
18 te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie F, nummer 2484.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de 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 buiten die inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig 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
datum van terinzagelegging van de beschikking bij de
Raad van State, postbus 20019,2500 EA's-Gravenha-
ge.
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 hettreffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

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

De cursus

tekenen en schilderen
georganiseerd door de
Vrouwenraad Vorden begint op
maandag 13 januari a.s.
Tijd: 19.30-21.30 uur.
Duur: 10 lessen
Kosten: f 35,-
Opgave en inlichtingen bij:
Mevr. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024

Opruiming
Sportartikelen

20% korting
Hengelsportartikelen

20% korting

KLUVERS
SPORT-TOTAAL
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWECPF-VORDEN-Tel 05752-1318

— brillen - oog met ing
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.

Nu tientallen guldens voordeliger

nekar VOETCOMFORT VAN SMITS PIEDRO

de beste merken voor de laagste prijs

Wullink Vorden
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

• Metselwerk
• Timmerwerk
~ Handel in

bouwmaterialen

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

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEIM RUURLO
Telefoon 05735-1438

OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

met sterk verlaagde prijzen.
Zie onze etalages.

B. LAMMERS
Meubelen - Tapijten - Lederwaren
BurgemeesterGalleestraat 26-Telefoon 1421 -Vorden.

Alle materialen
voor: gas-,
water-,
en c.v.-
karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor
de doe-
het-zelver

loodgietersbedrijf

J.H WILTINK
/orden. Tel. 1656.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

•^^

U zet uw spaargeld
liever niet vast.

En wilt toch een hoge rente?

_
P/ffl&NnREKENING

zonder vastzetten

Uw spaargeld
Uijf t vrij

opneembaar.
Zonder boete

o f kosten.

Rekening
soort
Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

f. 2.500,-

f. 5.000,-

f. 10.000,-

Basis*
rente

3'/4

3'/4

3'/2

4

Premie*
rente

l'/4
l'/2

l3/*

Totaal
rente

3'/4%

4'/2%
5 %

5>/4%

Zo profiteert u
in alle vrijheid
van een extra
hoge rente.

* wijzigingen in minimumsaldi en rentetarieven voorbehouden.

Ga ook pa te n t spa re n
bij de bank met de ~

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: T romplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernenng 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 26 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decamjeweg 3



Wij zijn blij en verrast met de
geboorte van ons dochtertje en
mijn zusje.

Wij noemen haar

JOANNE
JOKE, JOHAN EN
JOSEGGINK

19 december 1985.
Lieferinkweg 4
7 251 N Worden
"De Boomgaard".

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en broertje
JOHAN MARINUS

Wij noemen hem

JON
Hanny en Rjen Gotink
Marina
Kristy

2 januari 1986
Rouwbroekweg 2a
7231 RB Wamsveld.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 morgen per
week.
Tel. 2647, na 18.00 uur.

Schaats(t)ers
Vincent Colenbrander slijpt
ook dit seizoen uw schaatsen
weer voor f 5,- p.p.
Het Hoge 64, Vorden.
Telefoon 2297.

PEDICURE -
VOETKUNDIGE
ANNIE MOKKINK
Chiropodiste
't Kerspel 24, tel. 2386

Te koop gevraagd: 1 hobbel-
paard.
H.WASSINK,
Tel. 05752-1662.

Echtp. zkt. m. spoed in Vorden
of omg. woonr. m. eigen
ing., sanitair en kookgel.
Tel. 010-559866

GLASSERVICE
UITERWEERD B.V.
's morgens gebeld tussen 7.00
en 7.30 uur dan dezelfde dag
geplaatst. Anders de andere
dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF
UITERWEERD B.V.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Wie kan mij helpen aan een
kamer, liefst gelijkvloers.
JANE PETERS,
Het Vaatwerk 1
Tel. 2289, liefst tussen 5 en 6
uur.

Op school "Het Hoge" start
eind januari weer een avond-
cursus schoonschrijven in
Italic.
Inl. en opgave (voor 20 jan.) bij:
G.T. Terpstra, tel. 2301 en
school "Het Hoge", tel. 2036.

BLOEMSCHIKKEN
Half januari start er een cursus
DROOGBLOEMEN van vier
lessen.
Kosten f 25,-, exl. mat.
Inl. + opgave:
W.H. STEENBLIK-RIETMAN
Dennendijk 13, Warnsveld.
Tel. 05752-2810

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

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TÏNKATC

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219'

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Heden overleed zacht en kalm onze lieve vader, groot-
en overgrootvader

GARRIT ROSSEL
sinds 1976 weduwnaar van Johanna Arfman

in de ouderdom van bijna 95 jaar.

Vorden: J. Dijkman-Bannink
G.J. Dijkman

G.J. Rossel
B. Rossel-Bruil

Zelhem: B. Lettink-Rossel
J. Lettink
Klein- en
achterkleinkinderen

5 januari 1986
7251 PN Vorden
Deldenseweg 6a.

Vader is opgebaard in het rouwcentrum van de Monuta
Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 8 januari van 19.30 tot 20.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 9 ja-
nuari om 13.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaats-
hebben om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaatste
Vorden.

Op de zeer hoge leeftijd van 94 jaar werd uit onze fami-
liekring weggenomen onze oom

GARRIT ROSSEL
weduwnaar van Johanna Arfman

Vorden: Fam. Rossel
Vorden: Fam. Wesselink

Lochem: Fam. Rossel
Barchem: Fam. Rossel

Vorden: Fam. Bogchelman

Vorden, 5 januari 1986.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, de-
len wij u mede dat toch nog vrij onverwacht van ons is
heengegaan onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

HEINTJE ABBINK
weduwe van G.J. Bouwmeester

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: G.J. Bouwmeester
H. Bouwmeester-Ter Muil

Hennie - Gerard
Toos - Gerard

7251 ML Vorden, 6 januari 1986
't Voorschotje, Onsteinseweg 9.

Onze moqder en oma is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vor-
den.
De rouwdienst zal plaatshebben op vrijdag 10 januari
om 10.30 uur in het rouwcentrum waarna om 11.30 uur
de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
rouwcentrum.

Zaterdag 11 januari a.s.
laatste opvoering van de

JUBILEUM-REVUE
"50 jaar Crescendo"

in Ons Huis, Hengelo (Gld.).
Aanvang 20.00 uur.
Entree f 5,-

T.g.V. het 50 jaar bestaan van de
Chr. Muziekvereniging Crescendo,
Hengelo Gld.

MAAK VAN RIJNWATER...
REIN WATER

l
Woensdag 15 januari 1986 is er een informatieavond over
de vervuiling van ons drinkwater. We willen graag laten zien
welke mogelijkheden er zijn waardoor we toch REIN leiding-
water kunnen drinken.
Plaats: d'Olde Smidse, Dorpsstraat 8 te Vorden.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: gratis incl. kop koffie
Spreker: Heer Hans Bergsma uit Tilburg
Inlichtingen: Albertine van Zeeburg. Tel. 3052

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievev rouwestraat 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.

Aktiviteiten agenda:

Vrijdagavond 10 januari
(in het café) MATI MAKANDERA BAND

Zaterdagavond 18 januari
in de grote zaal: voetbalfeest v.v. Vorden

Zaterdagavond 25 januari
(in het café) CHESS BLUES BAND

(met o.a. Bert van Dijk)

.- Zaterdagavond 2 februari
Grote Motorclubfeest van de VAMC

Weekend van 8, 9 en 10 februari:
Groots Karnavalfestijn met:

Playbackshow
cafékarnaval

pyamaontbijt op maandagmorgen
orkest "Free Sence"

HANSKA DUO
ARIERIBBENS

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL. 2243

Gevestigd:
m.i.v. 16-12-1985 is 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.

