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Kunstnijverheidszaak 'De Blauwe Hand' NIEUWS v/d KERKEN

In het voormalige pand van slagerij
Jansen aan de Burg. Galleestraat 34 is
een kunstnijverheids/aak gekomen,
geheten de 'Blauwe Hand'.

Ilja Laban, oorspronkelijk komt zij uit
Zeeland wil hier haar veelal zelfge-
maakte sieraden aan de man brengen.
Sieraden zoals halskettingen, arm-

banden, ringen en oorbellen, sommi-
ge afkomstig uit o.a. India.
Verder zijn er diverse dingen te koop
zoals oude weefsels uit India, potterie
uit Maleisië, Thailand en Singapore,
pottebakkers en keramiek uit Neder-
land.
Zo zijn er ook centuurs, kunstposters,
ansichtkaarten en kunstvoorwerpen

te koop ter versiering in huis. Het ge-
heel is overzichtelijk en gezellig uit-
gestald in de winkel.
De familie Douwenga komt uit Wage-
ningen alwaar de heer R. Douwenga
een architectenbureau heeft, maar die
hij in de tdfcpmst ook in Vorden wil
openen, oraoat het de familie in Vor-
den uitstekend bevalt.

Raad van Kerken Vorden/Kranenburg
Namens de Raad van Kerken wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw bij-
drage aan de Kerst-attentie-aktie. De kollekte bracht f 9.377,15 op.
Het gevoel van saamhorigheid is blijkbaar groot in Vorden en omstreken.
Dat is hartverwarmend. Dankzij u allen kunnen wij namens de Vordense ge-
meenschap velen blij maken.
Een extra woord van dank is op zijn plaats voor de inzet van de negentig kol-
lektanten(trices) die de regen trotseerden.
Wij wensen u een voorspoedig 1988 W.H.v.K.

Kerstmarkt
'n sfeervol gebeuren
De Kerstmarkt welke zaterdag in Vor-
den gehouden werd is een bijzonder
sfeervol gebeuren geworden. Mede
door de gunstige weersomstandighe-
den kwamen honderden belangstel-
lenden een bezoekje aan deze markt
brengen. De voorzitter van de Vor-
dense Ondernemersvereniging de
heer Wim Polman toonde zich na
afloop dan ook zeer tevreden. Het ge-
hele gebeuren kreeg nog een bijzon-
der cachet toen de duisternis zijn in-
trede deed, waardoor de verlichting
en het door de padvinders aangelegde
houtvuur nog beter tot zijn recht
kwam.
Het drankje en hapje was deze dag
volop aanwezig. De ondernemers die

probeerden op deze markt de diverse
lekkernijen aan de man te brengen
deden goeie zaken. De Glühwein
smaakte voortreffelijk en waar kun je
voor een flink bord boerenkool met
worst voor een knaak terecht. Juist op
de Kerstmarkt in Vorden. Geen won-
der dat velen zich dit culinair buiten-
kansje voor dergelijk gering bedrag
niet lieten ontnemen.
Gedurende de gehele dag veel aan-
dacht voor het amusement. Draaior-
gel en niet te vergeten de midwinter-
hoornblazers. De beide plaatselijke
muziekverenigingen 'Sursum Corda1

en 'Concordia' bliezen er vrolijk op
los. Er was trompetmuziek. Het Vor-
dens Mannenkoor, het Vordens
Dameskoor, het zangkoor Interchrist,
zij allen werkten aan het slagen van
deze Kerstmarkt mee.

Veel bdiangstelling
voor iHing
dierenartsen
De afdeling Vorden van de GmvL;
CBTB en ABTB hield in de grote zaal
van 'De Herberg' een gezamenlijke
bijeenkomst waarbij de plaatselijke
dierenartsen dokter Warringa en dok-
ter Breukink waren uitgenodigd.

Zoals het verleden al vaker heeft uit-
gewezen is de belangstelling bij de
agrarische bevolking voor dit soort
bijeenkomsten met de dierenartsen
altijd bijzonder groot. Dat was ook nu
weer het geval.

De heer Warringa sprak over de ziekte
van Aujesky. Een ziekte 'overge-
waaid' vanuit Polen en die veelal de
varkensstapel kan treffen. De heer
Warringa vertelde de aanwezigen
over het streven dat er is om via entin-
gen etc. Nederland vrij te maken van
deze ziekte.

Dierenarts Breukink sprak over de
rundveevoeding in verband met pro-
duktiekenmerken. Hij sprak over
krachtvoerverstrekking e.d.
De aanwezigen bestookten na afloop
van deze lezingen de beide doktoren
met diverse vragen.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.3O tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.3O tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Verleende bouwvergunningen.
Op 15 december jl. hebben burge-
meester en wethouders een bouwver-
gunning verleend aan:
- mevr. Franken, het Elshof 5, voor

het bouwen van een portaal op het
perceel het Elshof 5;

- de heer Van der Wal, Het Hoge 3,
voor het verbouwen van een be-
drijfspand op het perceel Het Hoge
3;

— de heer Wuestenenk te Hengelo,
voor het bouwen van een dubbele
woning op het perceel Addinkhof
23-25.

Op grond van de Wet Arob kan bin-

nen dertig dagen na verlening van de
bouwvergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift daar-
tegen worden ingediend.

2. Wyziging regelen voor de behande-
ling van bezwaar- en beroepschriften,
vastgesteld door burgemeester en
wethouders en de burgemeester.
In 1980 hebben de burgemeester en
burgemeester en wethouders de regel
voor de behandeling van bezwaar-
schriften die aan het college of de bur-
gemeester gericht zijn, vastgesteld. In
deze regelen staat dat de indiener van
een bezwaarschrift altijd gehoord
moet worden. Dit is zo opgenomen

omdat de Wet Administratieve Recht-
spraak Overheidsbeschikkingen dit
voorschrijft. In 1986 is deze Wet zoda-
nig gewijzigd dat het horen van de
indiener van een bezwaarschrift niet
altijd meer verplicht is. Het hoeft bij-
voorbeeld niet meer te gebeuren in-
dien duidelijk is dat het bezwaar-
schrift veel te laat is ingediend,
zonder dat daarvoor een geldig ex-
cuus is.
Op 30 november jl. hebben burge-
meester en wethouders en de burge-
meester besloten om deze wijziging
ook in de regelen voor de behande-
ling van bezwaar- en beroepschriften
over te nemen.

Kerstnachtdienst
Donderdagavond gaat Ds. Westerink
voor in beide diensten.
Rudi van Straten speelt, op het orgel
in de eerste dienst, de kerstliederen
die we samen zingen. In de tweede
dienst wordt het door Sursum Corda
verzorgd. Dit in tegenstelling tot an-
dere berichten.

Kinderkerstfeesten
Door de Vordense kerken en het in-
terkerkelijke jeugdwerk worden ook
dit jaar voor de kinderen een aantal
kerstvieringen georganiseerd.
Op vrijdag 25 december a.s., Eerste
Kerstdag, wordt 's middags het Gere-
formeerde kinderkerstfeest gehou-
den. Er wordt samen gezongen bij de
muziek van 2 dwarsfluiten, en men
kan o.a. kijken naar een kerstspel. De
CJV helpt bij de organisatie van deze
middag.

De N.H. zondagsschool viert haar
kerstfeest op Eerste Kerstdag 's
avonds in de Dorpskerk. Ook daar
kan samen worden gezongen, en er
wordt een mooi verhaal vertelt. De
zondagsschool in Medler viert haar
kerstfeest al 's middags.
De kerstvieringen van de clubs, uit-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

gaande van de Geref./Herv. Jeug-
draad, hebben al plaats gehad. Van-
wege het nog steeds groeiende aantal
leden (meer dan honderd jongelui be-
zoeken wekelijks de clubs en de CJV),
koos de leiding ervoor Kerst in elke
club afzonderlijk te houden. Het wer-
den gezellige kerstvieringen in hun
clubruimte "t Achterhuus'.
De Herv. en Geref. jeugdouderlingen
hopen dat de activiteiten op le Kerst-
dag net zo zullen slagen.

BURGERLIJKE STAND

Geboren:
Anneke Kuilman.
Ondertrouwd:
geen.
Gehuwd:
A.J. Daalmeijer en H.G. Lubberding.
Overleden:
G. Hallers-Tragter, 93 jaar oud;
L.G. Lenselink, 73 jaar oud.
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ERK- EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS

anenlR.K. Kerk Kranenburg
Donderdag 24 december 23.00 uur plechtige Nachtmis.
Vrijdag25 december 9.00 uur Hoogfeest van de GEBOORTE VAN
CHRISTUS.
Zaterdag 26 december 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 december 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Donderdag 24 december 19.00 uur Kerstviering/familieviering.
Vrijdag 25 december 10.30 uur Hoogfeest van de GEBOORTE
VAN DE HEER - dienst met het JONGERENKOOR.
Zaterdag 26 december 10.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 december 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Donderdag 24 december Kerstnacht
21.00 uur ds. H. Westerink, kerstnachtdienst m.m.v. Rudi van
Straten.
23.00 uur ds. H. Westerink, kerstnachtdienst m.m.v. Muziekver.
Sursum Corda.
Vrijdag 25 december Kerstmorgen
10.00 uur Gezinsdienst op kerstmorgen, ds. K.H.W. Klaassens
m.m.v. gemeenteleden en zangver. Interchrist.
14.30 uur Kerstfeest zondagsschool Medler-clubgebouw, Ruurlo-
seweg.
19.00 uur Kerstfeest van de zondagsschool. Jong en oud zijn van
harte welkom!
Zondag 27 december Zondag na Kerst
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Kapel De Wildenborch
Zondag 27 december
10.00 uur gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.

