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In memoriam
Willy Wolbert

Tweede kerstdag ontvingen wij het
droeve bericht van het overlijden van
onze korrespondent de heer Willy
Wolbert. In Vorden en vooral de buurt-
schappen verzorgde Willy Wolbert ruim
35 jaar voor de verslagen voor het
weekblad Contact. Op zeer prettige
wijze hebben wij met Willy samenge-
werkt, als er een verslag gemaakt moest
worden, dan was het vaak: "bel Willy
maar even", en het kwam voor elkaar.
De mensen belden Willy vaak op de
gekste tijden om toch maar iets in de
kranten te krijgen, het was hem nooit te
veel. Hij stelde zich altijd zeer neutraal
op voor alle richtingen en partijen, hij
was een goed schrijver.

Wij zullen hem dan ook noode missen,
zijn vrouw en kinderen wensen wij veel
sterkte toe in dit zo zware verlies.
Dat hij ruste in vrede.

De redactie
L. G. Weevers

Gemeente Vorden
Nieuwjaarsontmoeting

Op 4 januari 1982, 's avonds van acht tot half tien, geeft het gemeentebe-
stuur van Vorden gelegenheid elkaar te ontmoeten in de boerderij bij het
kasteel/raadhuis.

Iedereen is van harte welkom.

nodig geweest zou zijn als er pakken
gekomen waren met het opschrift:
herenjassen, of costuums, of dames-
bovenkleding, of ondergoed en op elk
stuk door de gever de maat was aange-
geven. Die weet toch wat hij schenkt.
Hetzelfde geldt voor kinderkleding. Kerstfeest
Meisjesbovenkleding 7-10 jaar
bijvoorbeeld, babygoed 0-'/2 jaar, 3 tot plattelandSVTOUWen
l jaar enz. enz.

kunnen leven zonder verder iets te doen.
Op de vraag of hier in Vorden
mogelijkheden zijn om verder te werken
tegen de kernbewapening werd positief
gereageerd.

Werd u al eens geholpen?
Als meisje van 14 kwam ik in 1945,
terug in een verwoest Arnhem. Ons
huisraad was tijdens de evacuatie als
"Liesbesgabe" naar Duitsland ge-
stuurd; de ravage was overal en niet te
overzien. Toen kwam de HARK (Hulp
Aktie Rode Kruis). Uit binnen- en
buitenland kwamen kleren en meubels,
ook voedsel. We waren daar blij mee, al
was de teleurstelling vaak even groot als
de hilariteit om de overbodige en de
onbruikbare goederen. Wat heb je aan
kanten kleedjes als je geen tafel of stoel
bezit? Wat doe je met een paar gebreide
reuzesokken? Waartoe die ooit gediend
moeten hebben is onbekend, waar-
schijnlijk voor lieslaarzen van een
enorme vent. Enfin we haalden ze uit en
breiden ei slipovers van.

Daar heb je dan zoiets. Door andere
gewoonten en behoeften weet je niet
precies wat de ander nodig heeft.
Breiwol is dan ook een erg gewild
artikel. Dus dames kijk uw wolmand
nog even na en doe alle resten bij elkaar
in een stevige zak (let u er op dat er geen
mot in zit?). Sluit de zak goed met
plakband of een touwtje en zet er
duidelijk op: wol, wool, wolle, laine.
Voor u als gever is het een kleine moeite,
voor de uitdeler op een centraalpost een
ramp als hij voor een berg goederen
staat zonder te weten wat er is, laat
staan welke maten. Bij de watersnood-
ramp in 1953 werkte ik in zo'n centraal-
depót. Balen kleding werden
aangevoerd. Stel u voor: een pak van
2m3 met als enige vermelding "kleding"
Alles moest gesorteerd. Wat een
monnikenwerk en dat terwijl het niet

Betaling abonnementsgeld
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de leden van de
Nederlandse Nieuwsbladpers, waartoe ook Contact behoort,
toestemming verleend de abonnementsprijs te verhogen.
Het abonnementsgeld word nu f 34,00 (inkl. 4% BTW) als u voor
1 januari 1982 betaalt. Betaalt u na 1 januari (ook girobetalers)
dan moeten wij u f 4,- administratiekosten in rekening brengen.
U kunt dus f 4,- verdienen als u vóór 1 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63,19.245;
postgiro nr. 1.20.58.67 ten name van Drukkerij Weevers BV, Vor-
den.

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

En dan schoenen en laarzen. Plak er een
pleister op met de maat. Alstublieft,
alstublieft bind ze per paar stevig aan
elkaar vast. In Zeeland moesten we 10
ton, ja werkelijk tien ton, schoenen uit-
zoeken die grotendeels los van elkaar
waren. En ondertussen stonden de
slachtoffers met doornatte voeten in de
ijzige kou. Verder zijn lappen stof er
"in". Maar doet u er wel een klosje
garen, biaisband in de goede kleur,
knopen of een rits bij. Vouw die extra's
in de lap en naai de open kanten dicht
met grote steken rijggaren. Als u het
heel mooi wilt doen naai er dan een
bandje of lapje op met de maat van de
lap (toe mensen het kan nog net in de
uitverkoop).

Maakt u een pakje levensmiddelen klaar
voor s*k gezin? Gaat daar ook zeep in
of ieu^pders wat sterk ruikt? Doe dat
dan apart in een stukje aluminiumfolie.
Thee met een zeepsmaak of haverrrout-
pap met \vorstgeur is niet zo lekker. Met
deze tips - en u kunt er zelf nog wel meer
bedenken - wordt u beslist een GOEDE

H. de Klerck-Stegeman
Maandagweg 2,

725 1 MT Vorden
05753-7304.

21 november-reünie
In het Dorpscentrum kwamen op 8
december ongeveer 30 van de 60 Vor-
dense deelnemers aan de anti-kern-
wapendemonstratie in Amsterdam bij
elkaar om na te praten. Er waren
mensen bij die toch wel een beetje angst
in het hart naar Amsterdam waren
getogen, maar die zich al gauw in de
groep voelden opgenomen. Tijdens de
demonstratie hebben zij een zeer
positief gevoel gekregen door een besef
van saamhorigheid. Alle aanwezigen
waren het erover eens dat de geslaagde
demonstratie van 21 november niet
betekent dat we nu maar rustig door

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Sneeuwruimen op trottoirs.
2. Verleende bouwvergunningen.
3. Het afsteken van vuurwerk.

ad 1. Sneeuwruimen op trottoirs.
In het begin van deze winter is er alweer
heel wat sneeuw gevallen. Wellicht staat
ons ook nog heel wat te wachten.
Gelukkig wordt door veel inwoners de
sneeuw regelmatig van de trottoirs voor
hun panden verwijderd. Een goede
begaanbaarheid van de trottoirs is voor
veel mensen van groot belang, met name
voor bejaarden. Derhalve verzoeken wij
u om de trottoirs ook dit seizoen weer
sneeuw- en ijsvrij te houden. Voor
diegenen die hiervoor een klein duwtje
in de goede richting nodig hebben
wijzen wij op artikel 148 van de
Algemene Politieverordening, waarin
het sneeuwruimen verplicht gesteld
wordt. Eveneens is het bestrijden van
gladheid door ijsvorming verplicht.
U wordt verzocht de sneeuw achter het
trottoir of naar de tuin te verwijderen.

ad 2. Verleende bouwvergunningen.
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.

Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor
nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.

Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift binnen 30 dagen na de datum van
publikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer G. J. Hulshof,
Zutphenseweg 96 te Vorden, voor het
vergroten van een hooi- en wagenloods
en een veestal aldaar.

2. Aan de heer C. Bongers, Zutphense-
weg 125 te Vorden, voor het bouwen

. van een opslagloods aldaar.

3. Aan de heer H. Ar f man, Schutte-
straat 13 te Vorden, voor het bouwen
van een veldschuur aldaar.

4. Aan de heer J. Uilenreef, Kostedeweg
9 te Vorden voor het bouwen van een
landbouwmachineloods aldaar.

5. Aan de heer T. Duistermaat, Dr. C.
Lulofsweg 22 te Vorden, voor het
bouwen van een berging.

ad 3. Het afsteken van vuurwerk.
Tegen het einde van dit jaar en in het
prille begin van 1982 zal het nodige
vuurwerk weer de lucht ingaan. Zoals
algemeen bekend mag worden
verondersteld is het afsteken van
vuurwerk niet zonder de nodige risico's.
Iedereen die gedurende de jaarwisseling
vuurwerk gaat afsteken wordt er met
klem op gewezen de nodige voorzichtig-
heid in acht te nemen. Met name
vuurwerk in handen van kinderen kan
soms noodlottige gevolgen hebben.
Geadviseerd wordt om kinderen nooit
alleen vuurwerk af te laten steken, doch
altijd onder begeleiding van een
volwassene die zijn verantwoordelijk-
heden kent.

Ook de huisdieren lopen gedurende de
laatste dagen van het jaar grote risico's.
Het komt helaas maar al te vaak voor
dat deze dieren door vuurwerk
getroffen worden. Het verdient
aanbeveling deze dieren de laatste dagen
voor de jaarwisseling binnen te houden,
eveneens gedurende de eerste dagen van
het jaar. Dieren die van vuurwerk
schrikken slaan vaak op de vlucht, gaan
zwerven, of komen tengevolge van hun
onverwachte reacties om in het verkeer.

Houdt u met het afsteken van vuurwerk
hiermee rekening, zodat mens en dier
geen kind van de rekening worden!!!

Nadat de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen dinsdagmiddag 22 december j.l. met
bejaarden en alleenstaanden het kerstfeest
had gevierd, werd woensdagavond voor ei-
gen leden de kerstviering gehouden.
Hoogtepunt van deze avond was het optre-
den van de Gebroeders Eykelkamp. De da-
mes in de zaal genoten van de vele kerstlie-
deren die zijn ten gehore brachten. Een
kerstverhaal werd verteld door mevr. T.G.
Ridderhof-Meesters, ook werden er enkele
gedichten voorgedragen door Mevr. A.
Groot Nuelend-Rossel.
Het was een fijne avond
In 1982 zijn de eerstvolgende bijeenkom-
sten:
7 jan. Koifiemiddag
20 jan. Jaarvergadering

Onderlinge volleybal-
competii'e
In de sporthal werd^B^n volleybal-
competitie gehouden /^Be zaal was
bomvol en er werd goed volleybal
gespeeld. Er werden 22 wedstrijden
gespeeld, er deden 10 plagen mee. Als
scheidsrechters fungeer» leden van de
volleybalvereniging Da
Winnaar poule A: Onwrwijzers Hoge,
2e Rijkspolitie. Poule B: 1.
gemeentesecretarie, 2. leraren
landbouw- en huishoudschool.
Finale: Hoge - gemeentesecretarie 2-0
voordeel onderwijzers Het Hoge.
Uitslag: 1. Het Hoge (wisselbeker), 2.
gemeentesecretarie, 3. Rijkspolitie, 4.
landbouw- en huishoudschool. De
wisselbeker, aangeboden door College
van Sportzaken, werd uitgereikt door de
wethouder van sportzaken de heer
Geerken. De aanmoedigingsprijs,
aangeboden door korps Rijkspolitie
Vorden, was voor gemeentewerken.

Zaalvoetbal
Velocitas verslaat Haarlo met 8-3.
Na de nederlaag van vorige week kwam
Velocitas ditmaal heel wat beter voor de
dag. Sp. Haarlo werd met 8-3 verslagen.
Velocitas nam al snel een 4-0
voorsprong. De ruststand was 5-2. In de
tweede helft werd de Vordense
voorsprong gestadig uitgebouwd tot 8-
2. Vooral de goal van Mare Rouwen
(een lob over de uitstekende keeper van
Haarlo heen) was een juweeltje. De
goals werden gescoord door Ap
Wentink 3 x , Jan Leegstra 2 x , Mare
Rouwen 2 x en Richard Bargeman l x .

Oudejaars-avond
Een jaar gaat langzaam dood..., 1981.
Ook al staat de Oudejaars-dag, 31
december buiten de gang van het
Kerkelijk jaar (dat is immers al
begonnen -nieuw- op de Ie Advents-
zondag 29 november jl.) is het in vele
gemeenten en parochies een goede
gewoonte geworden om op de
Oudejaars-avond in de kerken samen te
komen. Ook in de Hervormde
dorpskerk te Vorden is er een dienst op
de Oudejaarsavond a. s.
donderdagavond 31 december. Ook in
deze Oudejaarsavond-dienst zullen de
kaarsen in de kronen/de luchters
branden, voor de laatste keer in het jaar
1981, dat langzaam dood gaat.

Kerkdiensten in kerk en kapel
Wildenborch
De eerste dienst voor de Hervormde
gemeente in het nieuwe jaar 1982 zal
niet gehouden worden op l januari
maar op zondag 3 januari en wel in de
Dorpskerk als ook in de Kapel de
Wildenborch. Na de dienst in de
Dorpskerk volgt de Nieuwjaars-begroe-
ting in "de Voorde". Na de (korte)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dienst in de Kapel Wildenborch zal de
Nieuwjaars-begroeting daar ook plaats
vinden. Dan zal tevens afscheid
genomen worden van twee leden van het
(oude) Kapelbestuur: de heren Mennink
en Platerink. Daar zal dan ook een
toelichting gegeven worden op de
nieuwe stichting Kapel de Wildenborch.
We wijzen graag heel de buurtschap de
Wildenborch nodigend op de kerkdienst
en de Nieuwjaars-begroeting op zondag
3 januari 1982, in de Kapel. Iedereen is
er uiteraard zeer welkom.

