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E. BRANDENBARG (WD) EN COMMISSIE FINANCIËN:

'Grote twijfels over de wijze
waarop Delta calculeert"
Liberaal E. Brandenburg zei dinsdagavond in de commissie Financiën grote twyfels te hebben over de wy-
ze waarop Delta Groenbouw pleegt te calculeren. Aanleiding tot deze opmerking was het collegevoorstel
om f 107.612,- beschikbaar te stellen aan Delta voor het onderhouden van groen in de gemeente Vorden.
"Vorig jaar spraken we over 148.000
gulden en nu vraagt Delta voor dezelf-
de werkzaamheden zo'n 40.000 gul-
den minder. Of ze hebben vorig jaar
teveel in rekening gebracht of ze heb-
ben nu een dermate lage begroting in-
gediend om toch maar de order bin-
nen te krijgen. Wanneer achteraf blijkt
dat de tekorten bij Delta hoger uitval-
len dan krijgen de aangesloten ge-
meenten het verlies op hun bord", zo
sprak Brandenbarg die daarbij ge-
steund werd door CDA'er R.J. van
Overbeeke.

Volgens de heer Bekman (die bij deze
vergadering namens gemeentewer-
ken aanwezig was) heeft Delta er
meer "niet gerekende" uren ingesto-
ken dan volgens het projekt nodig is.

Brandenbarg sprak in dit verband ook
over een soort concurrentieverval-
sing. Het feit dat Delta geen BTW in
rekening hoeft te brengen, geeft al een
prijsverschil met het bedrijfsleven.

De heer van Overbeeke (CDA) zei er
grote moeite mee te hebben dat het

bedrijfsleven bij de prijsopgave wel
"meeschrijft" maar toch de order aan
haar neus voorbij ziet gaan. Het komt
bij mij over als "bedankt voor de opga-
ve en wij gaan toch naar Delta", aldus
Overbeeke.

De commissie drong er bij het college
op aan om een éénjarig kontrakt met
Delta af te sluiten en in september
1987 de situatie opnieuw te bezien.
Over één ding was de commissie het
roerend eens: "Het is wel goedkoop
bij Delta".

Centraal Antennesysteem wordt
wijk voor wijk vernieuwd
Zowel de commissie financiën als de commissie Algemeen Bestuur
had er dinsdagavond weinig moeite mee om het college te adviseren
de Stichting CAI Zutphen opdracht te geven (de raad beslist in janua-
ri a.s.) de bestaande installaties in de wijken de Boonk en Molenplan
te vernieuwen en die in de wyken Brinkerhof en Hoetinkhof en zono-
dig in plan Zuid aan te passen aan het nieuwe systeem.
Het CDA toonde zich, in tegenstel- hetzelfde standpunt als de heer Voort-

man.
Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg
(VVD) kon de zienswijze van zijn par-
tijgenoot Brandenbarg niet begrijpen:
"Ik dacht dat U als liberaal niet zo ge-
charmeerd was van bemoeizucht. Wij

ling tot de PvdA er voorstander van
om de gemeente als machtiginghou-
der aan te wijzen. De heer H. Tjoonk
(VVD): Ik heb hierover geen me-
ning".

De heer Voortman (PvdA) bepleitte
om een gemeentelijke vertegenwoor-
diger in het Stichtingsbestuur te be-
noemen. In beide oommissies vond het
CDA dat niet noodzakelijk. De heer
Brandenbarg (VVD) stelde zich op

willen toch zo min mogeljk gemeente-
lijke vertegenwoordigers in Stichtin-
gen e.d.", zo werd de heer Branden-
barg te kennen gegeven.
De commissie kon smakelijk om deze
"terechtwijzing" lachen.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording
van de redactie.
Zeer geacht College,

Tot mijn grote verbazing lees ik in het
Contact van 27 november j.1. een arti-
kel, waarin B & W beweert, dat er geen
direkte behoefte bestaat aan parkeer-
gelegenheid.^^
Deze stellin^p' ik ten zeerste bestrij-
den en ik weet v.at er met mij nog vele
middenstanders en vele andere Vor-
denaren zijn, die er net zo over den-
ken.
De Gemeen^heeft de afgelopen 15
jaar geen em^re parkeerplaats toege-
voegd; wel zijn er parkeermogelijkhe-
den teloor gegaan door de gele stre-
pen op de trottoirbanden en dit terwijl
het landelijke autopark de laatste 15
jaar is verdubbeld.
Vorden heeft een uitstekend winkel-
en horecabestand, dit blijft alleen mo-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
X. 00 tot 12.30 u u r e n vr i jdagvan 13.30 tot 17.00 uur . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afsp raken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Raadsvergadering
d.d. 16 december 1986

Tijdens deze laatste vergadering van
1986, die om 19.30 uur begint en ge-
houden wordt in het gemeentehuis,
komen o.a. de volgende onderwerpen
aan de orde:
— beschikbaarstelling van een krediet
voor doorbetaling van door de provin-
cie verleende subsidie voor projekten
flankerend ouderenbeleid;

beroepschrift gymnastiekvereni-
ging "Sparta" tegen korting op subsi-
die 1986;
- wijziging vergoedingsregeling vrij-
will ige brandweer;
- beschikbaarstellen krediet voor het
aantrekken van tijdelijke krachten we-
gens ziekteverlof;
- benoeming leden gemeentelijke

monumentencommissie en regeling
geldelijke voorziening voor externe
leden;
— vaststelling maximum-krediet in re-
kening-courant bij de N.V. Bank voor
Nederlandse Gemeenten voor het
jaar 1987;
— vaststelling maxintum-bedrag voor
aan te gane kasgeldleningen en verle-
ning machtiging tot het uitzetten van
kasgelden voor het jaar 1987;
- verlening van medewerking inge-
volge artikel 74 Wet op het Basison-
derwijs voor vervanging dakgoten bij-
zonder basisschool Wildenborch.
— wijziging financiële verhouding met
PGEM inzake openbare straatverlich-
ting;
- uitbesteden onderhoud openbaar
groen.

2. Verleende vergunning voor
het houden van een aktic

Burgemeester en wethouders hebben

aan de Raad van Kerken te Vorden
vergunning verleend voor het houden
vaneenkerstaktievan 15 tot en met 19
december a.s.