Geref. Kerk Vorden
Donderdag 24 december Kerstnachtdienst
21.00 uur ds. H. Westerink m.m.v. Rudi van Straten (N.H. Kerk).
23.00 uur ds. H. Westerink m.m.v. Sursum Corda.
Vrijdag 25 december Ie Kerstdag
10.00 uur ds. Dijkslag, Aalten (Geref. Kerk).
15.00 uur Kinderkerstfeest.
Zondag 27 december
10.00 uur ds. R Schotanus, Winterswijk.
19.00 uur ds. A. Wieringa, Winterswijk.

Weekenddienst dierenarts
Van T Kerstdag tot maandagochtend 07.00
uur dr. Breukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
25, 26 en 27 december, 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 t>ü 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 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
25-26 december P. Waart, Barchem, tel.
05734-744.
27 december N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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

Tafeltje Dekje
Contactpersoon mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 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 14.00 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 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

X

Stankmeldingsnummer
N r. 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.

Openingsujdep dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

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



eigenaar: Arie Maalderink
Lochemseweg 16
7231 PD Warnsveld
Telefoon 05751-1336

- 1987 -
KERST-MENU'S
GEACHTE GAST,

Bij deze presenteren wij
U onze plannen voor de
komende kerst.
De prijzen van het
hoofdgerecht zijn inclu-
sief de voor- en na-ge-
rechten (dus all-in).

VOORGERECHTEN

Ook dit jaar is weer ge-
kozen voor een voorge-
rechtenbuffet. Deze be-
staat uit diverse koude
en warme hapjes, waar-
van U zichzelf naar
smaak en behoefte
mag bedienen.

NAGERECHTEN

Keuze uit een 5-tal des-
serts.

HOOFDGERECHTEN

Hiervoor kunt U een
keuze maken uit:

Supreme de Dindonneau

"Sandeman"

Een mals kalkoenhaasje
in een saus met whisky
en sherry.

45,-
Gigue de chevreuil

a gueuze

Een heerlijk stuk ree-
bout in een saus met
het befaamde Gueuze
bier.

54,-
Tournedos a la noël

Een zachte biefstuk van
de haas, waarbij onze
chef een perfecte
champignon-garnering
creëerde.

55,-
Saumon

"Limbourgouise"

Een zachte zalmmoot
met de heerlijke Lim-
burgse champignons,
geserveerd met een
Nantua saus.

Filet de porc

a l'Arlonaise

Een malse varkenshaas
op een saus met groen-
ten in rode wijn.

46,50
'3e Kerstdag'

Zondag 27 december
serveren wij enkel

Boerenkool of Hutspot

met rijk garnituur

(worst, ribbetjes, enz.)

15,- P-P-

Evenals vorige jaren ga-
randeren wij U een
kerstmenu met sfeer.

Reserveert U
tijdig!
Dan hoeven wij U niet
teleur te stellen.

Prettige
feestdagen
Arie Maalderink
en Annette Huetink

GEMEENTE
VORDEN

NIEUWJAARSRECEPTIE.

Het gemeentebestuur van Vorden houdt op 4 januari
1988 een Nieuwjaarsreceptie, in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

Aanvang: 20.00 uur.
De receptie eindigt om ongeveer 21.30 uur.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris, de burgemeester.

Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de
gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergade-
ring van 15 december 1987 onder no. 7 heeft besloten
dat voor de percelen, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie M, no's155 gedeeltelijk, 157 en 817 ge-
deeltelijk een herziening van het bestemmingsplan
wordt voorbereid.

Het vanaf 28 december 1987 vigerende voorberei-
dingsbesluit en de daarbij behorende kaart liggen
vanaf maandag 28 december 1987 voor een ieder ter
gemeentesecretarie ter inzage.

De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Vergeet U niet met de feestdagen
zo'n heerlijke

salade
te bestellen!

Door onze koks
in eigen keuken bereid,

en
zoals het hoort....

met puur rundvlees
en echte mayonaise.

Bestelt U op tijd?

Restaurant-Grill

„Be &otonbe
Vorden-tel. 1519

DE

Burg. Galleestraat 44 VORDEN Telefoon 05752 3468

Keuze uit ruim 900 VHS-films.
Steeds de nieuwste titels.
Nu ook: PLATOON, OVER THE TOP,
POLICE ACADEMY 4 enz.
Heeft u zelf nog geen video?
Vanaf f 10,- kunt u er bij ons al één
huren.
OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE:
van 19-12 tot 4-1: 14.00-20.00 uur
Kerstavond: 14.00-21.00 uur
1" en 2e Kerstdag + . 0 nn on nr.
Oud en Nieuw 13.00-20.00 uur

Fam. Schurink

en medewerkers

wenst een ieder

een gezond en voorspoedig

1988
't winkeltje in vers brood en banket

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

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen:
maandag 28 t/m donderdag 31 december

Wij zijn zaterdag 2 januari
GESLOTEN.

NU NOG MEER VERSCHILLENDE SOORTEN RAUWKOST
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Het jaar is weer bijna voorbij!

Wij bakken in de laatste week weer iets
speciaals:

OUEBOLLEN
APPELBEIGNETS
APPELfLAPPEN
APPElBOlifN WIND/MOLET^B/IKKERS

SAUCUZENBROODJES enz.

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

Wij wensen U een prettige Kerst en een Voorspoedig
1988 toe.

fam. Oplaat en medewerkers

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

woensdag en donderdag

knallend het oude jaar uit!

Wij willen u bedanken
voor het in ons gestelde

vertrouwen in 1987.

maandag en dinsdag

Verse worst
fijne 6,95

grove 9,90

runder 11,50

voor 1 tientje

Hamburgers
5 halen 4 betalen

Gekookte Worst
250 gram 2,25

Boeren-
leverworst
250 gram 2,00

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

En hopen u in 1988
ook weer

van dienst te mogen zijn.
Wij wensen u een gezond

en gelukkig 1988 toe.
Jan en Nel, kinderen en medewerkers.

Oudejaarsavond
Diverse soorten grillworst,

salades en paté's.
Gemarineerde of ongemarineerde

T.V.-sticks
1 kiio 4,95

Saucijzenbroodjes
5 halen 4 betalen

SNACKBROODJES of
KNAKWORSTJES

l̂aar ook FONDUE of GOURMET.

Dit is zomaar een greep
uit ons assortiment;
er is nog veel meer.

Kom eens even kijken
en overtuig uzelf.

Rest. de Boggelaar
Vordenseweg 32, Warnsveld
tel. 05752-1426

2e Kerstdag
serveren wij
a la carte-menu's!

KERSTMENU:
Bouillon met asperges.
Kalkoen borstfilé in rode wijnsaus.
Diverse aardappelen en groentes.
Vanille ijs met warme vruchten.

f 29,50

Denkt U ook aan die overheerlijke salades en puddingen.
Gaarne vroegtijdig bestellen.

1a Kerstdag en 1 januari gesloten.

Wij wensen U prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar toe.

PROBLEMEN MET:
* ADMINISTRATIEVERZORGING

* BELASTINGZAKEN

* LOONADMINISTRATIE

* BEDRIJFSADVIEZEN

* COMPUTER-VERWERKING

Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecia-
liseerd in het verlenen van financieel-administratieve
diensten. Voor uw gehele of gedeeltelijke administratie
kunt u bij ons terecht. Dit werk doen wij graag en goed.
Ons werk houdt niet op bij een goede boekhouding al-
leen.
Wij zijn graag de rechterhand van de ondernemer waar
het zaken betreft als de fiskus, de bank, subsidies, etc. U
hoeft slechts te bellen voor een oriënterend gesprek.

Administratie- en
Belastingadvieskant oor

KLEIN LEBBINK

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr. adres:
Postbus 97,
7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 b.g.g.

05753-3274

Adviseur: W. Reinders R.A.



Op 14 december 1987 is tot
onze grote vreugde geboren

Maarten
Maarten Jan Gerard

De gelukkige ouders zijn

Greta Jansen en
Gerard G reven

B. van Hackfortweg 50
7251 XD Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden

\vel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Fam. H. Leemkuil, Maan-
dagweg 4 te Vorden (7251
MT) gaat per 15 januari 1988
verhuizen naar tijdelijk adres:
Koskampweg 16, 7261 CS te
Ruurlo. Tel. 05735-3315.

• TE KOOP:
Opel Rekord 2.0
gas, '79, APK 7-'88.
T.e.a.b.
Tel. 05752-3471.
(alleen tussen 21.00 en 21.30
uur)

• TE KOOP:
1 compressor met toebeho-
ren;
karretje op luchtbanden;
4 droogvoederbakken voor
varkens;
enige huisraad:
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

• TE KOOP:
Wegens verkr. van bedrijfs-
auto Citroen BX 16TRI, dec.
'86, km 22.000, zilver met.
Vraagprijs f 24.000,-, tel.
05752-3476.

Open middag
museum 1940-1945

Zondag 27 december
van 14.00 tot 17.00 uur

Marktstraat 6 Hengelo (Gld.)
(bij de grote kerk)

Zie ook het artikel.

Museum 1940-1945 wenst u
alvast een voorspoedig 1988.

met
Televisie

reparaties
direc»

lil naar

- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Biljartver. KOT
organiseert Eerste Kerstdag

25 december

GROTE BINGO
Met extra grote vleespakket-
ten en andere grote prijzen.