Catechisatie Hervormde
gemeente
Onmiddelijk na de jaar-wisseling
worden de catechisaties van de
Hervormde gemeente (te geven door Ds.
Veenendal en Ds. Krajenbrink) weer
hervat en wel op maandagavond 4
januari en dinsdagavond 5 januari in
zaal l en 2 van "De Voorde".

Bijeenkomst nieuwe Ambts-
dragers
De nieuw gekozen ambtsdragers van de
Hervormde gemeente (ouderlingen,
jeugdouderlingen, diakenen en
ouderling-kerkvoogden) zijn
uitgenodigd voor een eerste ontmoeting
met elkaar en met enkele "zittende"
kerkeraadsleden en wel op
maandagavond 4 januari in "de
Voorde". Tijdens deze bijeenkomst zal
ook gesproken worden over de
bevestigings-dienst op zondagmorgen 10
januari.

Meer vrijheid voor Joden in
Rusland
In vele kerken, ook in onze gemeente
Vorden, zullen in de kerkdiensten op
Oudejaarsavond en ook op zondag 3
januari lijsten ter tekening liggen om
aan de Russische overheid meer vrijheid
te vragen voor de Russische Joden:
Vrijheid om te mogen emigreren b.v.
naar het land Israël, vrijheid van
Godsdienst. We wijzen u graag op deze
landelijke actie om een miljoen of meer,
handtekeningen te verzamelen. Het gaat
om de meest elementaire mensenrechten
voor Joden in de Sovjet-Unie. De hand-
tekeningen zullen in het voorjaar van
1982 worden aangeboden aan de
commissie mensenrechten van het
Europese Parlement.

Geboren: geen
Ondertrouwd: geen
Gehuwd: L. J. Smeitink en H. J. Buunk
Overleden: G. H. Stokkink-Slagman,
oud 63 jaar, Th. W. Zieverink, oud 60
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Donderdag 31 december 19.30 uur Ds. J.C.
Krajenbrink (oudejaars-avond)
Zondag 3 januari 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal Nieuwjaarsbegroeting na de dienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink Nieuwjaars-
begroeting na de dienst.

GEREFORMEERDE KERK
31 december 19.30 Ds. J. R. Zijlstra
l jan. 10.00 uur Ds. J.R. Zijlstra
3 jan. 10.00 uur Ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur Ds. J. G. Marseille, Barchem.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
1-2-3 januari J.H. Hagendoorn Lochem tel.
05730-1483.

WHEKENDDIENST HUISARTS
1-2-3 januari: dr. Vaneker. 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.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 2 januari 12.00 uur tot maandag 4
januari 7.00 uur dr. Wegchelaer tevens
avond en nachtdienst.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp. Tel. 1422.Graagbellcn
voor 9 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 1575" " 29.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A. A. W.-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

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 Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur^

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

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



TAPUTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

met
Televisie

reparaties
- direct

i: naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI Tri ' :VISIt VIDEO

BREDEVELD

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

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld..
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
'DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

STAATSLOTEN

verkoop, maandag 4 januari
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Hou de kou en dokter van uw lijf
en de energierekening laag.
Draag Thermolana half wollen
gezondheids ondergoed. Ver-
krijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

triiïli

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Speelgoed
hobby en kadoartikelen
Ook nu is kaarslicht nog gezellig
en voordelig.
op alle kaarsen 10%korting tot
10 januari.
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12 - Vorden

Nu opgave voor orgellessen te
beginnen in januari.
Draayer's Orgelstudio
Holterweg 14, Laren
Tel. 05738-1252

GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM liggen op de secretarie van de gemeente Vorden
vanaf heden 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 van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de navolgende beschikkingen op het verzoek om
een hinderwetvergunning:

1. de heer G. Bats, Joostinkweg 4, 7251 HK Vorden om
een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een propaangasinstallatie
van 500 liter, datum verzoek 28-9-1981, adres in-
richting Joostinkweg 4, kadastraal sectie L, nummer
198;

2. de heer W.J. Kornegoor, Hoekendaalseweg 4, 7251
RM Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag, datum verzoek 8-9-1981, adres in-
richting Hoekendaalseweg 4, kadastraal sectie L,
nummer 120;

3. Borstelfabriek HAVO BV, Burgemeester Galleestraat
25, 7251 EA Vorden, om een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een in-
richting voor het vervaardigen van huishoudelijk en
industrieel borstelwerk, waarbij elektromotoren wor-
den gebezigd, datum verzoek 17-7-1981, adres in-
richting Burgemeester Galleestraat 25, kadastraal
sectie K, nummer 4236.

Strekking van de genoemde beschikkingen is, deze te
verlenen onder de gebruikelijke voorwaarden om ge-
vaar, schade of hinder van ernstige aard buiten de inrich-
tingen te voorkomen.
Beroep tegen de beschikkingen kan worden ingesteld
door:
a. de aanvragers:
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren inte
dienen.

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

Datum 31 december 1981
Burgemeester en wethouders van Vorden
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Vordense Winkeliers ver.
A.s. donderdag (oudejaarsdag) zijn

alle zaken

tot 4 uur geopend

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

rr l l9y iCl en personeel

Wenst allen

een voorspoedig 1982

Met onze dank voor het in het afgelopen jaar
genoten vertrouwen wensen we u

het allerbeste voor 1982

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, tel. 1342

Voor oud en nieuw bakken wij:

Oliebollen
Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Sausijzenbroodjes
Berliner bollen

Wat bestellen? Even bellen Tel. 1373

Wanne Bakker OPLAAT
Bakt het voor U

GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de Wet ABM lig-
gen vanaf heden op de secretarie van de gemeente Vor-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot
16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de na-
volgende verzoeken om een hinderwetvergunning met
bijlagen:

a. de Rotonde B.V., Kerkstraat 3,7251 WVVorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning tot het oprichten, in werking brengen en in wer-
king houden van een inrichting voor de verkoop van
dranken en etenswaren en de fabrikage van kleine
kokswaren, datum verzoek 24-10-1981, adres in-
richting Kerkstraat 3, kadastraal sectie K, nummer
3244;

b. Bodega "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34, 7251 WV
Vorden, om een vergunning tot het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een bar-bode-
ga-zaal, datum verzoek 24-10-1981, adres inrichting
Dorpsstraat 34, kadastraal sectie K, nummer 4113.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen kunnen door een ieder gedurende één maand
na de dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk
worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingeko-
men bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemach-
tigde bezwaren inbrengen, enwel op een openbare zit-

ting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwis-
seling. Deze zittingen worden gehouden op maandag 18
januari 1982, enwel om 10.00 uur voor de aanvraag ge-
noemd onder punt a en om 10.15 uur voor de aanvraag
genoemd onder punt b.