3. Militaire oefeningen
Van 15 tot en met 19 december a.s.
/uilen er onder meer in deze gemeen-
te militaire oefeningen worden ge-
houden. Particulieren hebben toe-
stemming verleend tot het betreden
van hun terreinen. Tijdens deze oefe-
ningen zal gebruik gemaakt worden
van losse munitie.

4. Secties te verrichten op kadavers
Met ingang van l januari a.s. is het niet
meer mogelijk sectie te laten verrich-
ten op kadavers door het destructiebe-
drijf D.A.V. te Winterswijk.
Wel stelt het destructiebedrijf de
ruimte ter beschikking om secties uit
te voeren. Wenst u sectie te laten ver-
richten, dan dient u zelf voor een
veearts en voor betaling aan de
veearts te zorgen.

Indien u sectie wenst moet u dit opge-
ven bij de chauffeur die de kadavers
ophaalt. Het kadaver wordt dan op de
destructor apart gehouden.
Indien gewenst kan tegen vergoeding
ook sectie worden uitgevoerd door
D.A.P. te Winterswijk, Spoorstraat 29
(tel. 05430-12385). U dient dit dan zelf
via uw eigen veearts te regelen.

5. Ophalen huisvuil
Wij attenderen u er nu reeds op dat er
op donderdag 25 december (eerste
kerstdag) geen huisvuil opgehaald zal
worden. Dit zal op /aterdag 27 decem-
ber gebeuren.
Op donderdag l j anuar i zal er even-

eens geen huisvuil opgehaald worden.
Dit gebeurt dan weer op donderdag 8
januari 1987.

6. Openstelling gemeentehuis
De openstelling van het gemeente-
huis is, zoals bekend, 's morgens van
8.00 tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag
van 13.30 tot 17.00 uur. N aar alle waar-
schijnlijkheid zal deze middagopen-
stelling met ingang van l januari 1987
worden verschoven naar de woens-
dagmiddag. Nadere mededelingen
hierover zullen zo spoedig mogelijk in
deze rubriek volgen.
Op vrijdag 2 januari zal het gemeente-
huis, afd. bevolking en burgerlijke
stand geopend zijn van 9.00 tot 12.00
uur. Uitsluitend de zij-ingang zal dan
geopend zijn. Voor de overige is het
gemeentehuis op vrijdag 2 januari
gesloten.

7. Aanvragen paspoorten
Wij wijzen u erop dat het aanvragen
van paspoorten met ingang van l ja-
nuari 1987 f6,30 duurder wordt door-
dat de rijksleges omhoog gaan. Indien
u voor l januari a.s. een nieuwe pas
aanvraagt bespaart u zich deze meer-
kosten.

Indien u jonger bent dan 16 jaar is het
aanvragen van een paspoort aanzien-
lijk goedkoper (ca. f24,-). De hogere
prijs gaat in op de dag dat u de leeftijd
van 16 jaar bereikt .

8. Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 5 januari a.s. houdt het
gemeentebestuur de gebruikelijke
nieuwjaarsreceptie. Aanvang 20.00
uur in het gemeentehuis kasteel Vor-
den.

gelijk door onder meer de vele bezoe-
kers uit den lande en regio, die dus
voor hun auto's passende parkeer-
plaatsen dienen te hebben.
Nu willen onze bestuurders midden
in het dorp, direkt grenzend aan onze
belangrijkste winkelstraat, sociale wo-
ningbouw plegen. Deze unieke kans
om tot dringende aanpassing te kun-
nen komen wat perkeergelegenheid
betreft, wordt nu onbenut gelaten!!
Voor sociale woningbouw zijn diverse
betere en rustiger lokaties voorhan-
den.
Deze stellingname van Uw College
dwingt mij ertoe verregaande maatre-
gelen te nemen mijn eigen parkeer-
plaats nog beter af te schermen en
uitsluitend ten dienste te houden van
mijn gasten.
Vertrouwende dat U en Uw medebe-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

stuurders zich nog diepgaander over
deze belcidszaak zullen beraden en er
voor blijven zorgen dat Vorden een
bloeiende en levendige dorpskern
blijft. Hierbij is uiteraard voldoende
parkeerruimte van vitaal levensbe-
lang.

Hoogachtend,
Klaas Bakker
Hotel Restaurant Bakker

DE HEER TJOONK (WD):

'Ik ben bij een
petroleumlampje geboren9

In de commissie Algemeen Bestuur bepleitten mevr. Aartsen-den
Harder (CDA) en de heer Voortman (PvdA) om wat meer verlich-
ting aan te brengen aan het toegangspad van de parkeerplaats tot aan
kasteel Vorden (gemeentehuis).
"Dat geldt dan in feite alleen voor
raadsleden, want wat hebben burgers
's avonds nu bij het gemeentehuis te
zoeken", zo reageerde burgemeester
Vunderink. "Ik wil nog wel ecnAu het
publicatiebord kijken en d^fgaat
moeilijk in het donker", aldus een op-
merking van de heer Voortman.
"Ik heb daar helemaal geen behoefte
aan, maar ik ben dan ook bij eenpetro-
leumlampje geboren. En als jÉ» het
publicatiebord wilt kijken dan^^je de
fiets ervoor, je draait een keer aan het
wiel en je ziet genoeg", aldus de "pas-
klare" oplossing van VVD'er H.
Tjoonk.

Ouderen
gaan zich organiseren
In diverse plaatsen in Nederland is er
een afdeling van de ANBO. Tot dus-
ver zijn er in Vorden wel een 30 tot 40
ouderen die ergens bij zijn aangeslo-
ten, een Vordense afdeling van de
ANBO is er nog niet.
Daartoe hebben een aantal plaatsge-
noten de "koppen" bij elkaar gestoken
om ook in Vorden een eigen afdeling
op te richten.
De oprichtingsvergadering is gepland
op vrijdag 19 december in het Dorps-
centrum.
De heer G.J. Bent, voorzitter van het
gewest Gelderland zai deze middag
een inleidend praatje houden. Daarna
zal een voorlopig bestuur worden ge-
kozen.
De heer B. van Tilburg, één der initia-
tiefnemers tot oprichting van deze af-
deling, vertelde ons dat het primair de
bedoeling is om oudere mensen zo-
lang mogelijk de zelfstandigheid te la-
ten behouden. Dus dat hun belangen
behartigd worden en voorts in het on-
derlinge kontakt tussen de ouderen
van enorm belang. De volgende stap
is dat er een "Stichting Welzijn Oude-
ren" wordt opgericht. De raad van de
gemeente Vorden stelde hier onlangs
een bedrag van 1200 gulden voor be-
schikbaar.
(Zie advertentie).