Aanvang 19.30 uur

Café cf Olde Kriet
Wichmond

Tel. 05754-285

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

LEGO
BAZAR SUETERS

In plaats van kaarten

Op woensdag 30 december a.s.
hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 45-jarig huwelijk te herdenken.

H .G J. Horstman
J. Horstman-Lenderink

Receptie van 1 5.00 tot 16.30 uur
in zaal "de Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

Vorden, december 1987
Het Jebbink 54, 7251 BN

v,. - ss s? ss ss s?

Op maandag 4 januari 1988
hoop ik mijn 80ste verjaardag te vieren.

G. Rouwenhorst-Wissels

U bent van harte welkom
op de receptie op zaterdag 2 januari
van 15.00 tot 16.30 uur
in café-rest. „de Herberg", Dorpsstraat 10,
Vorden

Almenseweg 7
7251 HM Vorden.

Bloemen zijn erg fijn,
maar daarvoor is mijn huis te klein.

het was grandioos!
Ons bedrijf bestond 185 jaar. En we zijn
25 jaar getrouwd. Dat dubbele jubileum
is grandioos gevierd door familie, vrien-
den, de buurt, collega's, medewerkers
en onze klanten.
Bedankt voor alle hartelijkheid, geluk-
wensen, bloemen en geschenken.
U hebt er met z'n allen voor ons een
prachtig feest van gemaakt!

Henk en Miny Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

"De herinneringen blijven:
Trots, genegenheid, vol ijver,
het wachten, de twijfel, het geloof,
de kracht, de liefde."

In de vroege ochtend van zondag 20 december 1987
is van ons heengegaan mijn lieve man, onze dierbare
papa en onze fijne opa

Albertus Reinirus Johannes Zents
ECHTGENOOT VAN

MATHILDE BERENDINA JOHANNA WILLEMSEN

op de leeftijd van 66 jaar.

We zullen zijn menselijke rijkdom in dankbaarheid
gedenken.
Moge hij zich geborgen weten in de liefdevolle handen
van God.

Kranenburg : M.B.J. Zents-Willemsen
Zutphen : Marga en Gerard

Jeroen, Suzan
Varsseveld : Wilma en Jan

Menno, Hielkje, Boukje
Hattem : Marijke en Henk

Joram, Myrthe
Nijmegen : Annemiek
Kranenburg : Paul en Joke

Elles, Esther
Didam : André en Josee

Eefje, Jasper
Kranenburg : Stef en Ineke

Kranenburg, 20 december 1987
Ruurloseweg 107'
7251 LD Vorden

Papa is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4" te Vorden.
De avondwake wordt gehouden op woensdag 23 de-
cember a.s. om 19.00 uur in de Christus Koning Kerkte
Vorden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren
en afscheid nemen.
De plechtig gezongen uitvaartmis wordt opgedragen
op donderdag 24 december a.s. om 10.30 uur in de
H.Anthonius Kerk te Kranenburg; aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden op het Parochiële Kerkhof
aldaar, waarna gelegenheid tot condoleren.

Met leedwezen geven wij U kennis van het overlijden
van ons geacht bestuurslid de heer

A.R.J. Zents

op de leeftijd van 66 jaar.

Gedurende 27 jaar heeft hij zijn inbreng gehad in de
bank.
Zijn bedachtzaam oordeel en prettige persoonlijkheid
zullen in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur, Raad van Toezicht,
Direktie en Personeel
Rabobank Vorden

Vorden, 20 december 1987

"De Heer is mijn herder."

Na een liefdevolle verzorging in De Wehme is heden
overleden in het ziekenhuis 't Nieuwe Spittaal te
Warnsveld, onze geliefde moeder, groot- en over-
grootmoeder

Janna Fredrika Groot Enzerink
WEDUWE VAN H.J. MEERBEEK

in de ouderdom van 93 jaar.

Vorden : H.W. Memelink-Meerbeek
Lochem : H.J. Brunsveld-Memelink

G.H. Brunsveld
Brummen : H.J. Memelink

L. ten Have
en achterkleinkinderen

Vorden, 21 december 1987
Correspondentie-adres:
Het Hoge 68
7251 XZ Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum "Monu-
ta", Het Jebbink 4' te Vorden.

Een korte rouwdienst zal worden gehouden op don-
derdag 24 december om 13.15 uur in bovengenoemd
uitvaartcentrum, waarna om 14.00 uur de teraarde-
bestelling zal plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot
afscheid nemen van 13.00 tot 13.15 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum "Monuta", Het Jebbink 4" te Vor-
den.

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat i.v.m. Kerst onze kantoren op
donderdag 24 december vanaf 16.00 uur
gesloten zijn.
De avondopenstelling wordt verplaatst
naar woensdag 23 december.

Oudejaarsdag 31 december zijn onze
kantoren vanaf 12.00 uur gesloten.

De gezamenlijke banken
van Vorden.

mmf^^mfmmi^^^i^^^mmmmi^mmmi^^^m^^m^^m^mm^^

\\fees zuinig.

Kom bij ons de kleuren TV uit
Finland zien. Gebruikt niet meer
dan 40*60 W energie* Leeft ook
daarom heel lang, met een
onwaarschijnlijk helder beeld*

Liefst 3 jaar garantie op de onderdelen.

Een nieuwe kijk op televisie

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

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
schoonzuster

Janna Fredrika Groot Enzerink
WEDUWE VAN H. MEERBEEK

in de ouderdom van 93 jaar.

Eerbeek : Fam. Meijerink
Eefde : H. Meerbeek-Pasman
Vorden : Fam. Boers
Hengelo (Gld.): Fam. Meerbeek

Vorden 21 december 1987

Heden overleed onze zwager en oom

G.H. Vreeman

op de leeftijd van 76 jaar.

Schoonzusters,
neven en nichten.

Vorden, 21 december 1987

De begrafenis zal in stilte plaatsvinden.

ÜOWewenst u

Jowe

Prettige feestdagen

voorspoedig 1 988.

Land- en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5 - 7256 K S Keijenborg

I.v.m. inventarisatie
zijn wij

2 januari gesloten.

Tevens wensen wij U allen
hele fijne feestdagen en
alle goeds voor 1988.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - VORDEN - telefoon 3566

28
maandag

29
dinsdag

30
woensdag

31
donderdag

GOED NIEUWS IN 1987
Over 3 dagen koopt U nog

GOEDKOPER

bij:
Modecentrum

Ruurlo
PRETTIG FEESTWEEKEINDE:

maandag 28 dec. tot 18.00 uur en donderdag 31 dec. tot 15.00 uur
geopend



't allermooiste
een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen, is beschikbaar.

Vroeg bestellen is verstandig.

BESTEL UW VUURWERK VANAF
WOENSDAG 16 DECEMBER IN DE
ZAAK.

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING.

bij barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

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

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

Oliebollen
Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Saucijzenbroodjes
en diverse
gevulde broodjes

Natuurlijk vers van de Warme Bakker bij:

't winkeltje in vers brood en banket

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

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

UW DEALER

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

3 jaar geleden de primeur in Vorden
en inmiddels een traditie...

' Oudejaarsnacht
een
N ieuwjaarsborrel
in "'t Pantoffeltje"

met een glas champagne van het huis
luiden we het nieuwe jaar in!

Toegang onder voorbehoud.

bodeqaDoaega

1 Unittoffelt j
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 gelegenheid voor uw familiediner.

Wij hebben plaats voor een

huishoudelijke hulp
die zelfstandig het huishoudelijk werk kan ver-
zorgen.
Wij denken hierbij aan een huishoudelijke hulp
voor halve dagen (5 middagen per week).
Ervaring noodzakelijk.

Brieven onder nr. 30-1: Bureau Contact Vorden,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

beestachtig goed

Complete
maaltijd

Energieke
honden
willen TESSA

Voordelig in prijs.

v o e d e r

S P E C I A L I S T

LU T 1LIY3 ff*

SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

KLUVERS

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318

PI m

Batsdijk 6b - 7261 SP Ruurlo - Tel. 05735-2560

Wenst iedereen
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1988.

Tevens zijn er nog enkele
week omslag kalenders af te halen.

Curvergeeft
Vvooruwoude

afvalbak!
VM.„.I| ni.-r v>.W„,i,.|i .li.- ..n.l. . i lv . i l
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«curver KLASSE IN KUNSTSTOF

Fa. Jansen
Bleekstraat 1 - Hengelo (G) - tel. 05753-1360

Wij wensen u allen

prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar.

LOON- EN GRONDVERZET

BEEFTINK en Zn.
en medewerkers
JOOSTINKWEG 12, VORDEN.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1988

Oudejaarsdag zijn wij om
12.00 uur gesloten.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, 7250 AB Vorden

A utorijschool „Ruesink "
wenst u Prettige feestdagen

en een Voorspoedig Nieuwjaar

Voor nieuwe kandidaten
die zich opgeven vóór
1 januari 1988.

