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Buurt Wiemelink
wil extra
verkeersdrempel
Om de rijsnelheid te verminderen
heeft de gemeente Vorden enkele ja-
ren geleden twee verkeersdrempels
aangelegd op het eerste gedeelte van
het Wiemelink. In eerste instantie wa-
ren er drie gepland, maar vanwege
kostenbesparing werden er uiteinde-
lijk maar twee verkeersdrempels aan-
gebracht. In een open brief aan het
college van B en W vragen de bewo-
ners op het gedeelte tussen de Burge-
meester Galleestraat en Dagopvang
Klimop met klem om alsnog een der-
de verkeersdrempel aan te brengen.
De ondertekenaars van de brief zijn
van oordeel dat de afwezigheid van
deze derde drempel een groot gemis
is. Volgens hen wordt tussen de twee
aanwezige drempels nog veel te hard
gereden. Verder wijzen zij erop dat de
verkeersintensiteit de komende tijd
alleen nog maar gaat toenemen als ge-
volg van de nieuwbouwaktiviteitcn
op de Decanije en het uitbreidings-
plan Vorden Noord aan de noord-
westtzijde van de Mispelkampdijk.
'Dit heeft een grote verkeersintensi-
teit tot gevolg in dit kinderrijke ge-
deelte van de straat', aldus de brief-
schrijvers.

Nieuwjaarsconcert
De Vordensc muziekvereniging Con-
cordia geeft zondag 7 januari haar
jaarlijkse Nieuwjaarskoffieconcert.
Dit concert wordt gehouden in de gro-
te zaal van het Dorpscentrum. Diri-
gent Hans Kraxner heeft gekozen
voor een licht en luchtig programma.
Voor de pauze worden er stukken ge-
speeld uit de musicals 'My Fair Lady'
en 'Evita'.
Na de pauze wordt het publiek meeg-
enomen naar Zuid-Amerika. Onder
het motto 'Mexico a go-go' laat Con-
cordia de zomer al in januari begin-
nen. De drumband is deze morgen
eveneens van de partij. In verband
met de te verwachten drukte adviseert
het bestuur van Concordia het publiek
vroegtijdig te komen.

Thema-avond over
imago van boeren
in Dorpscentrum
'Imago kan je maken'. Dat is het the-
ma van de bijeenkomst die maanda-
gavond 8 januari door de AJK en JAV
in het Dorpscentrum wordt gehouden.
Er wordt een diaserie vertoond over
hoe de buitenwereld tegen de agrariër
aankijkt. Wordt de agrariër gezien als
voedselproducent? Als hoeder van
het landschap? Of als milieuvervui-
ler? Kortom: Imago kan je maken. Op
deze avond zal Ben Lichtenberg ver-
tellen over de situatie in het WCL ge-
bied 'De Graafschap'.

Landbouwfederatie
Het bestuur van de Vordense Land-
bouw Federatie heeft haar leden op
indicatie van de besturen LTO Mid-
Oost en de landbouwmaatschappij
ZMO opgeroepen om de Verklaring
Vrijstelling mestboekhouding 1996
en hetafsluitformulier 1995 niet inge-
vuld in te leveren. Dit om duidelijk te
maken dat er geen draagvlak is voor
het door de overheid ontwikkelde
mest-en ammoniakbeleid. Degenen
die aan deze aktie mee willen doen,
worden in de gelegenheid gesteld de
betreffende formulieren in te leveren
bij het Dorpscentrum. De Vordense
Landbouw Federatie wijst haar leden
er wel met klem op dat eventuele ge-
volgen van deze aktie geheel voor ei-
gen rekening zijn.

Plattelandsvrouwen
De nieuwjaarsmiddag van de afdeling
Vorden van de Plattelandsvrouwen
heeft plaats op dinsdag 9 januari in het
Dorpscentrum. De jaarvergadering
van de Plattelandsvrouwen is op
woensdag 24 januari.
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HANDZAMER FORMAAT WEEKBLAD CONTACT
Weekblad Contact staat aan de vooravond van een grote
verandering. Vanaf de derde week van januari zullen de edi-
ties Ruurlo en Vorden op een kleiner formaat gaan verschij-
nen. Met de edities Hengelo en Warnsveld van Weekblad
Contact is reeds proef gedraaid met dit kleinere formaat en
de reacties zijn zo goed dat nu alle edities deze verandering
ondergaan. Verder wordt ook de verschijningdag vervroegd.
In het dorp Vorden zal Weekblad Contact vanaf de derde
week van januari op dinsdagavond gaan uitkomen terwijl de
mensen die de Vordense editie met de post krijgen op woen-
dagochtend Contact ontvangen. De editie Ruurlo zal even-
eens op woendagochtend verschijnen.

Diverse plaatselijke en regionale kranten zijn de laatste jaren een fusie aangegaan.
Dit proces is nog steeds in volle gang en de belangrijkste reden hiervoor is een kostenbespa-
ring.
Het gevolg van een dergelijk beleid is dat kranten steeds meer op elkaar gaan lijken.
Ook het lokale karakter van de bladen verdwijnt als gevolg hiervan.
Fusies zorgen ervoor dat de afstand tussen het blad en de plaatselijke bevolking groter wordt.
Een woelige tijd.
Ook voor Weekblad Contact.
Daar komt nog bij dat plaatselijke bladen steeds meer concurrentie van regionale en lokale
radio en televisie krijgen.
Toch voelt Weekblad Contact er niets voor om het hoofd te buigen voor deze harde concur-
rentiestrijd door de vier verschillende edities - Vorden, Ruurlo, Warnsveld en Hengelo - met
elkaar samen te voegen.
Dit zal ongetwijfeld tot een kostenbesparing leiden maar het gaat ten koste van het plaatselij-
ke karakter.
En dat is juist de kracht van Weekblad Co :̂t.
Dit betekent niet dat alles bij het oude mcff blijven.
In de zomer van 1995 heeft drukkerij Weevers besloten om de uitgaven Hengelo en Warnsveld
op een nieuw formaat uit te brengen en in rotatieoffset te vervaardigen.
Dit nieuwe formaat is bij de lezers in Her̂ lo en Warnsveld zo goed aangeslagen dat nu
de edities Vorden en Ruurlo aan de beurijph.
Het kleinere formaat wordt door de lezers als zeer handzaam gezien en ook de blauwe steun-
kleur doet het bijzonder goed.

Het tijdstip dat Weekblad Contact in Ruurlo en Vorden verschijnt zal één dag vervroegd wor-
den.
Deze verandering houdt in dat kopy en advertenties eerder moeten worden ingeleverd.
Voor beide edities geldt een uiterste deadline van maandagmorgen 9.00 uur.
Na dit tijdstip is het niet meer mogelijk om kopy of advertenties aan te leveren.

Nieuwe inlevertijden
voor Weekblad Contact

Vanaf de derde week van januari zullen de edities Vorden en Ruurlo een dag eerder uitkomen.
Respectievelijk op dinsdagavond en woensdagochtend.
De daedline voor deze uitgaven is daarom ook met een dag vervroegd.
Kopy en advertenties voor Ruurlo en Vorden moeten uiterlijk op

MAANDAGMORGEN 9.00 UUR
bij ons binnen zijn.
De edities Warnsveld en Hengelo verschijnen eveneens op dinsdag en woensdag.
De kopy en advertenties hiervoor moeten uiterlijk bij ons binnen zijn.

DONDERDAGMORGEN 9.00 UUR
De redactie

Afslanken
Indoor Sport Vorden start binnenkort
met een cursus 'Fit en Slank' voor
blijvend afslanken. Uit een onderzoek
van de Nederlandse Harstichting
blijkt dat bijna de helft van de mannen
en ruim eenderde van de vrouwen in
Nederland te zwaar is. Een belangrij-
ke reden hiervan is een gebrek aan be-
weging. Indoor Sport Vorden geeft
daarom binnenkort een afslankcursus
die gezonde voeding en lekker bewe-
gen combineert.
Het is geen gewone cursus om spor-
tief af te vallen maar een professione-
le cursus voor mensen die flink wat
kilo's willen kwijtraken. Tijdens de
twaalf voedingsbijeenkomsten wordt
stap voor stap gewerkt aan het verbe-
teren van het voedingspatroon. In de
twaalf bewecgbijeenkomsten komen
voor sportactiviteiten aan bod. Deze
afwisseling zorgt voor plezier in be-
wegen en maakt het makkelijk om
ook op lange termijn actief te blijven.
De bijeenkomsten zijn in groepsver-
band, maar persoonlijke begeleiding

krijgt zeer veel aandacht. Doel is om
het vetpercentage te verminderen, fit-
ter te worden en dit ook zo te houden.
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Indoor Sport Vor-
dcn, Tel. (0575) 44 34 33. Zie ook ad-
vertentie.