Beroep tegen de op de verzoeken genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs
slechts worden ingesteld door degenen die binnen de
gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren
heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Datum: 31 december 1981
Burgemeester en wethouders van Vorden
De secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Bij oudejaarsavond horen natuurlijk

* Oliebollen

Appelbeignets

* Appelflappen

* Saucijzenbroodjes

mGaarne vroegtijdig bestellen bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

Bij deze wensen wij u en de uwen

veel geluk en voorspoed in 1982

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Wij wensen iedereen

een voorspoedig 1982

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Wegens inventarisatie a.s. zaterdag 2 januari

GESLOTEN

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

nieuwjaarsdag 1 januari

RENDEZ VOUS
zondag 3 januari

NEW FOUR

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Vuurwerk Veilig verpakt.

Vuurpijlen - Rotjes - Kanonslagen - Vuurpijlen -
Siervuurwerk

pakketten:
met 6 soorten, 150 knallen f 11,-
Siervuurwerk, grond en luchteffecten
ca. 18 soorten, ca. 25 st f 16,-
Knal, sier, en pijlen ca. 25 soorten,
ca. 80 st f 27,-
Siervuurwerk en pijlen
ca. 20 soorten, ca. 40 st., ...f 20,-

Wapen- en sporthandel

Verkoop 30 en 31 december.

U kunt nu reeds bestellen.
Marten:

\ittdt Jotltnfftmél

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Al zo'n heerlijke koude schotel besteld?

Onze koks maken er iets lekkers van.

Kersvers en ... uit eigen keuken.

A.N.W.B. Bondsrest. „De Rotonde
Vorden tel. 1519

1 januari 1982 1 januari

NIEUWJAARSDAG:

BOERENKOOL ETEN
(gehele dag) è f 10,- p.p.

Hotel Restaurant Bakker

JOWÉ-KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BR/VN DERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-

hout- en compostmachines, verticuteermachines,
grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.



Dankbaar en blij berichten wij u
de geboorte van onze zoon en
ons broertje

PAUL

P. Vaneker
J. Vaneker-Pahlplatz
Michiel
Frank

27 december 1981
Zutphenseweg 62 Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje Michiel Engelbert. Wij
noemen hem

MICHIEL

Hij is in de Kerstnacht om 06.30
uur geboren, weegt 4200 gram
en is 52 cm lang.

Bert Regelink
Elsbeth Regelink-Broekgaar-
den
Susan en Ronald

Tevens wensen wij u een voor-
spoedig 1982

7251 WX Vorden, 25 decem-
ber 1981. Brinkerhof 85.

A. BRANDENBARG & Zn
vee- en varkenshandel

wenst zijn clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar

Noodslachtingen tel. 05750-
21570 b.g.g. 05752-1270

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboekhandel
"JAN HASSINK"

wenst allen
een voorspoedig

nieuwjaar

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en verf handel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5, Vorden
telefoon 05752-1567

Timmer- en aannemerbedrij f
A. BOSCH
Schuttestraat 11

wenst alle kliënten
een voorspoedig
nieuwjaar

HoveniersbedrtJf
Fa Oebr. KETTELERIJ
en medewerkers

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

BARINK
Uw Fongers-dealer

TON CORNIELJE

Wij wensen u een goede jaar-
wisseling en een voorspoedig
1982

Wij wensen allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

-ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Vee en Vlees
D.J. JANSSEN'S B.V.
Exportslachterij Apeldoorn
en medewerkers

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

KAPSALON BEERNING
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

KAPTEIN'S OLIEHANDEL B.V.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

en

ALIES SCHOUTEN

Delen U mede, dat zij gaan trouwen op
woensdag 6 januari 1982 om 11.45 uur in
het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Kerkelijke huwelijkssluiting vindt plaats om
13.15 uur in de dagkapel van de H. Geest
kerk (ingang Rozengaardseweg) te Doetin-
chem door pastor A. van Dijk.

Receptie van 1 5.00 uur tot 16.00 uur
Dagadres: zaal Jansen, Kruisberg te Doetin-
chem.

Passtraat 6, Azewijn
Baakseweg 1, Vorden

Wij gaan wonen:
Slotlaan 90, 7006 HG Doetinchem

Op maandag 4 januari a.s. zijn wij

HERMAN EN WILLY VOSKAMP

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren op vrijdag 8 januari
a.s.

Gelegenheid om te feliciteren van 15.30 uur
tot 17.00uurinzaal„DeBoggelaar" Vorden-
seweg 32 Warnsveld.

Wij wensen u tevens een voorspoedig 1982

Vorden december '81
Reeoordweg 6

Op D.V. 2 januari 1982 hoopt

A.J. LENSELINK

van Lennepweg 2 te Vorden 90 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 14.30 uur tot
16.00 uur in de zaal achter de Gereformeerde kerk, Zut-
phenseweg 13, Vorden.
Zijn dankbare vrouw, kinderen en achterkleinkinderen.

Midden in de dood
zijn wij in het leven
want een breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood

Zoals bij de marteling van St. Stefanus, is bij ons de
Kerstvrede verstoord, door het plotseling overlijden van
mijn innig geliefde man en onze zorgzame en onvergete-
lijke pappa

WILLEBRORDUS ALPHONSUS
ANTONIUSWOLBERT

echtgenoot van Hendrika Wilhelmina Maria Toebes

op de leeftijd van 56 jaar.

Met de Heilige Olie is zijn sterven aan God geweid.
Wij vragen uw gebed voor hem.

Riekie Wolbert-Toebes
Roald en Ingmar

7251 LV Vorden, 26 december 1981
Ruurloseweg 66

Willy ligt opgebaard in het rouwcentrum te Vorden.
Avondwake dinsdag 29 december om 19.00 uur in de
Christus Koning kerk. Het Jebbink te Vorden, waarnaaf-
scheid nemen van Willy in het rouwcentrum.

De uitvaart wordt gehouden op woensdag 30 december
d.a.v. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Anto-
nius van Padua te Vorden-Kranenburg, waarna begrafe-
nis op het R.K.-kerkhof aldaar.

Daarna gelegenheid tot condoleren in zaal Schoenaker,
aldaar.