Vanaf heden geven wij rijles
in een nieuwe Citroen BX

H. te Veldhuis
Margriet l aan 10 - Ruurlo

Tel. 05735-2239

CAFETARIA - ZAAL - IJS

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Wij zijn gesloten op:
1e Kerstdag, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag
Op donderdag 24 december en 31 december 1987
sluiten wij om 19.00 uur.
Bestel voor de komende feestdagen nog een heerlijke ijstaart of
salade!
Wij wensen U prettige feestdagen en
een Voorspoedig 1988.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VOROEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 24 december 1987

49e jaargang nr. 38

De Vordense jeugdsoos 't Stampertje staat bij de 'bazen' van de AVRO in
Hilversum blijkbaar zeer goed aangeschreven, want maandag 28 decem-
ber wordt voor het derde achtereenvolgende jaar het muziekprogramma
'Hollands Glorie' vanuit het Dorpscentrum te Vorden de ether in gezon-
den. Het programma dat een grote luisterdichtheid geniet, wordt gepre-
senteerd door Krijn Torringa. Behalve het muzikale spelletje 'Toontje
hoger — toontje lager' kan men in Vorden genieten van een groot aantal
vaderlandse artiesten.
Medewerking zal nl. verleend worden door de Frank Boeyen Groep; De
Deurzakkers; Carmen Gomez; Glenda Peters; Ben Cramer; The Dutch
Boys; De Havenzangers; Colinda; Power Light; Frank en Mirella en
Nancy Boy.

Open middag museum 1940-1945
Op 3e Kerstdag 's middags, 27 december, bestaat er weer de gelegen-
heid voor iedereen om de verzameling van Jean Kreunen te bezichti-
gen.
Deze verzameling bestaat al 121 i jaar en is in een soort mini-museum
ingericht.

De collectie bevat ca. 15 complete uni-
formen op poppen tentoongesteld,
daarnaast allerlei materiaal wat in de
periode 1940-1945 gebruikt is door zo-
wel militairen als burgers.
Wat u zoal kunt zien zijn o.a.: helmen,
gasmaskers, bajonetten, insignes,
badges, surrogaten, documentatie,
vliegtuig onderdelen, koppelriemen,
pistoolholsters, enz. Kortom u kunt
beter komen kijken.

Ook is er demogelijkheid om spullen
uit die periode af te geven of daar vrij-
blijvend informatie over in te winnen.

Het museum is geopend van 14.00 tot
17.00 uur en is gelegan aan de Markt-
straat 6 bij de grote kerk in het cen-
trum van Hengelo (Gld.).
De weg er naar toe is vanuit het cen-
trum van Hengelo (Gld.) met pijlen
aangegeven.

Wilt u meer informatie, neem dan
a.u.b. kontakt opmet: Jean Kreunen,
Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo
(Gld.), 05753-1474 of's avonds 3942.

Tot ziens op 27 december.
De toegang is gratis.

Huldiging Kampioenen
A.s. maandagavond 28 december vindt in het Dorpscentrum te Vorden,
de huldiging plaats van de kampioenen van 1987.

Dit zal voor het eerst plaatsvinden, en hiervan komt in aanmerking elke
kampioen b.v. club-individueel, regionaal, nationaal, plaatselijk etc. etc.

Rabobank Wichmond Plattelandsvrouwen
Maandagavond 14 december hield de
Rabobank te Wichmond Open Huis
voor haar cliënten. Ongeveer 250
mensen uit deze plaats en uit Vierak-
ker kwamen een kijkje nemen. Onder
het genot van een hapje en een drank-
je kon men zien dat het kantoor in-
wendig in drie weken een flinke ver-
andering heeft ondergaan. Het inte
rieur heeft nu een modern aanzien
gekregen. Het meest in het oog
springt de gewijzigde balie-opstelling.
Deze is nu, evenals het Vordense kan-
toor, voorzien van zitbalies, voorzien
van balie-terminals. Hiermee kunnen
nu ook allerhande balietransacties
worden verwerkt. Een snelle en cor-
recte vastlegging van gegevens is
daarmee verzekerd. Door deze veran-
deringen is een gebouw ontstaan,
waarin het zowel voor het publiek, als
voor het personeel prettig vertoeven
is.

Vrouwenclub Medler
Maandag 21 december werd het jaar-
lijkse kerstfeest met een koffietafel
gevierd. Na het openingswoord van
mevr. A. Hummelink werd er een ge-
dicht voorgelezen door mevr.
J. Brummelman, waarna er soep werd
opgediend.
Het Kerstverhaal werd door mevr.
M. Wesselink voorgelezen. Iedereen
kon genieten van een welverzorgde
tafel met verschillende soorten
brood, broodjes en vleeswaren.

Ondertussen werd er door mevr.
J. Stokkink een gedicht voorgelezen
en aan het eind van de avond las
mevr. G. Nijenhuis een gedicht. Tot
slot kon een ieder nog genieten van
een verhaal van mevr. M. Wesselink.
De volgende bijeenkomst is op 4 ja-
nuari 1988 en wordt er nieuwjaarsvisi-
te gehouden.

KPO Kerstavond
Na de opening van de voorzitster met
een mooi gedicht, las de pastoor een
kerstverhaal voor.
Daarna heeft men met elkaar kerstlie-
deren gezongen en natuurlijk de tra-
ditionele Kerstkoffietafel gebruikt.
Het was een fijne sfeervolle avond.

De Afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen kreeg tijdens de Kerst-
feestviering bezoek van de dames
Vrieze en Boezeman uit Dronten. Zij
brachten het programma 'Proza en
Poëzie rond de Kerst'. Dit viel bij de
aanwezigen zeer in de smaak.
De Nieuwjaarskoffiemiddag wordt op
5 januari gehouden in het Pantoffel-
tje. Deze bijeenkomst is een thema-
middag over 'Plooien en ontplooien'.

SPORTNIEUWS

Oudejaarscross van de
A chtkastelenrijders
De VRTC 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert zondagmorgen 27 december
een Oudejaarscrossloop. De deelne-
mers kunnen kiezen uit vier afstanden
te weten 2,5 - 5 -10 of 15 km. De start is
vanaf het Gemeentelijk Sportpark aan
de Oude Zutphenseweg.
Voor nadere inlichtingen kan men bel-
len: 05752-3112.

Damnieuws DCV
Gelders kampioenschap
Harry Graaskamp heeft zijn tweede
wedstrijd in de hoofdklasse met een
verpletterende damkombinatie ge-
wonnen. Het slachtoffer was de Huis-
senaar Marcel de Koning. Graaskamp
bezet nu de tweede plaats.
Jan Hoenink won opnieuw, nu van
Gerrit Weegenaar uit Veenendaal en
bezet de eerste plaats. Gerco Brum-
melman verloor van Jacques Ebben
uit Doesburg.
Mike Voskamp houdt de leiding bij de
aspiranten. Hij won van John Janssen
uit Haalderen en staat na 7 rondes nu 2
punten voor op zijn achtervolgers.

Regiofinales schooldanunen
De Dorpsschool is er in geslaagd zich
te plaatsen voor de distriktsfinale voor
het basisonderwijs. Ze eindigden in
Laren als derde achter kampioen Don
Boscoschool uit Zutphen en De Ha-
gen uit Hall. School Het Hoge eindig-
de als l Ie en de Samenwerkingsschool
de Kranenburg als 16e. Zij plaatsten
zich niet voor de vervolgwedstrijden.

Onderlinge kompetitie
H. Hoekman - S. Wiersma 0-2; G.
Wassink - M. Boersbroek 2-0; T. Jans-
sen - B. Breuker 1-1; J. Koerselman -
H. Esselink 2-0; B. Nijenhuis-R. Slüt-
ter 2-0; H. Ordelman - M. Voskamp 0-
2; G. Hulshof - H. Berenpas 2-0; B.
Rossel - H. Lenselink 1-1; J. Masse-
link - T. Slütter 2-0; B. Wentink - J.
Hoenink 0-2; H. Wansink - H. Klein
Kranenbarg 0-2.
Ondanks zijn verlies houdt Henk
Hoekman de eerste plaats vast. Hij
heeft 649 punten; Gerrit Wassink 614
punten. Hierna volgen Wieger Wesse-
link (554), Aart Walraven (514) en Har-
ry Graaskamp (534).

De eerstvolgende clubavond is dins-
dag 29 december wanneer weer het
jaarlijkse Piet Dekker-toernooi wordt
gespeeld in d'Olde Smidse.

Jeugd groep A: F. Meijerman - A. Be-
renpas 2-0; D. van Dijk - B. Klein Kra-
nenbarg 0-2; N. te Linde - G.J. Was-
sink 0-2; B. Berenpas - T. Temmink 1-
1; A. Molendijk - D. van Dijk 1-1.
Groep B: M. Mokkink - W. Woltering
0-2; R. Bleumink - M. Lubbers 2-0; K.
Koren - R. Boltink 2-0; M. Mokkink -
S. Nijenhuis 0-2; W. Woltering - R.
Kamperman 2-0; R. Bleumink - M.
Mokkink 2-0; M. Mokkink - S. Nijen-
huis 0-2; S. Nijenhuis - M. Mokkink
0-2; R. Boltink - M. Lubbers 0-2; R.
Bleumink - K. Koren 2-0; S. Nijenhuis
- R. Bleumink 0-2; K. Koren - M.
Mokkink 0-2; K. Koren - R. Boltink 1-
1; M. Mokkink - W. Woltering 0-2.

PKV-nieuws
Op de clubshow die gehouden werd in
zaal De Herberg op 18,19 en 20 decem-
ber werden door de leden zeer goede
predikaten behaald.

Grote hoenders
Hollandj^ioen goud pel H.J. Riet-
man l x^P, l x G; Fries hoen goud pel
H. Gosselink jr. 2 x ZG, l x G; citroen-
pel Arnold Dijkstra l x F, 2 x G; geel
witpel H.J. Rietman l x ZG, Barnevel-
der dubbel gezoomd André Snellink 4
x G, T. Z^enhoeken 3 x G, H. Riet-
man l x^p.W. Smallegoor l x ZG, l x
G; Leghorn patrijs H. Rietman 2 x F, 2
x ZG, l x G; Sussex Columbia H.J.
Rietman l x F, l x ZG; Ind. vechthoen
D-Gez. l x ZG; Wyandotte wit J. Rou-
wenhorst 2 x F, l x ZG, H. Berenpas l x
G; idem Columbia H. Berenpas 2 x
ZG, l x G; idem gestreept H. Berenpas
l x ZG, l x G, H. van Heerde l x G;
idem buff H.J. Rietman l x G.