Videorecorders
gestolen uit winkel
In de nacht van zondag op maandag
hebben onbekenden drie trottoirte-
gels door de rui t van de winkeldeur
van een electronicawinkel aan de
Dorpsstraat gesmeten. Ze zijn er ver-
volgens met vier videorecorders van-
door gegaan. De totale waarde van de
buit bedraagt zo'n zeven mille. De
roof vond omstreeks kwart voor vier
plaats. Ooggetuigen, die door de her-
rie wakker waren geworden, zagen
nog net een auto wegrijden.

De commissie Algemeen Bestuur
kreeg dinsdagavond een heleboel pa-
perassen over het rampenplan op de
tafel. Burgemeester Vunderink was
het met een suggestie van mevr. Aart-
sen (CDA) eens dat het t.z.t. best goed
zou zijn een praktische oefening te
houden. "Dan wel in gewestelijk ver-
band", aldus burgemeester Vunde-
rink.

Derde Adventszondag
Vorige week zagen we hoe de geboor-
te van Johannes werd aangekondigd.
Johannes is de wegbereider, om de
mensen te wijzen op de doorbraak van
de Messiaanse tijd.
Zondag a.s. gaat het over de voorzeg-
ging van de geboorte van Christus. "Je
zult Hem de naam JEZUS geven". Je-
zus betekent: God redt. In het he-
breeuws is dat Jozua: de opvolger van
Mozes onder wiens leiding het volk
het beloofde land mag ingaan. Zo is
Jezus de toegang tot Gods rijk - vrede
wordt nu weer in mensenhanden ge-
legd als een mogelijkheid.
Lied van de zondag is het prachtige
gezang 125.

Doopzitting
Voor de bediening van de Doop op de
Vierde Advent in d.e Dorpskerk door
ds. Klaassens, is er doopzitting op vrij-
dag a.s. in de kerkeraadskamer aan de
kerk. Na het doopgesprek kan doop-
aangifte volgen.

R.K. KERK K R A N H N B U R G
/.atcrdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uu r I:ucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharis t ieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 14 december lO .OOuurds . H. Wcs-
ler ink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 14 december lO.OOuurds. Q. H ui-
ze r van Hardenberg. 19.00 uur ds. H. Len-
lers van Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
13 + 14 december dr. Vaneker. Tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk t u s s e n 9 . 3 0 - 1 0 . 0 0 u u r .
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsultcn bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 13 december 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breuk ink .
Tel. 1566. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
13 en 14 december G. Jelsma, Lochem.
Tel. 05730-1870. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
December, mevr. Gille. Tel. 2151.
Graag bellen voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundigê is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op ;:l. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. D:iiz en nacht bere ikbaar

OPENINGS 'JDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSUERGEN" WARNSVELD

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



de Timmeriee
RESTAURANT* CAFÉ

Arie Maalder ink ><*.
l.ochemsoven 16-7231 PI)\Varnsu-ld IH0575I-336
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Geachte gast.

Bij deze presenteren wij U onze plannen
voor de komende Kerst.

Voor deze speciale dagen hebben wij het
volgende menu samengesteld, waaruit U
een keuze kunt maken.

De prijzen van het hoofdgerecht zijn inclu-
sief de voor- en nagerechten (dus all-in).

Voorgerechten
Ook dit jaar is weer gekozen voor een voor-
gerechtenbuffet. Deze bestaat uit diverse
koude en warme hapjes, waarvan U zichzelf
na smaak en behoefte mag bedienen.

Nagerechten
keuze uit:

Crème Caramel;
Tropische Fruitsalade;
Us met geflambeerde kersen;
Coupe Timmerieë;
Mocca Sorbet.

H oof dgerechten
Hiervoor kunt U een keuze maken uit:

Supreme de Dindonneau
"Sandeman"
Een mals kalkoenhaasje in ee
saus met whisky en sherry 43,50
Gigue de chevreuil a gueuze
Een heerlijk stuk reebout in
een saus met het befaamde _ ,_ f\f\
Gueuze bier O l r\J\J

Tournedos a la noel
Een zachte biefstuk van de haas
waarbij onze chef een perfecte
champignon-garnering
creëerde 55,00
Saumon "Limbourgouise"
Een zachte zalmmoot met de
heerlijke Limburgse champignons,
geserveerd met een _ ^ f*/*
nantua saus O l r\J\J

Filet de Porc a l'arlonaise
Een malse varkenshaas op een
saus met groenten in
rode wijn

Evenals vorige jaren garanderen wij U een kerstmenu met sfeer.
RESERVEERD U TIJDIG!

Dan hoeven wij U niet teleur te stellen.
PRETTIGE FEESTDA GEN.

LANDBOUW
MECHANISATIE

maandag

15
december

dinsdag

16
december

woensdag

17
december

donderdag

18
december

vrijdag

19
december

Dagelijks van
Deze show wordt gehouden aan het bedrijf van 10 tot 22 uur
Cebeco-Handelsraad, Kwinkweerd 14, Lochem

DE GRAAFSCHAP B.A
Verenigde landbouwcoöperaties

HENGELO (G), LINDE, RUURLO, VOROEN, ZELHEM

Afd. Landbouwmechanisatie
LINDE, 05752 - 6643 RUURLO, 05735 - 1 541

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF
Sony's
Jubileummodel, de
KV-2264-EC-TXT
In het /ubileum/aar. 25 jaar Sony in Neder/and,
treedt de KV-2264-EC- TXT op de voorgrond
Binnen twee maanden al het meeste verkochte
toestel in Nedr

Stereo, teletekst, space sound -schakelaar
2-weg luldspekersysteem. dit al'es voor

1995
Stereo radio
Cassette vanaf

139,-
BAAK

EIGEN SERVICEWERKPLAATS, REEDS MEER DAN 50 JAAR. EIGEN ANTENNEBOUW

fcraat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen 11.12,13 december

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Vers
geschrapte

krieltjes

kilo 1,50

MAANDAG
1 5 december

500 gram

panklare
wittekool

0,75

DINSDAG
1 6 december

500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
1 7 december

500 gram

panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Uw bakker bakt ze weer

STOLLEN
/GILDE
IflN

A.s. vrijdag en zaterdag
stollen probeerdag! NNIND/V1OLENB/4KKERS
Kom even binnen en proef deze overheerlijke specialiteit.
Neem een Stolletje mee naar huis en u proeft de kwaliteit.