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het overlij-
den van ons lid de heer

WILLY WOLBERT

Willy was onze promotor van de touwtreksport en heeft
altijd op de bres gestaan voor onze vereniging ook de pu-
blicaties werden door hem op uitstekende wijze ver-
zorgd.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe in dit
zware verlies.

Bestuur en leden
Touwtrekvereniging Vorden

voor ai uw loodgietersmateiïalen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Tot ons grote verdriet hebben wij veel te vroeg afscheid
moeten nemen van onze lieve vriendin

RIEK TEERINK-OLDENHAVE
echtgenote van Joop Teerink

Haar dappere strijd zal in onze herinnering blijven voort-
leven.

Vrienden uit Vorden

Plotseling is van ons heengegaan onze lieve vader, groot-
vader, overgrootvader en zwager

HENDRIK KNOEF

in de ouderdom van 84 jaar.

Vorden:

Barchem:

Haaksbergen

Steende ren:

Brummen:

Vorden:

A. Knoef
R. Knoef-Bulten
M.G. Koning-Knoef
H.J. Koning
H.J. Knoef
R. Knoef-Flamma
H. Knoef
A. Knoef-Lettink
R. Hulshof-Knoef
G.B. Hulshof
H.E. Knoef
E. Knoef-van Daalen
Kleinkinderen en
achterkleinkind
GA. Groot Jebbink

7251 ML Vorden, 27 december 1981
" 't Weverink", Onsteinseweg 22

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 31
december a.s. om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Gelegenheid tot afscheidnemen op woensdag 30 de-
cember van 20.00 tot 20.30 uur in het rouwcentrum,
Het Jebbink 4 te Vorden.

Auto en tweewielerbedrijf
Shell tankstation

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1982

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

Muziekvereniging Concordia

Nieuwjaarskoffieconcert
in samenwerking met Stichting Dorpscen-
trum
Zondag 3 januari. Aanvang 11.30 uur.
Toegang gratis.

Wilt u lekker smullen? Wij hebben:

Lekkere oliebollen
Fijne Appelbeignets
Causijzenbroodjes

Voor oudejaarsavond en het nieuwe jaar.
Echte bakker

, ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Denkt U aan Oudejaarsdag?
Spijkerslaan
gewicht raden
wie wordt kampioen op het
voetbalspel?

m

Herberg
Dorpsstraat 10a, Vorden

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij VISSER
H.K. van Gelrewejj 4
Vorden

Ik wens al mijn vrienden,
kennissen en cliënten

een voorspoedig
nieuwjaar toe

M. STOFFELS

Folkloristische dansgroep
„DE KNUPDUUKSKES"

wenst allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

JONG GELRE afd. Vorden
wenst de leden

VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

WIJ wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FA SUETERS
Kranenburg

Rijdt Fongers.
Voor een toer-, sport-, trim-, en
racefiets
Barink, Nieuwstad 26

Gratis af te halen: klein jong
hondje
Smidstraat 6, Vorden. Tel.
3172

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Poeliersbedrijf
ROSSEL

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Eikenlaan 27

Slagerij
B. O. VLOOMAN

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

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

Uw
banketbakker

wens t u het
hele jaar door

alle goeds
, ^

Vier oud en nieuw
met:

OLIEBOLLEN

BEIGNETS

APPELFLAPPEN

BERLINER

BOLLEN

BORRELHAPJES

J. Wie kart
Specialiteit

Zwanenhalzen
Leonidas bonbons

WAARSCHUWING
Bij ons zijn diverse klachten binnengekomen
van mensen die vinden dat onze salades te
lekker van smaak worden klaargemaakt.
Hierdoor loopt U gevaar dat U zich te
eet aan deze salades.
Wij als direktie hebben besloten de samen-
stelling niet te wijzigen maar adviseren
iedereen met mate van onze salades te eten
en niet zoals sommigen doen zo'n hele schaal
vol in één keer na binnen te werken.
Probeer het eens met Oud en Nieuw.
Gaarne z.s.m. bestellen.

De direktie van
de Herberg

NIEUW
Het is wel lekker dat zoete;

Maar geef mij maar iets hartigs
DAT KAN

Vanaf heden maken wij voor u

ZALMTAART (iets aparts)

Ter stuk f 24,- voor 12 personen.
Ook per punt te koop

Dit is iets voor uw oudejaarsavond, enz.
Banketbakkerij

J. WIEKART Tel. 1750

Wilt u a.u.b. deze taart uiterlijk woensdag
30 december bestellen

Oudejaarsdag

OLIEBOLLEN
op het marktplein in Vorden.

HARTMAN FRITUURBEDRUF
tel. 05752-1426. Warnsveld

Een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar.

wenst u

Fa. Gebr. Barendsen
en medewerkers
Zutphenseweg 15, Vorden

LEGO
BAZAR SUFFERS

KRANENBURG

Wij wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
en medewerkers

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze
kantoren op

DONDERDAG 31 DECEMBER
(oudejaarsdag)

's middags om 12.00 uur gesloten zijn.

De gezamenlijke banken van Vor-
den.

Zaterdag 2 januari 1982 zijn wij

GESLOTEN
Bakkerij van Asselt
Bakkerij Oplaat
Bakkerij Wiekart
Winkeltje Schurink
Slagerij Krijt
Slagerij Vlogman



BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

ADMINISTRATIEKANTOOR

Klein Lebbink bv
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Raadhuisstraat 22

Wij wensen iedereen

een
voorspoedig

nieuwjaar

CAFÊ-RESTAURANT-LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen leden, donateurs en oud-

papierleveranciers

een voorspoedig nieuwjaar

Bestuur touwtrekvereniging

„VORDEN"

Voetbalver. Vorden

wenst al haar leden en donateurs

een voorspoedig en sportief

1982 toe

De marktkooplieden
van Vorden

wensen iedereen

een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Een voorspoedig nieuwjaar

u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

H.J.GROOTENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
Kluvers Sport Totaal

Wij wensen u allen

prettige Kerstdagen en een

goede jaarwisseling toe

Bakkerij Van Asselt
EN MEDEWERKERS

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK

Vorden
T)ecanijeweg 1

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

FA B. A. BORGONJEN

Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur der sportvereniging

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

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen u allen een
alleszins geslaagd
nieuwjaar!

VAMOR RIJSCHOOL

G. BULTMAN
M.l. gediplomeerd

H.K. van Gelreweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1753

Wij lessen in BMW en Volvo en motor Suzuki

Christelijke Muziekvereniging
"SURSUM CORDA" Vorden

Wij danken u voor al uw hulp en medeleven in het afge-
lopen jaar, en wij wensen u van harte een voorspoedig
begin van het jaar 1982 toe!