Dwerghoenders
Hollands hoen zilver zw-geloverd L.
Meijer 2 x G; Welsumer roodpatrijs
L. A.S. Vorden 2 x ZG; Sussex buff Co-
lumbia J. Groot Jebbink 4 x ZG; Mi-
norca zwart G.W. Tragter l x F, 2 x ZG;
Sebright zilver H. Rietman 2 x ZG, 2 x
G; Java zwart H. Gosselink sr. l x ZG,
l x G; idem J.W. Smallegoor l x ZG, l
x G; Leghorn wit Am. type H. Riet-
man l x ZG; Wyandotte wit J. Rou-
wenhorst l x F, 2 x ZG, Eric Seesing 2 x
ZG; idem Columbia H. Berenpas 2 x
ZG; idem B. van der Houwen 2 x ZG,
l x G; idem gestreept H. Berenpas l x
ZG; idem goud gez. H.J. Rietman l x
ZG; idem goud bl. gez. H. van Heerde
1 x G; idem gestreept H. Berenpas 2 x
ZG; idem zilver-zw. gez. Eric Seesing
2 x ZG; idem gestreept H. Berenpas 2
x G; RIR rood J.W. Smallegoor 2 x ZG,
l x G; idem H.J. Rietman l x F, l x ZG,
1 xG.

Sierduiven
Oud-holl. Capucein geel comb. Beren-
pas l x ZG, 2 x G; Ned. Helmduif rood
Harry Wesselink l x ZG, l x G; Neu-
renberger leeuwerik A. van Hussel 2 x
F, l x ZG, l x G.

Konijnen, groot
Vlaamse reus grijs Jan Berenpas 3 x F,
2 x ZG; idem W.H. Arends l x F, l x
ZG; idem A. Dijkstra 2 x G; idem A.
Hietbrink l x ZG; idem G. van Zee-
burg l x G; idem Joh. Lenselink l x
ZG; Vlaamse reus ijzergrauw W.H.
Arends 2 x F, G. van Zeeburg 2 x ZG;
Vlaamse reus geel B.H. Breuker l x F,
1 x ZG, 2 x G; idem J.M. Wijnbergen l
xZG, l x G; Vlaamse reus wit Arnhold
Dijkstra 3 x ZG, l x G, l x F, H. Snel-
link l x F, 3 x ZG, 2 x G; idem H.J. Riet-
man 2 x G; idem J. Klein Brinke l x
ZG, l x G; idem G.J. ten Bokkel 3 x F,
2 x ZG, 2 x G, G. van Zeeburg l x G;
idem Joh. Lenselink 2 x F, 4 x ZG, 2 x
G; Vlaamse reus wit H.J. Rietman 3 x
G; idem A. Dijkstra l x F, l x ZG, 2 x
G; Lotharinger zwart mevr. H. Borg-

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 28 december 1987
tot 22 januari 1988

Het abonnementsgeld voor 1988 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 22 januari 1988 betaalt.

Betaalt u na 22 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 22 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank no. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Onze kantoorurenzijn: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

man-Berenpas l x ZG, l x G; Franse
hangoor konijn grijs T.F. Eening 3 x G;
idem M. Dekker l x ZG; idem ijzer-
grauw D. Kuiper l x F; idem bont D.
Kuiper l x ZG, l x G.

Middenrassen
Nieuw Zeelander wit H. Verstege 3 x F,
1 x ZG, 2 x G; idem H.J Rietman l x F,
2 x G; idem A. Dijkstra l x ZG, l x G;
idem M. Boersbroek l x ZG, l x G;
idem M. Besselink l x ZG, l x G;
Groot zilver, midden zwart H. van
Heerde l x ZG, l x G; idem midden
blauw H. van Heerde l x G; Califor-
nian J. Klein Brinke l x G; Wener
blauw André Snellink l x F, l x ZG, G.
van de Heide 4 x ZG, l x G; idem wit
H.J. Rietman l x ZG, l xAkidem An-
dré Snellink 2 x F, l x ZG,fpG, Agnes
Wijnbergen 3 x ZG; Rode Nieuw Zee-
lander Harry Wesselink 2 x ZG; idem
Herman Gosselink l x ZG, 2 x G;
idem G. Lenselink 2 x ZG, 2 x G; idem
H. Rietman l x G; idem L^^>- Vorden
l x G; Papillen zwart J.W^Peutink l x
G; Rex geel M.G. Lijftogt l x G; idem
Castor M.G. Lijftogt 3 x ZG, l x G.

Kleine rassen
Klein Lotharinger mevr. R.A. Jansen-
Jörissen l x ZG, l x G; Hollander
zwart H.J. Rietman l x ZG; idem Jan
G. Derksen 2 x ZG, l x G; idem Theo
Jansen 3 x G; idem Gouwenaar T. Ze-
venhoeken l x G; Klein zilver midd-
konijn grijs G. Agelink l x ZG, 2 x G;
idem zwart Christian Berenpas l x G;
Rus T. Zevenhoeken l xE, l x G; idem
W.H. Arends l x F, l x ZG; Dwerg
Ned. hangoor zwart G. Meuleman 2 x
G; idem Kon. grijs M. Dekkers l x G;
idem wit M. Dekkers l x G; idem Isa-
bel André Snellink l x Zg; idem Mada-
gascar H.G. Sanderman l x ZG, l x G;
idem M. Dekkers l x G; idem Michel
Hoogland l x ZG; idem mevr. D. van
Heerde l x G; idem midd.-geel-marter
M. Dekkers l x G.
Kleur dwerg midd. blauw H.G. San-
derman l x ZG; idem Madagascar D.
Klein Geltink l x G; idem donk-sepia-
marter H.G. Sanderman 2 x ZG, l x G;
idem midd-Sepia-marter G. Meule-
man l x ZG; idem midd-geel-marter
D. Klein Geltink l x G.

Dash/Sorbo wint met 3-1
Zonder tot grootse daden te komen
hebben de dames van Dash/Sorbo za-
terdagmiddag in de sporthal 't Jebbink
een 3-1 overwinning behaald op Al-
terno uit Apeldoorn. Door dit resul-
taat heeft Dash de fraaie derde plaats
op de ranglijst in de tweede divisie
kunnen behouden.
Ondanks enkele foutieve opslagen
werd de eerste set vrij eenvoudig door
de thuisclub met 15-9 gewonnen. In
de tweede set leek Dash haar tegen-
standster onder de voet te gaan lopen
want binnen enkele minuten wees het
scorebord 6-0 aan. De time-out van
Alterno leek sukses te hebben want de
Apeldoornse dames met de kleine Er-
na van Brussel in de hoofdrol bogen de
achterstand in 8-8 om. Dash begreep
de 'waarschuwing' en kon via een sterk
blok toch nog met 15-11 de winst naar
zich toetrekken.
In de derde set leek het erop of Dash/
Sorbo al bij voorbaat van een 3-0 eind-
stand uitging, want er werd in deze set
zeer zwak gespeeld waarbij het opviel
dat Alterno uitstekend profiteerde van

de gaten in het achterveld van Dash.
Het werd een verdiende 10-15 zege
voor de Apeldoorners.

In de vierde set zag het er aanvankelijk
opnieuw donker uit voor de thuisclub.
Gelukkig voor Dash/Sorbo gelukte
het Wilma Rietman om via een aantal
krachtige opslagen een opgelopen 0-4

achterstand in een 6-4 voorsprong om
te zetten. Alterno wenste nog niet te
kapituleren en kwam via 13-12 nog
zeer dichtbij. Een prima service van
Elly Nijenhuis bezorgde Dash een 14-
12 voorsprong terwijl Gerrie Koren in
de slotminuten een paar maal uitste-
kend blokkeerde. De set ging met 15-
12 naar Dash/Sorbo.

ONTDEK ZELF
DE PURE KLANK VAN
KENWOODi

De nieuwe
serie Midi-sets van Kenwood:
M-31, M-51, M-71 en M-91. Vervaardigd volgens de
modernste methodieken en voorzien van talrijke technische
hoogstandjes. Met volledige afstandsbediening (M-71, M-91).
Keuze uit vele opties. Kenwood laat zich niet vergelijken.
Of het zou met de natuur moeten zijn.

Ontdek de pure klank van Kenwood bij:

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000

ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

KENWOOD
- ZUIVER ALS DE NATUUR -

'Nieuwjaars - Party'
Op zaterdagavond 2 januari presen-
teert de Stichting H AM-Party voor de
tweede keer een nieuwjaarshappe-
ning, de zogenoemde 'Nieuwjaars-
Party' wederom in zaal Schoenaker te
Kranenburg. Vorig jaar beleefden 450
bezoekers dit feest dat opviel door zijn
gezelligheid. Tevens was het de pre-
mière van de 'Wild Woman Tour' van
de Lochemse formatie Ides of May.
Voor de komende Nieuwjaars-Party
heeft de stichting wederom een attrak-
tief programma samengesteld. Begon-
nen wordt die avond met de Ameri-
kaanse zanger/gitarist Colin Scott, ge-
volgd door een uitbundig optreden
van de elf-mans formatie Easy Eddy
and his Sweet Lovers. Uiteraard op die
avond een gratis nieuwjaarsborrel met
oliebol!