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

Pensee taartjes
krente of rozijnenmik

WARME BAKKER V

BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

©PLAAT

Geen tijd? Geen zin?
Haast?

En u wilt toch een
warme maaltijd,

probeer onze lekkere
ouderwetse

stampotten eens,
makkelijk, lekker en

niet duur!

SPECIALITEIT

Stampot
boerenkool

met rookworst

Hutspot
met klapstuk

Zuurkool
met spek

per kilo

4,25

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen
1 kilo

yriklapje;
l kilo

magere

9.75

14,90

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gekoo
worst
250 gram

2,25

Gekookte
lever

rund of varkens
100 gram

0,89

MARKT
AANBIEDING

Bami + Nasi
1 kilo

5,95
Schouder-
karbonade

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Riblappen

1 kilo

12,90

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

_ 6'95 _

Runder gehakt
1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

l kilo

7,95

Kerststukjes maken
met Floralia

Dinsdag 16 december a.s. in het
Dorpscentrum:
's middags van 13.30-1 5.30 uur;
's avonds van 20.00-22.00 uur.
Deelname gratis ook voor niet-leden.
Materialen zijn verkrijgbaar aan de
zaal, maar kunnen ook zelf
meegebracht worden.
Meebrengen: bakje, kandelaar enz. en
in elk geval mesje en tangetje.

Opgave bij:
mevr. H. Smallegoor, De Haar 26, tel. 3284
mevr. G. Molendijk, het Vaarwerk 14, tel. 2270
mevr. F. Hesselink, Molenweg 1 5, tel. 1 555.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: mooie verse kerst-
bomen. Alle maten.
J. PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
Vorden. Tel. 1656

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ook de beste service..

LANCIA®
UW DEALER

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uyv vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

Weekend aanbieding
Roomboter

KERSTKRANS
Kers(t)vers: gewoon geweldig lekker

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter

SANNE

CARLAEN ERIK
ROSEBOOM

5 december 1986
Het Wiemelink63
7251CXVorden

Wij rusten van 14.00
tot 16.00 uur.

DANKBETUIGING.

Allen die op welke wijze dan
ook ertoe hebben bijgedragen
om de herdenking van ons 25-
jarig huwelijk tot een voor ons
onvergetelijke dag te maken
zeggen we langs deze weg har-
telijk dank.

JAAP EN HERMIEN
KORENBLEK

Vorden, december 1986
Zelstweg 2.

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven, die
wij mochten ontvangen na het
plotseling overlijden van onze
moeder, groot- en overgroot-
moeder

GERRITJE
KUENEN-HOEKMAN

zeggen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam
Fam. Kuenen

7251 JC Vorden
december 1986
Galgengoorweg 5.

Voor Uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man
en onze vader, groot- en over-
grootvader

HENDRIK SIMON
JACOB ALBERS

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Uit aller naam
A. Albers-Wijers

Vorden, december 1986.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en
kado's die wij bij ons 25-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

JOHAN REINTJES
en

DINIEWOLSING

Vorden, december 1 986
Raadhuisstraat 24.

Dr. Vaneker heeft geen prak-
tijk vanaf 1 5 decembert/m 1 9
december.
Patiënten waarvan de achter-
naam begint met de letter A
t/m K kunnen zich wenden tot
dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.
Patiënten waarvan de achter-
naam begint met de letter Lt/m
Z kunnen zich wenden tot dr.
Haas, Christinalaan 18, tel.
1678.

ATTENTIE.
Voor de a.s. feestdagen verse
kalkoen, haantjes, kip, ko-
nijn, eieren enz.
POELIERSBEDRIJF
ROSSEL
Nieuwstad 43, Vorden.
Telefoon 1 283.

Opgave stratentoernooi
z.v.v. Velocitas bij:
K. Bergenhenegouwen,
tel. 2446.

OPEN AVOND met mode-
show
Lhno 't Beeckland Vorden
donderdag 11 december
vanaf half acht.

AMNESTY INTERNATIO-
NAL. 10 december: Dag van
de Rechten van de Mens.
Voor informatie of aanmel-
ding: Contactpersoon Jeanne
Remmers, B.v.Hackfortweg
11, telefoon 2478.

Muziekver. „Concordia" houdt
op 13 december haar jaarlijkse
oliebollenaktie. Verkoop
vrijdagavond in het Dorpscen-
trum van 1 9.00-22.00 uur.

Heden overleed na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis „Leeuwerikweide", te Zutphen, onze lieve
moeder en opoe

HARMINALANSINK
weduwe van J. H end riksen

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: A. Rouwenhorst-Hendriksen
A.J. Rouwenhorst

Ruurlo: B. Klein Wassink-Hendriksen
J. Klein Wassink

Vorden: G.J. Hendriksen
E.H. Hendriksen-Wesselink
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 7 december 1986
Verpleeghuis „Leeuwerikweide".

Correspondentieadres: •
G.J.Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251 LG Vorden

Moeder en opoe is opgebaard in het uitvaartcentrum
„Monuta", het Jebbink 4a te Vorden.

De dienst zal worden gehouden op vrijdag 1 2 december
om 1 2.00 uur in het uitvaartcentrum „Monuta" te Vor-
den, waarna om 1 3.00 uurdeteraardebestelling plaats-
vindt op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

Heeft uw huid iets extra's nodig, maar ont-
breekt u de tijd?
Een regeneratrice-kaviaarbehandeling duurt
maar een half uur en kost f 25,-.
Dé garantie voor "stralende" feestdagen.
Bel voor informatie
of maak een
afspraak

HUIDVERZORGINGSTUDIO
Dorpsstraat 30 - Vorden
Ruurloseweg 46 - Hengelo. Tel. 05753-3279

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

C.D.A. VORDEN
Maandag 1 5 december is er een

algemene ledenvergadering
aanvang 19.30 uur. Vanaf 20.1 5 uur wordt de
bijeenkomst openbaar. Waarbij de heer Mateman komt
spreken over actuele politiek.

Iedereen is van harte welkom.

ALGEMENE NEDERLANDSE
BOND VOOR OUDEREN

houdt een oprichtings-
vergadering van de afd. Vorden in
het Dorpscentrum.
Vrijdag 19 december om 14.00 uur.
Alle ouderen boven de 50 jaar
zijn welkom.

Speciaal voor de kerst
hebben wij een uitgebreide en
exclusieve collectie •

sierraden
Kom zelf even kijken bij

Bazar Sueters
Dorpsstraat - Vorden

Profiteer
f 0% korting

op alle bloembollen voor huis en
tuin, zolang de voorraad strekt.

b.v.

Samen iets uitzoeken om op feestelijke
dagen in te schitteren. Heerlijk rondkijken

in een modezaak met een prachtige
collectie feestcreaties.

En natuurli jk gaat het verder dan alleen
glitter en glans.

Voor de laatste modenieuwtjes
altijd even kijkt-n bij:

mei
burg. galleestraal 3 - vorderi

Deze week thuis buiten
de deur

eten
Deze week een aanbod in één van onze
meest sukselvolle produkten! Een stukje
„buitenland" met
een Hollands tintje:

BABI PANGANG
500 gram voor maar

Dit weekend hebben wij voor u eens extra voor-
delig alle soorten

KARBONADE

498
Schouder-, rib- en
haaskarbonade
500 gram

PAMPA-
SCHUF

uitgeb. karbonade
gevuld met
ontbijtspek

TIP VOOR DE BOTERHAM

Eigen gemaakte leverworst
aan stuk 250 gram

Boterhamworst
1 00 gram

198
098

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

«OKKEN AANBIEDING
Denim rokken v a

Wollen + kamgaren rokken v a

Unie dames blouses

59-

69-
10% korting

RUURLO

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT9 UUR

BLOEMSCHIKKEN
Opgave voor kerststukjes ma-
ken is niet meer mogelijk. De
cursussen zijn vol.
Prettige feestdagen toege-
wenst.
Willemien Steenblik-Rietman,
Dennendijk 13, Warnsveld

Kerstbomen te koop. Alle
maten.
WIM HISSINK,
Rietgerweg 3, Vorden.
Tel. 05752-1705.

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Muziekver. "Concordia"

houdt op 13 december haar jaarlijkse

OLIEBOLLENAKTIE
Verkoop vrijdagavond in het
Dorpscentrum van
19.00-22.00 uur

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

NIEUW!
Boobs+Bloomers Topwear

voor een vrolijk nachtleven

Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517 voor meiden zoals wg en jg



DE VALEWEIDE
BOS TrOSanjerS vele kleuren _

BOS ChrySanten vele kleuren

in 3 kleuren, per stuk 5,75; 2 voor _

vele kleuren, per stuk 5,75; 2 voor

5,75
4,95

10,00
10,00

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

Speciale aanbieding
Tot aan de kerstdagen: bij aankoop van
een legpuzzel de 2e puzzel voor

HALVE PRUS
Vuurwerklijst v.a. 1 7 december
te verkrijgen.

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 1 5 - Vorden. Tel. 05752-3566.

U denkt over een
koopsom -polis ?

Koopsom-Polis
Van ƒ 2.500 - tot max. ƒ 16.697-,
Koopsom-polissen met lijfrente-aftrek zijn

er m vele soorten. Zij bieden u nu grote
fiscale voordelen en straks een aantrekkelijk

extra inkomen. Mits u die polis afsluit op de voor
u persoonlijk meest gunstige voorwaarden.

De beleggingsadviseurs van de bank met de S
gaan volledig uit van uw persoonlijke

omstandigheden. En bieden u daardoor een

volledig fiscaal aftrekbaar.
voor u maximaal aantrekkelijke oplossing.
Voor een dergelijk advies naar maat is een ad-
vertentie minder geschikt, Vandaar dat wij u
hierbij uitnodigen voor een persoonlijk (uiter-
aard vrijblijvend) gesprek op één van onze
kantoren. Dat kan via een telefonische af-
spraak of door onderstaande coupon even m te
zenden. Wij nemen dan contact met u op.

Vraag advies van de bank met de S*
Die haalt er voor n uit wat er in zit.

COUPON
voor individueel advies

Naam:

Straat:

Postcode:

Telefoon:

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend individueel
advies over de fiscale voordelen van een Koopsom-Polis.

Plaats:

In gesloten envelop zonder postzegel zenden aan Antwoordnummer 1634,
7550 WB Hengelo.

U kunt ook bellen voor een afspraak: Kantoor Enschede: 053-32 44 45

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

AMNESTY INTERNATIO-
NAL. 10 december: Dag van
de Rechten van de Mens.
Voor informatie of aanmel-
ding: Contactpersoon Jeanne
Remmers, B.v.Hackfortweg
11, telefoon 2478.

Muziekver. „Concordia" houdt
op 13 december haar jaarlijkse
oliebollenaktie. Verkoop
vrijdagavond in het Dorpscen-
trum van 1 9.00-22.00 uur.

Auto- of motorrijles?
Theorieopl. (vanaf 1f) jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

w(| komen
de mat nonen

MAJ
Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

w* naaten w«| leveren
•kktaf

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

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Kerstaanbiedingen met kortingen
Modecentrum

Ruurlo

Ds. mantels

Dames jacks

Wollen COatS van 298,- nu

Heren jacks van 129,- nu
Kinderjacks
Kindermantels v.a.

VRIJDAGS OPEN
TOT9 UUR

10-30% korting

20-30% korting

198-

_ 98-
10-30% korting

69 -

Te koop: schouwmodel gas-
haard + gevelkachel.
Tel. 05450-3934.

met
Televisie

reparaties
-» - direct

.ui aar

"' uw vaKman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

tilDE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Martens
\tttttt 4otltntf»*4l

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Aangeboden:
coniferen in soorten

Speciale aanbieding:
Haagconiferen vanaf

FA. WESTENDORP
Vellerdwarsdijk 3, 7261 KJ Ruurlo, Tel. 05736-214

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

AARDAPPEL
GROENTE EN
FRUITHANDEL

NIEUW
FRED
ZELDEIMTHUIS

KERSVERS BIJ U THUIS OOK BIJ U
IN DE STRAAT

LET OP DE BEL!