PRONKZITTING

KARNAVALSVERENIGING *[
DE DEURDREAJERS

op zaterdag 18 januari
tot 21.00 uur gratis toegang'

Muziek:

ASSORTI
RESIDENTIE

SCHOENAKER

CURSUS middenstand
• duur li jaar; aanvang eind jan*
• slechts l keer per week naar les
• parallel-lessen (vrije wisseling
tussen verschillende Iesavonden)
• vraagt prospectus MIDDENSTAND en
TYPEN - ENGELS - COMPUTERCURSUSSEN
Inst. GULDEN LOON tel. 08340-2)708

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 9,10,11 jan.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Holl. golden
delicious

1.95
MAANDAG

13 januari
500 gram

vers gesneden

boerenkool
1,95

DINSDAG
14 januari
500 gram

vers gesneden

witte kool
55

WOENSDAG
15 januari

500 gram

stoofschotel
2.95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

V.V.D. l
afd. Vorden

houdt op 13 januari
a.s. een openbare
bijeenkomst met als
spreker de heer

A. PLOEG
Staatssecretaris van
Landbouw in: Hotel Bak-
ker te Vorden. Aanvang
20.00 uur.

Snelsparen
vooreen
topkwaliteit
badhanddoek
Bi j 50 zegels

gratis!
Bij 25 zegels

slechts f 5,50 bijbetalen
Aral winkelwaarde 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

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

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

Kies de
Keurslager

't Is januari. Een mens heeft stevige
winterkost nodig! de keurslager heeft alles

om een heerlijke stampot te
maken.

KLAPSTUK
ROOKWORST

OOSTERSE
VARKENS
REEPJES

heerlijk bij aardappel-
puree of rijst

10 minuten zachtjes
braden

100 gram + gratis saus

1,65

Voor de boterham
Eigen gemaakte bekroonde
droge worst 100 gr. 1,65
Berliner leverworst
100 gram 1,25
Sellery salade 100 gram
eigen fabrikaat 0,98

6.98
Maandag:

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
grof of fijn j\ Off
500 gram TTfïJU
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram /| QQ

KEURSLAGER

Zutphenseweg - Vorden

K
• • -/ De Keurslager V •

Verstand van '
V lekker vlees '

Vooral 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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

K en watertechnisch installateur

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

Grote
balansopruiming
Vanaf a.s. vrijdag

KNALKOOPJES bij

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Vele koopjes
in o.a. japonnen, mantels, jacks, rokken,
blouses, truien en vele coupons



van onze

WINTERKOUEKTIE
ALLES MOET WEG - START VRIJDAG 10 JANUARI

vanaf

«laCKS vanaf

Japonnen vanaf

Pantalons vanaf

Pullovers - vesten -
spencers vanaf

98.-
69,-
25,-
98.-
39,-
25.-

25,-

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

Kostuums
Kolberts
Pantalons
Merk jacks
Pullovers
Levi's supercord en
spijkerbroeken 2 stuks
Ook kindermaten.

vanaf

JEUGD, alle merken voor spotprijzen
vanaf

Manteltjes vanaf
Pantalons vanaf

59.-
69.-
15.-

Sweetshirts vanaf
Maillots
BlOUSJeS 2 stuks voor

198,-
98,-
49,-
98,-
29,-

50,-

15,
10,
10,

1O% KORTING
op beha's - korselets en ondergoed, lingerie en nachtkleding

van 10 januari tot en met 18 januari

OPRUIMING VAN RESTANTEN: beha's - ondergoed - nachtkleding
en huishoudgoed! Zie onze etalages.

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur. Maandags gesloten.

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons. artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet. ,

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN

Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als t om kinderen gaat..

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN

RUURLO

1 e beroepsgoederenvervoer
2e vervoer van gevaarlijke stoffen
Opgave voor en inlichtingen over de nieuwe cursus

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurïo, tel. 05735-1788. Ook voor uw

MOTOR-, AUTO- en VRACHTWAGENRIJBEWIJS

Nu voordelig naar de

landbouw-
mechanisatie-rai

te Amsterdam, want de
Rabo-bank betaalt
Uw entreekaart.

De datum die wij gepland hebben
is dinsdag 21 januari a.s.
vertrek ca. 8.00 uur,
terug ca. 20.00 uur.

Opgave bij onze vestigingen te
Hengelo Gld., Vorden en Zelhem
of bij het hoofdkantoor van:
V.LC. "De Graafschap", BA. te
Ruurïo, tel. 05735-1541

Moestuin of siertuin:
Welkoop heeft zaden voor

'n bodemprijs.

* Alpina, Remmington
Kettingzagen

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

* Bladblazers
* Veegmachines

U UW t land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-20^6
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

•

"

Voor alles wat groeit en
bloeit kunt u bij Wel koop
terecht. Of het nu om papri-
ka's of petunia's gaat. Boven-
dien met groot voordeel.

Zo krijgt u liefst 15%
korting op groente- en
bloemzaden. Tenminste: als
u voor 15 februari de bestel-
lijst inlevert bij uw Welkoop
winkel of zelf de zaden in de
Welkoop winkel uitkiest.

Gratis
tuinzadengicls'86

Alle groente- en bloem-
zaden van Welkoop vindt u
in de kleurige Welkoop tuin-
zadengids 1986. Haal 'm /o
snel mogelijk. En maak
meteen uw keus.

Kenner universeel-
voer

Kenner universeelvoer is een
kompleet voer voor alle in-
sekten- en vruchten-etende
vogels. Uitstekend geschikt
voor het voeren van vogels in
de wintermaanden.
Zak van l kg.
NU: 5,95

180,-

Veeverlossers
Model Renet. Voorzien van
grote geleide-slede, een-
voudige bediening, lengte
170 cm.
NU:

Type HK E 11, met grove
draad, spaninrichling voor-
zien van snelontkoppel-
mechanisme met voorge-
vormd rubber aanzetstuk,
180 cm lang.
NU: 195,-

Sneeuwschuiver
Handige lichte sneeuw-
schuiver met kunststof blad.
Voorzien van 110 cm steel
met kunststof
D-handvat
NU: 14,25

Set autolampen
Universele autolampenset
met 5 gangbare gloeilampen
en 2 reserve-
zekeringen.
NU: 4,50

Baco broeibakken
Type GF 34. Bouwpakket
aluminium. Afm. 1,27 x 0,86
x 0,63 mtr. inkl.
glas.
NU
Type GF 24. Bouwpakket
aluminimum. Alm. 1,25 x
0,63x0,43 mtr.'
inkl. glas. NU: 162,-

Baco tuinkassen
Geheel van aluminium, als
bouwpakket Baco BG 608.
Afm. 1,91 x 2,54 x 2,07 mtr.
inkl . glas en
goten.
NU:
Baco BG 812. Afm.2,53x 3,78
x 2,11 mtr. inkl. glas en
goten.
NU:

998,-
tfm.2,53x3,78
L glas en

1.895,-
welkooi»
PRIJZEN ZIJN INKL. BTW. LEVERING ZO-
LANG DE VOORRAAD STREKT.

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

W E L K O O P D E G R O T E G R O E I N E V A K W 1 N K E L



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 9 januari 1986

47e jaargang n r. 41

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 5,-
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.