Colin Scott
De Amerikaan Colin Scott (Scotty
voor insiders) mag beschouwd wor-
den als een oude rot in het vak. In zijn
studententijd bracht hij zijn eerste LP
uit. Daarna was hij als vaste artiest vijf
jaar lang verbonden aan 'Disneyland'.
Na die periode trok hij door Amerika,
Engeland en Nieuw-Zeeland. Als
voorprogramma toerde hij mee met
bands als The Beach Boys, King Crim-

son en de grote John Mayall. Het re-
pertoire van Colin Scott bestaat veelal
uit folkmuziek aangevuld met rock
and roll hits. Daarbij begeleidt hij
zichzelf op akoestische gitaar. Deze
twaalfsnarige gitaar is handgemaakt.
Naast de optredens wordt hij veel ge-
vraagd voor het inspreken van radio en
televisiereklames.

Easy Eddy and his
Sweet Lovers
Deze elf-mans formatie, inklusief
twee mafioso, stond in de zomer van
vorig jaar voor het eerst (als gelegen-
heidsband) op het podium. Eén van
die eerste optredens was tijdens het
'Erbarmenfestival' in Varsseveld al-
waar zij met hun originele act en hun
perfekt vertolkte covers het hoogteunt
van dit bijzondere festival vormden.
De gehanteerde formule bleek sukses-
vol en de vraag naar optredens steeg
alras. Inmiddels vormen zij een gere-
nommeerde band met optredens die
staan als een dijk.
Show, sfeer en lekkere muziek vor-
men de ingrediënten van Easy Eddy
and his Sweet Lovers. Het repertoire
bestaat uit covers uit de jaren '60 en
'70, van funk, rock and roll tot ballades
en soul. Dit alles keurig in pak!
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BURGEMEESTER VUNDERINK BIJ DE OPENING DRUKKERIJ WEEVERS:

'Gebouw goed ingepast
in het landschap'
Door de nieuwe Miller tweekleurenpers in de nieuwe drukkerij van de heer Wee-
vers donderdagmiddag in gebruik te stellen, verrichtte burgemeester Maarten Vun-
derink van Vorden zo'n beetje de laatste officiële handeling gedurende /jjn dertien
jaar durende ambtsperiode in het dorp van de acht kastelen. Tijdens de verschillen-
de toespraken werd de benoeming van de heer Vunderink tot burgemeester in het
Twentse Borne een paar maal ter sprake gebracht.
Tijdens zijn speech benadrukte de heer Vunderink dat de werkgelegenheid en de
kontinuïleit daarvan het Vordense gemeentebestuur zeer na aan het hart ligt.
"Deze nieuwe drukkerij heeft de ontplooiingsmogelijkheden van uw bedrijf ver-
groot en daar zijn we blij mee", zo sprak de heer Vunderink tot de familie Weevers.
"Over de totstandkoming van dit gebouw zyn heel wat diskussies gevoerd. De vol-
tallige raad stemde niet met deze nieuwbouw in. Toch bespeur je dat er binnen het
gemeentebestuur meer en meer gedacht wordt in de richting van de ekonomische
belangen. Het belang van de werkgelegenheid hebben we uiteindelijk zwaarder la-
ten wegen dan de belangen van enkele buurtbewoners, die vinden dat hun uitzicht
ontnomen is. Ik denk, nu het gebouw gereed is, dat degenen die er omheen wonen
wel zullen zeggen 'het valt allemaal wel mee'. Het is niet 'massaal', het gebouw is
veel minder dominant dan verwacht was. Het is zelfs goed in het landschap inge-
past", aldus de heer Vunderink.

Bij de inbedrijfstelling van de twee-
kleurenpers had de heer Vunderink
zijn ogen blijkbaar goed de kost gege-
ven. "Ik heb gekonstatee^fcdat er em-
ballages voor luierinleggJHFan de Sor-
bo worden gedrukt. Om twee redenen
mooi. In de eerste plaats de gezamen-
lijke ekonomische bedrijvigheid van
deze twee Vordense bedrijven en bo-
vendien hangen luiers saA|n met de
ontwikkeling van de bUPking. Be-
langrijk in het kader van de vergrij-
zing", aldus de heer Vunderink, die na-
mens het gemeentebestuur de toezeg-
ging deed de volle medewerking te
zullen verlenen bij het huisvesten van
werknemers die in Vorden hun boter-
ham verdienen.

Officiële opening
De officiële opening werd donderdag-
middag verricht door mevr. L. Wol-
ters-Schuppers (die samen met haar
man de drukkerij in 1965 aan de heer
Weevers overdeed) en door Gerhard
Weevers jr. Deze opening geschiedde
middels het doorknippen van het lint.
In de hal van het nieuwe pand ging
mevr. Wolters nog even terug in de
tijd. Naar 1936 toen zij met haar man
het initiatief namen om aan de Nieuw-
stad een drukkerij te beginnen. "Zie
dat maar als het symbool uit het verle-
den dat ik nu hier ben. Gerhard is dan
het symbool van de toekomst", aldus
mevr. Wolters.

Mevr. Wolters roemde de vriendschap
van de familie Weevérs. "Indien nodig
staat u altijd klaar om iemand te hel-
pen. Ook felicitaties aan de medewer-
kers. De sfeer binnen het bedrijf is
goed. U hebt een goede werkgever en
bedenk maar: een goede leiding is al-
les waard", aldus besloot mevr. Wol-
ters haar toespraak.

Kado personeel
De heer E. Stokkink voerde het woord
namens het personeel. "We dachten
eerst bij onszelf: wat moeten wij als
personeel nu aanbieden. Een 'oude'
machine of een boekwerk? In overleg
met de heer Weevers hebben we toen
besloten een bijdrage te leveren voor
het glas-in-lood-raam in de direktieka-
mer", aldus de heer Stokkink bij de
overhandiging van de cheque. Tevens
kreeg de familie Weevers een foto-al-
bum overhandigd over het heden en
verleden van het bedrijf.

Inzet gemeentebestuur
Direkteur L.G. Weevers roemde in
zijn toespraak de verdienste die de
heer Vunderink gehad heeft bij de tot-
standkoming van de nieuwe drukkerij.
"Jammer dat u weggaat, want ik had
juist het gevoel dat de plaatselijke
overheid en het bedrijfsleven steeds
dichter bij elkaar kwamen". Hij over-

handigde burgemeester Vunderink
een boek over de geschiedenis van
Gelderland. "In Overijssel kunt u daar
nog eens rustig in lezen", aldus de heer
Weevers.

Gebouw
De heer Weevers bedankte vervolgens
de architekt, de heer Heijink. "We heb-
ben prettig samengewerkt. We hebben
er veel over gesproken hoe het ge-
bouw er uit moest zien. Een drukkerij
is nl. geen fabriek. In dit pand moeten
vakmensen zich volledig kunnen uit-
leven", aldus de heer Weevers die de
hoofdaannemer en de onderaanne-
mers tevens dank bracht voor de sa-
menwerking. Speciaal de firma Dek-
ker voor de enorme 'elektrische klus'.

Verder bracht hij dank aan mevr. Wol-
ters-Schuppers. Hij omschreef haar als
een nuchtere zakenvrouw. Over zijn
eigen vrouw zei hij: 'Zonder haar had
ik het niet gered. Veel steun van haar
ondervonden. Trouwens de hele fami-
lie staat klaar wanneer er een order op
tijd afgeleverd moet worden".

Ook dochter Ans en haar echtgenote
Tonny Overbeek, die het filiaal Wevo-
druk in Zutphen beheren, werden in
het dankwoord betrokken.

Het personeel
De heer Weevers dankte vervolgens
het personeel voor het geweldige ka-
do. "Dit zeer waardevolle geschenk is
tot stand gekomen in onderling over-
leg. Dat dit altijd bij mij voorop staat, is
bij jullie bekend. Ik waardeer dit zeer.
Ook namens mijn vrouw en kinderen
hartelijk dank".

"Laten wij hopen dat wij samen nog
lang mogen genieten van deze prachti-
ge werkruimte en dat, ondanks de vak-
bondsbemoeienis van Druk en Papier
de fijne verstandhouding niet ver-
stoord zal worden. Dit vooral nu de
CKO-leden onder druk gezet worden.
Laten wij blijven overleggen wat de
mogelijkheden zijn, vooral wat de
ATV betreft", aldus de heer Weevers.
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Vijfduizend gulden voor
De Wehme
De afgelopen maanden heeft de heer
Weevers nogal wat pogingen in het
werk gesteld om te trachten naast de
nieuwe drukkerij een hertenkamp te
realiseren. Om precies te zijn aan de
kant van het bejaardencentrum De
Wehme Toestemming voor het aan-
leggen van een dergelijk hertenkamp
kreeg hij echter niet .
In zijn toespraak zei de heer Weevers
donderdagmiddag hier het volgende
over: "De Vereniging tot Bescherming
van Natuurmonumenten houdt blijk-
baar niet van dieren. Aan het herten-
kamp zou iedere Vordenaar wat gehad
hebben. Dan doe ik het maar op een
andere manier en bied ik het bejaar-
dencentrum De Wehme een bedrag
van vijfduizend gulden aan voor de
aanschaf van een volière. Tegen een
volière kan Natuurmonumenten toch
niet zijn", aldus de heer Weevers.
Een geschenk dat maar al te graag na-
mens De Wehme door voorzitter Van
Vuurst in ontvangst werd genomen.
"Ik ben blij dat u zoveel aandacht heeft
voor de ouderen onder ons. Vooral
omdat er jammer genoeg nogal wat
bezuinigd moet worden. Uw nieuwe
gebouw is bijzonder mooi geworden,
het past precies in het geheel", aldus
de heer Van Vuurst.

Plaats verdiend
Voorzitter Wim Polman sprak namens
de Vordense Ondernemersvereniging.
"Wat u nu met de ingebruikneming
van dit pand afsluit, is het resultaat ge-
weest van vele inspanningen. U hebt
uw plaats binnen de ondernemersve-
reniging duidelijk verdiend en ik hoop
dat u nog lang lid zult blijven van onze
vereniging.

Kollega werkgevers
De heer Loor uit Varsseveld, voorzit-
ter van het distrikt Doetinchem/Win-
terswijk van de KVGO (Koninklijke
Vereniging van Grafische Onderne-
mers) belichtte de vele funkties die de
heer Weevers in het 'grafische' be-
kleedt. "Wij hebben bijzonder veel
waardering voor de mens Gerrit Wee-
vers. Altijd een kollegiale opstelling.
Jij bent ook aktief in de grafische ma-
chinehandel. Gerrit Weevers heeft ve-
le startende ondernemers aan machi-
nes geholpen (hij verdiende daar na-
tuurlijk wel mee, zo grapte de heer
Loor) maar hij verstrekte deze onder-
nemers ook belangeloos vele waarde-
volle adviezen", aldus de heer Loor.
Samen met de heer Schillemans, voor-
zitter van het distrikt Apeldoorn/Zut-

phen overhandigde hij namens de af-
delingen een litho in acht kleuren.
"Wij hebben de vrijheid genomen om
boven het budget uit te komen, maar
ik heb gelukkig sponsors kunnen vin-
den", zo zei de heer Loor tot 'penning-
meester' Weevers. (De heer Weevers
is nl. penningmeester van het distrikt
Doetinchem/Winterswijk).

Vriend
De heer Hondorp, een jeugdvriend
van de familie Weevers, feliciteerde
zijn vriend met de 'ultra moderne
drukkerië'. Hij ging uitgebreid in op de
Achterhoekse tijd van de heer Wee-
vers in Aalten. Een plaats die Hondorp
aanduidde als het 'Jeruzalem van de
Achterhoek'.
"Daar heeft Gerrit Weevers ook leren
wichelroede lopen". Hij vond dat de
woorden gemoedelijk en gasvrij zeer
zeker van toepassing zijn op Gerrit en
Anneke Weevers. Hij bood een aqua-
rel van de Nederlands Hervormde
kerk van Aalten aan.

Naaste buurman
De heer Jac. H. de Jong voerde het
woord als 'naaste buurman'. "Wij heb-
ben het bedrijf zien groeien en wij rol-
den hier vanmiddag de receptie als het
ware binnen".
Ook hij sprak de wens uit dat de buurt
achteraf toch wat toleranter zal zijn.
"Vorden is zo langzamerhand een eko-
nomisch dorp aan het worden en wat
is een gemeente wanneer er geen on-
dernemers zouden zijn!"
"Waardering voor wat u tot stand hebt
gebracht", aldus de 'buurman'.

Funktie Contact belangrijk
Burgemeester Ordelman uit Ruurlo
roemde de sociale funktie die week-
bladen als 'Contact' hebben. "Wie kie-
ken bie ons in Reurle altied met be-
langstelling uut naor donderdag, wan-
neer het Contact in de busse ligt", al-
dus de heer Ordelman, die duidelijk
blijk gaf een aardig mondje dialekt te
kunnen spreken. De heer Ordelman
wees tevens op het feit dat de heer
Weevers ook in Ruurlo voor diverse
andere belangrijke dingen op de bres
staat. Hij bood een kruik aan en be-
sloot zijn toespraak met de woorden:
"Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als
kastelen. Deze lijfspreuk wil ik u mee-
geven", aldus de heer Ordelman.
Henk Weevers, sprekende namens de
broers en zus, zei het kort en bondig:
"Gerrit heeft van een dubbeltje een
kwartje gemaakt. Hij heeft hard ge-
werkt zonder kapsones".

Feestavond in het nieuwe
bedrijfspand
Donderdagavond was er in de nieuwe
drukkerij een feestavond voor mede-
werkers, familie, vrienden en andere
genodigden.
Een bijzonder gezellig feest, waarbij
het aan het hapje en drankje niet ont-
brak. Met het woord 'hapje' zouden
wij het uitgebreide buffet van hotel
Bakker echter geweld aandoen, want
het was 'uit de kunst'.
Alvorens het gezelschap de inwendige
mens 'aansprak' kon genoten worden
van allereerst het Vordens Mannen-
koor. Onder leiding van Bert Nijhoff
werd een mini-concert gegeven met
onder meer het fantastische nummer
'Ritter's Abschied'.
De Vord ^nse muziekvereniging Con-
cordia kwam deze avond eveneens
haar opwachting maken. Voorzitter
Wim Barink legde nog een 'link' naar
vroeger. De drukkerij en Concordia
hebben in het verleden altijd een nau-
we band gehad. De vorige eigenaar de
heer D. Wolters was nl. jarenlang diri-
gent van Concordia. "Ik moet zeggen
het gebouw hier leent zich uitstekend
voor muziek. Een prima akoestiek",
aldus de heer Barink, die namens Con-
cordia een prachtig versierde 35 jaar
oude klarinet aanbood.

DinkelMÊider Musikanten
Het programma gedurende het verde-
re deel van de avond werd verzorgd
door de 'Dinkellander Musikanten',
die een driedelig repertoir brachten
van de Ej^nder, via Tirolermuziek
tot en mHPiuziek in de showsfeer.

Receptie/open huis
Vrijdag- en zaterdag had de direktie
van Drukkerij Weevers het nieuwe
pand voor bezichtiging opengesteld.
Vele honderden belangstellenden
kwamen een kijkje nemen en kregen
een prachtige Achtkastelenkalender
en een folder over het bedrijf aangebo-
den.

/. Voorzijde pand met vijver, aangeboden
door architekt en aannemers.

2. Mevr. Wolters-Schuppers overhandigt de
schaar aan de heer Gerhard Weevers j r.

3. Mevr. Wolters-Schuppers houdt haar toe-
spraak.

4. Overhandiging cadeau collega drukkers en
K.V.G.O.

5. Aanbieding cheque f 5000,- aan bestuur
bejaardencentrum 'De Wehme'.

6. Voorzitter van de pers.ver. dhr. E. Stokkink
biedt dhr. Weevers het cadeau aan.

7. Dhr. Weevers onthult het gebrandschilder-
de glas in lood-raam.

8. Burg. Mr. M. Vunderink stelt de nieuwe
Miller 2-kleurenpers in werking.
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Vanaf zaterdag 19 december t/m
zaterdag 2 januari 1988, kiest u bij uw
meubelen, GRATIS zo'n gulle
decemberverrassing uit.

EN DAAR ZIT VEEL HEERLIJKS IN:
fijne bonbons, geurige koffie, goede wijn en allerlei
andere smakelijke surprises. Een feestelijke
eindejaars-geste, van Lubbers, voor u!

Kom nu kijken en genieten van onze
meubelpresentatie in het teken van de feestdagen. In
alle stijlen, vanaf het jonge moderne wit tot het meest
sfeervolle romantisch.

Raadhuisstraat 45
Hengelo Gld.
tel.: 05753-1286/1217
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SPORTNIEUWS

WWNA - sv Ratti 0-3
De laatste wedstrijd voor de winter-
stop leverde voor Ratti weinig proble-
men op. Ondanks het feit dat aanvoer-
der Harm Welleweerd, voorstopper
Martin Dijkman en rechterspits Pascal
Klootwijk niet aanwezig waren en bo-
vendien Percey Lash nog herstellende
is van een blessure maar wel mee-
speelde, won Ratti de wedstrijd vrij
overtuigend met 0-3. Hiermee breid-
den de Kranenburgers de voorsprong
op opponent Beekbergen uit tot 3 pun-
ten. Met 20 punten uit 12 wedstrijden
is Ratti nu fiere leider in de 2e klasse A.
Ratti begon uitermate sterk en kreër-
de enkele goede kansen. Een voorzet
van Han Teilegen werd niet goed ver-
werkt door de WWNA-doelman zo-
dat de op de juiste plaats staande Dick
Smit Ratti op een 0-1 voorsprong wist
te brengen. WWNA had weinig in te
brengen en Ratti-doelman Johan Ver-
stege had een makkelijke middag.
Na rust volgde voor Ratti weer een vrij
sterk eerste kwartier. Door doelpun-

ten van Han Tellegen en Peter Immink
(penalty) werd de eindstand op 0-3 be-
paald. Een kwartier voor tijd werd Per-
cey Lash gewisseld voor Wim Lichten-
berg.
Na de winterstop zal Ratti zaterdag 9
januari thuis oefenen tegen DZC 3 uit
Doetinchem.

Uitslagen w Vorden
Baakse Boys 2-Vorden 31-3; Vorden
5-Keijenborgse Boys 5 3-0; Vorden 6-
SHE 6 1-5; SHE 5-Vorden 7 1-3.

Oefenprogramma zondag 27 december
Vorden l-Witkampers 1; Vorden 2-
Witkampers 2.

Overwinning Vorden '64
De laatste waterpolokompetitiewed-
strijd van dit jaar van de heren werd ge-
speeld tegen het tweede team van
Brummen. Vorden nam de leiding
door een doelpunt van Marck Karmig-
gelt waarna Brummen direkt tegen
scoorde l -1. Door doelpunten van Ar-
jan Mengerink, Marck Karmiggelt en
Han Berenpas liep Vorden uit naar een
4-1 voorsprong. Brummen maakte er
4-2 van gevolgd door een doelpunt

van Arjan Mengerink in de tweede pe-
riode. Brummen wist Vorden dicht te
naderen en tot 5-4 te komen maar
door doelpunten van wederom Arjan
Mengerink en Marck Karmiggelt (2 x)
werd het 8-4.

Vorden wist de voorsprong nog verder
uit te bouwen via Marck Karmiggelt
tot 10-4 waarna Brummen driemaal
scoorde en daarmee de stand op 10-7
bracht. In de laatste periode werd nog
tweemaal gescoord nl. door Arjan
Mengerink en Harold Kolkman zodat
de wedstrijd verdiend met 12-7 werd
gewonnen.

Dames Vorden '64 zegevieren
De dames van Vorden '64 traden aan
tegen het tweede van de Hekey. In een
bijzonder sportieve wedstrijd waarin
weinig overtredingen werden begaan,
ging het aanvankelijk gelijk tegen el-
kaar op. Over en weer werden kansen
gemist maar uiteindelijk wist Vorden
door Hermien Tiessink op 0-1 te ko-
men. De Hekey was daarna aan de
beurt en scoorde tweemaal zodat Vor-
den tegen een achterstand aankeek.
Hermien Kamerling bracht de ploe-
gen op gelijke hoogte door een fraai af-

standsschot. Hekey scoorde 3-2 en
Marian Pardijs zorgde voor 3-3. De
derde periode bracht de beslissing.
Vorden '64 liep uit naar een 3-7 voor-
sprong door doelpunten van Hermien
Tiessink (2 x), Diseré Westerveld en
Marian Pardijs. De laatste periode
scoorde Vorden 3-8 en de Hekey be-
paalde de eindstand door nog twee
treffers te scoren op 5-8.

Velocitas verliest met 6-1
Ondanks het feit dat tegen koploper
D.H.Trans een 6-1 nederlaag werd ge-
leden, kan Velocitas terugzien op een
goed gespeelde wedstrijd. De Vorde-
naren namen via een doelpunt van
Bennie Wentink een 1-0 voorsprong.
R. Golstein en R. Kornegoor verzuim-

den deze voorsprong te vergroten.
D.H.Trans scoorde wel 1-1.
In de tweede helft sprongen de Vorde-
naren opnieuw slordig met de kansen
om. D.H.Trans deed dat beter en zorg-
de na de thee voor een 6-1, zij het ge-
flatteerde, eindstand.

Velocitas - Direkt II4-2
In de thuiswedstrijd tegen Direkt II
speelde Velocitas een goede wedstrijd.
Bij de rust was de stand 2-0 dankzij
doelpunten van J. Schröer en F. Ba-
rendsen. Nadat in de tweede helft de
bezoekers de stand tot 2-1 hadden
verkleind, scoorde Schröer uit een
pass van Barendsen 3-1. Even later
werd het 3-2. Bennie Wentink maakte
aan de spanning een einde door een

verre uittrap van Bekker met het
hoofd te verzilveren 4-2.
Velocitas II verloor resp. met 7-1 van
D.H.Trans II en met 8-0 van Flash 2.

Uitslagen biljarten
Donderdag 10 december:
Ons Genoegen II — Kranenburg I
36-35
Donderdag 10 december:
Kranenburg III - V.O.P. II
30-30
Dinsdag 8 december:
Kranenburg IV — Zwarte Schaar II
21-40
Woensdag 9 december:
Ons Genoegen IV — Kranenburg III
24-40

VUURWERK VUURWERK
Boetiek 'Kerkepad'

Dorpsstraat 8 - VORDEN - Tel. 1921

VERKOOP OP:
woensdag 30 december en

donderdag 31 december
vanaf 9.00 uur ,_-

aan personen vanaf 16 jaar. • )|(

Zeer scherpe prijzen en
leuke aanbiedingen. *

Regelink's Schildersbedrijf Hengelo Gld.
wenst u allen, ook namens hun medewerkers

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Nagekomen familiebericht:

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor wat
zij voor ons is geweest, geven wij U kennis dat na een
langdurig ziekbed is overleden onze lieve schoonzus-
ter en tante

Gerda Disbergen

op de leeftijd van 82 jaar.

"De Heer /s mijn Herder."

Hengelo (Gld.)
Alberton Z.A.
Steenderen

: A.G. Disbergen-Besselink
: W. Disbergen-Jansen
: H. Niessink

neven en nichten

Vorden, 23 december 1987
Bejaardencentrum 'De Wehme'

De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 28
december a.s. om 11.00 uur in de Hervormde Remi-
giuskerk te Hengelo (Gld.), waarna de begrafenis zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aldaar.
Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden hierbij uitgenodigd.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
'Ons Huis', Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.)

WAARDEBON
Bij aanmelding voor 1 januari 1988
1 GRATIS RIJLES

aangeboden door

AUTORIJSCHOOL HORSTMAN
De Eendracht 3-7251 GA VORDEN
Telefoon 05752-1012

le en 2e Kerstdag:
's middags geopend

2e Kerstdag JAAR MISS 1987

aanvang 15.00 uur

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

l
l

Nog n^ voor de feestdagen hebben wij
t voor elkaar gekregen...

NU OOK IN VORDEN VERKRIJGBAAR:

COMPACT-DISC'S
U kunt keuze maken uit

modern, klassiek en popmuziek



30 en 31 december
Pakketten SIER-, KNAL-

en KINDERVUURWERK

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

BazarSUETERS
Dorpsstraat 15, Vorden, tel. 3566

CAFE-BAR

VRIJDAG 1 JANUARI

GESLOTEN

OUDEJAARSNACHT zijn wij voor de vaste
clientèle, vrienden en bekenden geopend van

01.00 - 05.00 uur

- gereduceerde konsumptieprijzen
- m.m.v. gitarist 'DANKO'

RUILVERKAVELING

HENGELO-ZELHEM

Hengelosestraat 26b

7256 AC Keyenborg
Tel. 05753-3617

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem maakt hierbij bekend dat
in 1988 éénmaal per maand spreekuur zal wor-
den gehouden en wel op de 2* vrijdag van de
maand van 09.00 uur - 11.00 uur.

De Landinrichtingscommissie,

J.G.A. Hilderink,
plv. voorzitter

LJ.S. Reinders,
secretaris

Voor de Kerst:
Heerlijke Kerststol

Fijne Boteramandelkrans

Lekkere Kransjes

van de Echte Bakker

die alles zelf bakt.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

LMB VORDEN B.V.

SELZ Silo's van hout

Niet duur

wel duurzaam.

Reeds velen door ons geplaatst.

Wilt u er meer van weten?

Bel 05752-3163

Industrieweg 13

Kerstdiner
vanaf f 37,50 p.p.
Ook a la carte eten

is mogelijk.

Wij zyn beide Kerstdagen geopend, terwijl onze
afhaalservice ook is geopend.

Tevens wensen wij u prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1988.

Chinees restaurant
TAO SING
Dorpsstraat 28 - VORDEN - Telefoon 1905

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nodfejie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen. ^^
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stB^ houden:
krijgt u er nog een hele îooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodea

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder de/elfde direkt ie :
Restaurant-Qri l l „De Rotonde",
Kerkst raat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

•»

Bekend om / i j n u i t s tekende keuken .
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Woensdag de 30e

en donderdag Oudjaar
bakken onze koks

weer fantastische,

lekkere, verse,

warme

oliebollen ^
en

appelbeignets!
U kunt natuurlijk ook even bestellen.

Restaurant-Grill

Vorden-tel. 1519

Voor theorie- (computer) en
praktijkles

naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW - TOYOTA - SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

u W0rdt óók schoon
in een oude teil

Toch geven mensen van deze tijd de

voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
f m 7251

fons Jansen ™
erkend gas- en water-technisch

installateur — Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwe-'. - onderhoud van gastoestellen

De kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de sfeer
met:

Die onovertroffen kerststallen
goed gevuld en met zuivere amandelspijs.

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

't winkeltje in vers brood en banket

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

de wegwijzer
wijst u letterlijk de weg

naar uitkeringsmogelijkheden,

subsidies e.d.

Bereikbaar van maandag tot vrijdag

tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld

rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

24 december: na 18.00 uur

gesloten

25 december: gesloten

31 december: na plm. 18.00 uur

gesloten

1 januari: na 17.00 uur geopend

Prettige feestdagen en

een voorspoedig 1988

Café Uenk
Nieuwstad 13 — Vorden

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

Late Bottled Vintage Van Zeilers

Natafelen met een voortreffelijk

glas. Dat wordt pas volop

genieten!

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete

aanleg van al

uw electrische

installaties

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

NU WORDT HET
FEESTELIJKER DAN OOIT

,^DOMYAGO

COGNAC
RIGAUDVS.

Een cognac met
een Grand-Fine
karakter.
Geniet er in alle
rust van

FLORYN
VOLKORENWIIN

Daar verras je de
meest verwende
borrelkenner
nog mee. Fijn om
te geven, fijn om
te krijgen.
Ook in geschenk-
verpakking.

VEUVEDEMEDTS,
brut en demi-sec

CHABLIS1985

SM
Burg. Galleestraat 12-7251 EB Vorden

Telefoon 05752- 1391

Appellation
Chahlis contrölee
iMise au Domaine
Pascal Houchard.
Ontdek /.elf
waarom juist deze
wijn hij kenners
favoriet is.

J 24,75
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