W Vorden
Voetbalvereniging Vorden houdt op
zondagmiddag 7 januari een Nieuw-
jaarsreceptie in de kantine 'De Ark'.
Voorafgaande aan deze receptie zal de
jaarlijkse uitwisseling plaats hebben
met de jeugd van Spijkenisse. Ook uit
Ittersum zal een groep voetballers
naar Vorden afreizen.
De voetbalvereniging houdt verder op
zaterdag 6 januari haar jaarlijkse fles-
senaktie. De pupillen van VV Vordcn
zullen dan in de bebouwde kom lege
flessen ophalen. Flessen zonder, maar
uiteraard ook flessen met statiegeld
kunnen worden ingeleverd om de
jeugd van de voetbalclub te steunen.
Mensen die buiten de bebouwde kom
wonen, kunnen 's morgens de flessen
in leveren bij de Gemeentewerf.

Oliebollentoernooi
Vrijdagmiddag 29 december hield de
Damvereniging Vorden in samenwer-
king met het district Oost van de Gel-
derse Dambond een oliebollentocr-
nooi. Er waren in totaal 54 deelne-
mers verdeeld over negen groepen.
Hef kalenderjaar voor de senioren
werd traditiegetrouw afgesloten met
een sneldamtoernooi. De strijd om de
Nick Cup werd dit jaar gewonnen
door Henk Ruesink. Komende zater-
dag gaat de clubcompetitic weer ver-
der. Het eerste team van DCV speelt
dan een uitwedstrijd tegen Priva de
Lier.

Kinderpoëzie
Van 2 tot en met 12 januari kunnen
kinderen bij de ABN AMRO Bank in
Vorden een Kinderpoëzie Expositie
bezichtigen. De ABN AMRO biedt
kinderen ook zelfde mogelijkheid om
aan de slag te gaan. Onder het mom
'Het is feest in mijn pen' wordt er een
gedichtenwedstrijd gehouden. De

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is geen Zondagsschool en Jeugdkerk.
Na afloop Nieuwjaarsbegroeting in de Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur idem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 7 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
Openbaring des Heren m.m.v. Cantemus Domi-
no.

R K Kerk Vorden
Zaterdag 6 januari 18.30 uur Eucharistieviering,
Openbaring des Heren, volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 januari Pastoor
G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts 6-7 januari dr. Dagevos, het Vaarwerk
1, 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, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen vooroverleg.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooy-
erhoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 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.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen 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 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

(0573) 25 49 31 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
(0575) 46 14 00. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575)46 1460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
(0575) 51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel.
(0543) 53 1053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje
55 1262 b.g.g.
8.30 u.

januari: Mevr. Wolters, .tel.
55 68 75. Graag bellen voor

Taxidienst
55 1256.

Taxibedrijf Tragter, tel. (0575)

Praktijk verloskundige Ria
haar. Tel. (0575) 44 1351.

Haggeman-Wit-

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.).

Tandarts 6-7januari D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573)
452400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek 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.

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur, vrij-
dag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-13.30 uur.

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) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 17 01.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 qur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 5441 41. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: (055) 522 41 50.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Bevestiging ambtsdragers.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 januari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 7 januari 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 januari Pastoor
G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22 -
Brandweer 06-11, b.g.g. (0570) 63 43 40 -

.Politie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 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-, zater-
dag-en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

poëzicwcdstrijd is bedoeld voor kin-
deren toten met twaalf jaar.
Voor de kleintjes tot zes jaar die nog
niet kunnen schrijven is er een kleur-
wedstrijd. Voor kinderen van 6 tot 8
jaar is er een tekenwedstrijd. De for-
mulieren voor de kleur-, teken- en
poëziewcdstrijd zijn te verkrijgen op
het kantoor aan de Raadhuisstraat en
moeten uiterlijk op 12 januari worden
ingeleverd.
Uiterlijk 19 januari zal dan in iedere
categorie een winnaar bekend worden
gemaakt. Er zijn heel veel leuke prij-
zen te winnen. Verder zal het beste,
leukste, ontroerendste of mooiste ge-
dicht worden geplaatst in Weekblad
Contact van 25 januari.

Hervormde
Vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Vor-
dcn houdt op 17 januari haar jaarver-
gadering met medewerking van het
bekende duo Thomasvacr en Pietcr-
snel. Verder zal op 21 februari de heer
Komijn uit Vordcn een lezing komen
geven over het thema 'De zorg in een
verpleeghuis en problemen rond het
ouder worden'. De Hervormde Vrou-
wengroep Vorden viert dit jaar haar
50-jarig bestaan. Het jubileumfecst
zal op 20 maart worden gehouden.



MODE OPRUIMING
Al onze wintermode is nu in prijs verlaagd.

Kortingen tot

op o.a. de merken:

dames afd.

Pantalons Rosner

Blazers Ravens

Vesten

Rokken Hammer

Pakjes Frankenwalder

Ravens
Essentio
Ledüb

NU

NU

NU

NU

v.a. NU

Frankenwalder
Choise Seda
Oxford Lord

Rosner
Hammer
Hamilton

Katoenen broeken Essentio

modec

NU

119.-
219.-
98.-
98.-

149.-
79.-

heren afd.

Pullovers

Kostuums

Kolberts

Jacks

NU_ 98.-
NU 349.-

1/2 prijs
v.a. NU 159.-

NU

* gratis parkeren aan achterzijde
* kwaliteitsmerken
* deskundige begeleiding
* altijd een kopje koffie

ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 14 38

Hef is er nu weer voor: erwtensoep

Hamschijf 1 k,io 6,95

SALADE
SPECIALITEIT

Farmersalade
150 gram ƒ 1f49

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt

100 gram ƒ 0,98

Gebraden fricando

100 gram ƒ l 589

WEEKEND

Magere
Hamlapjes

1 kiloƒ9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk,
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Speklapjes
ƒ 7,45

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10j--

Rundergehakt
1 küo ƒ 12,50

met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

N I E U W !

T H U I S K A P P E R
O P H A A L K A P P E R

Een nieuwe unieke service!

U belt, en wij komen om het haar bij u
thuis te doen (Thuiskapper) óf

om u op te halen en uw haar in de salon
te doen (Ophaalkapper).

Knippen, kleuren, watergolven, föhnen,
permanenten.... alles kan!

Toeslag THUISKAPPER :
ƒ 5,- tot ƒ 7,50 op de behandeling

+ ƒ 0,75 per km.

Toeslag OPHAALKAPPER :
ƒ 0,25 per km. (ƒ 2,50 minimum).

Ifbelt.... fM/komen!
HEERSINK haarmode

L w^henseweg 21 _v?rden_«J0575)55J2|5^

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas -sanitair - water
Lid VNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

f^U0ok
UI l*Albert Heijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

0,90O Maggi Opkikker
5 zakjes van l ,75 voor _

AH Appelsap
liter van l ,59 voor _

Rode of Witte Kool
kilo van l ,99 voor '

O Gehakt H.o.H.
kilo van 9,98 voor

Casinobrood wit of bruin
van 2,55 voor

Riblappen (Hollandse)
kilo van 18,99 voor

AH Goudse Jonge Kaas
kilo van 11,90 voor

AH Pindakaas
pot 750 gram van 4,29 voor

AH Keukenrol
4 stuks van 4,18 voor

© Selection Clemence rood/wit
0,75 It van 4,55 voor :

Albert Heijn
Hengelo (G)
Albert Heijn Hengelo (G):
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo.
Met U vol vertrouwen het nieuwe jaar in!

_1,39

_5,98

_1,99

10,98

_7,90

_2,99

_2,75
2,95

VUIL TAPIJT l VLEKKEN
. BANKSTEL VUIL?

t het dan vakkundig reinigen door

Uhem-Dry® Quick Service

* Tapijt droog binnen l uur!
* Beslist niet sneller vuil!
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook meubclreiniging!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel. 05750-43377
Doetinchem tel. 08340-61126

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-1330 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

TEBECAI Netwerken BV
kantooradres:
piet heinstraat 25
7204 jn zutphen
telefoon (0575) 54 27 77

postadres:
postbus 475
7200 al zutphen
faxnr. 51 06 77

Veertien gemeenten in Oost-Gelderland, grofweg gelegen in de
driehoek Brummen-Lochem-Aalten, ontvangen het kabelsignaal voor
TV en radio vanaf l januari via één bedrijf:Tebecai Netwerken bv.

In het gebied zijn 75.000 huishoudens aangesloten op de kabel.
Tebecai, die het kabelnetwerk exploiteert, is ontstaan uit de fusie van
CAI-Zutphen en CAI-Doetinchem. De fusie was nodig omdat in de
toekomst schaalgrootte een belangrijke factor is bij het slagvaardig
inspelen op financiële en technische ontwikkelingen.

Voor de abonnees verandert er niet veel.
Op de elektriciteits-afrekening (NUON), waarop het
abonnementsgeld vermeld staat, verandert de omschrijving van CAI
in Tebecai Netwerken bv.

Daarnaast verandert per l januari 1996 het storingsnummer voor
inwoners van de gemeenten Doetinchem en Zelhem in:
0575 - 54 27 77

Oj>i~i*iming s1 — ^^

Vor-den
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Stefanie

Zij werd geboren op 14 de-
cember 1995 en verblijft tijde-
lijk in 'Het Nieuwe Spittaal' te
Zutphen.