AAN DE INWONERS VAN VORDEN!!!!!
WIJ KOMEN ELKE MAANDAG BIJ U IN DE STRAAT""

SPECIALE AANBIEDING:

Waspeen
kilo

Bieten
kilo

Vijgen
half pond

0,69
0,69
1,25

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

maandag 15 december
10-14 uur op het marktplein t» qenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m.. 4/5 m.
• Blauwe werkoveralls 39,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451



TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 11 december 1986

48e jaargang nr. 33

38 5
l Kerstkollekte en Kerstattentie-aktie
f van de Raad van Kerken
l Vorden/Kranenburg
i 'Een goede Vordense traditie'
fe De aktiviteiten van de Raad van Kerken zijn in de maand december erg gevarieerd. Behalve

de gezamenlijke kerkdiensten en de KERSTSAMENZANG, ook een inzameling om voor
hoogbejaarden, langdurig zieken en enkele andere groepen mensen, die deze maand wat
meer aandacht mogen hebben, een attentie te kunnen aanbieden.
We willen als gezamenlijke kerken graag iets laten blijken voor een ander te zijn en dus te
DOEN. We hebben daarvoor de hulp van alle V ordenaren nodig. Door uw bijdragen zorgt U
dat we een bijna oude traditie kunnen voortzetten en ca. 500 attenties kunnen bezorgen.
In de week van 15-19 december gaan erweervele collectanten op pad. Laat U hen niet tever-
geefs bellen a.u.b. Mocht er bij U geen collectant zijn geweest ofwas U niet thuis en wilt U toch
graag mee bijdragen om wat zon te brengen bij hen, die minder gelukkig dan U zelf zijn, dan
kunt U ook een storting doen op de rekening van de Raad van Kerken Robobank V orden
(dhr. P. Koren) nr. 36.64.06.485.
Wilt U meer wet en over de aktie, dan kunt U de coördinator, dhr. Koren, bellen. Tel. 2466. We
rekenen op uw hulp. Het is immers „zaliger te geven dan te ontvangen".
De Raad van Kerken wenst u blije Kerstdagen toe.

Kerstviering N.C.V.B.
Op 16 december a.s. (dinsdag) komen
we bij elkaar om de Kerstavond te vie-
ren. Hierbij laat mevr. Schavemakers
uit Lochem ons haar Kerkstklank-
beeld zien en horen, terwijl twee van
onze leden de Liturgie verzorgen. Bij
het zingen (Liedboek meebrengen)
worden we begeleid door mevr. Lam-
mers. Tevens maken we U nu alvast
attent op de Nieuwjaarskoffiemorgen

op 7 januari 1987 in het Dorpscen-
trum.
Maar eerst hopen we U allen te zien
op de Kerstbijeenkomst op 16 decem-
ber a.s.

Oliehollenaktie
Concordia
Evenals voorgaande jaren houdt op 13
december de muziekver. Concordia

Uitslag 4e en laatste trekking
St Nicolaasaktie
Vordense Ondernemersvereniging
op 9 december 1986
VERRASSINGSPAKKETTEN

1. Frans Bekken
2. B. Jurriens
3. B. Rouwenhorst
4. C.J. Schotsman
5. G».J. Groot Jebbink
6. J.C. van Langen
7. J. Hskes
8. J .Oukes
9. K. Weulen Kranenharg

10. Cruysen
11. B. Lammers
12. J. G root Wassink
13. A. Ottens
14. J. Roelofs
15. B. Voort man
16. H.M. ten Haakcn
17. J.G. Borck-Schut
18. (i . t e B r a k e
19. H.J. Berenpas
20. Ham. Kelteleri j
21. A. Meenink
22. Voetbalver. Vorden
23. F. Ni jenhuis
24. D. Brummclman
25. H. van Ark
26. J.C. v.d. Laag
27. Fam. A. Walgemoet
28. J. Spaargaren
29. Wassink
30. Renate Smallegoor
31. A.R. S ikkens
32. J. Bruggeman
33. L. Meijer
34. B.J. Buunk
35. W. Oldenhave
36. H. Arfman-Ruessink
37. J. Dolphijn
38. M. Hesselink
39. Lenselink
40. W. v.d. Peijl

VLEESPAKKETTEN
1. J e roe n Pelgrom
2. P. Feenstra-Hofstra
3. H J. Groot Roessink
4. B. Bul ten
5. F.A. Pellenberg
6. Fam. Vreeman
7. G. Mulder
8. A.M. van Beek
9. Fam. Huet ink

10. A. Maris
1 1 . J . Vissers
12. J.W. Fokkink
13. G. Hellewegen
14. Fam. Edens
15. G.J. Meuselink

Ruurloseweg 86, Vorden
l loe t inkhof 159, Vorden
Het Wiemel ink 27, Vorden
Almenseweg 16, Vorden
Het Elshof 18, Vorden
W. Alexanderlaan 6, Vorden
Zutphenseweg 99, Vorden
Pr. Bernhardweg 14, Vorden
Palmberg 15, Zelhem
Hoetinkhof, Vorden
Telefoon 1421, Vorden
Ruurloseweg 65, Vorden
De Hanekamp 29, Vorden
Bar. v.d. Heijdenlaan 5, Wichmond
Brinkerhof 86, Vorden
Molenweg 20, Vorden
Christinalaan 14, Vorden
Vierblokkerweg l, Hengelo Gld.
Wildenborchseweg l, Vorden
Zutphenseweg 64, Vorden
Zutphenseweg 90, Vorden
Vorden
de Moesmaten 221, Zutphen
Ruurloseweg 108, Vorden
Dr. Lulofsweg l, Vorden
Wildenborchseweg 25, Vorden
Stationsweg 15, Vorden
Dorpsstraat 19, Vorden
Wildenborchseweg 3, Vorden
de Haar 26, Vorden
Mispelkampdijk 48, Vorden
Molenweg 30, Vorden
Het Fishof l, Vorden
Het Hoge 27, Vorden
Spiekerweg 6, Vorden
de Leuke 2a, Vorden
B.v.Hackfortweg 24, Vorden
van Heeckerenstraat l, Vorden
De Steege 15, Vorden
Heggcrank 167, Lochem.