Namens bestuur en leden van
"SURSUM CORDA" Vorden

SCHOONHEIDSSALON

„beauty"
wenst haar clientèle
:.-. een
voorspoefR nieuwjaar

WILLY DE VRIES-NIEUWLAND

2* al!Wij wensefrTJ allen een

voorspoedig nieuwjaar

Ten Have Engineering

Industrieweg - Vorden

LOONBEDRIJF

BEEFTINK
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen

een

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. BARGEMAN EN ZN.
EN MEDEWERKERS

METSEL- EN

TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

Jan Krijt DE ECHTE SLAGER

wenst allen een voorspoedig

nieuwjaar

Smederij H. van Ark
Burg. Galleestraat 5, Vorden

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers
meubel, tapijten en lederwaren

Direktie en medewerkers van

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen

voorspoedg 1982

Café Uenk

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

FA. WIG WAM
wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn

en een veilige thuiskomst

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder
VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

Fa BONGERS-UENK
Vorden

Een gelukkig nieuwjaar

wordt u t^fcewenst door de

Fa. Ten Brinke
Zutphenseweg, Vorden

AUTO BOESVELD

wenst u allen een

voorspoedig nieuwjaar

Vee- en Varkenshandel

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

WAS- en TEXTIELVERZORGING

aebefink vonden

WENST U ALLEN
EEN SCHOON NIEUWJAAR

LOONBEDRIJF

H.J. Groot Roessink
EN MEDEWERKERS

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

wenst allen een gelukkig en

voorspoedig nieuwjaar

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

3RI Dl -VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

wensen u

-een voorspoedig 1982

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

Wty wensen u een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Elektrotechnisch installatiebedrtif

SLAGMAN EN ESSELINK B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

Warme Bakker Oplaat
en medewerkers

wenst allen
een
gelukkig nieuwjaar

Smederij

H. J. Berends
Landbouwwerktuigen en watertechniek - Linde

wenst allen

KEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Diny Reintjes-Wolsing

ALGEHELE VOETVERZORGING

wenst allen

een voorspoedig 1982

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417

Wij wensen u allen een

voorspoedig nieuwjaar

Loonbedrijf B. J. H. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden en medewerkers

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

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

wenst vrienden en bekenden in alle

opzichten een

voorspoedig en

gelukkig nieuwjaar

Autorijschool

DE EENDRACHT
Wenst allen

een geslaagd nieuwjaar

Wij danken u voor het in ons
geste/de vertrouwen en wensen u

een
voorspoedig 1982

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

FAM. HELMINK EN MEDEWERKERS
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Mededelingen
koördinatiegroep
aktie Polen
Koördinatiegroep
A. J. A. Hartelman, voorzitter, Decanijeweg 2, telefoon 2055
H. Janssen, sekretaris, Het Wiemelink 18, telefoon 2275
J. H. Lubberdink, penningmeester, Decanijeweg (Bondsspaarbank),
telefoon 1988

Aktie begint goed te lopen
Maandagavond zijn de diverse werkgroepen weer bijeen geweest in
het dorpscentrum. Het is verheugend dat al zovelen gereageerd heb-
ben op onze oproep „Vorden helpt Polen". In het dorp hebben al velen
kleding gebracht ook zijn er al financiële giften ontvangen, voor vol-
wassenen komt er veel kleding binnen, doch de vraag naar kinder- en E HV01OPPG H
babykleding blijkt groter dan verwacht. Wilt u hier nog eens extra
naar kijken.
Door de Kerstdrukte is de reklameaktie bij de winkeliers nog niet erg op
gang gekomen, doch de deelnemende zaken willen u gaarne helpen en
hebben al speciale aanbiedingen voor u, die u kunt aankopen en in de
betreffende bakken deponeren. Makkelijker kan het niet gewoon
doen!

Vragen betreffende de aktie
ALLEEN via de centrale telefoonnummers 2275 en 1988. Wilt u s.v.p.
niet op eigen initiatief iets organiseren, maar neem kontakt op met de
koördinatiegroep.

Depots
Het hoofddepot/magazijn is het Dorpscentrum in Vorden welke geo-
pend is dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.

Hoofddepot Vorden.
Organisatie depots:
Medler:
Kranenburg:

Linde:
Veldwijk:
Delden:
Hackfort:
Wildenborch:
Galgengoor:
Den Bramel:

Dorpscentrum v.a. woensdag 23 december
Mevr. Pelgrim telefoon 6686
de heer Norde, Wierssebroekweg 10
de heer Nijenhuis, Ganzesteeg 4
de heer Overbeek, Ganzensteeg 2
de winkel van Van Asselt
Hoornenborg (de bakker), Zutphenseweg
G. Wolters, Langkampweg
Harmsen, Bosmanshuis
R. Mennink, Galgengoorweg
mevr. Velhorst-Voskamp, Galgengoorweg 3
de heer Smallegoor, Almenseweg 62

In het vorige nummer van Contact hebt u een enveloppe ontvangen.
Hierin kunt u uw gift voor natura-aankopen doen als u dit nog niet hebt
overgemaakt op de diverse gironummers van de banken.
Voor het dorp Vorden kunt u deze enveloppes afgeven in het Dorpscen-
trum. Voor de buitengebieden worden deze enveloppes opgehaald of
kunt u ze afgeven bij de betreffende depots (zie de lijst van depots).

Door kontacten met andere plaatsen die reeds wat verzonden hebben
kunnen wij veel opsteken want deze blijken nogal met moeilijke proble-
men te kampen hebben betreffende verzendingen. Op de hoofdepots
dient alles goed gesorteerd te worden en precies op de dozen en zakken
te staan wat er in zit anders word er geen visum verstrekt.

De scholen hopen te starten met hun aktie op 5 januari de kinderen krij-
gen hiervoor nog een brief mee naar huis.

Depots buitenwijken: onder leiding van mevr. Pelgrim zijn de diverse
depothouders bij elkaar geweest, de taken zijn verdeeld en men hoopt
te starten met het enveloppen ophalen in het nieuwe jaar dus een goed
begin voor 1982.

Voor de duidelijkheid vermelden wij nog dat de totale aktie loopt van
23 december tot en met 17 januari.

Zoals u wellicht weet is de financiële gift van u aan deze aktie fiscaal af-
trekbaar.

Ook kunt u uw financiële bijdrage per bank of giro storten op de volgen-
de bankrekeningen.

Amrobank:
giro van de bank 837570 t.b.v. rekeningnummer 43.43.56.557
Bondsspaarbank:
giro van de bank 949214 t.b.v. rekeningnummer 92.31.10.755
Rabobank Vorden
giro van de bank 862923 t.b.v. rekeningnummer 36.64.33.547
Rabobank Kranenburg
giro van de bank 864310 t.b.v. rekeningnummer 15.51.01.307

Geen geld in de manden bij de winkeliers... alleen goederen...