JOHAN EN BERDIE
LANGWERDEN

Het Stapelbroek 4,
7251 NP Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Sven

27 december 1995.

GEERT, ERNA, LARS
enSANNEWASSEVELD

De Eendracht 25,
7251 GA Vorden

Een wonder is het
telkens weer
't nieuwe leven
zo gaaf en teer.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jochem Marinus
Johan

31 december 1995.

ERNA EN BART
WAGENVOORT-DE GREEFF

Fjeldstedvej 29 Svenstrup
9550 Manager - Danmark

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele
bloemen, felicitaties en kado's
die we mochten ontvangen op
onze trouwdag.

, Edwin en Peggy
Voskamp

Steenderen, jan. 1996

Voor de vele belangstelling, fe-
licitaties, bloemen en kado's
welke wij ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen, betuigen
wij onze hartelijke dank.

Jan en Hennie
Wormgoor

Wichmond, januari 1996.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Hondenschool'Klein Wee-
tink' te Velswijk. Nieuw!!! Ge-
vorderden 2. Nieuw!!! Basis-
opleiding Jachthonden.
Start 13 januari 1996. Inlichtin-
gen: Ap Peters, tel. (0314)
641436; Lucia Mullink, tel.
(0314)622361.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

• TE KOOP: haardhout. H.
Wesselink, Eikenlaan 23, Vor-
den.

• TE KOOP: weinig gebruikte
houtdraaibank + stalen bu-
reau. Prijs: n.o.t.k. Tel. 55 41
52.

• GEVRAAGD: huish. hulp,
1x per 14 dgn. 3 uur. Ervaring
gewenst. Tel. (0575) 55 42 34.

• De zomer begint in janua-
ri. Waar? In het Dorpscen-
trum. Zondagmorgen bij Con-
cordia!

• De zomer begint in januari.
Waar? In het Dorpscentrum.
Zondagmorgen bij Concor-
dia!

• De zomer begint in januari.
Waar? In het Dorpscentrum.
Zondagmorgen bij Concordia!

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start met de
nieuwe gedrags- en gehoor-
zaamheidscursussen op
maandag 13 januari 1996.
Inlichtingen en opgave: Ap Pe-
ters, tel. (0314) 641436; Lucia
Mullink, tel. (0314)622361.

Bedroefd, doch dankbaar dat hem een langere
lijdensweg bespaard is gebleven, delen wij u
mede dat voor ons toch nog onverwacht is over-
leden mijn dierbare man, onze lieve vader, opa
en overgrootvader

WILLEM BIJENHOF

op de leeftijd van 84 jaar.

G. Bijenhof-Nijhuis

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

28 december 1995
Julianalaan 13
7251 EP Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 2 januari op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden plaatsgehad.

In memoriam

Nog vrij onverwacht is op 28 december overle-
den ons zeer gewaardeerd erelid, de heer

WILLEM BIJENHOF

op de leeftijd van 84 jaar.

Willem was medeoprichter van onze vereniging
en tot het laatst toe een trouw inzender op onze
wedstrijd.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe in
deze moeilijke dagen.

Bestuur en leden van 'de Vogelvriend' Vorden.

Hiermede berichten wij U dat onze beste broer
en zwager

WILLEM BIJENHOF

op 28 december 1995 op de leeftijd van 84 jaar
is overleden.

Co te Lindert-Bijenhof
Gerritte Lindert
Mien Lovink-Bijenhof
Herman Lovink
Gerda Bijenhof-Wolsink
Annie Bijenhof-Bosch

Vorden, 28 december 1995

„De Heer is mijn Herder"

Heden is plotseling van ons heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

MARINUS JOHANNES
WUESTENENK

* 8 september 1923
Vierakker

t 30 december 1995
Vorden

Vorden : L.G. Wuestenenk-Harmsen

H.J. Wuestenenk
L.B.M. Wuestenenk-Mentink

Miranda
Bernd

E.J. Wuestenenk
M. Wuestenenk-Brinkerink

Riek

Strodijk 19
't Hoetink
7251 RS Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
4 januari 1996 om 12.00 uur in de N.H. Kerk te
Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Met verslagenheid en verdriet geven wij U ken-
nis van het plotseling overlijden van onze neef

MARINUS JOHANNES
WUESTENENK

ECHTGENOOT VAN LG. HARMSEN

op de leeftijd van 72 jaar.

Barchem : H. Elferink-Kluvers
G.W. Elferink

Vorden : M.J. Wuestenenk
H.E.A.,Wuestenenk-Makkink

Nijmegen : G.H.J. Kloosterman-Wuestenenk
H. Kloosterman

Vorden, 30 december 1995

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

Geheel onverwacht is overleden onze beste
zwager

MARINUS JOHANNES
WUESTENENK

in de leeftijd van 72 jaar.

Zeewolde:

Holten:

Vorden:

Laren Gld.:

Hengelo Gld.:

Zelhem:

Neede:

Hengelo (Gld.):

H.E. Harmsen
M.G. Harmsen-van Beek

H.J. Harmsen-Klein Winkel

H. Bouwmeester
A.H. Bouwmeester-Smale

H.B. Rood-Harmsen

B.G. Harmsen
W. Harmsen-Loman

H. Harmsen
B.W.J. Harmsen-Loman

G.A. Harmsen
J. Harmsen-Gerretsen

M. Harmsen

Vorden, 30 december 1995.

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat
plotseling is overleden onze beste oom

MARINUS JOHANNES
WUESTENENK

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Neven en nichten.

Vorden, 30 december 1995.

Algemene kennisgeving

Heden is na een kort ziekbed rustig ingeslapen
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, schoonzuster en huisgenote

ALBERTHA HERMINA
SMALLEGOOR-PELLENBERG

op de leeftijd van 78 jaar.

J.W. Smallegoor
RiaenCor
Tonnie en Hermien
Wim
Christien en Wim
Willy en Jan Willem
Joke en Wim
Bennie
en kleinkinderen

M. Smallegoor
J. Smallegoor

31 december 1995
Leestenseweg 34
7233 PD Vierakker

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 5
januari 1996 om 11.00 uur in de N.H. Kerk te
Wichmond.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te
Warnsveld.

Voor de dienst is er vanaf 10.30 uur gelegenheid
tot afscheidnemen en condoleren in genoemde
kerk.

Na een kort ziekbed is nog vrij plotseling uit
onze familiekring weggenomen onze lieve zus-
ter, schoonzuster en tante

ALBERTHA HERMINA
PELLENBERG

ECHTGENOTE VAN J.W. SMALLEGOOR

op de leeftijd van 78 jaar.

Maurik : A.C. Ruiterkamp-Pellenberg
Barchem : J.W. Ruiterkamp

Vorden : H. G. Kettelerij-Visschers
Vorden : fam. Pellenberg

Neven en nichten

Vierakker, 31 december 1995

5 O Dagopvang 'Klim-Op

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Wanneer u hier iets
voor voelt, kunt u kon-
takt opnemen met
mevr. Louise van Uden
funktionaris van de
SWOV, Raadhuisstraat
6, telefoon (0575)
553405.
Het kantoor is geo-
pend van maandag
t/m vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur

De Delle 15, Vorden

Door de uitbreiding van de
dagopvang voor ouderen, vra-
gen wij

VRIJWILLIGERS
die de aktiviteitenbegelei-
ders gedurende de morgen
en/of middag willen assiste-
ren.
Voor dit werk vragen wij van
de vrijwilligers een grote
inzet en begrip voor de pro-
blemen van de ouder wor-
dende mensen.

Lekker snel
aan tafel.

995
—

O — IZZ
, bacon vinken, 100 gr. l hamlappen, naturel, gemarineerd,

lever, IQOgr. 0~ g^griUd kassclerrolspek. L
100 gr. _ Z—

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 1 6 - 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 1321 KEURSLAGER

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
18 dec. t/m zondag 24 dec. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefve
bniik vo
de afgel
pen wee
van:

31 m
39 m
47 m
54 m
62 m
70 m
78 m
85 m
93 m

101 m
109 m
117 m
128 m
140 m
152 m
163 m
175 m
194 m
214 m
233 m

Het weekstreefverbru
bepaald aan de hand
afgelopen week gem
temperaturen.