Zomerweg 23, Drempt
Pr. Clauslaan 10, Vorden
Het Hoge 62, Vorden
de Steege 19, Vorden
Brinkerhof 50, Vorden
H.v.Bramerenstraat 8, Vorden
Brinkerhof 5, Vorden
Koekoekstraat 11, Vierakker
Almenseweg 27, Vorden
P. van Vollenhovenlaan 7, Vorden
Galgengoorweg 6, Vorden
Het Elshof 12, Vorden
Het Hoge 12, Vorden
Dorpsstraat 5. Vorden
Almenseweg 15, Vorden.

haar oliebollenaktie. De oliebollen
worden door de eigen leden gebakken
in de nacht van vrijdag op zaterdag zo-
dat ze dus kersvers aan de man ge-
bracht worden.
De opbrengst gaat naar het instru-
mentenfonds waardoor ertoe wordt
bijgedragen dat er muziek kan blijven
klinken in ons dorp.
Zie advertentie.

Nutsfloralia
Kerst 19̂ 1
Traditiegetrouw wordt door Floralia
een middag en.een avond georgani-
seerd voor het maken van kerststuk-
jes. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 16
december a.s. ^^ct Dorpscentrum.
Een ieder, die r^R de komende feest-
dagen zijn huis een gezellig aanzien
wil geven, kan hier gratis terecht om
met assistentie van de bestuursleden
van Floralia een mooie Kerstviering te
maken. In voorgaande jaren was hier-
voor steeds zeer veel animo.
Wij hopen dus ook nu weer een groot
aantal deelnemers te kunnen verwel-
komen. Nadere gegevens vindt U in
een advertentie elders in dit blad.

Open dagen Lhno
met modeshow
Donderdag en vrijdag 11 en 12 decem-
ber zijn op de Chr. Lhno 't Beeckland
te Vorden de jaarlijkse open dagen
voor leerlingen van basisscholen uit
de regio. Op donderdagavond 11 de-
cember staat de school ook open voor
ouders van eventueel toekomstige
leerlingen en andere belangstellen-
den.
Men kan er een overzicht krijgen van
de diverse vakken en bezigheden op
het Lhno, van handvaardigheid tot
het gebruik van video en computer.
Eén van de hoogtepunten zal zijn de
modeshow van door leerlingen zelf
ontworpen en zelfgemaakte kleding.
Opmerkelijk is hierbij dat de leerlin-
gen zijn uitgegaan van eigen ideeën
en eigen gekozen materialen. Voor
diegenen die zelf wel eens kleding ma-
ken een interessant gegeven.
Ook zal men er informatie kunnen
krijgen over de diverse examenni-
veau's, van A-niveau tot en met D-ni-
veau, en over de vele tientallen moge-
lijke vervolgopleidingen.
Het adres van de school: Het Hoge 41.

Rockmusical
"Kippevel"
Vrijdagavond 12 december brengt de
theatergroep "Plaag" de rockmusical
"Kippevel" in het dorpscentrum ten
gehore. In deze theatergroep zitten le-
den van CPJ; de KPJ; PJGN en JIG
Nu.
"Plaag" staat voor "plattelands ama-
teurgezelschap". "Kippevel" is een
flitsende rock-musical waarin toneel-
spel en live gespeelde liedjes in allerlei
stijlen elkaar in een hoog tempo afwis-
selen. Na afloop van de musical is er
disco m.m.v. "Hard Centre".

10 december:
Dag van de Rechten van de Mens
10 december is het 38 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Univer-
sele verklaring van de Rechten van de Mens heeft goedgekeurd. H ierdoor moeten de VN-lidstaten de
daarin opgenomen mensenrechten respecteren. Al snel werd duidelijk dat niet iedere regering zich
hieraan hield. Amnesty International werd in 1961 opgericht om een aantal van deze rechten van
mensen te beschermen.

Al 25 jaar probeert deze mensenrech-
tenorganisatie gewetensgevangenen
vrij te krijgen, eerlijke processen te be-
werkstelligen voor politieke gevange-
nen en martelingen en de doodstraf
uit te bannen. Daartoe maakt zij ge-
bruik van de steun en inzet van meer
dun een half miljoen leden en dona-
teurs over de hele wereld. In die 25
jaar is er heel wat gebeurd: duizenden
mensen zijn vrijgelaten, duizenden
anderen zijn opgepakt, gemarteld of
vermoord...

De noodzaak blijft
Een groep waarvoor Amnesty Inter-
national dit jubileumjaar speciale aan-

dacht vraagt zijn de "vergeten gevan-
genen". De wereld hoort zelden of
nooit van hen: ze ffebben doorgaans
geen invloedrijke vrienden of familie-
leden. Daardoor zijn ze overgeleverd
aan de wil lekeur van degenen die hen
vasthouden. Die hen een proces ont-
zeggen, die ontkennen dat ze vast/it-
ten....

De noodzaak blijft
Door het voeren van acties, het zoe-
ken van publicieit, het schrijven van
brieven en kaarten, het gebruiken van
het systeem van bliksemacties, pro-
beert Amnesty International op te ko-

men voor de "Vergeten Gevange-
nen". Maar ook voor gewetensgevan-
genen in de Sovjetunie, politieke ge-
vangenen in Syrië, martelingenslacht-
offcrs in Zuid-Afrika en terdoodver-
oordeelden in de Verenigde Staten.
Voor al die mensen in 128 landen. Uw
hulp is daarbij hard nodig....

De noodzaak blijft
Wilt u meer weten van het werk van
Amnesty International of meteen
meedoen? Neemt u dan contact op
met de Amnesty-groep in uw woon-
plaats.
Zie advertentie.

Vordense Ondernemersvereniging
blij met Kerstklok
De Vordense ondernemers zyn druk in de weer om in ons dorp een
gezellige kerstsfeer te scheppen. Overal zyn kerstbomen geplaatst
wat weer een prachtige aanblik zal geven in de kersttijd.
De fa. Barendsen heeft gratis een gro-
te kerstklok aangeboden, de voorzit-
ter, de heer Polman, was er enorm blij
mee. Een stellage moest gebouwd
worden doch met vereende krachten
is dit goed gelukt.

Jacques Benoit 85
Op zaterdag 13 december wordt in het
Stadsmuseum van Doetinchem,
Grutstraat 27, de tentoonstelling geo-
pend die ter gelegenheid van de^ste
verjaardag van onze plaatsgeno<^^c-
ques Benoit (pseudoniem va|wJ.
Bayer) wordt gehouden.
De tentoonstelling geeft een over-
zicht van het werk dat Jacques Benoit
in de laatste dertig jaar heeft gemaakt.
Schilderijen, tekeningen (vooral
prachtige portretten) maar ook ande-
re technieken.
Aandacht wordt eveneens geschon-
ken aan verdere kwaliteiten van de
veelzijdig begaafde Jacques Benoit.
Al veel vroeger dan als beeldend kun-
stenaarwas hij bekend als letterkundi-
ge. Van zijn hand verschenen onder
meer vele dichtbundels met oor-
spronkelijke gedichen, maar ook met
uitermate knappe vertalingen, onder
andere van gedichten van Hölderlin.
Zijn grote liefde voor het boek in het
algemeen heeft ook geleid tot het zelf
drukken van teksten en het deelne-
men aan de activiteiten van de Druk-
kers in de Marge. Zowel van zijn door
andere uitgegeven boeken als van het
door Benoit zelf gedrukte werk toont
het Doetinchemse Stadsmuseum
voorbeelden. De tentoonstelling,
waarop ook werk te zien zal zijn van
de keramist Henk Wolvers, duurt tot
12 januari.

Met dennengroen aangekleed zal de-
ze klok het aanzien van ons dorp ze-
ker nog meer opvrolijken en de kerst-
vreugde verhogen.

Op 20 december zal er een grote kerst-

markt gehouden worden. De deelna-
me is zo groot dat men al enkele
standhouders moest afzeggen.

Met orgelmuziek, koorzang, wald-
hoorn zal het zeer gezellig worden,
ook zullen de beide plaatselijke mu-
ziekkorpsen hieraan meewerken.

De Vordense ondernemers hebben
alles in het werk gesteld om „ons Vor-
den" gezellig te maken, werkt u ook
mee? Zorg dat de bomen met lampen
er netjes bij blijven staan.
Bij voorbaat dank.

DECEMBER
12 Jong Gelre Rockmusical
14 VRTC „de Achtkastelenrijders"

Veltoertocht
16 NCVB Kerstviering
16KPO
16. Kerststukjes maken/Dorpscentrum

Nutsfloralia
17 N.B.v.Pl. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring Kerstmiddag
19 Jong Gelre jaarafs lui t ing
20 Jong Gelre regio zaalvoetbal
21 Kerstconcert Gebr. Ei jkelkamp
22 HVG Dorp Kerstavond

JANUARI 1987
6 HVG afd. Dorp

nieuwjaarskolïiemorgen
7 NCVB Nieuwjaarskolïiemorgen
8 Bejaardenkring

11 Tafeltennistoernooi zaal De Herberg
TTV Treffers '80

20KPO
20 NCVB Staphorsterstipwerk
22 Bejaardenkring
24 Pronkzitt ing „de Deurdrcajers"

Verschijningsdatums
Contact
Editie Vorden
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact van dit
jaar. Copy inleveren 18 december.
(Denk aan uw nieuwjaarsadvertenties).

DONDERDAG l JANUARI GEEN UITGAVE

Donderdag 8 januari komt ons eerste nummer van 1987 weer uit.
Copy inleveren dinsdag 6 januari.

Editie Ruurlo
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact van dit
jaar. Copy inleveren 18 december.
(Denk aan uw nieuwjaarsadvertenties).

DONDERDAG l JANUARI GEEN UITGAVE

Donderdag Sjanuari komt ons eerste nummer weer uit. Copy inle-
veren maandag Sjanuari.

Editie Warnsveld
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact. Copy inle-
veren 17 december. (Denk aan uw nieuwjaarsadvertentie).

Dinsdag 13 januari komt Contact weer uit. Copy hiervoor inleve-
ren donderdag 8 januari.

Editie Hengelo
Dinsdag 23 december laatste uitgave weekblad Contact van dit
jaar. Copy inleveren woensdag 17 december. (Denk aan uw nieuw-
jaarsadvertentie).

Dinsdag 13 januari komt Contact weer uit. Copy hiervoor inleve-
ren donderdag 8 januari.

In J987 hopen wij u weer wekelijks op de hoogte te houden van
het wel en wee van uw woonplaats.



PROEFT U
DE KERSTSFEER AL?
Over enkele weken is het zove

/eker hij het Echte

heef, weer aan alles e
Kerstkransen.
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oelnkies Maak er een ben
van. Vraag om de beste kwaliteit

l - , - h t e H a k k e r .

Zutphenseweg 18, Vorden -

LOGA heeft
weer een

schitterende collectie
kerstkaarten

:

We hebben nu wel heel erg
veel voor uw auto over!

Als u nu een Eurocasion koopt, krijgt u boven de
werkelijke mruilwaarde van uw huidige auto nog eens
10% van de aanschafprijs van uw nieuw aan te
schaffen automobiel. Dit met een maximum van
f 2.000,- en een minimum van f 1.000,-. Het maakt ons
niet uit hoe uw huidige voiture eruit ziet.
Een uitstekend idee dunkt ons met alle APK-perikelen
van vandaag de dag.

Wantals u goed rekent kunt u beter een prima Eurocasion
aanschaffen dan oplapbeurt na oplapbeurt uit laten
voeren.
En over rekenen gesproken, ook financiering van uw
Eurocasion is mogelijk.
Kom snel langs dus. Op het ogenblik hebben we een
flinke keus in perfecte Eurocasions.

RUESINK BV Kruislandstraat 46 Haaksbergen 05427-13124
DeventerkampH Ruurlo 05735-1753

Adverteren in Contact

Bel voor informatie

05752

1404

SAT
VERKOO

Wij kochten de gehele voorraad

RIBBROEKEN
11/2 rib van een zéér bekend merk

Am.mt. 29-38
dus alle maten

bandplooi, loose fit
en recht model

zwart, grijs, marine
en antraciet

winkelprijs: fl.69,50

P^ •

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of kond
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwen* van 'n betaa/haar
saladebujfet al 'n rijk en gevarieerd gfOOtJèeSt!

„'t Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons (S' kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned. *

bod<

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

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

toen het hard vroor

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24-uurs service
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637
7251

tbnsjansen-
erkend gas- en watertechnisch

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur; vrijdags koppavond; zaterdags 9.00-12.30-13.30-16.00 uur

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen


