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Oud-burgemeester A.E. vanArkel op 87-jarige leeftijd overleden:

De
am

ietsende
)assadeur vanVorden

W E E K E N D D I E N S T E N

Oud-burgemeester A.E. van Arkel is
. vprige week dinsdag op 87-jarige
I«ffftij4 overleden. Afgelopen maan-
dag werd hij begraven. De heer Van
Arkel was van 1947 tot 1974 burge-
meester van Vorden. Gedurende
zijn burgemeesterschap zorgde hij
ervoor dat Vorden landelijke be-
kendheid kreeg door in de maan-
den juli en augustus als gids op de
woensdagmiddag de achtkastelen-
tocht te fietsen. Hiervoor ontving
hij van de VW de Gouden Speld.
Ook na zijn pensionering in 1974
leidde hij nog verschillende jaren
vakantiegangers op de woensdag-
middag rond in de mooie bosrijke
omgeving in Vorden. "Je kunt hier
bij wijze van spreken dusdanige
fietstochten maken dat je bijna
nooit last hebt van de wind", aldus
de heer Van Arkel zeven jaar gele-
den toen hij door Weekblad Contact
werd geïnterviewd in het kader van
zijn tachtigste verjaardag.

De heer Van Arkel werd in 1947 burge-
meester van Vorden. Daarvoor was hij
1,5 jaar waarnemend burgemeester ge
weest van Neede. De heer Van Arkel

had al zeer vroeg interesse in alles wat
zich in |^rondom een gemeentehuis
afspeelt^m 1926 was hij werkzaam op
het gemeentehuis van Ruurlo, waar
zijn vader in 1917 burgemeester was
geworden. Tot 1939 bleef de heer Van
Arkel in Ruurlo, waar hij de akte mid-
delbare staatsinrichting behaalde. Net
voor het uitbreken van de oorlog werd
de hij benoemd op het gemeentehuis
van Weesp waar Van Arkel de afdeling
militaire zaken en burgelij ke stand on-
der zijn hoede kreeg. Gedurende de
oorlogsjaren is de heer Van Arkel ge-
ruime tijd ondergedoken geweest in
Geesteren, Haarlo en Markelo. Ook zat
hij een tijd in kamp Westerbork.

De heer van Arkel is na zijn pensione
ring in Vorden blijven wonen. Hij voel-
de zich hier vanwege de prachtige bos-
rijke omgeving als in een vis in het wa-
ter. Naast wandelen en fietsen mocht
de heer Van Arkel altijd graag lezen.
"Alles wat er zich in deze regio en het
land afspeelt, volg ik intensief, zei hij
in 1989. "Ik lees zoveel mogelijk kran-
ten en tijdschriften. Televisie kijken
doe ik weinig. Alleen 's avonds onder
het eten."

Flessenaktie w Vorden
Op zaterdag 4 januari houdt de voetbalvereniging Vorden weer haar jaarlijk-
se flessenaktie voor de jeugd! In het dorp, op de Kranenburg en in Wichmond
worden weer al uw lege flessen (met en zonder statiegeld) opgehaald.
Auto's met aanhanger en tractoren met platte wagens zorgen voor het tran-
sport naar de Gemeentewerf aan de Enkweg. Hier wordt het "statiegeldloze"
glas in een door de Gemeente Vorden geplaatste container gestort en de rest
in kratten gesorteerd.
Graag wil W Vorden de plaatselijke supermarkten bedanken voor hun spon-
tane medewerking. Ook een bedankje aan het adres van Warme Bakker D. van
Asselt, voor het beschikbaar stellen van "de krentenbol voor onderweg".
Inclusief chauffeurs, ouders en begeleiding zijn er zaterdag zo'n 180 mensen
in touw! Men doet er alles aan om zoveel mogelijk adressen te bereiken, maar
mocht het om een of andere reden niet lukken, kunt u zelf van 10.00 uur tot
13.30 uur terecht aan de Enkweg... of een telefoontje naar 552561 of 552238
en u wordt alsnog "geholpen".

Hervormde Gemeente
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Na
afloop Nieuwjaarsbegroeting in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
Nieuwjaarsbegroeting.

Gereformeerde Kerk Vorden
ZondagS januari 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur gez. zangdienst in N.H. Kerk. Voorg. dhr. G.
Beking, Enschede.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 januari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
ZondagS januari 10.00 uur Woord- en Communie-
viering, Herenkoor.

Weekendwacht pastores: 5-6 januari pastoor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 55 17 35.

Huisarts 4-5 januari dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts geen opga ve

Streekziekenhuis He^Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeli^voor ouders en gezins-
leden de hele dag; vo^Bhderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor tftoisvrrj&gfag 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kastecl. tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphensewej; Ie, Vorden, tel. (0575) 552129.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafemsdienst melctodres ter. O6-82T224U. ""

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur,
vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgcrusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel.(0575)556668.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 u u r.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 Of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Buj hoas klaor Toon, 't wod tied da'w zo zuutjesan goat. Anders bu'w nog
te late ok". Veur 't eerste zoln Riek en Toon dizzen Kerstmis buuten de
deure gaon etten. Maor eerlijk ezeg was 't Riek eigenlijk niks weerd.
Andere jaorn had zee altied zelf veur 't Kerstmaol ezorgd. Maor de leste
jaorn was 't eur al net zat af ewes. Zee wodn older en de kinder deijen in
bedde ok nog wat anders dan slaopen. Met 't gevolg dat de uuttrektaofel
onderhand al te klein was umme iederene een plaatse te geven.
Toon had ok al wel in de gaten ekregen dat 't veur Riek net zwaor zat
begon te wodn. Hee had an de kinder veur-esteld um dit jaor maor 's
buuten de deure te gaon etten. Now, de kinder vonnen 't bes. 't Mos ezeg
wodn: moeder kokken alderbastend lekker. Maor zee zaggen ok wel in dat
't veur moeder en bult wark mos wean umme alles op tied op taofel te
kriegen.

Toon had met de jongeluu oaverleg dat zee biej 't restaurant "Achter de
deurnen hegge" argens in 'n Achterhoek, zoln gaon etten. Daor hadn ze
een advetentie van in de krante ezien en dat lek eur wel wat. 't Was neet
te wied met 'n auto en de prieze waarn d'r redelijk.
Too zee biej 't restaurant kwammen waarn de jongeluu d'r al.
"Lao'w maor nao binnen gaon, 't is hier buuten gloepens kold". 't Was t'r
binnen al bastend druk, alles was al zo'n betjen bezet zo te zien. An de bar
stonnen wat luu te klasjeneern met de kastelein. Ze woln graag hier etten
maor hadn niks afepraot. Daor was gin plaatse veur eur. "Goed da'w afe-
sprokken heb", zei Toon, "'t Liekt hier wel Bethlehem".
Too Toon zich melden biej de kastelein kek den heel vewonderd. "Alles zit
vol, he'j wel afesprokn dan?" "Poh jao, mien zönne hef ebeld."
Maor de zönne, die een en ander had eheurd, bemuujen d'r zich now ok
met. "Maor vader, iej zoln toch bellen.
"Poh nee, dat zol iej toch doen?"
't Ende van 't liedjen was dat zee met tien menuten weer buutn stonnen
en nao wat anders uut mossen kiekn. De kleinkinder begonnen onder-
hand al hups te jengelen en te nööln, die kregen zuutjesan al zinne.
Beslotn wodn umme eers maor weer nao huus te gaon. Too wodn 'n
Achterhoek afebeld. Nao een halfuur tillefoneern hadn ze een adres waor
ze nog trechte konnen. En ze kregen d'r nog genog te etten ok.
's Aovunds too Toon en Riek in bedde leien zei Riek: "Van al den tramme-
lant bun'k net zo muu as andre jaorn too'k zelf kokken. Volgend jaor
blieve wiej maor weer in huus. Dan bu'w ok nog met eigen volk. En da's
hardstikke gezellig, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

En allemaole nog volle heil en zegen!

l
Betaling abonnementsgeld
vanaf woensdag 18 december 1996
tot 10 januari 1997
Bij Weevers kunt u alle kanten op

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 10 januari 1997 f39.-

2. Betalen per bank ot giro
vóór 10 januari 1997 {u ontvangt geen acceptgirokaart) f39,-

Betaait u né 10 januari, dan komen er in beide bovengenoemde mogelijkheden
f 5,- administratie- en incassokosten bij. •

3. Machtigen,
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uitschrijven van
bijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven van uw bank- of
girorekening. Machtigingen die vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw
verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld voor 1997 voor Contact ed. Vbrden bedraagt

f39,-indusief6%BTW
als u vóór 10 januari 1997 betaalt.

Betaalt u na 10 januari {ook girobetalers) dan brengen wij u f 5.- administratiekosten
in rekening.

U VERDIENT DUS F 5,-
als u vóór 10 januari betaalt!
Bank; Rabobank nr. 36.64.02.374; ABN-AMRO nr. 48.63.19,245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1,20.58,67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV. Vorden

Onze kantooruren zijn: van mMndu% l/m vrijdag VOflOEN m

8,00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten NIEUWBTAO so - 7«t AH - rosru» 22 - rao AA

DRUKKIHU
Wl IVIRS

Is uw drulwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Alle medewerkers van Holtslag Bouwmaterialen BV te Ruurlo
zittend v.l.n.r.: Gerrit Bouwmeester, Jan Holtslag, Han van Braak en Andries Holtslag

staand v.l.n.r.: Dinant Bats, Herman Berendsen, Casper Holtslag, Joke Kamperman.Henk Melchers en Hans v.d. Maas

wensen u een voorspoedig 1997

Vanaf 6 januari zijn
wij weer geopend.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573) 45 33 17 BOUWMATERIALEN BV



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en mijn
zusje

Emma

Ton en Ellen
Groot-Olthof

Mirre

29 december 1996
Het Heijink 6
7251 VC Vorden

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 21.30 uur

Op vrijdag 10 januari 1997 verande-
ren de verlovingsringen van

Nikos Emmanouil &
Jacqueline ter Huerne

in trouwringen.

Want op die datum wordt om 14.00
uur ons huwelijk gesloten in het ge-
meentehuis te Vorden.

VERHUISD

MEVROUW
M. PELLENBERG-

KRIJT

Oud adres:
Baron v.d. Heijdenlaan 2

7234 SC Wichmond

Nieuw adres per 6 januari
1997:

Lindeselaak 8
7234 TB Wichmond
Tel. (0575) 44 16 63

Ons adres blijft:
H.K. van Gelreweg 18
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 11 41

U bent van harte welkom op onze
huwelijksreceptie van 16.30 tot
18.00 uur bij Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Otto Eggink
en
Reintje Eggink-Oortgiezen

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

zijn op woensdag 8 januari 1997
50 jaar getrouwd. Natuurlijk laten wij
zoiets niet ongemerkt voorbij gaan,
dus houden wij een gezellige recep-
tie.

Woensdag 8 januari van 19.30 tot
21.30 uur in 't Pantoffeltje, Dorps- ff
straat 34 te Vorden.

Almenseweg 8
7251 H R Vorden
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezel-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start met de
nieuwe gedrags- en gehoor-
zaamheidscursussen op za-
terdag 18 januari 1997. Pup-
py's, beginners, gevorderden,
jacht. Voor inlichtingen en
opgave: Ap Peters (0314) 64
14 36, Lucia Mullink (0314) 62
2361

• Wil degene die mijn rode
portemonnee op 23 decem-
ber 1996 in de Dorpsstraat te
Vorden heeft 'opgepakt' zich
melden bij de politie of eige-
naar? Vanuit een winkel ge-
zien wie het is! Bij geen reac-
tie wordt aangifte bij de politie
gedaan. Bij voorbaat dank.

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

OPERATION FRIENDSHIP
INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

AFDELING VORDEN

houdt een

in de week van 6-11 januari 19»
verkoop per literblik. Bij voorbaat onze dank!

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Nieuwjaarsconcert

"Concordia"

Op zondag 5 januari a.s.
houdt muziekver. Concordia

weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsconcert

Thema

"Muzikale rondreis door Europa"

Aanvang 11.30 uur

in het Dorpscentrum.

Het Harmonieorkest staat o.l.v.

Hugo Klein Severt

De Drumband o.l.v. Bert Lamers

U bent van harte welkom.

Elke 1 e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vonten
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

Tot 10 januari 1997
betalingsgelegenheid

abonnementsgeld

,voor abonnementhouders

van Contact.

U verdient dus f 5,-als u

voor U) j anuar i betaalt!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

In de vroege morgen van 24 december 1996 over-
leed thuis onze bijzondere vader

ANTON EDUARD VAN ARKEL

Amersfoort,
15 februari 1909

Vorden,
24 december 1996

OUD-BURGEMEESTER DER GEMEENTE VORDEN
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

WEDUWNAAR VAN ANNA BONNY OOSTERHOFF
EERDER GEHUWD GEWEEST MET ERNA DE VRIES

Amsterdam: Meta Ch.C. van Arkel
Holten: Ewoud van Arkel

Geertje Beenen

Willem Alexanderlaan 16
7251 AW Vorden

De begrafenis heeft maandag 30 december jl.
plaatsgevonden te Vorden.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van
hem mochten ontvangen, delen wij u mede, dat
geheel onverwacht is overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader en lieve opa

GERRIT JAN VOORHORST
(Jan)

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Ede:

Vorden:
Amsterdam:

G. Voorhorst-Brinks

Ina en Jan Lubbers
Marjan en Henk-Jan

Joke en Paul van Houten
Mark en Natasja

Netty Voorhorst
Erik Voorhorst
Jos IJland

30 december 1996
De Laegte 24
7251 VN Vorden

Mijn man is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 3 januari
van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot condo-
leren en afscheidnemen.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben zater-
dag 4 januari om 12.00 uur vanuit de Veluwezaal
van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

Dankbaar voor alles wat hij door zijn liefde en zorg
voor ons heeft betekend, is na een liefdevolle ver-
zorging in de Leeuwerikweide van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze vader en opa

HENDRIKUS JOHANNUS GOTINK
ECHTGENOOT VAN F.J. GOTINK-TE MOLLER

* 2 april 1920 f 30 december 1996

Vorden: F.J. Gotink-te Moller

Annelies en Harry
Ria en Alois
Jan en Grada
Diny en Frank
Marjo en Leo
Richard
en kleinkinderen

Willem Alexanderlaan 2
7251 AW Vorden

De overledene is thuis opgebaard.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 3 janu-
ari 1997 om 20.00 uur in de Christus Koningkerk
te Vorden.

De plechtige Eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 4 januari 1997 om 10.30 uur in de
Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in het Dorpscentrum te Vorden.

Neven en nichten zijn hierbij tevens uitgenodigd.
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M Telefoon gemeente; 10575)557474.

:§g||i;pTi€énte-''fö575) 55 74 44.

B Het gemeentehuis is open van maan-

tot 32.30 uur -- op w
ook vori 33.30 tot 2700 uur.

B Openingstijden bibliotheek;
inzage liggende stukken)

van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13^30 tot 1730 uur;
donderdag van 13.30 tot 1730 UUT;
vrijdag van 33.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
Burgemeester H.J.C. Kamerling:
maandagrnojrgen van 21.00 tot 32.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak,

Wethouder D. Muiderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 1100
uur
en volgens a/spraak.

A/spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 24 december 1996 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
de maatschap Scheffer-Broekgaarden
voor een agrarisch bedrijf met akker-
bouw en vleesvarkens op het perceel
Nieuwenhuisweg l te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunning aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunning aan
aanvragers is bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

^rp
JJ" l IJDELIJKE VERKEERSMAAT-
r REGELEN

In verband met het vellen van populie-
ren aan de Hackforterweg in Wich-
mond hebben burgemeester en wet-
houders besloten om tussen 6 en 17
januari 1997, dagelijks van 08.00 uur
tot 17.00 uur, of zoveel korter of langer
als noodzakelijk is, de Hackforterweg
tussen de Baron van der Heijdenlaan
en de Baakseweg af te sluiten voor alle
bestuurders van voertuigen en voet-
gangers.

'N,IEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG 7 JANUARI 1997

Burgemeester en wethouders houden op dinsdag 7 januari 1997 een
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Vorden. Iedereen is van harte wel-
kom. De Nieuwjaarsreceptie begint om 20.00 uur en eindigt ongeveer 21.30 uur.

f INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

GJ. Hissink Lindeselaak 5
Wichmond

20-12-96 bouwen van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

IEUWE AFVALWIJZER VOOR 1997/1998

De nieuwe afvalwijzer 1997/1998 van de gemeente Vorden ziet er anders uit, heeft
een andere kleur (roodbruin) en wordt in de periode van maandag 16 tot en met
vrijdag 27 december huis-aan-huis verspreid, in het buitengebied mogelijk samen
met ander drukwerk.

Heeft u na l januari 1997 geen afvalkalender ontvangen belt u dan zo snel moge-
lijk met de

Regionale Afval-Informatie-Lijn, tel. 0570-637755; bereikbaar op werkdagen van 09.00 -12.00
en 13.00 -15.00 uur.

Geslaagde dubshow

De Pluimvee- en Konijnenver-
eniging Vorden hield van 20 tot en
met 22 december haar jaarlijkse
dubshow in zaal de Herberg. Er wa-
ren ruim driehonderd hoenders,
duiven, watervogels en konijnen
voor deze show ingeschreven. De
grote verscheidenheid in grootte en
kleur was voor de vele bezoekers
fascinerend om te zien. Naast de
show werd er op zondag 22 decem-
ber ook een ruilbeurs gehouden.
Ook hier was de belangstelling
groot.

De dieren werden vrijdag 20 december

door zes keurmeesters kritisch beoor-
deeld op bouw, bevedering, kleur en
conditie. De uitslagen hiervan vindt u
op de sportpagina. Om de jeugd bij de
sportfokkerij te betrekken werd er
evenals vorig jaar een wedstrijd gehou-
den voor kinderen met hun lievelings-
dier. Ongeveer twintig kinderen kwa-
men zaterdag 21 december met hun
dier naar De Herberg voor een beoor-
deling. Bij deze wedstrijd ging het voor-
al om de omgang en de verzorging van
de dieren. Deze resultaten werden op-
geteld bij het "huisbezoek". Enkele we-
ken geleden werden de deelnemers na-
melijk aan huis bezocht door een des-

kundige jury die de huisvesting van de
dieren onder de loep nam. Gezien de
belangstelling voor deze wedstrijd wil
het bestuur van de PKV ook volgend
jaar weer een soortgelijke wedstrijd
houden. De ruilbeurs op zondagmid-
dag werd ook goed gezocht. Niet alleen
door de jeugd maar ook door veel vol-
wassenen. Het bestuur is van plan om
ook volgend jaar met deze ruilbeurs
door te gaan. Naast flippo's gingen er
diverse sportshots en sigarenbandjes
naar een nieuwe eigenaar. Het bestuur
van de pluimvee en konijnenvereni-
ging Vorden kan alles bij elkaar terug
kijken op een geslaagde clubshow.

Kledinginzameling
voor Sighet op
zaterdag 4 januari
De Werkgroep Parntergemeenten Oost-
Europa van de gezamenlijke Vordense
kerken neemt op zaterdagmorgen 4 ja-
nuari in de Voorde kleding in ont-
vangst voor partnergemeente Sighet in
Roemenië. Ook schoenen en kinder-
speelgoed zijn welkom.
Deze goederen worden in een winkel-
tje van de plaatselijke kerk in Sighet
voor kleine bedragen verkocht. De op-
brengst wordt gebruikt om de aller-
armsten in de gemeente te kunnen hel-
pen. Ook na januari kan men op de eer-
ste zaterdagmorgen van de maand kle-
ding afgeven in de Voorde.

Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Vorden is een organisatie
van vrouwen met hart voor de leefom-
geving in plattelands- en stedelijke ge
bieden, die elkaar willen ontmoeten,
die hun creativiteit willen ontplooien,
die aan hun persoonlijke ontwikkeling
willen werken en die met krachtige
stem willen participeren in heden-
daagse maatschappelijke ontwikkelin-
gen.
De Plattelandsvrouwen in Vorden be
ginnen het nieuwe jaar weer met tal
van activiteiten. Dinsdag 7 januari
wordt in „het Stampertje" een nieuw-
jaarskoffiemiddag gehouden. Deze
middag wordt verzorgd door Bureau
Slachtofferhulp IJsselstreek. Slachtof-
ferhulp biedt hulp en steun bij de nor-
male verwerking en afwerking van een
abnormale gebeurtenis, bijvoorbeeld
wanneer u slachtoffer bent van een
misdrijf, inbraak, seksueel geweld of
diefstal.
Verder staan er diverse onderwerpen
zoals het W(aardevol) C(ultuur) L(and-
schap), tuinen, een boekbespreking en
„Humor in de trouwzaal" op het pro-
gramma. Ook worden er wederom di-
verse cursussen, excursies, fietstochten
en reisjes georganiseerd. Tevens be-
staat er volop de mogelijkheid om ere
atief bezig te zijn.



Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Verfris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
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DE GEHELE MAANg JANUARI

10% KORTING
op al onze artikelen
(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% korting!

Al ons VOORRAADTAPIJT nu met

20% korting!

En... speciaal voor de opruiming
Couponnen tapijt, gordijnen en

vitragevallen

- wie

3E WONER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 88 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 2O september

De Herberg, Vorden
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Dash heren l
Op 21 december speelde het eerste hè
renteam van Dash zijn laatste (thuis)-
wedstrijd van 1996. Tegenstander was
het eveneens in de onderste regionen
van de promotieklasse verkerende
Heeten 1. Al vanaf het begin van de eer-
ste set was het duidelijk dat er twee
aan elkaar gewaagde teams tegenover
elkaar stonden, want het bleef maar
liefst tien minuten 1-1! Uiteindelijk
kon Dash een voorsprong nemen van 5-
1. Heeten knokte zich sterk terug in de
wedstrijd en haalde DAsh in op 11-12.
De set kwam ook met 15-11 terecht bij
de bezoekers. In de tweede set wijzigde
coach Bert Vrieler de opstelling, maar
dat mocht niet baten. Dash kon Heeten
bijhouden tot 5-5, maar moest toen
met 15-8 de set aan Heeten laten. Wat
Dash miste was een scorende buiten-
aanvaller, zoals Heeten die wel had.
Door het sterke verdedigen van de
Heetense verdediging kreeg Dash nau-
welijks de kans direct te scoren. Met
namen de spelverdeler van Heeten ver-
richtte uitstekend werk. De derde set
had de coach van Heeten enkele wijzi-
gingen aangebracht, en speelde Dash
weer in de beginopstelling. Toch kwa-
men de Vordense heren heel snel met
7-1 achter door teveel persoonlijke fou-
ten. Toen bleek echter dat ook Dash ka-
rakter had, en de grote achterstand
werd langzaam maar zeker ingelopen
via 9-12 naar 13-13. Onder meer door
ouderwets „vuurwerk" van Fokke
Voerman wist Dash de set met 15-13
binnen te slepen. De vierde set boood
Dash genoeg perspectief om een vijfde
set af te dwingen. De heren uit Vorden
namen een 7-4 voorsprong en die werd
tot 12-9 behouden. Heeten hield het
spelletje simpel en elke bal werd via de
uitstekende buitenaanvallers gespeeld,
die de Vordense blokkering en verdedi-
ging de nodige hoofdbrekens bezorg-
den. Heeten wist dan ook de set te win-
nen met 15-12. Daardoor eindigde de
wedstrijd in een enigszins teleurstel-
lende en niet helemaal verdiende 3-1
nederlaag, en komt Dash, in een wis-
selvallig seizoen met hoogtepunten en
dieptepunten, opnieuw in de gevaarlij-
ke hoek van de promotieklasse terecht.

Tevens werd afscheid genomen van
aanvaller Sander Spaarwater, die voor
een halfjaar naar Zweden vertrekt en
derhalve dit seizoen niet meer in actie
zal komen.

D a m m c n
Henk Grotenhuis ten Harkel wint
Nick Cup
In het jaarlijkse sneldamtoernooi om
de Nick Cup bleek Henk Grotenhuis
ten Harkel de sterkste. Hij behaalde 14
punten uit 8 wedstrijden. Tweede werd
Gerrit Wassink met 13 punten en der-
de Gerrit Boom met 11 punten. In de
eerste klasse won Bennie Hiddink met
9 punten en de tweede klasse werd ge-
wonnen door Gert Hulshof met 7 pun-
ten.
Verder is op vrijdagmiddag 27 decem-
ber in samenwerking met het districts-
bestuur Oost een oliebollentoernooi
voor de jeugd gehouden.

B r i d g e
Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 16.12.96:
1. Ep Hoftijzer 59.8%; 2./3. Ep van
Uffelen 58.3%; 2./3. Vruggink/van
Asselt 58.3%.

BC 'BZR Vorden' ^
Uitslagen van woen^| 18.12.96:
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 66.1%; 2. v.
Gastel/v. Uffelen 52.7%; 3. den Elzen/
Hissink 51.8%.
Groep B: 1. v.d. Vlugt/Weyers 65.2%; 2.
Ep de Bruin 60.3%; ^Kp Führi Sneth-
lage 58.5%.

S q u a s h
Zondag 15 december 1996 heeft het
Euro-regioteam van Squash Vorden een
driehoeks wedstrijd in Haaksbergen ge-
speeld. IJsselweide uit Gendringen en
Haaksbergen waren de tegenstanders.
IJsselweide was een 'walk-over' en werd
gemakkelijk met 5-0 verslagen.
Haaksbergen bleek van een ander kali-
ber te zijn. Vorden verloor met 3-2 van
hun. André Balvert en Perry
Boersbroek waren de enigste die beide
partijen naar zich toe wisten te slepen.
Jan-Werner Soberink en JK Veldink wa-
ren niet opgewassen tegen het geweld

van Haaksbergen. De volgende wed-
strijd is op 12 januari 1997 in
Lichtenvoorde, waar Rozendael en
Lichtenvoorde de tegenstanders zijn.

P K V
Uitslagen P.K.V. Clubshow:
Hoofdereprijzen:
Mooiste grote hoen: J. Rouwenhorst
met een witte wyandotte; Mooiste
dwerghoen: J. Rouwenhorst met een
witte wyandotte; Mooiste watervogel: J.
Rouwenhorst jr met een Blauwvleugel-
taling; Mooiste sierduif: Mw. M. Zeven-
hoeken met een Pauwstaart witroek;
Mooiste van de Jeugd: Marijke Rietman
met een Klein zilver.
De overige uitslagen: Grote hoenders:
Goudpel H. Rietman 3xZG 2xG. Idem
M. Klein Bramel IxZG IxG. Fries hoen:
AJ. Dijkstra IxZG IxG. Twents hoen:
DJ. Lijftogt 2xZG 3xG. Welsumer HJ.
Pardijs 2xG. Lakenvelder: E.H. Ruesink
IxZG. Idem met zilverbraekel IxG.
Wyandotte: H. Berenpas 2xZG 5xG.
Idem J. Rouwenhorst 2xF 3xZG. Rhode
Islands H.J. Rietman IxG. Leghorn: H.J.
Rietman IxF 2xZG 3xG. Dwerghoen-
ders: Hollandse kriel N. Braakhekke
2xG. Fries hoen A.J. Dijkstra IxZG IxG.
Barnevelder: HJ. Rietman 3xG. Wel-
sumer: Scholengemeenschap, 't Beeck-
land IxF 2xG. Doornikse kri^^H. van
Olst IxF IxZG 2xG. LakWelder:
Herman van Heerde IxG. Idem met
Vorwerk 3xG. Orpington: BJ. van Dijke
2xF 5xZG IxG. Wyandotte: E. Besselink
IxZG 4xG. Idem T. Zevenhoeken IxZG
4xG. New Hampshire: M. JarA 2xZG
IxG. Amrocks: HJ. Parcflr IxG.
Australorps: HJ. Rietman IxZG 2xG.
Brahma: E. Besselink IxZG 2xG.
Watervogels: Europesche Pijlstaart:
Joh. Rouwenhorst IxF 2xZG. Idem met
Bahama Pijlstaart IxZG IxG. Idem met
Europesche witoog eend 2xZG. Idem
met Carolina eend IxF. Zomertaling: J.
Rouwenhorst jr. IxZG. Idem met
Wintertaling IxZG. Idem met
Roodschoudertaling IxF IxZG. Idem
met Blauwvleugeltaling IxF IxZG.
Idem met Baikaltaling IxF. Sierduiven:
Oud holl.-kapucijn: HJ. Rietman IxG.
IJsduif: S. Jansen IxZG IxG.
Pauwstaart: Mw. M. Zevenhoeken IxF
IxG. Thuringer zwaluw: S.Jansen IxZG
IxG. Nonduif: F. van Olst IxZG IxG.

Raspelsdieren: Grote rassen: VI. reus:
HJ. Rietman 3xF 2xG. Idem EJ.
Huurnink IxG. Idem Comb.: Dijkstra
4xF. Idem J. Lenselink IxF 3xZG. Idem
H. Snellink IxF 'IxZG. Groot
Lotharinger: H. Borgman-Berenpas IxF
4xZG. Franse Hangoor: J.F.H. Dekkers
5xZG. Idem D. Kuiper IxZG 3xG.
Nieuwzeelander Zwart: W.H.
Braakhekke IxG. Nieuwzeelander wit:
M. Boersbroek 3xZG. Idem H J. Rietman
2xG. Idem H. Verstege 3xF. Idem Jan
Menkveld IxZG. Californian: W.H.
Arends 2xZG. Wener: H.W. Slöetjes
IxZG IxG. Idem H. Snellink 2xZG 4xG.
Idem GJ. ten Bokkel 2xF IxZG.
Nieuwzeelander rood: J. Bakering 2xF
3xZG 2xG. Idem H. Gosselink IxZG
2xG. Idem G. Lenselink 2xF 2xZG. Idem
H. Rietman 2xG. Rex: M.G. Lijftogt
2xZG IxG. Angora Comb. 't Wolletje
2xZG 3xG. Alaska H. Pardijs IxZG IxG.
Trianta H. Pardijs IxG. Hollander A.J.
Everink 5xZG 4xG. Idem T.H. Janssen
2xG. Idem H J. Rietman IxG. Idem T.
Zevenhoeken IxZG 2xG. Idem
Scholengemeenschap 't Beeckland
IxZG. Klein Zilver: M. Klein Bramel 3xF.
Idem Marijke Rietman 3xZG. Idem H J.
Rietman IxF 2xZG 4xG. Idem W.
Rietman IxF 2xZG. Rus W.H. Arends
IxZG IxG. Idem T. Zevenhoeken 3xZG.
Idem Scholengemeenschap 't
Beeckland IxF. Nederlandse hangoor-
dwerg J.F.H. Dekkers IxZG IxG. Idem
DJ. Grobben IxG. Idem D. van Heerde-
Wassink 2xZG IxG. Pool roodoog J.
Bierhof 2xF IxZG 2xG. Idem HJ.
Rietman 2xG. Kleurdwerg Wiebe
Franssen IxZG.

Uitslagen kind en dier van de school-
jeugd:
Mooiste sierduif: Manon van Dijke,
Eerste prijs; Mooiste konijn: Marije
Arfman, Eerste prijs; Mooiste konijn op
l na Lianne Arfman, Tweede prijs;
Mooiste konijn op 2 na Tomas
Rouwenhorst, derde prijs;

Onderstaande kinderen kregen alle-
maal de vierde prijs: André Arfman,
Hans Berenpas, Ellen Besselink,
Marthe Brinkman, Anne van Dijke,
Sijmen en Wietske Eggink, Marloes
Fröhling, Sander Geurtsen, Bert
Laarkamp, Riek Lenselink, Renske en
Wieger Makkink en Kim Steinvoort.

Vo lksun i ve rs i t e i t
Zutphcn e. o.

Programma voorjaar '97

GRATIS
afhalen bij WV en bibliotheek

in uw woonplaats

tel. 0575-515589 (9.00-12.00 uur)

Nieuwjaarsconcert
„Concordia" op
zondag 5 januari
De Vordense muziekvereniging „Con-
cordia" houdt zondag 5 januari in het
Dorpscentrum traditiegetrouw haar
Nieuwjaarsconcert. Het concert heeft

als thema een muzikale rondreis door
Europa. Diverse landen worden door
Concordia muzikaal in de schijnwer-
pers geplaatst zoals Duitsland,
Hongarije, Spanje, Rusland en natuur-
lijk ook Nederland.

De drumband van „Concordia" ver-
leent eveneens medewerking aan het
concert. Onder leiding van Bert Lamers
worden een aantal rithmische num-
mers gespeeld. Het harmonieorkest
staat voor het eerst onder leiding van
Hugo Klein Severt die voorlopig het di-
rigeerstokje heeft overgenomen van
Hans Kraxner.

Volksuniversiteit
Met ingang van vandaag is de aanvul-
ling op het programma 96/97 van de
Volksuniversiteit Zutphen gratis af te
halen bij de plaatselijke WV en
Bibliotheek. De succesvolle start van
dit seizoen geeft aanleiding tot het
aanbieden van extra cursussen en acti-
viteiten. Ruim negenhonderd deelne-

mers startten het afgelopen najaar aan
een cursus. Men wijt de groei van de
Volksuniversiteit aan de vergrijzing
van de Maatschappij. In de praktijk

blijkt dit geen juiste veronderstelling,
want ook veel jongeren vinden de weg
naar de Volksuniversiteit. Dit voorjaar
starten er 35 nieuwe cursussen.

1.
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GEMEENTE VORDEN

/ VOORBEREIDINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden maken bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn openbare vergadering van 17 december 1996 onder no. 16 heeft besloten,
dat voor de percelen kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K, no's 2798, 3871,
4268, 4269, 4501, 4502, 4503 (ged.) en 4873, alsmede sectie M, no's 264, 611 en 612
en plaatselijk bekend als de bedrijfsterreinen van de Nedac Sorbo aan de Nieuwstad
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het besluit treedt op 3 janu-
ari 1997 in werking.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart liggen voor een ieder ter
gemeentesecretarie (koetshuis) ter inzage.

Vorden, 27 december 1996

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten,

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Collecte voor Dorpskerk brengt 1166 gulden op

Geslaagd concert gebroeders Eijkelkamp
"En er was voor hen geen plaats meer in de herberg". Zo was het vorige week zondag ook in de zaal van 't Wapen van
't Medler. Gelukkig konden de "laatkomers" wel terecht in het cafégedeelte om daar te genieten van het kerstconcert
van de gebroeders Eijkelkamp.
En het was geweldig. Wat een prachtige stemmen. Iets om trots op te zijn. 16 prachtige kerstliederen vertolkten ze.
Ook de kerstoverweging door Cissy werd door het publiek erg gewaardeerd. Na de samenzang van het "Ere zij God",
volgde er dan ook een hartverwarmend applaus. De collecte van dit concert werd door de gebroeders Eijkelkamp ge
schonken aan de Veilingcommissie ten bate van de restauratie van de buitenzijde van de Dorpskerk. De opbrengst
van deze collecte was f 1166,40.
Gebroeders Eijkelkamp bedankt, gulle gevers gedankt.

Namens de veilingcommissie,
Nel Rodenburg

"Vorden zingt" op
zondag 5 januari
in de Dorpskerk
Op zondagavond 5 januari is er in de
Dorpskerk weer "Vorden zingt". Er
staan weer mooie en bekende liederen
op het programma. Deze zijn de afge-
lopen tijd op verzoek binnengekomen.
Er wordt gezongen uit diverse bundels
zodat er voor elk wat wils is. Dat veel
mensen dit aanspreekt blijkt telkens
uit de bijzonder grote opkomst. Ook
vanuit de regio is er veel belangstelling
voor "Vorden zingt". Er zal een korte
overdenking worden gehouden door
de heer G. Beking uit Enschede en het
orgel zal weer worden bespeeld door
de heer W. Kuipers uit Apeldoorn. Na
afloop is er gelegenheid om koffie of
thee te drinken in de Voorde.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Een heel goed en gezond 1997 toegewenst!
Het beste voornemen voor het nieuwe jaar

maakt u waar, door de komende 365 dagen
^y"^"^ te profiterenjran

C^BERÉNDSEN'S BROOD EN BANKET

Nieuwjaarsaanbieding zaterdag 4 januari

Bij besteding van elke f 2.- oliebol gratis!

JANUARI,
AANBIEDINGEN

Meergranen - dagmaandag

een heel elf zaden
met ƒ 0.25 korting

dinsdag Krentenbollen - dag
r \ 5i krentenbollen halen

4 betalen

\ ,r ,
woensdag

5 vloerbroden voor ƒ 13.00

v

Vloerbroden - dag

vrijdag

oor • ƒ 1.95

Boerenmikken - dag

Boerenmik/2.
zf

zaterdag Broodjes- en Soesen - dag

Alle soorten broodjes
10 halen 8 betalen

Slagroomsoesjes 100 gr. ƒ 2.40

Dorpsstraat 11 Vorden Tel. 0575 - 551373
HoHerweg 67 Colmschaten Tel. 0570 - 654733

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

jaar met een

irten^Pĵ :——

20-50%
KöSÜ

PIT\T

Wij wensen U een voor spoedig 1997.

Loop even binnen, want het loont nu zeker de moeite.



wij bieden u een groot
assortiment seniorenledikanten.
bijv dit

Senioren
ledikant

i ing mogelijk m wit. blank
eiken en donker eiken struktuur
met lattenbodem, matras en
nachtkastje
hpers 90/200 compleet

Auping
in vele kleuren

SLAAPKAMI ;R CARRI"Pms MICI (jck.'nj in cnmiwiett ie mei andere aanb» ••

Ledikant Summertime
ra in sirui tuur/wart mei beuken poten

nu 499,
'

Bedombouw zwart met beuken poten

Maat: 140/200 cm nu
2 Rugsteunen: 199,-

Tafeltje: 199,-

Ook leverbaar in
160 en 180 cm breed i

SHOWROOMSLAAPI
'Roomfcleurig ledikant met 2 nachttafels.
Maat 1 80/200 en 1 60/200 cm.

HU

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
Achterwand en nachtkastjes.
/vtet: 1 60/200 cm
van 2595,= _ ITU 995>'-

'Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes. Maat: (60/200 cm
van 2595,= IUI 1995,"

'Schitterende MDF slaapkamer jn alpine wit.
Bestaande ijt ledikant. «hterwand, 2 nacht-
kastjes, kapöfef+spiegel en ladekast.
Jvtot: 1 80/200 cm
van 4995.= nil

* Slaapkamer met achterwand en
2 nachtkastjes. Zwart met beuken
Maat: 160/200 cm
van 2295,=

SHOWROOMLINNI-NKAST -ISI

nu 1295,-

' Auronde achterwand. Kteu alpine wit.
Voor een bedbreedte van 1 60 cm. met
schuifdeurkastjes
van 1 729.= _ THJ 1295,

'Laque sJaapkamer in de kleur Oceaan biauw^
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.
van 1595,= HU 795i~

*Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200.
van 1895,= HU 795»'

'Schitterende Auping Auronde in de kleur
aubergine. Bestaande uit achterwand in
hoekopsteing met twee nachtkastjes,
incl. handverstelbare spiraai, 120/200 cm.
van 3990= DU 1995,

'Slaapkamer TRECO. Bestaande utt lecükanc,
achterwand en 2 nachtkastjes. Kteur alpine
wrt. Leverbaar in 160/200 en 180/200 cm.
van 3530=

'Draadeurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.
van 229S.= flü 1295,-

' Vbuwdeufkast in de kleur alpine wit 90 cm
breed. 220 cm hoog
van 1895,= HU 995,"

'Geloogd grenen draaideurkast. Creafort
met toog. Maat: 156 cm breed. 204 cm
hoog en 62 cm diep.

van 4449.= HU 2995,"

Uitgevoerd in massief grenen en perfc||
afgewerkt. Honderden mogelijkhec|||||
Bijvoorbeeld dit hoekstapelbed ||

D KAN! !N

'Schurfdeuriyst TRECO met facetspit^gei
pine wit. MAC 18bcm breed, 230
>gen 67 cm diep.

van 3995.° IUI 2995,

'Schmfcteurkast. aken fineer met
sptegeWeur 100 cm breed—WO cm hoog.
van 1360.= ^Ü 795>"

"khuifdeurkast in de kleur alpine wit, met
halogeen verlichting 200 cm breed, 24S cm
hoog.
van 3095= HU 1995,"

SUPERVOORDEUGE

MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.

BEDBODEM
SCHITTERENDE ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

MET NEKSTEUN- CN KNIEKNJKONDERSTEUNING +
MIDDENZONE VERSTERK!NGV 90/2OO CM

Ruimte
besparende

bedden
* Prachtig vouwbed met wielen,
bovenplank en automatische uitklap-
bare poten, inclusief matras.
Maat 90/200 cm.
van 414 " s~nu 269,-
* Prachtig houten vouwbed met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeugel, 4 zwenkwielen en auto-
matisch uitklapbare poten. Inclusief
pdyether matras. Maat 80/200

nu
* Onderschuif combinatie wit. stalen
divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2
polyether matrassen, éénzijdig
afgedekt met wol. 5 jaar garantie.
80x190 cm van 1395.=

nu
* Stapelbed in blank grenen
Maat 90x200 cm.
Inclusief lattenbodems van 599,=

nu 399,-

'rima
>innenveringsmatras

34Q>-

Combimatras

voor 349,-
voor j
voor 4
voor 449,
voor 499,-
voor

voor 799,-

VAN 995r- NU 695,-
OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAR

rhuimrubbermatras

595'

BEDSHOP DE DUIF
' Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816