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
29-10-'95
van:

215 m3

270 m3

324 m3

377 m3

432 m3

486 m3

539 m3

593 m3

647 m3

702 m3

755 m3

808 m3

889 m3

971 m3

1051 m3

1133 m3

1214 m3

1346 m3

1485 m3

1619 m3

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt ui>ellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314-32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Gezondheid
Kracht
Bezieling

YOGA
Dinsdagavond Dorpscentrum 16 januari
Inl. Theo de Gans, tel. (0575) 563456

Wie gaat er mee naar de

VIJFUURSHOW
van RTL 4

op 9 en 11 januari
Inlichtingen:

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel.(0575)501334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

CHR. MUZIEKVERENIGING

l SURSUM
l CORDA

VORDEN
TEL.: (0575) 55 34 83

TR FK K i N G s L i j s T
4e trekking d.d.: 29-12-'95

LOTNUMMER PRIJS NAAM, ADRES, WOONPLAATS

960
790
193
544
728
822

199
849
997
847

CD-speler
magnetron
wasdroger
dames- of herenfiets
fotocamera
dames- of
her«nhorloge
boormachine
kledingbon
waardebon f 100,-
waardebon f 50,-

Ditzel, Borculo, 05457-73743
H. Borg, Hengelo. 05753-2525
G.D. Nijenhuis, Vorden, 6750
G.M. Brummelman, Vorden, 4271
H. Korenblek, Lunteren, 08388-5460

RA. Woestenenk, Vorden, 3484
H.J. Dekkers-Pellenberg, Vorden, 3198
E.E.S. Eykelkamp, Warnsveld, 524607
Jur Ooyman, Vorden, 3304
J. van Triest, Eefde, 540597

Direktie en medewerkers
wenst iedereen een
voorspoedig 1996.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Tel. 551261

BARENDSEN
Zutphenseweg 15-Vorden-Telefoon (0575) 551261

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon (0575) 551742

BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG 3 - TEL. 554082



DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN
O.a. de merken; CINDERELLA, ARIADNE,

DORMA, DAMAI, BORAS, BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf 29, OO

l persoons kinderdessins
vanaf 29, OO

2 persoons
vanaf 49,00

litsjumeaux
vanaf 59>OO

Groot aantal
voor de halve
prijs of minder'

WOLLEN DEKENS
1 persoons 160x240

2 persoons 220x240

litsjumeaux 240x260

van 249,- voor 169,-*

van 349,- voor 219,-'

van 399,- VOOr 249,*-

\JnF* . avkenrnet

HOE;SLAKI ;NS
Badstof stretch

1 pers. van 29,95 flU

2 pers. van 44,50 HU 29,95

litsjum. van 54,95 n U 39,95

JERSEY HOESLAKENS
00% katoenen jersey,

mooie kwaliteit

pers. van 39,95 UU 29,95

2 pers. van 59,50 n U 44,95

Litsjum. van 69,- flU 59,95

Beperkt aantal kleuren, 100% katoen

90/200 van 29,95 nu 19,95

140/200 van 79,50 nu 29,95

180/200 van 99,00 nu 39,95

DORMA HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200 en ! 40/200

van 69,= nu p.st. 19,95
2 voor 29,95

KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling en
katoenen tijk, anti-allergisch.Van 29,95

nu 2 voor 39,-
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en
bij te vullen. Van 79,= voor 6i9,=

nu 2 voor 99,-
Eendeveren kussen. Van 59,= voor 49,=

nu 2 voor 79,-
Stevig vogelverenkussen. Van 39,= VOOr 29,=

nu 2 voor 39,*

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk zacht
en veerkrachtig. Van l 19,=

nu voor 59,-
Dunlopillo latex kussens. Van 119,=

nu voor 89,-
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk,
anti-allergisch en bij te vullen. Van 139,=

nu voor 99,-
Stevig gevuld kapokkussen.
Van 69,= VOOr 59,=

nu voor

Tevens grote kollektie
donskussens en

neksteun-kussens!

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS
1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers. van 42,50 nu 34,95

litsjum. van 49,50 nu 39,95

GLAD KATOENEN
HOESLAKENS VAN BORAS
Kleuren: zalm, mint en rose.

Vele maten één prijs.

van 49,50 tot 79,50 nu 24,95

LAKENS
van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs
l-Persoons in de kleuren: wit, groen

en oud rose. van 79,00 nu 39,OO

Lits Jumeaux alleen in wit.

van l 19,00 nu 59,OO

Gedessineerde slopen HALVE PRUS!
van 19,95 p. st. nu 2 voor 10,00

LAKENSETS o.a. Bedding House en
Damai
l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRIJS

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote party ronde,
vierkante en recht-
hoekige tafelkleden

en dekservetten.
Effen en

gedessineerd.

20 tot 50% Korting

SYNTHETISCHE DEKENS
l persoons 160x240 van 119,- voor 79,"

litsjumeaux 220x240 van 159,- VOOr 99,"

DEKBEDDEN

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

persoons 140/200 van 79,=

Wollen 4 seizoenen dekbed met 1 00% scheer-
wollen vulling en een 1 00% katoenen tijk

persoons van 299,= voor

nu

2 persoons 200/200 van 149,= nu 99,-'
litsjumeaux 240/200 van 179,= nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel i-pers als litsjum.)

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen tijk
l persoons 140/200 van 199,=

nu119,-
2 persoons 200/200 van 349,= nu 179,--
litsjumeaux 240/200 van 399,= nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

WOLLEN DEKBEDDEN:
PARADIES 100% zuiver scheerwollen vulling,
100% katoenen tijk

1 persoons 140/200

2 persoons 200/200

Kt
o

y
479-

«?aux 240/200 579»"
erbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

2 persoons van 399,= voor 319,--
lits jumeaux van 439,= voor 369,'-
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-pers. als litsjum.)

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 10% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers. 140/200 van 399,= n

2 persoons 200/200 van 699,= nu 399,--
lits jumeaux 240/200 van 799,= 011499,--
Ook leverbaar in extra lang (zowel l-persoons als
litsjumeaux, resp. 140/200 en 240/220)

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carréstiksel.

1 pers. 140/200 van 599,= nû  99> *"

2 persoons 200/200 van 899,= nu 649,--
lits jumeaux 240/200 van 1099,= nu 799,-

Pot wel 50%

BADJASSEN
DAMES BADJASSEN
in badstof, 100% katoen

in verschillende kleuren

van 139,00 VOOr

KINDER BADJASSEN

van 69,00 VOOf 19,95

BADDOEKEIM
GEDESSINEEERD
Egeria met schoonheidsfoutjes,- 60/110

van 29,95 nu 15,95

WASHANDJES
8 voor 10,00

Baddoeken, 60/110

van 19,95 nu 14,95

Washandjes van 4,95 nu 3,50

Badlakens, 70/140

van 34,95 nu 26,95

En nog veel meer restanten!

BADKAMER
Douchegordijnen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN

nu 24,95
nu 45,00
nu 55,00
nu 19,95

Grote synthetische badmatten
Aqua Nova
70x120 van 109,- nu 69,00

55x90 van 42,95

60x! i O van 52.95

70x140 van 79,95

WC-mat van 29,95

KEUKEN
KEUKEN SETS /
KEUKENDOEK + THEEDOEK
Elias en DDDDD

van 19,95 nu 9,95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.

van 3,95 nu 4 VOOr IO,OO

THEEDOEKEN ASSORTI
Sneldroger 65 x 65 cm.

van 7,95

nu 5 voor 25,00

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutohen. Tel. 0575-512816
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Bouwbedrijf Dijkman gaat verhuizen
MJjjĵ ^̂ M||̂ ^̂ ;j||||̂ ^̂ |||É^̂ Wj||||̂ ^̂ ^̂ V^P^

mmftFiFm^^

MTelefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
UTelefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
MUet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
^Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
uuren volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

^BELEIDSPLAN
ALGEMENE

BIJSTANDSWET J 996
De gemeenteraad heeft in zijn verga-
dering van 12/19 december 1995 het
beleidsplan Algemene bijstandswet
1996 vastgesteld.
Dit plan kunt u gedurende de open-
stellingstijden van het gemeentehuis
inzien bij de afdeling welzijn in de
boerderij bij kasteel Vorden.

^NERGIEHEFFING PER l JANUARI 1996
Vanaf l januari 1996 is de energieheffing ingevoerd. Voor huishoudens, bedrij-
ven, instellingen en andere organisaties betekent dat: hogere energiekosten.
Maar daar staat compensatie door belastingverlagingen tegenover.
Het voornaamste doel van de energieheffing is het terugdringen van het brands-
tof gebruik om het broeikaseffect tegen te gaan. Het normale tarief van elektrici-
teit gaat met 15 procent omhoog, de prijs van aardgas zal de komende jaren
stapsgewijs stijgen en in 1998 zo'n 20 tot 25 procent hoger zijn dan nu.
Niet al het energiegebruik is echter belast.

heffingvrij is:

De eerste 800 kwh elektriciteitsgebruik per jaar
de eerste 800 m3 aardgas is heffingvrij per jaar
aardgasgebruik boven de 170.000 m3 per jaar;
aardgasgebruik voor warmtekrachtkoppeling;
elektriciteitsgebruik boven de 50.000 kwh;
het totale elektriciteitsgebruik bij bedrijven met een aansluiting met een door-
laatwaarde van meer dan 3x80 Ampère.

Voor petroleum, huisbrandolie, LPG, propaan en butaan is geen heffingvrije
hoeveelheid ingevoerd, dit wordt gecompenseerd door een lager tarief voor
deze brandstoffen dan aardgas.

Meer informatie.