Centrale telefoonnummers

Kwitantie
Bij de depots kunt u een kwitantie vragen van het bedrag dat u schenkt.

Goederenlijst
Levensmiddelen:
babyvoeding, melkpoeder, voedzame groenten in blik, rijst, macaroni,
olie (in plastic flessen), margarine, koffie, thee, suiker, vacuüm verpak-
te kaas, vlees in blik, vis in blik, vleeswaren in blik.

Schoonmaakartikelen:
zeep, (afwasmiddelen).

Toiletl̂ P<elen:
toiletzeep, tandpasta, shampoo, verbandmiddelen, pleisters.

Kleding:
babykleding, warme winterkleding zoals o.a. truien, mutsen, broeken,

e.d., laarzen en schoenen. Jk

Verder:
stoffen luiers, katoenen lakens, handdoeken, theedoeken e.d.

Enige tips:
1 . In verband met het gevaar voor breuk s.v.p. geen glasverpakking en

glas- en aardewerk.
2. Geen aan bederf onderhevige levensmiddelen (gedacht wordt aan

een termijn van twee maanden waarbinnen de levensmiddelen goed
moeten blijven).

3. Kleding e.d. dienen schoon te zijn en in goede staat te verkeren.

Deelnemende zaken

de heer Janssen
de heer Lubberdink

Het Wiemelink te Vorden telefoog 2275
Bondsspaarbank te Vorden telefoon 1988

Werkgroepen
Winkelaktie:

Kerken:

Scholen:

Pers/publikatie:
Ophaaldienst/vervoer:
Depots:

Financiën/aankopen:

de heer Elbrink
de heer Schoolderman
de heer Rigterink
mevrouw Spitholt
de heer Zeevalkink
de heer Brinkman
de heer De Koning
de heer Weevers
de heer Van Goethem
de heer Eijerkamp
de heer Remmers
de heer De Boer

telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon

1381
2250
2933
2005
1317
1953
2147
1404
2879
1386
1379
1859

Ten Brinke
B runekreeft
Eskes
Krijt
Ten Kate
Prijs-Slag
Schoenaker
VIVO Oonk
VS-Markt
Vlogman

levensmiddelen, Zutphenseweg
groente en fruit, Dorpsstraat
levensmiddelen. Delden
slagerij, Dorpsstraat
drogisterij, Dorpsstraat
supermarkt, Nieuwstad
levensmiddelen, Kranenburg
supermarkt, Zutphenseweg
supermarkt, Dorpsstraat
slagerij Zutphenseweg

Bij bovengenoemde zaken staan manden gereed waarin u uw gekochte
artikelen kunt deponeren.

Voor de winkeliers is het uiteraard vrij om leuke aanbiedingen te maken
voor het kopend publiek die het dan weer kunnen bestemmen voor de
aktie Polen. Het is maar een idee...

Men wordt verzocht geen enveloppes met geld te deponeren bij boven-
genoemde zaken, alleen de aldaar gekochte goederen.

Antwoordkaart

Wilt u helpen met de diverse werkzaamheden, bel dan een van de centra-
le telefoonnummers 2275 of 1988.

Bij het transport van de goederen gaan antwoordkaarten mee opdat u
een persoonlijk dankwoord uit Polen kunt verwachten. Deze kaarten
kunt u gratis krijgen bij de depots. Wel duidelijk naam en adres invullen.
Kaarten s.v.p. afgeven bij de diverse depots.

Hegger uit Lochem wint
crossloop te Vorden.
De Oudejaars-crossloop die de
Vordense Rijwiel en Toerclub
zondagmorgen organiseerde is zeer
geslaagd te noemen. Niet minder dan
300 personen gingen in totaliteit op de
verschillende nummers van start. Deze
start was op het Gemeentelijk Sport-
park. Door de sneeuw was het parcours
uitermate zwaar. Speciaal op het laatste
gedeelte werd veel van de deelnemers
geëist. Er bestond tevens de
mogelijkheid om het parcours
wandelend af te leggen. Bij het zwaarste
onderdeel de 15 kilometer ging de
overwinning naar R. Hegger uit Lochem
in een tijd van 50 minuten en 33
seconden. Hij kwam in het bezit van een

fraaie beker, beschikbaar gesteld door
schildersbedrijf Uiterweerd, 2. R.
Jolink, Doetinchem 55 minuten 55
seconden, 3. R. Groen, Apeldoorn
53.03, 4. Th. Venderbosch, Lochem
53.36, 5. M. Jansen, Warnsveld 53.52.

De 10 kilometer werd gewonnen door
A. Massop uit Lichtenvoorde in 39
minuten en 58 seconden. Hij kwam in
het bezit van een beker aangeboden
door Administratiekantoor Vorden
B.V. 2. G. J. Leusveld, Lochem 40.38.
3. B. van Ommen. Bij de dames ging de
overwinning op deze afstand naar mej.
P. Beyl uit Apeldoorn. Zij kwam in het
bezit van een beker beschikbaar gesteld
door Kluvers Sport Totaal. Een beker
aangeboden door dezelfde firma kwam

op de 15 kilometer in het bezit van mej.
R. Veldwijk uit Twello.

De afstand 3 kilometer werd bij de
jeugd tot en met 14 jaar gewonnen door
Gerrit Klaassen uit Holten in 13
minuten en 27 seconden, 2. Frank
Groot Koerkamp, Gorssel 13.35, 3.
Remco Groot Deventer 14.08. Natasja
Blok uit Rotterdam werd winnares bij
de meisjes. Zij ontving een beker
aangeboden door de voetbalvereniging
„Vorden".

Bij de 6 kilometer ging P. Nijpjes uit
Gorssel in een tijd van 21 minuten en
één seconde als eerste over de streep, 2.
G. Harmsen, Eefde 21.06, 3. A. ten
Dam, Gorssel 21 minuten en 35

seconden. De eerste dame was mej. J.
Tettero uit Apeldoorn in een tijd van 28
minuten en 14 seconden. Ook zij kreeg
een beker aangeboden door de voetbal-
vereniging "Vorden".

Gevonden en verloren

1. pony's: 2. grijs/witte kat met witte
vlooienband: 3. l achterdeursleutel nr. 5:4.
Zwarte portemonee inhoud f 21,25:5. l paar
kouspantoflels in plastic zak: 6. muts met
pluim rood/wit/zwart en groen: 7. l rode
muts met zwarte rand en rode pluim: 8. l
horloge, plastic band, merk Casio, zwart: 9.
stofzuiger mondstuk, zwart, met een stukje

Bij ons in d'n Achterhook

A 'j dit stuksken onder ogen kriegt hè'j 't meeste warkt veur ditjoar wel edoa-
ne, de meeste zundage he'j dab trouwens ok ehad. Met drie achtermekare,
zoas ditjaor met de kasdage, zo'j haos tevölle van 'tgoeiekriegen. Daorwo'j
op 't leste maor drao van in de hoet. Ok al umdat onze magen dan bepaold
gin vekansie heb. A'j 't allemoale op 'n hoop zoll'n gooien, al die stukken
game, kalkoen, haaze, knien o f fesante en wat ('r meer met zukken dagen
nao binnen wod ewarkt, dan begriep i'j ok nog neet da'j d 'r neet strooi misse-
luk van bunt ewodd'n. Al bun 11'r natuurlijk altied uutzonderingen zoas de
luu die uut principe gin vleis et en meer heil zeet in brannettels en knollen.
Meschien nog wel zo gezond maor i'j mot t'r van holl'n.

De snee en koldugheid mag dan veur ons aardug latug wean, 'n helen hoop
wild heft 'r eur leaven an te danken umdat deur die koldugheid dejach van 't
jaor wat eerder dichte ging. Dat ston de hazen en fesanten maorok de vegeta-
riërs bes an. De jagers natuurlijk neet. Mennuggenjager die veur de kasdage
nog u n haze onder 'n dekkel wol hemmen mos 't now maor mete un stuk spek
ofun diepvrieskippe doen. Maor volgend jaor haalt ze de schaa wel weer in,
meschien schiet ze dan 't dubbele wel.

't Dubbele zöllen wij overiggens neet kriegen, dat steel wel vaste. Wij zult
zondermeer blij meugen wean a'w holt wa'w now heb. En eerluk ezeg he'w
daor nog meer as zat an, met wat minder zol 't ok nog bes kon n 'n.

Wieters zo 'w 't hier dizze wekke maor bij' laot 'n. De j onges in de drukken'je
wilt op 't leste van 't jaor ok graag op tied klaor wean. 't Helejoar heb ze eur
beste edaon umme de fouten in dizze stukskes d'r uut te haal'n dus waorum-
me zo 'w eur now ok neet terwille wean.

't Beste allemaole in 't n i'jejaor en hold u n betjen rekken ing met mekare zo-
dat 't ok 't volgend jaor nog plezierug leaven is bij ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

plakband erop: 10. giropasje t.n.v. I I .R .
Trappel: 11. grijs/witte poes met witte
vlooienband: 12. bruine portemonee, inh.
strippenkaart en f l,- en briefje van f 5,-: 13.
Dames Quartz horloge (dubbele schakel)
14. sleutelbos (7 stuks) met nagelschaartje
eraan: 15. rood-wollen ijsmuts.

Verloren:
1. dameshorloge goudkleurig met bruine
band: 2. kleine rode portemonee inh. f 10,- 8
4 muntjes: 3. autosleutels, Honda: 4. bruine
rechter-handschoen gebreid met bies erop-
genaaid: 5. buskaart met foto: 6. NS pasje op
naam van: J Wissels, H. Karel v. Gelreweg
28, te Vorden.: 7. 2 sleutels en 2 lipsleutels:
8. donker groene sjaal, breed model en pet

( /wartc achterkant): 9. zwart/witte colly,
met riem, naam Rex: 10. bruine knipporte-
monee met omslag inh. ongeveer f 30,-
(waaronder l br. f25,-: 11.1 blauwe overall,
maat 164: 12. l dounle horloge met veilig-
heidsslot: 13. dames horloge, modus Quartz
met nikkelen band: 14. grijs-gestreepte ge-
castreerde kat (witte voorpoten en witte
borst): 15.2sleutels(lipsenkastsleutel): 16.
kettinkje met plastic kwartje, sterrebeeld,
weegschaal/en zilveren armband: 17. Giro
betaalkaart en Eurocheques: 18 rode sjaal
ongeveer l meter lang: 19. Gouden dames-
horloge met zwarte nylon band: 20. rode
portemonee met drukknop met bb. f 10,-:
21 glaceehandschoenen, bruin: 22. 4 sleu-
tels. Citroen: 23. sleutel van een Kadett nr.
105 blauwe gymbroek kleine maat.



Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze dochter en
ons zusje

IRIS

Riet Jansen-ten Have
Harrie Jansen
Marthijn, Hans

Vorden, 29 december 1981
Brinkerhof 21

Peter: Jos Jansen
Meter: Ria Veldkamp-Vinken

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Insulmdelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

kunst.

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onie

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

. GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

SPAAR BU DE NMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 — Tel. 05752-1531

Nederlandschei*'* l^lMiddenstands
^ Spaarbank ^

l l

l l

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is t» huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Doe-het-zelf,
Keuken- en tapijtcentrum
Harmsen

J.H. WILTINK
Loodgietersbedrijf
en medewerkers

wenst clientèle
en bekenden

een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATTE

Zutphehseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polragn

Vorden, tel. 05752^^4

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

Handig en lekker warm zo'n on-
derblouse van Thermolana in
huidskleur met korte of lange
mouw.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORD6N - TEL 05752-1971

heeft ze in voorraad

Rijwielspecialist Reind Zweve-
rink Hengelo Gld. - lekink 8 -
Tel. 05753-2888
Wenst allen een voorspoedig
1982

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Speelgoed
hobby en kadoartikejen
Regelmatig leuke aanbiedingen
in speelgoed. Komt u rustig
eens kijken.
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12 - Vorden

J.A.G. REINTJES
Verzekeringen en financiering

wenst allen een voorspoedig
1982.

KAST ELENKA] DENDER

Evenals voorbijgaande jaren geeft Drukkerij Weevers weer een kastelen-
kalender uit. De kalender bevat afbeeldingen van kasteel „Hackfort", kas-
teel „Den Bramel", kasteel „De Wildenborch", kasteel „Medler", kasteel
„De Wiersse", kasteel „Het Onstein", kasteel „De Kieftskamp", kasteel
„Vorden", Huize „'t Zelle", kasteel „Verwolde", kasteel „'t Velde" en kas-
teel „Ruurlo".

Dit jaar zijn de afbeeldingen verzorgd door de Vordense kunstenaar Jan
Rozeboom; de beschrijving van de kastelen is verzorgd door de bekende
schrijfster Annet Tengbergen uit Eefde.
De originele etsen zijn te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek.

de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Loga, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Hoytink, Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)

Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen

Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

La ten we z«ht zijn voor elkaar. II
W (fnvooronsuHX ••*

e vastgestelde verkoopprijs van deze kunstkalender is -l"lt) 13
nclusiefBTW).