Traditiegetrouw hield de Vordense muziekvereniging Concordia zon-
dag in de grote zaal van het Dorpscentrum een Nieuwjaarsconcert.
Evenals voorgaande jaren mocht dit concert zich ook dit jaar in een
flinke publieke belangstelling verheugen. "Concordia" musiceerde
dit keer voor de eerste maal onder leiding van duigent Hans Kraxner.
Deze van oorsprong uit Oostenrijk af- Hans Kaxner. "Hans heeft er in korte
komstige Hans Kraxner heeft de laat-
ste maanden keihard aan het repertoi-
re gewerkt, hetgeen bij de uitvoering
duidelijk merkbaar was.
"Concordia" bracht het luchtig pro-
gramma dat geopend werd met het
bekende "Uren, dagen, maandenja-
ren". Verder stond er onder meer een
selektie uit de operette "lm weissen
Rosse!" op het programma, dat bij het
publiek zeer in de smaak viel. Verder
werd gespeeld het thema uit "De ver-
laten mijn", terwijl Joop Lauckhart op
trompet en Jo Böhmer op trombone
veel bijval oogsten met hun vertolking
van "Blues for Brass". Het optreden
van Concordia werd besloten met de
uitvoering van de Radetzky-mars.
Wim Barink, voorzitter van Concordia
memoreerde tijdens het concert de in-
zet en de kwaliteiten van dirigent

tijd voor gezorgd dat het peil van ons
korps enorm vooruit is gegaan. Het
korps heeft aan klank gewonnen. On-
dermeer hebben er door toedoen van
onze dirigent dertien jeugdleden het
A-diploma behaald", aldus voorzitter
Barink.

Het Nieuwjaarsconcert werd na de
pauze voortgezet met een optreden
van de boerenkapel onder leiding van
Joop Lauckhart. De kapel bracht een
achttal nummers met als opening "De
Löffel polka". Voorts werden er diver-
se nummers in de Egelander-sfeer ge-
bracht. De Achtkastelendarpers be-
sloten met "Bis bald auf Wiederse-
hen".
Zaterdagavond 22 maart geeft "Con-
cordia" eveneens in het dorpscentrum
haar jaarlijkse uitvoering.

IYN vogelfilmavond
Op dinsdagavond 14 januari a.s. komt
de bekende vogelfilmer Dick Kleve-
ring naar zaal Bousema in Lochem.
Deze cineast heeft ook vorig jaar voor
het IVN een filmavond verzorgd over
het leven van de vogels. Dit keer gaat
het in zijn film vooral over de positieve
invloed die het aanleggen van wegen
kan hebben op het landschap.
Zo ontstaan er zandputten met water,
waardoor vogelsoorten worden aan-
getrokken. Verder zal Dick Klevering
een film vertonen over het moeilijke
maar boeiende werk van de natuurfil-
mer die zijn aandacht vooral richt op
vogels. Er bestond voor de filmavond
van deze cineast vorig jaar veel be-
langstelling. Ook ditmaal zullen - naar
verwacht - velen deze bijzondere films
willen zien die in deze regio zijn ge-
maakt.

Excursiereis naar
volkssterrenwacht
"Simon Stevin"
Excursiereis naar de grootste volks-
sterrenwacht van Nederland "Simon
Stevin" te Hoeve (N.Br.) op zaterdag l
maart a.s.
U vertrekt per luxe touringcar vanuit
Vorden naar de sterrenwacht in Hoe-
ven (N.Br.).
De rondleiding op de sterrenwacht,
die geschied onder deskundige lei-
ding, zal ongeveer twee-en-een-half
uur duren en deze rondleiding zal be-
staan uit o.a. de filmzaal.
Hier staat een in Europa uniek appa-
raat opgesteld, het Copernicusplane-
tarium, waarmee het op eenvoudige

--wijze mogelijk is, de bewegingen van
Aarde, Maan en Planeten om de Zon
zichtbaar te rnaken.
De Tentoonstellingszaal: In de ten-
toonstellingszaal wordt aandacht be-
steed aan 'een groot aantal aktuele
sterrenkundige onderwerpen.
De Radiokamer: In de radiokamer

wordt de radiostraling, die we uit de
ruimte ontvangen, geregistreerd.
Het is voor de bezoeker mogelijk te
zien, hoe dit "opschrijven" van radio-
straling tot stand komt.
Verder kunt u op de sterrenwacht nog
bekijken: een radioteleskoop een
weerstation, en zonne-observatorium
en een aantal optische teleskopen enz.
Tot slot gaat u nog kijken naar een film
van een half uur.

Daarna reist u weer per luxe touring-
car terug naar Vorden.
Heeft u interesse in deze excursiereis,
dan kunt u zich hiervoor opgeven bij
R. Schmitz, de Haar 20 te Vorden, tel.
05752-2076.

Opgave is mogelijk t/m uiterlijk zater-
dag 8 februari a.s. Voor meer informa-
tie kunt u ook terecht op bovenver-
meld adres en telefoonnummer.

NCVB nieuws
Op dinsdagavond 21 januari krijgen de
dames van de Vordense afdeling van
de NCVB bezoek van mevrouw Hid-
dink-Dijkman uit Lochem. Zij zal die
avond, in het Dorpscentrum, een
boekbespreking houden over het
boek "De grijze Hoeve", dat geschre-
ven is door mevrouw Zomers-Ver-
meer.

Uitslag kleurwedstrijd
Bazar Sueters organiseerde rond St.
Nicolaas een kleurwedstrijd welke op-
genomen was in de Wigwam-St. Nico-
laaskrant.
Bij de groep 6,7 en 8 jaar werd E. Raki-
tow eerste, bij de groep 9,10 en 11 jaar
Joanne Wichers en 12 jaar en ouder
Wilco Helmink.
Tevens ligt voor ieder die de tekening
inleverde een troostprijs klaar bij Ba-
zar Sueters aan de Dorpsstraat 15.
Alle prijsjes zijn t/m a.s. zaterdag daar
af te halen.

Schaatsbeurs
een succes
Vordens eerste, door Vincent Colen-
brander georganiseerde, 2de hands
schaatsbeurs is een groot succes ge-
bleken.
Als gevolg van de hoge kwaliteit van
de aangeboden schaatsen, verkrijg-
baar in alle soorten en maten, wissel-
den vele schaatsen van eigenaar onder
het motto "Wie de schaats past, trekke
hem aan".
Dat deze schaatsbeurs in een behoef-
te voorziet is duidelijk en een vervolg
hierop zal dan ook zeker niet uitblij-
ven.

T.T.V. Treffers
organiseert
Herbergtoernooi
Het is de Vordense tafeltennisvereni-
ging 'Treffers '80" gelukt om voor de
vijfde achtereenvolgende maal het be-
kende "Herbergtoernooi" te organise-
ren. Het heeft de organisatoren heel
wat hoofdbrekens gekost om alles
rond te krijgen.
Ongeveer 50 personen zullen zondag
12 januari aan het toernooi deelne-
men. Er is een competitie voor re-
creanten, en spelers die normaal ook
in de competitie uitkomen. Verder is
er een apart toernooi voor dames resp.
meisjes.
's Morgens gaat de jeugd in zaal "de
Herberg" van start. De senioren be-
ginnen 's middags. De dames en meis-
jes beginnen hun wedstrijden 's mor-
gens. Voor verdere inlichtingen kan
men bellen 05752-2653.

'De Graafschaprüders'
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' houdt op woens-

januari in Hotel Bloe-
r jaarvergadering. Onder

meer zal dan het zomer- en winterpro-
gramma worden besproken.
Bij de bestuursverkiezing stellen D.J.
Pardijs en B.A.W. Horsting zich hier-
kiesbaai^Ja afloop van de vergade-
ring za^bn videofilm worden ver-
toond van de stratencross die afgelo-
pen zomer onder grote publieke be-
langstelling in Vorden werd gehou-
den.

Fraaie zege
Velocitas dames
De dames van Velocitas hebben de
competitiewedstrijd tegen AZC met
3-0 gewonnen. Bij de rust was de stand
nog dubbelblank. Nadat G. Rouwen
de score voor Velocitas had geopend,
miste H. Spithoven een stafschop.
Even later kwam één der AZC speel-
sters zo in het nauw dat zij in eigen
doel schoot 2-0. Het was tenslotte A.
Pierik, die na een snel genomen in-
worp van A. Bijenhof, de eindstand op
3-0 bracht.

Velocitas speelde in deze ontmoeting
een pover spelletje. Nadat Helios de
stand op 0-1 had gebracht, kwam de
thuisclub toch op voorsprong door
doelpunten van M. Rouwen en W.
Koop. Vlak voor rust werd het 2-2.

In de tweede helft kwamen de Vorde-
naren al vrij snel op een 4-2 voor-
sprong door doelpunten van Jan
Leegstra en Mark Rouwen. Helios
kwam uitstekend terug en slaagde er
zowaar in de balans in evenwicht te
brengen 4-4. Een door Jan Leegstra
benutte strafschop werd vlak voor tijd
om onduidelijke redenen afgekeurd
zodat in de gelijke stand geen veran-
dering meer kwam.

Programma Velocitas
Het programma van Velocitas ziet er
de komende weken als volgt uit: vrij-
dag 10 januari WZV 3 - Velocitas 3;
maandag 13 januari F.C. Drusus 2 -
Velocitas 2; Pandawa - Velocitas l (da-
mes).
Vrijdag 17 januari: Sp. Gorssel - Velo-
citas l;Gonemo- Velocitas l (dames);
maandag 20 januari: Velocitas 2 - Lap-
stum Ocus; Velocitas l - SMS 4; Velo-
citas 2 - Markelo; vrijdag 24 januari
Ben Bridel - Velocitas l (dames).

Nederlaag
Vordense polojeugd
De jeugd van Vorden heeft in Velp te-
gen Poseison een 7-3 nederlaag te slik-
ken gekregen. De eerste periode werd
afgesloten met 2-2. Hierna ging de be-
tere konditie van Poseison een
woordje meespelen en werd Vorden
naar een kansloze 7-3 nederlaag ge-
speeld. Mark Karmiggelt scoorde de
drie tegentreffers.

Winst voor
Vordense polodames
De dames van Vorden hebben zon-
dagavond de competitie wedstrijd te-
gen Proteus uit Twello met 5-4 gewon-
nen. Het was een bijzonder felle wed-
strijd. Nadat Proteus een 1-0 voor-
sprong had genomen in de eerste pe-
riode, bracht Grietje Welleweerd de
balans in de tweede periode in even-
wicht. Proteus nam opnieuw een
voorsprong waarna Marieke Velhorst
voor 2-2 zorgde. Hermien Tiessink be-
zorgde Vorden in de derde periode
een 2-3 voorsprong, waarna Proteus
deze achterstand in een 4-3 voor-
sprong omzette.

In de vierde set trok Vorden de zege
naar zich toe, door doelpunten van Di-
sere Westerveld en Grietje Welle-
weerd 4-5.

Biyaitvereniging
organiseert
kurkbiljarten
De biljartvereniging Kranenburg or-
ganiseert komend weekend wederom
het traditionele kurkbiljartweekend.
Vanaf vrijdagavond tot zondagavond
bestaat voor een ieder de mogelijk-
heid hoge punten te sc^n voor de
hoofdprijs, ditmaal een^lraagbare.
televisie.
Ook dit jaar is voor de deelnemende
dames een aparte klasse ingesteld.

Naast het kufkbiljartenÉ^
nemer]

r ook de
en aan hetmogelijkheid deel te nei

bolero-spel.

Vorden Dillon
Het winnend nummer in de afgelopen
vrijdag gehouden sterrenshow werd
ditmaal mede bepaald door het paard
Vorden Dillon. Dit paard kwam met
de letter J het eerst aan de meet. Dit
winnende paard werd gefokt op de
stoeterij De Hessenkamp alhier, is
thans eigenaar van de heer Duursma
uit Apeldoorn en won in totaal al een
prijzensom van f55.030,-.

DAMMEN
Gelders Kampioenschap
Gerrit Wassink heeft door een over-
winning op Egbert van Hattem zijn
koppositie in de Hoofdklasse behou-
den. Hij deelt de kop met Geert Be-
rends, die eveneens 9 punten uit 6
wedstrijden heeft verzameld. Henk
Ruesink kwam tegen regerend kam-
pioen Geert Prinsen niet verder dan
een benauwde remise, en blijft op de
5e plaats staan. Bij de junioren verlo-
ren zowel Henk Hoekman als Jurgen
Slutter.

Oud leden toernooi
Herman Scheffer heeft door een over-
winning op Gerard Dimmendaal de
koppositie overgenomen van Tonny
Janssen, die dit weckende niet in aktie
kwam. Wiersma en Han Berenpas
speelde remise.

Onderlinge kompetitie
H. Graaskamp - J. Masselink 0-2; M.
Boerkamp -B. Breuker 1-1; B. Rossel -
H. Esselink 1-1; G. Wassink - H.
Hoekman 6-2; J. Koerselman - H.
Klein Kranenbarg 2-0; H. Wansink - J.
Hoenink 2-0.

De standen zijn aan kop: 1. Harry
Graaskamp 4-6; 2. Jan Mansselink en
Henk Hoekman 3-5; Groep 2: Henk
Klein Kranenbarg 4-5; 2. Gert Huls-
hof 2-3 ; Michiel Boerkamp 3-3. G roep
3: 1. Gerco Brummelman 3-5; 2. Be-
rend Rossel 4-5; 3. Jan Hoenink 3-4.
Stand in de extra kompetitie: 1. Gerrit
Wassink 19-30; 2. Jan Hoenink 20-30;
3. Henk Esselink 20-28.

Zaalvoetbaltoernooi
voor dames
Maandagavond 10 februari organi-
seert "Velocitas" een Zaalvoetbaltoer-
nooi voor damesteams. Hiervoor kan
men zich opgeven bij de heer J.A. Ber-
genhenegouwen, Hertog Karel van
Gelreweg 16.
Het inschrijfgeld bedraagt 75 gulden
per team. Men kan zich tot 25 januari
opgeven. Er wordt gespeeld om de
wisselbeker welke beschikbaar is ge-
steld door de heer A. Jansen, beheer-
der van de sporthal. Momenteel is de
beker in het bezit van het damesteam
van de "Kranenburg".

Zaalvoetbal Velocitas
Tijdens een Zaalvoetbaltoernooi in
Terborg, hebben de dames van Velo-
citas een vierde plaats behaald. In de
poule werdt met 2-1 gewonnen van
Brasil II, terwijl de beide andere wed-
strijden in een gelijkspel eindigden. In
de kruisfinale werd met 2-2 gelijk ge-
speeld tegen van Pallandt.
Velocitas verloor via strafschoppen
waarna men uiteindelijk in de verlie-
zersronde tot een vierde plaats kwam.
Het programma van Velocitas ziet er
de komende week als volgt uit:
Woensdag 8 januari Halfweg 4 - Velo-
citas 2. Vrijdag 10 januari WZV 3 -Ve-
locitas 3.

Zaalvoetbaltoernooi
voor stratenteams
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseerde zaterdag het
kampioenschap van Vorden voor stra-
tenteams. Dat wil zeggen dat deze dag
de voorrondes werden gespeeld. De
finales worden vrijdagavond 10 janua-
ri gehouden. Aan deze voorrondes na-
men in totaal 20 ploegen deel die over
vier poules waren onderverdeeld.
In poule A drongen Hoetinkhof III en
de Boonk IV tot de finales door. In

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

poule B waren dit Kranenburg II en
Insulindelaan. Tranendal en Ruurlo-
seweg eindigde in poule C resp. als
nummer één en twee; terwijl uit poule
D de Haar l en de Boonk l tot de fina-
les doordrongen.

Waterpolo heren
verliezen van Borculo
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond een 6-4 nederlaag geleden
tegen BZ&PC uit Borculo. Vorden be-
gon goed en nam een 0-1 voorsprong
door Jaap Stertefeld. BZ&PC kwam
goed terug en sloot de tweede periode
af met een 3-2 voorsprong. Frans Kar-
miggelt scoorde tegen.
Nadat Borculo in de derde periode de
stand op 4-2 had gebracht werd het in
de vierde periode 5-2. Frans Karmig-
gelt scoorde tegen 5-3. Bij de stand 6-3
zorgde Rudi Sloot voor de eindstand
6-4.

Betaling
Abonnementsgeld
Tot 11 januari kunt u uw abonne-
mentsgeld voor Contact betalen
aan ons kantoor. Dan betaalt u
f35,-. Betaalt u na 11 januari dan
zijn wij genoodzaakt u f5,- admi-
nistratiekosten in rekening te
brengen (ook girobetalers).
Kantooruren 8.00 tot 12.30 en
13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdags gesloten.

De redactie.

Vedels 'bouwen leerzame hobby
Op zaterdag 25 januari 1986 gaat de cursus vedel bouwen van start, in
samenwerking met de Vereniging van Huismuziek. Voor Oost Neder-
land best een beetje uniek te noemen, omdat de vedelbouw in het wes-
ten en zuiden van het land al behoorlijk heeft toegeslagen.
Het is een cursus voor hen die voor
het eerst een strijk instrument gaan
bouwen en wellicht van muziek in-
strumenten bouwen hun hobby wil-
len maken.
Men kan de cursus beschouwen als
een goede inleiding op het eventueel
later bouwen van een viool, gitaar of
fluit.
Alle elementaire technieken komen
in de vedelbouwcursus aan de orde.
De cursus wordt op een 7 tal zaterda-
gen gegeven.
De bouw van de z.g. Knievedel wordt
behandeld en men is praktisch bezig
met het bouwen van een instrument,
echt alle onderdelen komen aan de or-
de: schaven, buigen, lijmen maar ook
het verfraaien van het instrument.

De Knievedel is muziekaal gezien het-
zelfde als de viola da gamba, het kent
de zelfde stemming en het zelfde re-
pertoire, en kan op de cursus in drie ty-
pe's gebouwd worden: Diskant, Alt-
Tenor en Bas.

Er zijn in Oost Nederland vele men-
sen te vinden die de rainasance mu-
ziek een warm hart toe dragen, en zich
in deze muziek verder willen bekwa-
men. Deze cursus geeft U niet alleen
het bouw plezier van een echte vedel,
maar nodigt uit tot het eventueel bou-
wen van een klassiek muziek instru-
ment van Uw keuze.
Voor nadere inlichtingen Wim Kok,
Zelhem. Tel. 08340-2004 na 19.00
uur.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Veurugge wekke dinsdag (oldejaorsdag) bun 'k nog 's weer met op jach
ewes. Neet as jager maor as driever natuurluk, veur jagen is mien potte-
menee now eenmaol te dunne. D'r loopt t'r trouwens toch al meer met 'n
geweer as dat t'r hazen of fesanten zit. Veural de fesanten bunt nogal be-
tuun of ze mot epot wodd'n. En dan nog bunt 't vake net hoonder die'j
bange mot maak'n anders wilt ze gaar neet opvliegen. Die et haos uut de
hand.

Maor goed, da's de zörge van de jagers en oaver dizzen dag zol, zonder in
jagerslatien te vevall'n, neet volle te schriev'n wean at t'r zich in de vaorn-
te gin vos had enösteld. Schienbaor vuul'n e zich daor arg op zien gemak,
want de drievers leet'n um kold, daor kwam e neet veur op de bene. Maor
de hond van 'n oppasser, 'n groot uutevalFn draodhaor, kreeg t'r toch
loch van en grep 'm bi'j de kladd'n. Hee was t'r effen druk met maor had
de vos toch gauw zowied dat e gin poot meer vereurn. "Good edaon", zei
'n oppasser en stopp'n de vos in zien rugzak.

'n Tiedjen later reurn d'r zich wat in 'n rugzak. "Vedorie, zol e weer tot
leaven ekomm'n wean", reep e, lei zien geweer an de kante, haal'n de zak
van de rugge en maak'n de riemen los. Ondertussen was de vos alweer zo
wied dat e d'r uutsprong en de oppasser 'm nog maor net kon griep'n.
Maor de vos bet en klauwen zo van zich af dat e um los mos laot'n. Hee
grep zien geweer en schot t'r dubbel op, maor meer as un pluksken wolle
en gaete in de loch richten 't neet uut. Jonge, wat he'w d'r un schik van
ehad. 'n Heeln dag wodd'n d'r oaver edramd. Zo'n veurval hef niks te be-
teikenen maor 't gif, naöst de kruujenbitter en de boerenkool met wos,
wel de neudugge sjuu an 'n jachdag bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



ONDERSTEL OTTEN NIET GOED?
Dat klopt. Als je kijkt naar de man zelf tenminste.
Hij heeft een been in het gips, gebroken geweest.
Knapt alweer aardig op.
Maar wees gerust, de onderstellen van zijn meubels
zijn als vanouds, dus kwaliteit van de bovenste plank.
Eiken. Bekleding van het mooiste materiaal.
Leer of stof. Zoek zelf maar uit wat je het mooiste vindt.
Keus te over, kom maar kijken!
Kun je meteen OTTEN zien.
Om met hem te overleggen bijvoorbeeld

Rechtstreeks van ons aan U!
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,
geeft hij een leuke prijs voor uw oude!

Stoelen, tafels, fauteuils, bankstellen, kasten
bedden in de verkoophal (in de fabriek) van

W

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

Zeer goed tehuis gezocht voor
lieve mooie terfurense
herder, teef, ca. 5 jaar oud.
Bij voorkeur niet bij andere
hond, kat of kleine kinderen.
Tel. 05735-2850.

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

met
Televisie

reparaties
_ direc»

i naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO"

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

Gems Metaalwerken is een fabrikant van tanks, warmtewisselaars en
drukvaten voor tal van industrietakken. Een zusteronderneming houdt
zich bezig met montagewerk op technisch gebied, alsmede de installatie
van c.v. De bedrijven hebben ca. 1 00 medewerkers.
Voor onze centrale afdeling (computer-geautomatiseerde) bedrijfsadmi-
nistratie zoeken wij een

Wij denken hierbij aan een administrateur met een aantal jaren ervaring
(leeftijd 25-35 jaar) met als opleiding MEAO en MBA-diploma.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- grootboekhouding met rapportage en overzichten aan direktie
- werkenadministratie van de montageprojekten, meer/minderwerk be-

rekeningen aan de hand van de werk/materiaalv'erantwoording.
- verwerken salarisgegevens.

Sollicitaties moeten voor 1 7 januari binnen zijn d.m.v. een handgeschre-
ven brief, waarin opleiding en ervaring moeten zijn opgenomen.

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets met eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch .

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bod

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

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

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

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

VOLVO 343 DL automaat geel

VOLVO 343 DL blauw
VOLVO 343 DL Trekhaak groen

VOLVO 343 DL mooie striping rood

VOLVO 343 L wit
VOLVO 345 DL blauw mett.

VOLVO 345 DL rood mett

VOLVO 343 L beige

VOLVO 244 GL overdrive LPG

VOLVO 244 GL overdrive

PEUGEOT 504 L wit
PEUGEOT 305 GL lichtgroen

1978
1980
1981
1982
1983
1982
1982
1985
1981
1982
1980
1982

PEUGEOT 505 GR familiale

MITSUBISHI Tredia

VOLVO 345 L automaat, wit

FORD TAUNUS 1.6 L
VOLVO 340 DL diesel 5 deurs

2 liter uitvoeringen
VOLVO 345 DLS LPG blauw open dak

VOLVO 360 5 deurs Groen mett. L.P.G. oktober

VOLVO 360 GL 3 deurs l. blauw mett. L.P.G.

VOLVO 360 GL 5 deurs l. blauwmett.

VOLVO 360 3 deurs l. blauw mett.

VOLVO 360 DL Sedan wit oktober

VOLVO 360 GLE Sedan groen mett. oktober

VOLVO 740 GL wit 25.000 km L.P.G. mei

1984
1983
1985
1978
1985

1982
1983
1984
1984
1985
1983
1983
1985

DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

Automobielbedrijf

Deunk-Hendriksen
Groenloseweg 13a, Ruurlo. Telefoon 05735-2743

Januari
opruimingsmaand
prijzen als vanouds
bij Woninginrichting

ANKERSMIT

Vele koopjes
in meubelen, tapijt en gord ij nst off en enz.

RUURLO

t/m 1 februari

10% korting
op alle niet afgeprijsde goederen met uitzondering van
enkele merkartikelen.
Betaling Contant.

Tot ziens aan de Groenloseweg 9
Telefoon 05735-1239

20% tot 50%

VRIJE TIJDS- EN SPORTKLEDING
LODEN DAMES EN HEREN JASSEN
BODYWARMERS EN THERMOKLEDING
TRUIEN EN VESTEN
SPORTJACKS - TRAININGSPAKKEN
ADIDAS SPORTSCHOENEN
BIJ:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tred* JotltrtHt*4l ZUTPHENSEWEG 9 - VORDEN

Vanaf 1-1 -1986 zijn wij naast onze veevoeders met de verkoop van
VIANDO hobby, klein huisdiervoeders gestart.

Prijzen per 25 kg excl. BTW af pakhuis.

Paardebrok
Geplette haver
Schapenbrok
Konijnenkorrels
Konijnenkorrels
Gem. graan

14,30
18,30
16,-
16,30
20,-
19,90

Voll. pluimveekorrels 18,-
Hondebrok 32,50
Afgehaald en kontant betaald

10% korting
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

HARRY LANGWERDEN
Hazenhutweg 2 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-7555

Honderden zien uw etalage... duizenden uw advertentie



ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGS-
KRANT OPRUIMING KWALITEITSMEUBELEN

VOOR EXTRA LAGE
PRIJZEN

Moderne
elementen-
wand
2.12 mtr. breed
van
2135,- ...-
voor 1449,'

Zitzak in
fauteuilmodel
Meeneemprijs

98.-

Slaapkamer
wit gelakt
ledikant 140x 200 +
2 nachtkastjes +
bovenbouw met spiegel
(ook leverbaar met een ledikant van
180x200)
Bijpassende schuifdeurkast 200 breed,
met 2 spiegels
voor slechts

Eethoek, eiken
Eetkamerstoel, zadelzit
massief eiken
per stuk

Eetkamertafel
140 x 85 cm
semi massief
voor slechts

998,-

Grandioze eiken

wandkast
met houten scharnieren
168 breed, 200 hoog
en 55 diep -inor
Opruimingsprijs I5JÖO,~

TV/videokast
massief
Europees eiken
front, in blank
of donker eiken

325,-
Kaaskast
eiken, 100 breed,
ook te gebruiken
als TV-, audio-,
of videomeubel,
verstelbare
legplanken

Robuust massief eiken

bankstel
met rundlederen
kuipkussens.
Het toppunt van meubelkunst
3- + 2-zits

Salontafel

550,-

voor
(als 3-1-1 zits voor 3595,-)

COUPONNEN
TAPIJT
Met kortingen tot 70%
Zie ook onze speciale
aanbiedingen van de volle rol.

2995,1 .."•v- 'S*

Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamers.

HELMINK
Hoekkombinatie
3- + 2-zits,
gestoffeerd, in een prima
kwaliteit, draion velours.

Zutphenseweg 24
. , VORDENmeubelen rei. 05752-1514

* Graf/s reservering en
verzekering voor
latere levering

* Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal

* Prima service en garantie

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

VOOR EEN APPEL
EN ÉÉN El

;

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

Bent u thans
vrijwillig verzekerd
bij het ziekenfonds..?
De Rabobank geeft u
een deskundig advies.
Door de opheffing van het vrijwillig
ziekenfonds kan het zijn dat u
aangewezen bent op een particuliere
ziektekostenverzekering. Een
verzekering die u zelf moet sluiten.
Dat is een belangrijke beslissing.
Op welke aanbieding moet u ingaan
en op welke niet?
Laat u daarom bijtijds informeren
door de Rabobank.

Rabobank
geld en goede raad

Kantoor Vorden, tel. 05752-1888
Kantoor Kranenburg, tel. 05752-6769

Te koop gevraagd: 1-3 ha
WOESTE GROND, boster-
rein o.i.d.
Flinke prijs voor goed perceel.
JA. BLOM,
Tel. 05280-65079

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

Voor elke winterkost een lekker stukje
vlees of worst.

Lekker eten hoeft niet duur te zijn, maar
wél goed!!

Deze week hachee eten, dat is lekker en
voordelig.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Riblappen kilo 12,90

Hacheevlees 500 gr. 6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per M 9,90

Gebraden
gehakt
150 gr 1,15

Rosbief
100 gr. 1,95

SPECIALITEIT

MARKT
AANBIEDING

HAMBURGERS
6 halen

4 BETALEN

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTOAG

HAMBURGERS
SPECIAAL
5 halen 4 BETALEN

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

slagerij jan rodenburg
^1 DORPSTRAAT 32-VORDEN-TELEFOON 1470 r^/
SU -v»

OPRUIMING??
NEEN!!

VOORDELIG??
JA!!!

extra voordelig zelfs
Kwaliteits matrassen
Bultex. 2x doorgestikt
1 x met 350 gr/m2 scheerwol
dikte ca. 16 cm.

80x190

90x190

90 x 200

120x190

130 x 190

140x190

140x200

normale
prijs

405,-

455,-

509,-

615,-

675,-

740,-

799,-

voordeel
prijs

325,-

365,-

409,-

495,-

540,-

590,-

639,-

U w oude matras is
geld waard!!!
Bij aankoop van een nieuwe matras
uw 1 persoons 10,- uw 2 persoons 25,-

Deze aanbieding geldt tot eind januari

Voor extra voordelige aanbiedingen
naar:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517



slap voordelig per trein
over m de
beurs 'Vakantie '86'
Vakantieplannen maken is een plezierige bezigheid waar veel mensen
in de winter al mee beginnen. En daar hebben ze gehjk in, want nu is
er nog volop keus en gelegenheid om je rustig te oriënteren. Een idea-
le manier om te zien wat er allemaal mogelijk is op vakantiegebied, is
een bezoek aan de beurs "Vakantie '86" die ook dit jaar weer in de U-
trechtse Jaarbeurs wordt gehouden. De beurs geeft een bijzonder
compleet overzicht over de talloze mogelijkheden om volgend jaar een
fjjne vakantie te hebben. En met de, op de meeste stations verkrijgba-
re, Trein + Toegang biljetten van NS kunt u er bovendien voordelig
heen en stapt u zo van het station binnen in "Vakantieland '86".

Dat de Nederlandse vakantiegan-
ger steeds vaker naar verre landen
gaat, is ook wel te merken op deze
beurs: er presenteren zich maar
liefst 65 landen! En natuurlijk komt
ook ons eigen mooie land er zeer
uitvoerig aan bod. Er is van alles te
zien en te beleven, en u zult dan
ook ogen en oren tekort komen om
al die informatie te verwerken.
Boeiend wordt het zeker: er zullen
films en diaseries te zien zijn en een
grote verscheidenheid aan demon-
straties. Veel landen laten wat zien

van hun - meestal heel fotogenieke
- folkloristische tradities of laten u
proeven van de smakelijke voort-
brengselen van hun nationale
kookkunst. Zoals bijv. India en Yoe-
goslavië. En natuurlijk kunt u bij ie-
der van de vele stands uitgebreide
documentatie verkrijgen. Daarbij
ligt het accent dit jaar ook duidelijk
op de sportieve vakantie. Die voor-
lichting gaat ditmaal zo ver dat u
zelfs op de beurs kunt skiën en
paardrijden. En in de vaak prachtig
uitgevoerde - en bijna altijd kostelo-

ze - folders vindt u alle informatie
die u nodig heeft om in 1986 goed
voorbereid met vakantie te gaan.
En als u met het hele gezin de beurs
wilt bezoeken dan is het goed te we-
ten dat er op de beurs voor de jonge
kinderen een crèche is waar ze wor-
den opgevangen en naar hartelust
kunnen spelen.

Comfortabel in de trein
De reis naar Utrecht kunt u op aller-
lei manieren maken. Maar als u ze-
ker wilt zijn van een comfortabele
reis dan is de trein een goede keus.
Een voordeel van de trein is ook dat
u meteen bent waar u zijn moet,
want het Jaarbeurscomplex is di-
rect naast het Utrechtse Centraal
Station gelegen. En verder kunt u
op de terugreis al dat boeiend fol-
dermateriaal vast eens doorkijken!
Heel voordelig wordt uw treinreis
als u bij een station in uw buurt een
Trein + Toegang biljet koopt. In
zo'n biljet zijn de treinreis, de toe-
gang tot de beurs en een kop koffie
in de Jaarbeurs inbegrepen. Dat is
niet alleen gemakkelijk, maar het
levert ook een flinke besparing op,
want het T+T biljet kost nauwelijks
meer dan een gewoon retourtje.
Wel iets om even aan te denken als
u plannen hebt om naar deze veel-
zijdige beurs te gaan en zo van een
voorproefje te genieten van uw ko-
mende vakantie. De beurs "Va-
kantie '86" is geopend op woens-
dag 15 januari van 's middags twee
tot zes, en donderdag 16 tot en met
zondag 19 januari van 's ochtends
tien tot 's middags zes uur.

VEEL BOEIENDE FOTOMOTIEVEN
Op een beurs waar zoveel is te zien,
valt ook voor uw camera veel te bele-
ven. Vooral de kleurrijke folkloristi-
sche demonstraties en de actieve
sportbeoefening als skiën en paard-

rijden zijn dankbare fotomotieven.
Al is de Jaarbeurshal groot, toch
maakt u er altijd nog binnenopna-
men, en dus is het wel verstandig voor
dit soort foto 's een extra lichtgevoeli-
ge film in uw camera te doen, bijvoor-
beeld ISO 200 of 400.

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

filiaal:

wevo-druk
nieuwstad 29 - zutphen
telefoon 05750-12306.

AGENDA

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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.

9 en
23 jan. bej. kring dorpscentrum
10 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-

trum
17 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-

trum
22 jan. Jong Gelre zwemmen, vertrek

Dorpscentrum.
24 jan. Jong Gelre dansles, Dorpscen-

trum.
27 jan. Jong Gelre Agrarische gespreksa-

vond Dorpscentrum.
31 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-

trum.
12 jan.: Herbergtafeltennistoernooi

org. T.T.V. Treffers '80.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

borendseri
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Vóór 11 januari f 35,-
Wy gaan weer gewoon door al is ons geadviseerd om het abonnementsgeld te
verhogen. Voor Contact Vorden bUjft 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 /ijn is ook voor ons nog niet te bekijken. W ij zijn daar
erg blij mee. Op deze manier van samenwerken is misschien
nog meer te bereiken.

Drukkerij Weevers

Toen het goed ging dacht hij
niet aan adverteren...

Toen het slechter ging was het
te laat!

Rabobank "Zutphen" organiseert
een reisinformatieavond over:

GRIEKENLAND
Griekenland is een land met vele ge-
zichten, dat steeds meer in trek raakt
bij de nederlandse vakantiegangers.
Athene, de stad waar heden en verle-
den springlevend zijn. Het kanaal van
Korinthe, een zeseneenhalve kilome-
ter lange spelonk, die aan het einde
van de vorige eeuw werd gegraven.
De Peloponnesos met plaatsen als»
Epidaurus en Kykyne, waar de oud-
heid nog altijd ademt.

Noord-Griekenland dat naast een af-
wisselend landschap, voldoende oud-
heidkundige schatten herbergt. Zon-
aanbidders kunnen terecht in Halkidi-
ki met haar drie schiereilanden. Be-
kend is ook de monnikenrepubliek
Athos.
Daarnaast zijn de vele grote en klein
eilanden ideaal voor een fijne vakan-
tie. Zoals de eilanden van de Cycla-
den. De 39 eilandjes werden door de
Oude Grieken zo genoemd, omdat zij

.in een circel (kyklos) liggen om het
heilig eiland Delos.

Van de 39 eilanden zijn er 24 be-
woond. Ieder van deze eilanden heeft
een eigen karakter en speciale attrak-
ties. Op alle eilanden is de folklore in
ere gehouden.
Enkele eilanden van de Cycladen zijn:
Mykonos, Tinos, Delos, Karystos en
Paros.

Grote aantrekkingskracht bezitten de
eilanden Corfu, Rhodos en Kreta.
Corfu, het eiland met de vele natuur-
lijke schoonheden en een grote cultu-
rele traditie.
Rhodos voor een aktieve zon- en
strandvakantie, met voldoende be-
zienswaardigheden zoals het dal van
de vlinders en het prachtig gelegen
plaatsje Lindos.
Kreta is het grootste eiland van Grie-
kenland. Het lijkt wel of de vele ge-
zichten van Griekenland zijn samen-
gebracht op dit schitterende eiland.
De Rabobank wil U graag kennis laten
maken met dit veelzijdige vakantie-
land. In samenwerking met Holland
International, het Grieks Verkeersbu-
reau en de luchtvaartmaatschappijen
Transavia en Olympic Airways, orga-
niseert de Rabobank "Zutphen" een
reisinformatie-avond op Maandag 13
januari a.s. in de hanzehof, Coehoorn-
singel l te Zutphen.
Op deze avond wordt uitgebreide in-
formatie gegeven over de vele vakan-
tiemogelijkheden in Griekenland.
Een schitterende dia-show op een zes
meter breed scherm neemt U mee op
reis door Griekenland.
Voor iedereen die wil weten wat Grie-
kenland als vakantiebestemming
heeft te bieden, is een bezoek aan de-
ze avond de moeite dubbel en dwars
waard.
Toegangskaarten a f 3,50 (incl. kop
koffie) zijn verkrijgbaar bij de Rabo-
bank te Zutphen, Warnsveld, Vorden,
Wichmond, Voorst, Wilp, Steenderen
en Baak.

lekker zorgeloos

verkennen *
We hebben allemaal wel eens zin om er even hehMutal uit te /ijn. Om
het leven van alledag by voorbeeld voor een weekVI achter je te laten
en nieuwe indrukken op te doen in een heel andere omgeving. Steeds
meer mensen doen dat tegenwoordig en pakken hun koffers voor een
korte tussen-door-vakantie in een stad. Soms is dat een stad waar ze
nog nooit geweest zyn en die ze graag willen verkennen. En soms wil-
len ze juist nog eens terug naar een stad waar ze fijne herinneringen
aan hebben. Want in de meeste steden is zoveel te beleven datje er ei-
genlijk nooit op uitgekeken raakt

Een voordelige en plezierige ma-
nier om naar zo'n stad in binnen- of
buitenland te reizen is de trein. De
reis zelf wordt zo al een ontspannen
onderdeel van de vakantie en bij
aankomst bent u niet moe. Vandaar
dat steeds meer mensen voor zo'n
stedenreis de trein kiezen.
Om aan die groeiende vraag te vol-
doen heeft Trans, de reisorganisatie
van NS, het "Citytours"-program-
ma opgesteld. Een Citytour is een
verzorgde reis per trein naar een
stad in eigen land of ergens in Euro-
pa die een ontdekkingstocht waard
is. Er zijn 36 steden uitgekozen en
die zijn alle vermeld in het boekje
"Citytours", dat gratis verkrijgbaar
is bij de grote NS-stations, reisbu-
reaus en reizen verkopende ban-
ken. Verzorgd wil zeggen: de trein-
reis vanuit elke plaats in Nederland,
logies/ontbijt (of soms half-pen-
sion) in een goed hotel en daarnaast
vaak bijvoorbeeld ook een toeristi-
sche informatiemap, een dag ge-
bruik van een fiets, een welkomst-
drankje of reductiebonnen voor
theaters of warenhuizen. Zo'n pak-
ket is natuurlijk ook aantrekkelijk
voor mensen die niet per trein maar
met eigen vervoer reizen. Ook die
kunnen - uiteraard zonder de trein-
kosten - van zo'n arrangement ge-
bruik maken. Alleen voor steden in
Engeland is dit niet mogelijk.

Negen landen
Met de Citytours kunt u de mooiste
steden in negen landen in Europa
bezoeken. In Nederland zijn dat:
Amsterdam, Apeldoorn, Den
Haag, Groningen en Maastricht.
De andere steden liggen in België
(5 steden), Luxemburg (l stad),
Duitsland (15 steden), Oostenrijk
(3), Hongarije en Denemarken (elk
1), Zwitserland (2) en Engeland (2).

Een voorbeeld: Maastricht
Maastricht is een gezellige, echt
zuidelijke stad met een heel eigen
sfeer die bijna Frans aandoet. Het is

ook één van de oudste Nederlandse
steden en dat wordt meteen duide-
lijk wanneer u hier rondwandelt.
Want buiten Amsterdam is er niet
één stad waar u zoveel oude gevels
kunt bewonderen. Er zijn talloze
prachtige gebouwen en monumen-
ten uit alle perioden van onze ge-
schiedenis zelfs vanaf de Romeinse
tijd. Terecht beroemd is de impo-
sante St. Servaaskerk aan het al
even bekende Vrijthof. Bovendien
is Maastricht een gastvrije stad met
een zeer gevarieerd uitgaansleven,
en zijn er heel wat uitstekende res-
taurants waar u zich zeker thuis zult
voelen. En natuurlijk is het plezie-
rig winkelen in de vele romantische
straatjes van de oude binnenstad.
De twee hotels waaruit u kunt kie-
zen voor uw verblijf tijdens deze
drie- of vierdaagse Citytour zijn van
alle gemakken voorzien en liggen
beide op loopafstand zowel van het
station als van het centrum. Een
driedaags arrangement voor twee
personen op basis van logies/ont-
bijt kost bij verblijf in het gezellige
en gerenommeerde hotel Beau-
mont f 159,- per persoon. In het
zeer comfortabele hotel de l'Euro-

UW CAMERA ALS REISGENOOT
Wie rondwandelt in zo'n boeiende
stad als Brussel of Maastricht komt
ogen tekort om al dat moois in zich
op te nemen. Vergeet daarom beslist
uw camera niet mee te nemen, want
met zo 'n "derde oog" kunt u dat alle-
maal vastleggen zodat u er later nog
vaak van kunt genieten. Bezitters van
een camera met groothoeklens zullen
daar juist bij het fotograferen van ge-
bouwen veel plezier van hebben,
maar ook met een standaardlens is
al dat stedeschoon goed in beeld te
brengen. Een tip: foto's van gebou-
wen worden een stuk levendiger als er
wat mensen op de voorgrond staan,
zoals dat ook is gebeurd op deze foto
van de Grote Markt in Brussel.

pe betaalt u daarvoor f 169,- per
persoon. In beide voorbeelden is de
treinreis inbegrepen uit elke stad in
Nederland en bovendien een wel-
komstdrankje, een infomap met re-
duktiebonnen en een dag gebruik
van een fiets.

Stad met allure
Brussel is een stad van internatio-
nale allure. Een stad waar u Neder-
lands en Frans zult horen spreken
en daarnaast nog een groot aantal
andere talen. Het is een bruisende
stad waar veel te zien en te beleven
is. Want of u nu musea wilt bezoe-
ken, winkelen, naar een concert
gaan of zomaar rondslenteren en
het vele stedeschoon bewonderen:
Brussel is een stad waar u volop van
zult genieten. Het prachtige stad-
huis aan de unieke Grote Markt is
bijvoorbeeld op zich al reden ge-
noeg om de reis voor te maken.
Maar ook de St.-Michielskathe-
draal, het Koninklijk Paleis of het
Atomium zijn een bezichtiging ten
volle waard. En dan is er natuurlijk
de beroemde vlooienmarkt waar u
iedere ochtend boeiende ontdek-
kingen kunt doen. En wie voor 28
februari 1986 gaat kan nóg een heel
uniek evenement beleven: in de
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis wordt een bijzondere
tentoonstelling gehouden: "De
vrouw in het Rijk van de Farao's".
Deze expositie bevat zeer zeldza-
me kunstvoorwerpen die beschik-
baar zijn gesteld door het Egypti-
sche Museum van Cairo en ver-

wacht wordt dat voor de tentoon-
stelling een overweldigende be-
langstelling zal bestaan.

Keus uit drie hotels
Tijdens uw verblijf in Brussel kunt
u kiezen uit drie hotels: het Asto-
ria-, het Sainte Catherine- en het
Bedfordhotel. Het zyn alledrie uit-
stekende hotels met alle comfort,
en gelegen in de buurt van de Grote
Markt. Voor een driedaagse City-
tour voor twee personen betaalt u
in het Astoriahotel per persoon
f 194,-. Voor het Sainte Catherine-
en het Bedforthotel bedragen die
prijzen respectievelijk f 178,- en
f 200,-. Inbegrepen zijn: de trein-
reis vanuit iedere plaats in Neder-
land, logies/ontbijt en een map met
coupons die recht geven op diverse
attracties (musea, tentoonstellin-
gen, etc.). Overigens geldt voor de-
ze en vele andere arrangementen in
het Citytoursprogramma dat u ze
kunt verlengen.

Uitgebreid programma
Dat waren dan twee voorbeelden
uit een veel groter programma dat
u, zoals gezegd, naar 36 van de
mooiste steden in Europa brengt.
Natuurlijk is er over dat uitgebreide
programma nog veel meer te vertel-
len en als u daarin geïnteresseerd
bent, zou u even dat boekje City-
tours moeten ophalen bij een groot
NS-station in de buurt, bij een reis-
buro of bij één van de reizen verko-
pende banken waar u ook kunt re-
serveren voor zo'n reis.