Via postbus 51, tel. 06 - 8051 (40 cent pr minuut) kunt u folders bestellen over
de energieheffing.
Bedrijven kunnen voor energiebesparende maatregelen bellen met Novem, tel.
030-2363444.
Informatie over energiebesparing wordt ook gegeven door uw energiebedrijf.

DHEIDSBESTRIJDING
Het is helaas niet mogelijk om de gladheid op alle trottoirs te bestrijden. Indien
u mee wilt werken aan de gladheidsbestrijding op trottoirs, dan kunt u dit op een
eenvoudige wijze doen door wat zout te strooien.

'We konden hier echt geen kant
meer op,' vertelt Jan Dijkman in
zijn oude kantoor aan de Hofweg in
Warnsveld. We hebben daarom be-
gin dit jaar de knoop doorgehakt en
zijn op zoek gegaan naar meer
ruimte. Die hebben we gevonden
aan de Lage Weide in Warnsveld.
Daar maken we op 8 januari een
nieuw begin'.

Het is inmiddels 50 jaar geleden dat
de heer Addink de grondslag legde
voor het huidige Bouwbedrijf Dijk-
man. De gestage groei van de eerste

tientallen jaren is de laatste tijden toch
in een behoorlijk versnelling geraakt.
Naast grote nieuwbouwprojecten
schuwt bouwbedrijf Dijkman de klei-
nere opdrachten niet . 'Voor ons is het
zogenaamde burgcrwcrk minstens net
zo belangrijk als de nieuwbouw', al-
dus de heer Dijkman. 'Als ik de lijst
van de afgelopen jaren bekijk, dan
kom ik aan groot aantal klanten in
Warnsveld en wijde omgeving. Hn dat
gaat dan over werk als een versleten
dorpel tot aan complete verbouwing. '
De heer Dijkman is bijzonder bl i j met
het nieuwe onderkomen aan de Lage

Weide 29. 'Wc hebben nu op één cen-
traal punt meer dan genoeg ruimte.
Voorheen maakten wc gebruik van di-
vers opslag- en werkruimten. De tota-
le oppervlakte van het nieuwe pand is
4.400 m2 met daarop dan ruim l .000
m2 voor kantoren, werkplaatsen en
opslag', aldus Jan Dijkman.
De officiële opening van het nieuwe
pand door burgemeester A.M.E. van
Vugt-Tooncn zal op 2 februari plaats-
vinden. Vervolgens is er een Open
Huis zodat alle klanten en belangstel-
lenden in de gelegenheid zijn het
nieuwe onderkomen te bekijken.

BEDANKT,
VAN UW GftOENTE-, FRUIT-

EN TUINAFVAL IS AL VEEL
SCHONE COMPOST GEMAAKT

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
APART

EEN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF

NIEUWJAARSRECEPTIEm
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HOUDEN OP DONDERDAG 4
JANUARI 1996 DE NIEUWJAARSRECEPTIE

VANAF 20.00 TOT ONGEVEER 21.30 UUR BEN^i VAN HARTE
WELKOM

^KERSTBOMENAKTIE OP WOENSDAG w JANUARI
1996

Op woensdag 10 januari 1996 kan de jeugd van de basisscholen vanaf 13.30 uur
kerstbomen inleveren op de volgende plaatsen:

gemeente werf aan Het Hoge 65 te Vorden;
Evenementenplein/feestwcide te Wichmond;
tegenover het terrein van de voetbalvereniging Ratti in Kranenburg.
Per ingeleverde boom krijg je twee kwartjes!!.

Aan jullie ouders vragen we om op woensdag 10 januari zoveel mogelijk kerst-
bomen aan de weg te zetten.

Bruidsshow op dinsaag 9 januari

Parij se Bruidsmode in
Hanzehof

Harry Ruumpol wint Oudejaarsloop
Harry Ruumpol uit Ruurlo heeft
zondagmorgen de 21 kilometer lan-
ge Oudejaarsloop in Vorden ge-
wonnen. Hij finishte in een tijd van
l uur 22 minuten en 35 seconden.
Ruumpol leverde een felle strijd
met de Apeldoorner André Pel-
grum die slechts acht seconden la-
ter over de streep ging.

De Oudejaarsloop wordt traditiege-
trouw georganiseerd door de Vorden-
se Rijwiel en toervereniging 'De
Achtkastelenrijders'. Deze had een
parcours uitgezet met een lengte van

5,3 kilometer. Vanaf de start aan de
Oude Zutphenseweg gingen de lopers
richting Mossel en de Belten en zo
weer terug naar het voetbalveld. On-
danks de gladde wegen waren er zon-
dagmorgen toch nog 75 hardlopers
aan de start. Dit was exact hetzelfde
aantal als in 1994. De deelnemers
konden kiezen uit drie afstanden te
weten 5,10,5 of 21 kilometer.

De uitslagen waren als volgt: 5 kilo-
meter (heren): l Ronald Veerbeek,
Warnsveld 18 minuten en 20 secon-
den; 2 Hans Wanders, Doetinchem

18.20; 3 Arnoud Okken, Doetinchem
20.43.
Eerstaankomende dame: Sandra Vis-
schers, Vorden 24 minuten en 10 se-
conden. 10,5 kilometer (heren): l
Dennis van Lohuizen, Apeldoorn 37
minuten en 33 seconden; 2 André
Spatin, Apeldoorn 37.37; 3 Jan Kra-
nenbarg, Apeldoorn 38.44. Eerst aan-
komende dame A. Nengerman, Eefde
55 minuten en 44 seconden. 21 kilo-
meter (heren): l Harry Ruumpol,
Ruurlo 1.22.35; 2 André Pelgrum,
Apeldoorn 1.22.43; 3 Ton Mulder,
Apeldoorn l .23.40.

Cursus binnenhuisarchitectuur van start

doorn is op dinsdag 9 januari van tic
partij. Dat geldt tevens voor het team
van Aljan Talons Haarmodc uit
Warnsveld.
Een goed montuur past een ieder.
Rinck Opticien showt tijdens de
bruidsshow haar nieuwste modellen.
Voor informatie over honcymoonrei-
zen moet u bij El Mundo zijn.
Ook Geschenkenhuis Kcramos uit
Deventer is dinsdagavond van de par-
tij. Steeds vaker ontvangen gasten op
de brui lof t een origineel aandenken
van het bruidspaar. Kcramos is h ie r in
gespecialiseerd. Een keuze -u i t een
van de exclusieve Rolls Royccs voor
uw trouwvcrvocr kun t u maken bij
Jochcms, die er voor deze show een
heeft meegebracht. Assurantiekan-
toor Van Tongeren heeft een bijzon-
dere polis voor de verzekering van het
bruiloftsfeest. Meer informatie daaro-
ver kunt u verkrijgen tijdens de
bruidsshow.
Tot slot speelt op 9 januari het orkest
Macintosh dat ook voor bruiloften en
partijen te boeken is. Kaarten voor de
bruidsshow zijn verkrijgbaar bij Co-
vers Bruidsmode in Zutphcn (0575)
51 44 18. Zie ook advertentie.

Homoseksualiteit
De Stichting Homoseksualiteit Ach-
terhoek verzorgt op vrijdag 5 j anuar i
een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst
voor homoseksuele mannen en vrou-
wen in de kelder/aal van hotel 'de
Graafschap' aan de Markt K) in Doe-
tinchem.

Wilt u een compleet nieuw plan ma-
ken voor de inrichting van uw huis?
Dat kan tijdens een cursus van
twaalf ochtenden of avonden onder
begeleiding van binnenhuisarchi-
tecte Jacquelien Koopman. De cur-
sus gaat half januari van start.

Er wordt in een kleine groep van zo'n
3 a 4 personen gewerkt. Een aantal al-
gemene zaken komen aan bod zoals
tekeningen lezen, moderne mcubcl-
geschiedcnis, eigenschappen van ma-
terialen en effecten van kleurgebruik

en verlichting. Tegelijkertijd wordt
stap voor stap gewerkt aan een eigen
inrichtingsplan. Er wordt geprobeerd
om niet zomaar uit de gaan van het be-
kende, van de vastomlijnde ideeën die
soms bestaan over hoe een huis
'moet' zijn. De plaats waar we slapen
wordt bijvoorbeeld maar al te vaak
bepaald door het schakeltouwtje.
Het achterhalen en vaststellen van de
eigen persoonlijke woonwensen is
een belangrijk onderdeel van de cur-
sus. De woonwensenverlanglijst is
het uitgangspunt voor het ontwerpen.

Na het vaststellen van de combinaties
van functies, wordt per vertrek beke-
ken hoe deze gerealiseerd kunnen
worden.
Het leuke van de cursus is dat men
ook medecursisten bezig ziet met het
maken van plannen en daar veel van
kan leren. Als het even kan wordt er
een excursie of een beursbezoek in
het programma opgenomen. Voor
meer informatie of opgave kunt u
contact opnemen met Jacquelien
Koopman, Prins Bcrhardlaan 52, Zut-
phen, Tel. (0575) 51 34 26.

Op dinsdagavond 9 januari wordt
de Hanzehof in Zutphen weer het
domein voor aanstaande bruiden.
Maar liefst vijftien speciaalzaken
tonen het laatste nieuws voor aan-
staande bruidsparen op de grote
Bruidsshow georganiseerd door
Covers Bruidsmode.

Geheel nieuw is de exclusieve collec-
tie van Laura de Paris. Verder veel Pa-
rijse bruidsmodc tijdens deze avond
en bij iedere stijl past voor de bruide-
gom een modieus kostuum van Wal Ie
Tempelman. Op het gebied van
trouwringen is juwelier Slotboom een

van de grootstcn in de regio. Zij tonen
smaakvolle sieraden. Ook worden er
orgineel gebonden bruidsboeketten
van Wim Hol geshowd. Dat de man-
nequins nog meer stralen dan gewoon-
lijk is mede te danken aan Salon
Christal en haar produkten voor na-
tuurlijke huidverzorging visagie en
manicure.
Traditiegetrouw verrast Piet Jansen
de bezoekers weer op heerlijke room-
soczen en kunstige bruidstaarten. Ver-
der kan men een keuze maken uit het
veelzijdige aanbod van bruiclskaartcn
van Wcvo Druk uit Zutphcn. Ook
fotograaf Van Bemmelcn uit Apel-

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Rond de jaarwisseling was het nu niet
bepaald prettig om onderweg te zijn.
Op de radio werd telkens gewaar-
schuwd voor extreme weersomstan-
digheden. Men werd aangeraden zo-
veel mogelijk binnen te blijven. Maar
ja, de maaltijdvoorziening van Tafel-
tje Dckjc moest doorgaan. Namens
het bestuur een zeer waarderend
woord voor de bezorgers, die er toch
op uit zijn gegaan, om de warme
maa l t i jd op de plaats van bestemming
te brengen.

M.A. Brinkman-dc Vries
Zutphenseweg 66
Vorden



Weekblad Contact kijkt terug op laatste zes maanden 1995:

JANUARI:
ledere dag S WO V open tafel bij de
Wehme.

3 ANBOKlootschieten,'tOlde
Lettink

4 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 Nieuwjaarsvisite'Vrouwenclub

Medler'
9 Plattelandsvrouwen

Nieuwjaarskoffiemorgen
10 Nieuwjaarsreceptie 'Old Vorden'
10 Welfare hand werken, Wehme
10 ANBO Klootschieten "t Olde

Lettink'
lOHVGWichmond,

Nieuwjaarsvisite
11 PCOB Nieuwjaarsvisite
12 Feestelijke Nieuwjaars-

bijeenkomst ANBO in 't
Stampertje

16 Soosmiddag Kranenburg Gasterij
Schoenaker

16 NCVB 'Vrouwen zien toekomst'
16 Plattelandsvrouwen, Excursie

naar Dieren
17 ANBO Klootschieten, 'tOlde

Lettink
18 PCOB Open Doors
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 HVGWichmond Jaarvergadering
22 Vrouwenclub Medler
24 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
24 H VGWichmond Jaarvergadering
24 Welfare handwerken Wehme
30 Soos Kranenburg Jaarvergadering

Gasterij Schoenaker
31 ANBO Klootschieten't Olde

Lettink

FEBRUARI
ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

l Bejaardenkring Dorpscentrum
5 Vrouwenclub'Medler'
7 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lettink
7 Welfare Handwerken, Wehme
7 HVGWichmond, Lezing PTT

13 Soos Kranenburg, dhr. Romijn in
het Dorpscentrum

14 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 Ver. Oud Vorden'Oude Films'
15 HVGWildenborchmevr.G.

Wegman, Paasversieringen
20 NCVB Jaarvergadering, Gery

Groot Zwaaftink
21 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lettink
21 Welfare handwerken Wehme
21 H VG Wichmond Eendagsbestuur
27 Soos Kranenburg in Gasterij

Schoenaker, Karnaval
28 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lettink
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

VOOR AL UW

DRUKWERK
FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLIK
ZVTPHIM NL - TtLVOON 0578 5123OS - FAX M5492
NIIUWSTAO 39 - 7201 NK • POSTBUS 1» - 72OO AA

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOMDEN NL • TELEFOON 0«75 661010 - FAX BH018
NIEUWSTAD 10 • 72(1 AH • POSTBUS 22 - 7260 AA

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/
Boekhandel

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon (0573) 45 12 63

HENGELO:
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

martanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.)
Tel. 46 20 62

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Ons tenk
Begoniastraat 3

7221 AL Steenderen
Telefoon 45 23 98

Omhakken van grote eik dieptepunt tweede halfjaar
Het nieuwe jaar is begonnen en dat
betekent dat het tijd wordt om eens
terug te blikken op 1995. Weekblad
Contact doet dit in twee delen. Vori-
ge week kwam het eerste halfjaar
van 1995 aan bod met als hoogte-
punt de viering va*n de 50-jarige be-
vrijding van Vorden. Ditmaal blikt
Weekblad Contact terug op het
laatste half jaar van 1995 met als
dieptepunt het omhakken van de
grote eik die voor het pand van dro-
gisterij Ten Kate stond.

Juli
Harry Derks en zijn zoon Arthur heb-
ben op l juli het voormalige Steak-
house aan de Ruurloseweg in Kranen-
burg overgenomen. Het tweetal doop-
te de naam van het pand om in Gaste-
rij Schoenaker. De officiële opening
van Schoenaker had plaats op vrijdag
21 juli.
Op zondag 2 juli werd dominee H.
Speelman aangesteld als nieuwe pre-
dikant van de Gereformeerde Kerk in
Vorden. Ook Vierakker was in de
maand juli volop in het nieuws. Zo
vierde direkteur Jan Marijnissen op 7
juli zijn zilveren jubileum aan de Wil-
librordusschool en werden Henk en
.Karin Derksen de nieuwe beheerders
Van het Ludgerusgebou w.
De directie van de Nedac Sorbo
Groep besloot in juli een onderzoek te
starten naar een nieuwe vestigingslo-
katie in een straal van circa 35 kilo-
meter rond de huidige vestiging in
Vorden. Meer dan l O jaar geleden zijn
de eerste plannen ontwikkeld tot uit-
breiding van het bedrijfspand aan de
Nieuwstad. Tegen deze plannen liep
in de maand juli nog steeds een be-
roepsprocedure bij de Raad van State
terwijl Sorbo in december 1994 de
verwachting had uitgesproken dat be-
gin 1995 een beslissing zou vallen.
De directie van Sorbo was van me-
ning dat het zakelijk niet langer meer
verantwoord was om te wachten op
een uitspraak van de Raad van State.
De Vordense Zomerfeesten verliepen
uiterst tropisch vanwege de extreem
hoge temperaturen. Ook de organisa-
toren van de Beach Party hadden op
zaterdag 29 juli niet te klagen over het
weer. De weersomstandigheden wa-
ren ideaal voor het jaarlijkse strand-
feest aan het meer van de familie
Graaskamp. Het hoogtepunt van de
negende editie van de Beach Party
was het optreden in de Spiegeltent
van de Schotse groep Woodside Now.

Augustus
Tijdens de 19e Kastelenrit van In de
Reep'n sloeg in de Dorpsstraat de Ha-
flinger van mevrouw Van de Watering
uit Exel op hol in de richting Ruurlo.
Aanleiding was het applaudiserende
publiek dat op het terras voor Hotel
Bakker zat. Ter hoogte van de Hor-
sterkamp reed de Haflinger dwars
over de rotonde heen. Hierbij bescha-
digde de aanspanning diverse borden
en drie auto's, waarna de Haflinger
zich losrukte van de koets en er alleen
vandoor ging. De koets van mevrouw
Van de Watering werd onherstelbaar
beschadigd.
De Raad van State wijst de beroepen
die zijn ingesteld tegen de uitbrei-
dingsplannen van de Sorbo Nedac
Groep aan de Nieuwstad af.
Hiermee zijn de belemeringen tegen

de ni^fcbouwplannen van Sorbo
verdwenen. Er loopt echter nog steeds
een beroepsprocedure tegen de aan de
Nedac Sorbo Groep verleende milieu-
vergunning. Dat is de reden dat de Ne-
dac Sorbo Groep niet anders kan doen
dan vasthouden aan het eerder geno-
men besluit om op termijn de locatie
aan de Nieuwstad te verlaten.
Op zaterdag 19 augustus presenteerde
de Vordense dialectband Kas Bendjen
haar eerste cd in een feesttent in Kra-
nenburg. Aan het concert dat Kas
Bendjen op deze avond hield deden
diverse gastartiesten mee zoals Harm
oet Riessen, 'Corrie en de Rekkels',
Duo Mix, Vordens Tienerkoor en de
Gebroeders Nus.

September
In het eerste weekend van september
vierde de voetbalvereniging Ratti
haar gouden jubileum. Ter gelegen-
heid hiervan kwam er een boekje uit
over 50 jaar voetbal in Kranenburg.
Het eerste exemplaar werd tijdens de

eptember
r Jos Geer-

reüniedag van zaterda
overhandigd aan voorzit"
ken.
Op dinsdag 26 september is op 78-ja-
rige leeftijd de heer G. Eijerkamp
overleden. In Vorden stond hij bekend
als de man die jarenlang op uitste-
kende wijze de touwtjes bij de plaat-
selijke VVV aan elkaar bond. In to-
taal zat hij 37 jaar in het bestuur van
de VVV waarvan een groot aantal ja-
ren als secretaris en de laatste zeven
jaar als voorzitter. In 1985 legde hij de
voorzittershamer neer en werd hij be-
noemd tot erelid.
Jan Witvoet uit de Hoven zette in sep-
tember een punt achter zijn vishandel.
Vele vaste klanten van de vrijdag-
markt kwamen op 29 september af-
scheid nemen van de visboer die in to-
taal 46 jaar in Vorden op de markt
stond. Vishandel Hengel nam de taak
van Witvoet over.
Zwembad 'In de Dennen' had in 1995
een topjaar. Als gevolg van het mooie
weer kwamen er ruim 62.000 mensen
naar het zwembad. Sinds twintig jaar

waren er niet meer zoveel mensen de
poorten van het zwembad gepasseerd.

Oktober
Tijdens de restauratie van de Dorps-
kerk zijn er in het koorgedeelte van
het gebouw plafondschilderingen uit
1520 tevoorschijn gekomen. Voor de
restauratiecommissie van de Dorps-
kerk komt deze ontdekking als een
grote verrassing waarmee geen reke-
ning is gehouden in het totale restau-
ratiebudget.
Op 20 en 21 oktober werd er in Hotel
Bakker een grote veiling gehouden
ten bate van de restauratie van de
Dorpskerk. Het comité 'Samen sterk
voorde Dorpskerk' toonde zich na af-
loop zeer tevreden. De veiling bracht
bijna 40.000 gulden op.
Op woensdag 25 oktober werd er ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van Hotel Bakker een klootschiet-
wedstrijd gehouden, 's Avonds was er
een groot feest voor genodigden waar
de Achterhoekse band Normaal op-

trad. Minister Annemarie Jorritsma
was ook van de partij en ontpopte zich
als een heuse zangeres.
De gemeenteraad ging in oktober ac-
coord met het plan van het college om
825.000 gulden uit te trekken voor
een nieuwe brandweerkazerne. Waar
deze komt te staan is nog niet duide-
lijk. Er waren in eerste instantie drie
mogelijke opties. Nadat de locatie
Strodijk vanwege bezwaren al snel af-
viel, leek er een raadsmeerderheid te
zijn voor het terrein op de hoek van de
Mispelkampdijk en het Wiemelink.
Ook dit stuitte op hevig verzet bij de
buurtbewoners. Het college zal in
1996 met een uigewerkt voorstel ko-
men waarin expliciet wordt ingegaan
op de locatie van de nieuwe brand-
weerkazerne. Het is de bedoeding dat
het nieuwe onderkomen voor de win-
ter van 1996 klaar is.

November
De Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink bracht op vrijdag 17 no-
vember de cd 'Sinds ik oe kenne' uit.
De cd-presentatie had plaats in zaal de
Herberg.
Sursum Corda sloot op zaterdag 11
november de festiviteiten rondom het
65-jarig bestaan af met een groot jubi-
leumconcert in sporthal 't Jebbink.
De heer J.F. Geerken nam na 30 jaar
afscheid als secretaris van de IJsvere-
niging Vorden. Geerken was van me-
ning dat het hoog tijd werd om plaats
te maken voor een jonger bestuurslid.
Dat gebeurde in de persoon van me-
vrouw Beek die nu het secretariaat
runt.
De gemeenteraad gaf 27 november
groen licht voor een voorbercidings-
besluit ten aanzien van uitbreiding
van het industrieterrein aan de oost-
zijde van de Kerkhoflaan. De PvdA
stemde tegen. Fractievoorzitter W.
Voortman (PvdA) vroeg zich tijdens
de raadsvergaderring af in hoeverre
het voorbereidingsbesluit slechts een
gebaar van goede wil is in de riching
van de directie van de Sorbo Nedac
Groep die op zoek is naar een nieuwe
vcstigingslokatie.

December
Op donderdag 7 december ging de
grote eik voor drogisterij Ten Kate te-
gen de vlakte. Het was aanvankelijk
de bedoeling van het gemeentebe-
stuur om de boom op woensdag 6 de-
cember te vellen. Dit ging echter niet
door omdat een aantal inwoners van
Vorden bezwaren had tegen het kap-
pen van de boom en een kort geding
tegen de gemeente aanspande. De
rechter stelde een dag later echter de
gemeente Vorden in het gelijk.
De Pluimvee- en Konijnenvereniging
Vorden bestond in december 75 jaar
en vierde dat met een grote jubileum-
tentoonstelling in zaal de Herberg.
Voor de jeugd waren er diverse wed-
strijden en een flipporuilmiddag. De
vereniging wilde op deze manier de
jeugd kennis laten maken met de
PKV.

De heren G. Winkels en H. Havekes
ontvingen in december een Koninklij-
ke Onderscheiding. Burgemeester
E.J.C. Kamerling speldde hen respec-
tievelijk een eremedaille in brons en
een gouden eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau op.

NK Touwtrekken
Indoor in Vorden

Op zaterdag 10 februari zal er in
sporthal 't Jebbink in Vorden het
Open Nederlandse Kampioenschap
Indoor Touwtrekken worden gehou-
den. Dit evenement wordt jaarlijks
georganiseerd en dit jaar is de organi-
satie in handen van Touwtrek Vereni-
ging Vorden.
Het ligt in in de bedoeling om er dit
jaar een groot evenment vaan te ma-
ken. Naast de deelname door ploegen
in diverse officiële gewichtsklassen
hoopt TTV Vorden ook op ploegen in
de recreatieklasse en op schoolteams.
Daarom roept TTV Vorden buurten,
verenigingen, bedrijven en scholen
op om teams te vormen van zes perso-
nen die aan het touwtrekken in de
sporthal willen deelnemen.
De scholen zullen trekken tegen leef-
tijdsgenoten van andere scholen uit de
regio. De ploegen in de recreatieklas-
se zullen uitkomen tegen andere
teams die ook alleen mogen bestaan
uit niet NTB-leden. Een sportieve
strijd is de inzet van TTV Vorden

waarmee ze hoopt vecle sporters de
gelegenheid te kunnen bieden om
kennis te maken met deze tak van
sport. Voor meer info: Gert Jan Vliem
(0314) 62 44 36 of Gerrit Barink
(0573) 25 48 64.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK

CHEMISCH AFVAL

Op produkten die na
gebruik bij het huis-
houdelijk chemisch
afval horen, staat
sinds kort dit teken.
Ziet u dit teken, houd
het afval dan apart en
lever het in op de
gebruikelijke manier.

Zo werkt u mee aan een beter milieu.
Waarvoor dank.

Meer weten? Bel voor een gratis folder,
Distributiecentrum VROM: 079 - 449 449

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. (0575) 55 10 10.



K O F F I E -
C O N C E R T

Het harmonie-orkest staat

o.l.v. Hans Kraxner

De drumband staat o.l.v.

Bert Lamers

a.s. zondag
7 januari 1996

aanvang
11.30 uur

in de grote
zaal van het

Dorpscentrum
Voor de pauze staat

het concert in het
teken van musicalmu-

ziek met o.a. My Fair
Lady en Evita.

Na de pauze
Zuidamerikaanse klan-

ken onder het motto
Mexico a go-go

£
iCENTRUM

VOOR INFORMATIE
EN CULTUUR

Bestuur en

medewerkers

wensen u

een gezond

1996

VOOR EEN GEZOND BEGIN

Soja Stokbroodjes

80 et pst

ANANASVLAAI

NU 10, • l

KWARKSTOET

3,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - 7251 DK VORDEN - TEL. (0575) 55 13 84

Bewegen en Voeding -»Fit en Slank

F/f+Slank
Heeft u dat ook?
Dat u zo graag
een paar kilo
kwijt wil raken?
En dan niet voor
een paar
weken, maar
echt blijvend.

Dan is F/ï+Slank iets voor u!
Lees het artikel elders in deze krant of bel
(0575)553433

ïndoor sport vorden
Overweg 16-7251 JS Vorden - Tel. (0575) 55 34 33

OPRUIMING
MODE tot 70% korting

MODE-OORBELLEN halve prijs
VELE PANTY'S halve prijs

En nog veel meer koopjes bij

DEMI BYOU
Exclusief, kwaliteit, service

Zutphenseweg 8 - Vorden - tel. (0575) 55 37 85

Tevens wensen wij n een voorspoedig 1996.

EEKMARKE

3I.OI M N

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

NIEUWJAARSAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

en al vanaf 8,50

DIT WEEKEND:

APPEL-KANEEL
VLAAI

lekker fris

nu van 20,-voor l f jOU

goed voor 12 royale punten

* * * * * * * * *

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN
SHALEN 4 BETALEN
* * * * * * * * *

'n HARTIGE VARIATIE:

VERNIEUWDE
FRANSE

KAASBROODJES
l j f O per stuknu

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

>
* interieuradviseur

JANUARI

Weekendrecept
Vlogman
Exotische vleesragoüt
Bereidingstijd: 45 minuten

Marineertijd: 2 uur

Benodigdheden voor 4 personen: 400 gram varkenspoelet, 3 deciliter
sinaasappelsap, l deciliter droge vermout of witte wijn, l flinke mespunt
tijmpoeder, l flinke mespunt rozemarijnpoeder, l mespuntje geraspte
nootmuskaat, 1-2 geperste teentjes knoflook, 5 eetlepels olijfolie of
andere olie, 40 gram pitloze rozijnen, l stukje van 4 centimeter dunne
citroen- of sinaasappelschil, 40 gram bloem, peper, zout, 50 gram mar-
garine of boter, 50 gram gesnipperde ui, 100 gram panklare champig-
nons, l grote rode en l grote groene paprika, 100 gram verse of gecon-
serveerde blokjes ananas, 2 bananen, kerrie, worcestersaus

Benodigd keukengerei: grote kom, lepel, zeef, pannetje, keukenpapier,
vlees- of braadpan, mes, kleine garde

Bereidingswijze:
1. Vermeng in de kom het sinaasappelsap en de wijn. Roer in een lepel

een papje van tijm, rozemarijn, nootmuskaat, knoflook en enkele
druppels olie. Roer het papje met 2 eetlepels van de olie door het sap
met de wijn en doe daar het poelet in. Zet de kom afgedekt 2 uur op
een koele plaats.

2. Wrijf in de zeef de steekjes los van de rozijnen. Spoel de steekjes
daarna weg en was de rozijnen met lauwwarm water. Laat de rozij-
nen, ruim onder water met het citroen of sinaasappelschilletje, onge-
veer 3 minuten zacht koken. Sluit het pannetje en neem het van het
fornuis.

3. Laat de marinade in de zeef uit het poelet lekken. Dep het vlees
droog. Strooi peper en zout op het vlees en wentel het door de bloem.

4. Verwarm de rest van de olie in de vleespan. Bak daarin het vlees even
aan en voeg de margarine toe: Fruit met het vlees de ui glazig en tem-
perde warmtebron.

5. Snijd de champignons overlangs in plakjes.
6. Was de paprika's en snijd deze overlangs twee keer door. Verwijder

de stelen en neem de zaadlijsten met zaad weg. Snijd het vruchtvlees
in niet te kleine stukken.

7. Neem het stukje schil bij de rozijnen weg en voeg die met het kook-
nat bij het vlees. Schep de plakjes champignon en paprika door de
inhoud van de pan.

8. Leg na 3 minuten de stukjes ananas op het vlees.
9. Pel de bananen en roer die in een kom met Vi theelepel kerrie tot

moes. Klop hier de marinade door en schep de inhoud van de kom
door die van de pan. Laat het vlees nog l O minuten zacht sudderen en
helemaal gaar worden.

10. Proef het gerecht en maak het pikant van smaak met peper, zout, ker-
rie en worcestersaus.

Tip van de kok:
Vervang het varkenspoelet door in stukjes gesneden kipfilet of grof
gesneden kippepoelet.

slagerij Vlogman

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

SPECIALE MEUBELVERKOOP
Uit bedrijfsbeëindiging verkregen wij een partij meube-
len. Deze gaan wij woensdag 3 januari t/m zaterdag 6

januari a.s. verkopen tegen weggeefprijzen.

Het betreft hier stoelen en tafels van rotan, rotan/staal,
diverse kleinmeubelen, enkele eiken wandkasten,
salontafels, zitbanken etc.
Geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Enkweg 15a, Vorden,
telefoon (0575) 55 10 30

KERKSTRAAT 6 GROENID i D54Ï46T308

MUZIEKCAFÉ: KARAOKE

UDOBARi HANSKA DUO

'

SHOWBAND

SESAM
UUIM_____ ________ __ ^

FEELINC
••-•s.

BROTHERS
ON THE

4TH FLOOR

WöM

VOERING-
STOFFEN
diverse foumituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

(ADVERTENTIE)

Concert leselkapel

HONDEPOEP

RUIM
OP

DIE TROEP!/

Entreebewijzen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

ZONDAG 7 JANUARI
GROTE ZAAL AMPHION DOETINCHEM

AANVANG. 11.00 UUR



OPRUIMING
(1000 m2 wponplezier)

10% - 70%
KORTING
op showroommodellen

10% KORTING
OP ALLE
NIET-AFGEPRIJSDE
ARTIKELEN

BANKSTELLEN

EETHOEKEN

KASTEN

SLAAPKAMERS

TIENERLEDIKANTEN

TAPIJTEN

GORDIJNEN

ZONWERINGEN

MATRASSEN

DEKBEDDEN

TAFELKLEDEN

KADO-ARTIKELEN

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel.: (0573) 45 12 39 - Fax: (0573) 45 36 94

THEO TERWEL I
III AUTOSCHADESPECIALIST II

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

3f°*°*S

y.'SS

Bent u in
verwachting?

Bruidsshow
dinsdag 9 januari
de HANZEHOF
19.30 uur Zutphen
Assurantiën van Tongeren

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Garantie van zorg

m Keuzepakketten kraamzorg
• Gediplomeerde kraartizorgverleners

Bel vrijblijvend voor informatie:

(0575) 5164 63
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 53 10 53
NTN Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind

Restaurant-Café Kerkstraat 3

in de HANZEHOF te Zutphen.
De zaal is open om 18.45 uur.
De show begint om 19.30 uur en ;

Snack In 'hC DAlYUIhC' Vorden

Ut KUIUNl/t 0575551519

Medewerkers legden de laatste hand aan het pand.

70e $tfa fafoa
Sinds eind december is het steeds stiller geworden bij ons pand aan de
Hofweg. Aan de Lage Weide is het juist een drukte van belang:
onze nieuwbouw is bijna klaar. En dat mag ook wel, want direct na de
winterstop, op 8 januari a.s. willen we ook graag weer volop aan de
slag.
En dan zonder heen-en-weer gerij meer tussen diverse kantoor- en
opslagruimtes. Want Bouwbedrijf Dijkman en Tasta Bouw Zutphen
vindt u voortaan onder één dak. In een - compleet in het Tasta
Bouwsysteem opgetrokken - pand waar we in alle onbescheidenheid
trots op zijn. Ruim l .000 m2 kantoren, werkplaats en magazijnen, die
niet alleen volledig voldoen aan alle certificerings-, milieu- en Arbo-
eisen, maar die vooral voldoen aan onze belangrijkste eigen eisen: een
ruimte waarin het prettig én efficiënt werken is. En waarvanuit we u
als klant dus volledig en bijdetijds van dienst kunnen zijn. Voor
projecten en woningbouw, voor aan- of verbouw, van groot tot klein:

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld
Lage Weide 29 r 0575 - 52 25 77

MENSEN WAAR JE OP KUNT BOUWEN.

Het restaurant is in januari beperkt geopend:

donderdag van 12.00-21.00 vrijdag van 17.00-21.00

zaterdag van 14.00-21.00 zondag van 12.00-21.00

De 'Snack In' is van 8 jan. t/m l feb. gesloten.

COVERS BRÜIDSMODE, Turtstraat 29. Zutphen.
Telefoon 0575 -514 418.

WJ WENSEN ALLE MENSEN, EN NIET ALLEEN IN VORDEN
EEN GELUKKIG 1996, MET GOED GEVULDE BORDEN

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
25 dec. t/m zondag 31 dec. 1995.

Bij een hoort een en een
jaar- streefver- totaal
verbruik bruikvoor strecfvor-
van: de afnelo- bruik sinds

pen week 29-10-'95

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

van:

43 m3

53 m3

64 m3

75 m3

85 m3

96 m3

106 m3

117 m3

128 m3

138 m3

149 m3

160 m3

176 m3

192 m3

208 m3

224 m3

240 m3

266 m3

293 m3

319 m3

van:

258 m3

323 m3

388 m3

452 m3

517 m3

582 m3

645 m3

710 m3

775 m3

840 m3

904 m3

968 m3

1065 m3

1163 m3

1259 m3

1357 m3

1454 m3

1612 m3

1778 m3

1938 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314-32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

Zutphenseweg - VORDEN

7/0te/ Co/ïe Restaurant
"Meilink'' Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

2L(aCarteeten Voorgerecht 1
Hoofdgerecht > , naar

..1̂  Nagerecht ƒ keuze

39,50 per persoon

Beslist reserveren.

BADKAMER VERBOUWEN?

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.

Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58
Tel. (0575) 55 26 37

7251 EC Vorden.

BRUIDSMODE

Zutp
Telefoon 0575-514418

v^VXW -i 4

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

fashion
\\1jjjegiiinen het nieuwe
jaar met een

Opniimingsspeklake

Wij wensen u een
voorspoedig 1996

Bij ons kunt
u ook met
uw pincode
betalen

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG


