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Gezellige en sfeervolle Kerstmarkt
Kosten noch moeite zijn gespaard door de Vordense Ondernemers. Onder enthou-
siaste leiding van de voorzitter de heer W. Polman is ons dorp de ,£chte Parel"ge-
worden, vele positieve reakties hoort men van mensen, ook buiten onze gemeente.
Vooral nu de eerste sneeuwval is geweest is dit alles een prachtig gezicht.

Een speciaal compliment voor de
jeugd. BijJeugdsoos 't Stampertje heb-
ben zij zelfs een mooie boom geplaatst,
een goed voorbeeld hoe het ook anders
kan, al hebben de Kerstbomen de afge-
lopen dagen 't flink te verduren gehad
bij de super slechte weersomstandighe-
den. Toen de storm geluwd was bleek
de schade nogal mee te vallen. Hier en
daar een paar kapotte lampen, maar
voor de rest bleef de kom van het dorp
zijn gezellig aanzien behouden.

De Kerstmarkt die vanaf zaterdag-
morgen 11.00 uur werd gehouden
werd een eclatant succes. De organi-
sator, de Vordense Ondernemersvere-
niging had alle "mazzel" van de we-
reld dat de weersomstandigheden 's
middags ideaal waren, behoudens het
laatste uur toen men zich voor een
knaak tegoed kon doen aan een bord
boerenkool met een flink stuk worst.

Niet minder dan 400 personen lieten

Verschijning Contact
Het eerstvolgende nummer van Contact komt weer uit in de week
van 5 t/m 9 januari 1987.
De copij hiervoor dienst dinsdag 6 januari vóór 12.00 uur in ons
bezit te zijn.

De REDACTIE

zich deze oer-Hollandse kost voor-
treffeli jk smaken.
Bij het scheiden van de markt werkte
een enkeling behalve boerenkool te-
vens een sneeuwvlok naar binnen,
maar dat mocht de pret niet deren. De
standhouders hadden deze middag
evenmin te klagen want er werden
goede zaken gedaan.
Vooral het hapje en drankje ging erin
als koek. De Kerstman ontbrak van-
zelfsprekend ook niet, terwijl verschil-
lende wangetjes van de Glühwein
toch wel een apart tintje kregen.
De markt werd "opgevrolijkt" door
het optreden van een aantal muziek-
korpsen, koren en een draaiorgel.

De medewerkende verenigingen wa-
ren: "Sursum Corda"; "Concordia";
Vordens Dameskoor; Vordens Man-
nenkoor; de Knupduukskes; zang-
koor Interchrist en de midwinter-
hoornblazers.

Kapel Wildenborch
De bewoners van het buurtschap Wil-
denborch hebben zich vrijdagavond
tijdens de spelavond niet onbetuigd
gelaten en zijn in grote getale naar de
Kapel getogen om daar deel te nemen
aan verschillende attrakties, zoals
sjoelen, schieten. Rad van Avontuur.

En dan met twee doelen voor ogen. In
de eerste plaats om te proberen een
prijsje te winnen en in de tweede
plaats, maar toch wel het belangrijkste
in feite, om de kas van de Kapelcom-
missie te spekken. Penningmeester
Reinier Klein Brinke kon na afloop
dan ook met een tevreden gezicht de
"buit" tellen.

Nog een klein beetje sneeuw erbij en dan...

Langlaufen in Vorden
Het V.V.V. bestuur is startklaar om de langlaufers te ontvangen in het
„Grote Veld". Er is een parcours uitgezet van 7 km. Het prachtige na-
tuurgebied leent zich voor een langlaufbaan zeer gunstig. De start is
bij het gemeentehjk sportpark.
De navolgende grondeigenareren hebben hun medewerking toege-
zegd: Staatsbosbeheer, Baron van Dorth tot Medler; J. Pardijs
(Kamphuizen); de WOG; van Woudenberg-Hamstra (Schapen-
meer), 't VW bestuur is deze grondeigenaren zeer erkentelijk dat zy
toestemming hebben gegeven. Het zou met de komende feestdagen
toch een belevenis zijn: in Vorden langlaufen.
Inlichtingen by het V.V.V. kantoor.

Tussen Kerst en
Oud en N ie u w gesloten
Vanaf 25 december tot en met 4 januari zijn wij

gesloten
•/laandag 5 januari starten wij weer
Vnet de produktie.

Spoedorders welke beslist niet uitgesteld kunnen worden, zoals
rouwdrukw«J<. geboortekaarten etc. worden wel uitgevoerd, s.v.

melden aanJPoonhuis Weevers, Nieuwstad 12 of telefoon
1404.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdag van 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. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-

1. Afsteken van vuurwerk?
Neem de volgende regels in acht!

— gebruik vuurwerk van goede kwali-
teit, koop het bij een winkel ier met
een vergunning.
— lees de gebruiksaanwijzing, lees de-
ze bij goed licht en koop alleen vuur-
werk voorzien van een gebruiksaan-
wijzing in de Nederlandse taal;
- koop geen voetzoekers, gillende

keukenmeiden of andere luchthui-
lers. Dor hun onvoorspelbare gang
zijn deze levensgevaarlijk;
— Zoek een veilige plek voor het afste-
ken van vuurwerk, uiteraard altijd bui-
tenshuis, ramen en deuren dicht, let
ook op die van de buren;
— toeschouwers op minimaal zes me-
ter afstand van de plaats waar het
vuurwerk ontstoken wordt;
— zet vuurpijlen voor het afsteken in
een fles, graaf de fles ha l f in de grond
of plaats hem in de flessenkrat;
- ontsteek vuurwerk met een sigaar,
sigaret of speciaal aansteeklontje, ge-
bruik nooit lucifes;
- weigert het vuurwerk, probeer het
dan nooit opnieuw te ontsteken, wei-
geraars zijn levensgevaarlijk.
— gooi nooit met ontstoken vuurwerk;
- bewaar nooit vuurwerk in uw zak-
ken, bewaar het in een blikken trom-
mel die goed afgesloten kan worden;
— houd vuurwerk droog, natgewor-
den vuurwerk dat gedroogd is en op-
nieuw ontstoken wordt is absoluut
onbetrouwbaar;
- steek elk vuurwerk apart aan;
- houd huisdieren binnen.

2. Militaire oefeningen
Op 5 en 6 januari zullen er onder meer
in deze gemeente militaire oefenin-
gen worden gehouden. Particulieren
hebben tostemming verleend voor

het betreden van hun terreinen. Er zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie.

3. Ophalen huisvuil
Op eerste kerstdag wordt er vanzelf-
sprekend geen huisvuil opgehaald. Dit
gebeurt op zaterdag 27 december 1986.
Op donderdag l januari 1987 (nieuw-
jaarsdag) wordt er ook geen huisvuil
opgehaald. Dit gebeurt weer een week
later, op donderdag 8 januari. Er be-
hoeven dan geen zakken met opdruk
"Gemeente Vorden" meer gebruikt te
worden. Het huisvuil kan worden aan-
geboden in de bekende grijze huis-
vuilzakken met "Komo-keur".

4. Nieuwjaarsreceptie
gemeentebestuur

De Nieuwjaarsreceptie van het ge-
meentebestuur wordt gehouden
op maandag 5 januari 1987, aan-
vang 20.00 uur in het gemeente-
huis Kasteel Vorden.

5. Gladheidsbestryding
De winter staat weer voor de deur. In-
dien het gaat sneeuwen, ijzelen of an-
derszins glad wordt dan verzoeken wij
u het trottoir voor uw woning goed be-
gaanbaar te houden. De ouderen on-
der ons en de mensen die niet zo goed
ter been zijn zullen dit in hoge mate
op prijs stellen.

6. Inlichtingen kiezersregister
In verband met de komende verkie-
zingen van Provinciale Staten op 18
maart 1987 maakt de burgemeester
van VOR jn op grond van artikel D5
van de kieswet bekend, dat aan een ie-
der kosteloos inlichtingen uit het kie-
zersregister kunnen worden verstrekt,

waaruit deze kan opmaken, of hijzelf
of een ander daarin al dan niet be-
hoorlijk is opgenomen.
Op grond van artikel D6 van de Kies-
wet is een ieder bevoegd schriftelijk
aan burgemeester en wethouders ver-
betering van het kiezersregister te vra-
gen.

7. Publicaties ingevolge de wet AROB;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hierondervallen
ookdedoorhetgemeentebestuurver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 15 december 1986
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.J. Pardijs, Mosselse-
weg 4, voor de verbouw van een
schuur tot woning.
2. Aan de heer T.H. Zents, Larense-
weg la, voor het bouwen van een ga-
rage.
3. Aan de heer G. Bargeman, de Hor-
sterkamp 25, voor het plaatsen van
een dakkapel.
4. Aan de heer J. Bargeman, de Haar 2,
voor het bouwen van een carport.

Geref. kinderkerstfeest
Zoals elk jaar wordt op Ie Kerstdag 's
middags het kinderkerstfeest gehou-
den in de Geref. kerk. Er wordt een
kerstverhaal verteld en er zal ook veel
gezongen worden met begeleiding
van fluitmuziek.

Anders dan anders dienst
Tweede Kerstdag
Onder het thema: "wij zullen wel lang
in de rij moeten staan" wordt door de
Raad van Kerken een dienst gehou-
den op 26 december 's morgens in de
Geref. Kerk. In de dienst wordt de na-
druk gelegd op onderlinge ontmoe-
ting en gesprek. Daarom is er tijdens
de dienst een koffiepauze.
We zullen ontdekken dat het kerstge-
beuren niet op zichzelf staat, maar dat
God zocht en zoekt naar mensen voor
wie Hij God kan zijn en die voor Hem
mens willen zijn.
Wij staan in de lange rij mensen die
Hem na willen volgen in zijn bedoe-
ling met de wereld.
Tijdens de dienst wordt een verhaal
verteld voor de jongste kinderen, ter-
wijl er ook een plaats is ingeruimd
voor de joneren van 12-16, voor alle
anderen is er dus de gespreksmoge-
lijkherd. Muzikale medewerking ver-
leent het koor "Excelsior".

GEBOREN: Annika Frederike The-
resa Smits.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: L. de Wijn en T.J. Kruis.
OVERLEDEN: J. Roorda, oud 62
jaar; G.J. van Ooijen-Grakist, oud 76
jaar .

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Woensdag 24 december 21.00 uur Kersta-
vond viering met Jongerenkoor.
Donderdag 25 december 1ste Kerstdag
9.00 uur Hoogfeest van Kerstmis. 15.00
uur Kindje Wiegje.
Vrijdag 26 december 9.00 uur Eucharistie-
viering.
Zaterdag 27 december 19.00 uur Eucharis-
tieviering.
Zondag 28 december 9.00 uur Eucharistie-
viering.
Donderdag l januari Nieuwjaarsdag, 10.00
uur Eucharistieviering.
Zondag 4 januari 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Woensdag 24 december 19.00 uur Kersta-
vond m. m. v. Kinderkoor. 23. 00 uur Plech-
tige Nachtdienst.
Donderdag 25 december 10.30 uur Hoog-
feest van Kerstmis.
Vrijdag 26 december 10.00 uur dienst Raad
v. Kerken in de Geref. Kerk.
Zondag 28 december 10.30 uur Eucharis-
tieviering.
Woensdag 31 december 19.00 uur Eucha-
ristieviering.
Zaterdag 3 januari 17.30 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 4 januari 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Woensdag 24 december. Kerstavond, 2 1 .00
uur ds. K.H.W. Klaassens. 23.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, Herv./Geref. Evange-
liesatiedienst, m. m. v. Muziekver. Sursum
Corda en organist R. van Straten.
Donderdag 25 december. Kerstmorgen,
10.00 uur ds. H. Westerink, gezinsdienst
m.m.v. Interchrist.
Donderdag 25 december. Kinderkerst-
feest, 14.30 uur Zondagsschool Medler.
19.00 uur Zondagsschool Dorp.
Vrijdag 26 december 10.00 uur Oecumeni-
sche Kerstviering in de Geref. Kerk. Kof-
fie, ontmoeting en gesprek tijdens de
dienst, m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens en
Chr. gem. koor "Excelsior".
Zondag 28 december, zondag-na-kerst
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Woensdag 31 december. Oudjaar, 19.30
uur ds. K.H.W. Klaassens, Avondgebed
m.m.v. fluitiste.
Donderdag l januari. Nieuwjaar, 10.30 uur
ds. H. Westerink. Na afloop nieuwjaarsbe-
groeting in "De Voorde".
Zondag 4 janari 1 0.00 uur ds. H. Westerink,
ambtsbevestiging kerkeraadsleden.

GEREF. KERK VORDEN
Kerstavond 24 december 21.00 en 23.00
uur ds. K.H.W. Klaassens i.d. N.H.Kerk.
Ie Kerstdag 25 december 10.00 uur ds. W.
Stolte, v. Zutphen. 15.00 uur Kinderkerst-

2de Kerstdag 26 december 10.00 uur ds.
H. H. W. Klaassens i.d. Geref. Kerk.
Zondag 28 december 10.00 uur dhr. Wie-
linga v. Lochem; 19.00 uur ds. H. Keegstra
van Geesteren/Gelselaar.
Oudejaarsavond 31 december 19.30 uur
ds. K. Dijk van Velp.
Nieuwjaarsmorgen l januari 1987 10.00
uur ds. H. Dijkslag van Aalten.
Zondag 4 januari 10.00 uur ds. Marseille
van Lochem. 19.00 uur Classisbeurt.
Zondag 1 1 januari 10.00 uur ds. H.J. Dou-
wcs van Bennekom, 19.00 uur ds. G. A.
Westerveld van Apeldoorn.

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
25 en 26 december dr. Sterringa, te l . 1255.
27 en 28 december dr. Sterringa, tel . 1255
l januar i dr. Haas, tel . 1678.
3 en 4 j anuar i dr. Vaneker, tel. 2432.

DIERENARTSEN
25 en 26 december dr. Warringa, tel. 1277.
27 en 28 december dr. Breukink , tel. 1566.
Tevens de gehele weck avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.
31 december en l januari dr. Noordkamp/
dr. Breukink, tel. 1566.
3 en 4 januari dr. Warringa, tel. 1277. Te-
vens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 uur tot 07.00 uur.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en

dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
25 en 26 december H.F. van Dam, Lo-
chem. tel. 05730-1684.
27 en 28 december J J. de Kruif , Vorden.
Tel. 05752-3372.
31 december - l januari N.J. Edens, Vor-
den. Tel. 05752-1453.
3 en 4 januari G.M. Wolsink, Laren. Tel.
05738-2124. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 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
Bellen voor 9 uur in de maand december
mevr. Gille, tel. 2151.
Januari mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Bellen
voor half 9.

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-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. 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 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



EMSBROEK installatietechniek is
een sinds 1830 in Vorden gevestigd
bedrijf.
Het bedrijf houdt zich bezig met
het ontwerp en de montage van
o.a. centrale verwarming, sanitair,
elektra (licht en kracht).
Landelijk worden tank- en leidingin-
stallaties ontworpen en geleverd
aan de meest uiteenlopende indu-
strietakken.

Er werken ca. 35 medewerkers,
waarvan ca. 25 in de montage. Aan
de kwaliteit van onze installaties
worden hoge eisen gesteld.
De service- en onderhoudsorgani-
satie heeft me»r dan 1500 installa-
ties in beheer.

Indien u belangstelling heeft voor
nevenstaande vakature ontvangen
we graag een sollicitatiebrief ge-
richt aan:
EMSBROEK installatietechniek b.v.
Antwoordnummer 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)
05752-1546

IEMSBROKK
installatietechniek vorden

Wegens werktoename hebben we voor
vaste dienst vakatures voor:

AANKOMEND
TEKENAAR/TECHNIKUS
Opleiding: MTS-W of E. Mogelijkheid
tot opleiding c.v.-technikus.
20/25 jaar.

CV-MONTEURS/
PUPFFTTERS
Opleiding: LTS/C-stroom met
eventueel monteursdiploma. Montage
van c.v., luchtbehandeling, sanitair,
riolering, pijpleidingen.
All-round ervaring bij voorkeur.

HULPMONTEURS
Opleiding LTS/C-stroom/installatie-
techniek. Worden op dagschool en in
de praktijk opgeleid tot zelfstandige
c.v.-monteur (kostenvrij).

ONDERHOUDS/SERVICE-
MONTEUR
Verrichten van onderhoud en
storingopvang aan c.v.- en andere
installaties.
Ervaring is gewenst.

o o o o o
o o o o o

tiRuilverkaveling "Ruurlo
LANDINRICHTINGSWET
Kennisgeving ingevolge artikel 151, vierde lid.
SLUITING DER PACHTREGISTRATIE

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling "Ruurlo" maakt bekend dat het tijdas
stip, waarop uiterlijk bij haar pachtovereenkomsten ter registratie kunnen worden ingezq^^
den, is vastgesteld op 30 januari 1987.

TOELICHTING:
Ingevolge artikel 150, eerste lid heeft iedere pachter, die onroerende goederen in gebruik
heeft binnen het blok, aanspraak op het in pacht verkrijgen van een waarde :n kavels na<
dezelfde maatstaven, waarmee de toedeling van de kavels aan eigenaren plaatsvindt. Da
toe is het noodzakelijk de pachtovereenkomst te registreren.
Indien de pachtovereenkomst niet geregistreerd is, zullen de pachtrechten weliswaar niet
vervallen, maar houdt de Landinrichtingscommissie bij het opmaken van het plan van toe-
deling geen rekening met deze niet-geregistreerde pachtovereenkomsten.

Na het hierboven in deze kennisgeving aangegeven tijdstip kunnen derhalve geen pachto-
vereenkomsten meer ter registratie worden aangeboden.

De landinrichtingscommissie voornoemd,
G.C. Klein Bluemink, voorzitter.
Mevr. J.M.E.T. Bussemaker, secretaris.

PLATVOETSDIJK D 80b, 7271 RZ BORCULO.

Architektenburo

de Wijs b.v.
wenst u

prettige feestdagen en
een voorspoedig 1987

MP. 87.5

Ook voor het nieuwe jaar hebben wij een groot aantal types
welke te bouwen zijn in de A, B en C-premie en de vrije sektor.

Vanaf januari houden wij weer onze maandelijkse info-avond.
De eerste info-avond zal zijn vrijdag 9 januari van 19.00 uur tot
20.30 uur aan ons kantoor, Plataar veg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1975.

'O

r aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitmk. Dorpsstraat 1 7. Vorden. Tel. 1617

Wij zijn zaterdag 27 december wel geopend.

Aanbiedingen geldig 29, 30 en 31 dec.

Vrijdag en zaterdag 2 en 3 januari

Cox Orange handaPPei2kg 2,95
Spaanse 25 zoete 3,95

Voor Oud en Nieuw hebben
wij iets aparts
gebakken

Appelbollen
Appelbeignets
Oliebollen
Sausijzenbroodjes, enz.
Wilt U bestellen? Even bellen 1373.

\NIND/VIOLENB/4KKERS

OPLAATWARME BAKKER V
BAKT HET VOOR U

P.S. van 1 t/m 1 O januari zijn wij gesloten. Maandag 1 2 januari wordt dat
lekkere brood en banket weer gebakken!

Wij wensen U:

een goede kerst en een prettige jaarwisseling

Wij knallen
het oude jaar

uit en het
nieuwe jaar in

Maandag, dinsdag, woensdag

Voor oudejaarsavond

Saucijzenbroodjes

Stroganoffbroodje

Div. soorten worst
Salades, paté's, sauzen

fondue- of
gourmetschotels.

fker gezellig!
FqRTverse worst kilo 6,95
Grove verse worst kilo 9.90

Speklapjes kilo 6.95 "*
met of zonder zwoerd

Vrijdag + zaterdag

Hamburgers
6 halen, 4 betalen

Schouderkarbonade
1 kilo

6,00
Half om half gehakt

1 kilo

6,95
Gebraden gehakt

1 50 gram

1,25

Een jaar vliegt voorbij
Wij voelen ons al een beetje

echte Vordenaren.
Bedankt voor het in ons

gestelde vertrouwen.
Wij hopen dat u ook in 1987

de weg naar onze slagerij
weet te vinden.

Ook namens onze medewerkers
wensen wij u een

gezond en
gelukkig 1987^

Jan en Nel

Vuurwerk - Pijlen - Rotjes - Kanonslagen

GROTE KEUS IN SIERVUURWERK

10% voorkoop korting
tot 28 december. Haal onze bestellijst met lage prijzen.

Wapen--en Sporthandel

o.a.: Super rotje per pakje

Thunder Cracker per pakje 0,55
per slof 200 stuks

Japanse Kanonslag per pakje o,eo
per slof 200 stuks

0,15
10,00
11,50

\tttdt dotllreffenJI Verkoop en afhalen op 30 en 31 december.
Bestel snel, dan is alles nog in voorraad. Zutphenseweg 9, Vorden

J

De bibliotheek verkoopt nu af-
geschreven boeken voor f 1 ,-
per stuk.

Te koop: droog openhaard-
hout.
Tel. 6646.

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 22 december 1986
tot 24 januari 1987

Het abonnemengsgeld voor 1987 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 24 januari 1987 betaalt.

Betaalt u na 24 januari (ook girobetalers) dan brengen wij U f 5,- admini-
stratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 24 januari betaalt.
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Postgiro nr. 1.20.58.67 t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden.
Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.



De A.C. van de
voetbalvereniging

"VORDEN"
organiseert dinsdag
23 december a.s.

een grote

KERST
BINGO

met mooie prijzen!
in bodega 't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 te
Vorden, aanvang 20.00

uur, zaal open om
18.30 uur.
U bent er

van harte welkom!

1962 1987

met
Televisie

reparaties
— - direct

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Te koop: enkele jaren oud
zwaar eiken bankstel. 3 zits
en 2 clubs + zware eiken sa-
lontafel, 8-hoekig, gebleekt
dessin. Samen f 1 000,-.
Tel. 05755-2346 na 19.00 uur

Hulp gevraagd voor 2 mid-
dagen per week bij bejaarde in
Vorden.
Brieven onder nr. 51-1
Bureau Contact Vorden.

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

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

Auto- of motorrijles?

Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 -Vorden
Telefoon 05752-2783

Te koop: prachtige boxer-
pup (teef). Goede stamboom.
Geboren 30/10/'86.
Ingeënt en ontwormd.
Tel. 05752-3369.

1e Kerstdag GROTE BINGO
met prachtige prijzen.
Aanvang 1 9.30 uur in
café-rest. "d'n 0!de Kriet" te
Wichmond., Dorpsstraat 25.
Tel. 05754-285.

De A.C. van de
voetbalvereniging

"VORDEN"
organiseert woensdag

7 januari a.s.

klaverjassen
en

jokeren
met prachtige prijzen!

Inleggeld 5,00 p.p.
in het clubhuis

Oude Zutphenseweg 11
Aanvang 20.00 uur.

Iedereen is er
van harte welkom.

Hierbij delen wij u mede dat onze ouders

BENNIE EN M IEP RONDEEL

6 januari a.s. 25 jaar geleden in het huwelijk
traden. Zij hopen dit te vieren op zaterdag
1 0 januari a.s.

'Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot
16. 00 uur in café-rest. "De Herberg ".

Oscar, Barbara, Eva.

Ruurloseweg 42, Vorden
December 1986.

Donderdag 8 januari a. s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

H.O.EGGINK

R. EGGINK-OORTGIESEN

Gelegenheid tot feliciteren van half vier tot
hal f vijf in zaal "De Herberg ", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Almenseweg 8,
7251 HR Vorden.

Wegens balans

gesloten
2 en 3 januari a.s.
Daarna zijn we weer een heel jaar
present.

Verder wensen wij alle mensen

prettige feestdagen en
een gezond 1987.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5, Vorden. Tel. 3566.

N ieu wjaarsreceptie

Het gemeentebestuur van Vorden houdt op 5 januari
1 987 een nieuwjaarsreceptie.
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis Kasteel Vor-
den.

Burgemeester en wethouders van Vorden.

Zondag 4 januari a.s.
Aanvang 12.00 uur

nieuwjaarsconcert
door gebr. Eijkelkamp in

Zaal Eijkelkamp

't Wapen
van
't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden

de toegang is vrij, er is echter wel een collecte voor
de nieuwe school op de Kranenburg.

KLEIN LEBBINK B.V.

Vrijdag 2 januari

GESLOTEN

Vrijdag 2 en zaterdag 3 januari

gesloten
Banketbakkerij

J.Wiekart
Burg. G alleestraat 6 - Vorden

Café U en k
geopend
24 december 10.00 t/ml 8.00 uur
25 december vanaf 12.00 uur
SMpcember 10.00 t/m 18.00 uur
1 j^uari geopend vanaf 12.00 uur

Wij wensen u

prettige feestdagen en
een voorspoedig 1987
ARNOLD EN RIA SCHUT

33BBH*̂

Het is bekend, dat Visser Mode nooit
de eerste is, maar als we eenmaal beginnen
is het ook de moeite waard en gaat het mes
er stevig in!!

Komt U maar...
het hangt weer

voor U klaar

Vanaf 2 januari 1987 is onze
gehele collectie najaarè- en
wintermode sterk afgeprijsd.

DAMESMODE
HERENMODE
KINDERMODE

RUIME PARKEERGELEGENHEID
burg. galleestraat 3 - vorden - 05752-1381

Wij maken onze cliënten erop attent,

dat onze kantoren op

woensdag 31 december
(oudejaarsdag) 's middags
om 12.00 uur zijn

GESLOTEN
De gezamenlijke banken
van Vorden

Wij zijn

GESLOTEN
op vrijdag 2 januari

Bakkerij van Asselt
Bakkerij Schurink

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

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

^Rabobank
Voor ons is-een drukke tijd aangebroken.
Wij zetten alles op alles om uw betalingsopdrachten
t/m31 december a.s. 12.00 uur nog dit jaar te verwerken.

U kunt uzelf en ons daarbij van dienst zijn, door uw
opdrachten al eerder in te leveren.
Dit stelt ons nog beter in staat er de nodige
aandacht aan te besteden.

Vrijdag 2 januari zijn
onze kantoren de gehele dag

GESLOTEN
Rabobank
Vorden, Wichmond, Kranenburg

Regel uw
bankzaken tijdig

Onze opruiming
start
vrijdag 2 januari.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342



t allermooiste
een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen, is beschikbaar

Vroeg bestellen is verstandig.
Onze bestellijst ligt klaar

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

bij barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261»

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

Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

b'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Bestel bij ons voor de feestdagen een

SALADE OF IJSTAART
Woensdag 24 december en woensdag 31 december

GEOPEND tot 19.00 uur
1ste Kerstdag, 2de Kerstdag en Nieuwjaarsdag

GESLOTEN

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.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

LANCIA®
UW DEALER

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

DIT IS VIDEOVOORDEEL!
TUDELUK 5 PHILIPS E180 TAPE'S GRATIS

Luxe VHS videorecorder met zeer veel mogelijkheden,
o.a. geschikt voor afst. bed., stilstaand, versneld en
achteruitlopend beeld.

Catlogus
prijs 1649,-

LET OP!

Onze prijs nu inclusief
5 Philips E 180 QG Tapes
(totaal 1 5 uur) -

PHILIPS

KLEUREN
VOORDEEL
Luxe Erres 51 cm KTV
Type RS 203602
12 voorkeuzezenders
Hoofdtelefoonaansl. enz.

Catalogusprijs 1349,-
Onze prijs 995,- met inruil
van uw oude KTV nu voor

AUTORIJLESSEN?

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

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Grandioze voorverkoop
£ t/m zaterdag 3 januari op alle afdelingen

1 0 tot 30% korting
Alle kinderjacks

halve prijzen
Veel voordeel in mantels, jacks, rokken en blouses.

Ruurlo

OPEN: zaterdag 27 dec; maandag 29 dec.; dinsdag 30 dec.; woensdag 31 dec.; + 2 en 3 januari.

e best verzorgde vakanties
beginnen bij de Rabobank.
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Avro's Hollands Glorie
op 29 december in 't Dorpscentrum
A.s. maandag 29 december wederom live op Radio 3 vanuit het Dorpscentrum te Vorden Avro's "Hollands
Glorie". Avro's populaire presentator en disc-jockey KrynToringa ontvangt in Vorden de volgende artie-
sten: Koos Alberts, Satisfy, de Deurzakkers, Barry Hughes + Vader Abraham, de Alpenzusjes, Richenel,
Nico Haak, Eddy Ouwens, Line en Vannisty.
( je / ien het succes van vorig jaar ver-
melden wij hiernog enkele tips om de
middag opnieuw vlekkeloos te doen
verlopen.
— De zaal opent een kwartier voor uit-

zending.
- Ingang grote deur Dorpscentrum.
-- Kinderen onder de 12 jaar toegang
onder begeleiding.
- VOL IS VOL.

Laat van je horen op de radio. Vergeet
niet te luisteren naar Avro's Arbeids
Vitaminen. Met platen op verzoek
van Jeugdsoos 't Stampertje.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouuwen heeft op ge-
zellige wijze het Kerstfeest gevierd.
Deze bijeenkomst werd geheel door
eigen leden verzorgd. Onder le id ing
van Lueian Venderink zong een
koortje enkele Kers t l i ede ren .
L:r werden kerstgedichten voorgedra-
gen, waarna het Kerstspel "Kerstwen-
sen" voor het voetl icht werd gebracht.
De al cl. Vorden begint het jaar 1987 op
dinsdag 6 j anua r i met een kof f iemid-
dag. Mevr. Drooge-Stoffels uit Borcu-
lo zal dan wat vertellen over het
maandblad "De Plattelandsvrouw".

Wild Woman Tour 1987
Op 2 januari 1987 is het zover. In zaal Schoenaker in Kranenburg, bij Vorden, begint de alom bekende
rock-formatie Ides of May zijn lang verwachte Wild Woman Tour 1987. In de ruim twee uur durende
show zal de geschiedenis van de Ides of May in vogelvlucht onder de loep worden genomen.

Geslaagd

• ^LL -

Musici die in het verleden bij de Ides
of May hebben gespeeld zullen op de-
ze avond opnieuw het podium be-
klimmen. Ter gelegenheid van deze
unieke happing is de band tijdelijk uit-
gebreid met drie zangeressen en een
accordioniste.
Om dit spektakel tot een groot succes
te laten worden is een gigantische
licht- en geluidsinstallatie ingehuurd.
De organisatie van deze avond is in
handen van André en Hans van de
H AM-party uit Vorden.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door Ronald en Patrick Eckringa. le-
dere bezoeker word bij binnenkomst
een nieuwjaarsborrel met een oliebol
aangeboden.
Kortom deze avond brengt de Achter-
hoek in de ban van de Wild Woman.

VoorverkoopJ^irten vanaf zaterdag
27 december^Re de Herberg, Zaal
Schoenaker en platenzaak Black en
White, Lochem.

Druk bezochte
oprichtings-
vergadering ANBO
De oprichtingsvergadering van de al-
gemene nederlandse bond voor oude-
ren (ANBO) afdeling Vorden, werd
vrijdag in het Dorpscentrum goed be-
zocht.
De in i t ia t ie fnemers kunnen tevreden
zijn, want er werden deze dag reeds 73
leden geregistreerd.
De vergadering stond onder leiding
van de heer B. van Tilburg, één der
in i t i a t i e fnemers . Opmerkelijk de be-
langstel l ing van enkele afdelingen uit
de regio, waaronder Ruurlo die de
kersverse afdel ing in Vorden voor de
nabije toekomst alle h u l p aanbood.

Het Gewest Gelderland was tijdens
deze oprichtinsvergadering vertegen-
woordigd door voorzi t ter Bent en se-
kretaresse mevr. Watering. Het
hoofdbestuur liet zich vertegenwoor-
digen door de heer Jansen.
In het voorlopige bestuur werden ge-
kozen de heren Krol, van Ooyen, Wes-
terman, Emmer ik alsmede de dames
mevr. Voskamp en mevr. Schot.
De heer B. van Tilburg zal het bestuur
de komende tijd de helpende hand
bieden. De def in i t ieve bestuurssa-
menstelling vindt in maart 1987
plaats.

Om de "Stichting Welzijn Ouderen"
def in i t i e f van de grond te krijgen heb-
ben de heren B. van Tilburg en B.
Beek de meeste ins te l l ingen etc. reeds
benaderd om te part ic iperen. Fr zal zo
spoedig mogelijk een soort ledenraad
worden samengesteld, waarui t dan
het dagelijks bestuur gekozen zal wor-
den.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
besloot vrijdagavond het jaar 1986
met een spelletjesavond. Deze bijeen-
komst, gehouden in het Dorpscen-
trum, trok een redelijke belangstel-
ling. Zaterdag 3 januari houdt Jong
Gelre, voor de regio West-Achterhoek
in "Concordia" te Hengelo het tradi-
tionele Nieuwjaarsbal.

Amnesty nieuws
U zult e lkaar waarschijnlijk één dezer
dagen een gezond en voorspoedig
1987 toewensen. Daar wil de Vorden-
se Amnestygroep zich graag bij aan-
sluiten, maar... we hopen ook het ko-
mende jaar samen met u iets te kun-
nen doen aan het onrecht dat er nog
steeds heerst in vele landen van de
wereld.
Is één van uw goede voornemens voor
het komende jaar om de maandelijkse
schrijfavond van Amnesty Internatio-
nal te bezoeken? U bent er van harte
welkom in het Dorpscentrum. De eer-
ste schrijfavond is op maandag 5 ja-
nuari .
U kunt brieven schrijven naar Syrië,
waar Marwan Hamawi, een 48 jarige
journalist sinds 1975 zonder vorm van
proces gevangen zit.
En naar Zuid-Afrika, waar twee vrou-
wen Ivy Cikiswa en Janet Cherry ge-
vangen zitten. Zij zijn 49 en 24 jaar en
worden zonder vorm van proces vast-
gehouden krachtens bepalingen on-
der de noodtoestand. De oudste is
leidster van een Vrouwenorganisatie
en heeft vier kinderen.

j rïBIchrijven voor de vrij-
en 3z j;

Tenslotte kur
lating van een^I jarige Rooms-katho-
lieke vrouw in de Sovjet-Unie.
Sofya Belyak was organiste in een
kerk en verspeidde godsdienstige ge-
schriften.
Hopelijk wordt 1987 ook voor hen een
goed jaar.

Oud-Vordenaar J.C. Boudri is aan de
T.H. in Twente geslaagd als Ir. Werk-
tuigbouwkunde.

Zaalvoetbaltoernooi
Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert op zaterdag 3
en zondag 4januari een wijkcn/straat-
voetbaltoernooi in de sporthal 't Jeb-
bink. Zaterdag worden de voorrondes
gehouden, terwijl een dag later de fi-
nalewedstrijden plaatsvinden. De in-
zet is de "Kerkepad-wisssltrofee",
welke momenteel in het bezit is van
'Tranendal".
In poule A komen uit: Boonk l, Ad-
d inkhof I I ,BoonkI I ,Hanekamp,Een-
dracht/Julianaweg.
Poule B: Addinkhof I, Veldwijk,
Boonk IV, Tranendal en Linde II.
Poule C: Linde I, Medler, Hoetinkhof,
Brinkerhof en Kranenburg.
Poule D: Insulindelaan, Wilden-
borch, Boonk I I I , Wigabe, Boonk V.
De nummers één en twee gaan over
naar de finalepoule. ^^

Piet Dekker wisselbeker
Het traditionele damtoernooi om de
"Piet Dekker" wisselbeker wordt ge-
houden op dinsdagavond 30
ber in het klublokaal van
Smidse", 's Middags speelt de jeugd
om oliebollen.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het col-
lege van burgemeester en wethouders voornemens is
om met toepassing van het bepaalde in artikel 17 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een periode van
maximaal 5 jaar. vrijstelling te verlenen van de bepalin-
gen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982"
ten behoeve van een door de Politie Honden Dressuur-
club "Vorden" op te richten accommodatie op een per-
ceel aan de Hamelandweg alhier, kadastraal bekend
gemeente Vorden sektie B nr. 2088.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met vrijdag 9 januari a.s. voor een ieder ter in-
zage ter gemeente-secretarie (bureau gemeentewer-
ken).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen tegen dit voornemen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 23 december 1 986.
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Vordenaar G. Wassink in beroep bij G.S.
inzake standplaatsen woonwagens
Vordenaar G. Wassink, Almenseweg 56 is donderdag "gehoord" door
G .S. In september j.l. heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan
goedgekeurd waardoor het onder meer mogelijk is gemaakt dat er in
Vorden 5 woonwagens een standplaats kunnen krijgen op een terrein
ten noorden van de spoorlijn Vorden-Winterswyk, tegenover het sta-
tion.

De heer G. Wassink die in die omge-
ving 40 are grond heeft gepacht van de
heer I I . W u l l i n k ui t Vorden, is daar-
door in beroep gegaan hij Gedepu-
teerde Staten.
De heer Wassink l icht te donderdag
toe dat hij bc/waar heeft tegen de
standplaatsen 3, 4 en 5. Dit gedeelte
omvat ongeveer 900 vierkante meter .
De heerWassink stelde dat het niet al-

leen om deze 900 meter gaat maar dat
in fei te het gehele perceel niet meer
voor hem bruikbaar is wanneer daar
straks de woonwagens een stand-
plaats hebben.
I l i j drong er op aan hem een vervan-
gend perceel aan te bieden zodat hij
dan "uit de brand" is.
De heer Wassink zal u i t e r l i j k apr i l
1987 u i t s lu i t se l krijgen.

Kerstrit
'De Graafschap'
De landelijke Rijvereniging "De
Graafschap" organiseert op Tweede
Kerstdag de t radi t ionele Kerstri t . H r is
geko/.en vooreen pu/ /e l r i t .De start is
bij de fami l ie Kornegoor aan de Gal-
gengoorweg. Na afloop kan er nog ge-
zellig worden nagepraat onder het ge-
not van een drankje en een bord boe-
renkool. Opgave voor deze Kerstrit is
mogelijk bij de heer Heuvel ink
(05750-21921) of bij Jeanine van den
Berg (05750-25551).

Kampioenschap van Vorden

Herberg
tafeltennistoernooi
De Vordense tafeltennisvereniging
"De Treffers" organiseert op 11 janua-
ri het traditionele tafeltennistoernooi
om het kampioenschap van Vorden.
De opzet van het toernooi is om alle
deelnemers die dag zoveel mogelijk te
laten tafeltennissen.

Iedereen kan aan dit toernooi deelne-
men. Juist de mensen die in hun vrije
tijd zo nu en dan eens tafeltennissen is

het toernooi een ui ts tekende gelegen-
heid hun kunnen eens te meten met
andere deelnemers, 's Middags wordt
er een demonst ra t ie gegeven. Nadere
informat ie en opgave voor dit toer-
nooi bij G. Wcntink (tel. 05752-1784)
of W. Jansen (tel. 05752-2653).

Velocitas
Velocitas heeft de competitiewed-
strijd tegen het zaalvoetbalteam van
Brasi l met een 3-3 gelijkspel afgeslo-
ten. De Vordenaren hadden pech bij
schoten van J. Leegstra, F. Bos enGol-
stein, aangezien de Brasil-keeper in
een prima vorm stak. Geheel tegen de
verhouding in stonden de bezoekers
bij rust met 0-3 voor.

Na de thee een veel agressiever Velo-
citas dat er middels doelpunten van
M. Rouwenhorst, R. Golstein en F.
Hovenkamp in slaagde de 0-3 achter-
stand geheel weg te werken 3-3.
Uitslagen Velocitas: Velocitas 4-Con-
cordia 4-1; Velocitas l - Ratering
(dames) l -6; Pandawa 4 - Velocitas 5 4-
9; Pandawa 3 - Velocitas 3 1-5.
Programma 5 januari : Velocitas (da-
mes) - Olympic; Velocitas 5 - AZC 6;
Velocitas 2 - Meipoort 2; Veldhoek 2 -
Velocitas 1.

Rugpijn en slapeloosheid verdwijnen op de 'Hay .lacobsen' slaapmat.

BAY JACOBSEN

huisschildei
dat U i

K i l

'

WONINGINRICHTING

de Spannevogel
RUURLOSEWEG 2
HENGELO GLD.
TEL. 05753 1484

Zangavond
De Kerstzangavond, welke zaterdag
in de Ned. Hervormde Kerk werd ge-
houden, trok een grote belangstelling.
De organisatie was in handen van de
raad van Kerken Vorden-Kranenburg.

Voor deze avond had men het Vor-
dens Mannenkoor. Vordens Dames-
koor en het jongerenkoor "Onver-
wacht Genoegen" uitgenodigd, die de
aanwezigen "trakteerde" op een veel-
heid van Kerstl iederen. Rudi van Stra-
ten bespeelde het orgel.

nu zwanger
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND



EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

Een gelukkig nieuwjaar
wordt u toegewenst door de

FA. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

slttds doeltreffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

BRAAM
Wenst u
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1987

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

b.v.
Zutphenseweg 64 - Vorden.
Wij wensen u

Goede feestdagen en
een voorspoedig 1987

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

„Tragter" en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

AJ. Brandenbarg
EN MEDEWERKERS

VEE- en VARKENSHANDEL

wenst zijn clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van het af-
gelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

RIJWIELSPECIALIST

REI N D ZWEVER! N K
Hengelo Gld. - lekink 8 - Tel. 05753-2888

wenst allen

een voorspoedig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSJjUDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een v^fcspoedig nieuwjaar

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

Barendsen Vorden B.V,
EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg 15, Vorden

AANNEMERSBEDRIJF

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

wenst vrienden en bekenden in alle opzich-
ten een

gezond, voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn,
EN MEDEWERKERS

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

Fa. BA. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

GRAMMOFOONPLATENHANDEL

Fa. FJ. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting.

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

HJ. Groot Roessink
EN MEDEWERKERS

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

wenst allen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
KI u vers Sport Totaal

Diny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417.

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wen^ l̂len
eenw
GELUKKIG NIEUWJAAR

Karnavalsvereniging

„De Deurdraejers'
wenst u

prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig en
gezond 1987

SCHILDERSBEDRIJF ,

UITERWEERD B.V,
Directie en medewerkers
wensen u allen

prett/ge Kerstdagen
en een
voorspoed/g 1987.

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

AUTORIJSCHOOL

HILFERINK
De Boonk 39, telefoon 05752-1619.

wenst allen

EEN GESLAAGD NIEUWJAAR

3RI Dl VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

wensen u prettige Kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.

Zutphen, Weg naar Laren 56. Telefoon 05750-13813
Vorden, Dorpsstraat 8. Telefoon 05752-1000

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

SMEDERIJ

H J. BERENDS
Landbouwwerktuigen en watertechniek - Linde

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van sportvereniging

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

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

HJ. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

een voorspoedig
en pechvrij 1987

R.T.V.
wenst u

prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1987

Namens bestuur en
werkgroep wensen wij

een ieder een zeer

vreugdevol 1987

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar



Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

KAPSALON BEERNING

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

JAG. REINTJES
Vorden, telefoon 1417

Verzekeringen en financiering

wenst allen
een voorspoedig 1987.

Sigarenmagazijn
Boek- en tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK"

wenst allen
een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9, Vorden.
telefoon 05752-1567.

de Rabobank
wenst u

prettige feestdagenjr «21 , ^ c*
* en een ,

voorspoedig Ï987"
W '̂  <~) .

Rabobank
0179

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Poeliersbedrijf ROSSEL

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaaa27.

J.H. W1LTINK
en medewerkers

wenst clientèle en beken-
den
een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

Met dank voor uw genoten vertrouwen
wensen wij u

Wullink Vordfen
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

Mede dankzij U was 1986 een
goed jaar en samen wordt ook 19 87
vast een succes.

Wij wensen u een fijn
Kerstfeest en een
plezierige jaarwisseling

Oö juwelier
siemermk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Vee- en vlees

DJ. Janssens b.v.
Exportslachterij Apeldoorn en medewerkers wensen u

Prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen U Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1987

interieuradviseur

• •f!
Hackforterweg 19, Wichmond Tel. 05754-517

indoor sport vorden c

BURG. GALLEESTRAAT 23 - VORDEN - TEL: 3433

Wenst u

PRETTIGE FEESTDA GEN
EN GEZONDHEID IN 1987

KAPSALON

WIEKART
EN MEDEWERKSTERS

wenst u allen

een gezond en
voorspoedig 1987

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

en medewerkers wenst iedereen

een voorspoedig 1987

U allen

een voorspoedig
en sportief 1987
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

OUwWL land en tuinbouwmechnisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keijenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Wij wensen u:

prettige feestdagen en
een voorspoedig 1987

Wij wensen allen

een goede^rst en
een voorspoedig 1987

CAFÉ-RESTAURANT

TH.J. Schoenaker
Ruurloseweg 64 - Kranenburg - Vorden

Wij wensen u allen

prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar.

LOON- EN GRONDVERZET

A. BEEFT1NK
en medewerkers
JOOSTINKWEG 12, VORDEN.

Prettige Kerstdagen
en een
gelukkig en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
"VORDEN"

Wij wensen u

prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1987

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G J. Bosman
en medewerkers.
Kervelseweg 23, HengeloGld. Tel. 05753-2619

PI m

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GMRuurlo.
Tel. 05735-2560

Wenst clientèle, vrienden en
kennissen

een gelukkig Kerstfeest
en een voorspoedig 1987
Wij hebben nog enkele kalenders
voor u klaar liggen.

Wij wensen u

. prettige Kerstdagen
en een
voorspoed/g J987

Cafetaria de "Olde Smidse'
Dorpsstraat 8 - Vorden - telefoon 3487

Wij wensen een ieder een

voorspoed/g 1987
Banketbakkerij

J. Wiekart
en medewerkers

Wij wensen al onze klanten
fijne feestdagen en een goed 1987

Schoenmakerij

VISSER
Raadhuisstraat 1 8 - Vorden
Telefoon 05752-1849

W ij wensen U

Prettige Kerstdagen
en een
gelukkig 1987

Chinees Vorden
Telefoon 1905.
Beide Kerstdagen en nieuwjaar open.

Wij wensen U een voorspoedig J987

Administratiekantoor Zutphen b.v,

* Boekhoudingen
* Belastingzaken
* Computerverwerking
J.M.L. Plante, Direkteur.

Graaf Ottosingel 189,
Postbus 124, 7200 AC Zutphen. Tel. 05750-14275

Nevenvestiging:

Administratiekantoor Voorst
Kervelstraat 24, 7383 XP Voorst. Tel. 05758-2347



Pakketten SIER-, KNAL-

en KINDERVUURWERK

VO LO P VU U R WE R K
Wettig goedgekeurd.
Verkoop aan personen boven 16 jaar.
Er kan vooruit besteld worden.

BazarSUETERS
Dorpsstraat 15, Vorder», tel. 3566

Q.

^

^ &-^7 *!r\ ^^

'-fe

L.M.B. „HENGELO
officieel dealer voor Achterhoek en Lierners

Zelhemseweg 30 - Hengelo (GLD) - 05753-1964

W/j wensen U prettige feestdagen en
een gezond en voorspoedig 1987

ii

Gelukkig nieuwjaar

W/7 wensen u

een voorspoedig 1987

En nodigen u gelijk

vanaf 2 januari uit

om van onze

voorverkoop
te profiteren

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971
Misterstraat 78. Winterswijk Tel 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving
hernieuwd verzoek om vergunning

O p de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 24-
12-1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot 21.00 uur
ter inzage een hernieuwd verzoek met bijlagen van
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, 7250 AA Vorden
om vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een drukkerij, adres van de inrichting Nieuwstad
30a, kadastraal gemeente Vorden, sectie M, nummers
265 en 266. Datum verzoek 1 5 december 1986.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen dooreen ieder gedurende'n maand
na bovengenoemde datum van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd. Een ieder kan ook MONDELING in
persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen op
een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven
tot een gedachtenwisseling te houden op donderdag 1 5
januari 1987 om 9.30 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Datum, 23 december 1986.
B urgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 42.

SIER-, PUL- EN KNALPAKKETTEM

VUURWERK
• VUURWERK

VUURWERK

ii

Vuurwerkboetiek

„KERKEPAD
Dorpsstraat 8a - Vorden
Telefoon 05752-1921

NU BESTELLEN AFHALEN 30 en 31 DECEMBER

De Openbare Bibliotheek is

GESLOTEN
op 24 en 31 december om 16.00 uur
Bovendien op 2 januari de gehele dag

Prettige
feestdagen

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

Oliebollen
Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Saucijzenbroodjes
en diverse
gevulde broodjes

Natuurlijk vers van de Warme Bakker bij:

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wij wensen U

een voorspoed/g en gezond 1987

U wil t 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets met eigen familie.

Wel 'm 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving.
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bodoega

mttof friijr
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.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Gallcestraat 60

7251 ECVorden

Telefoon 05752 2637

S
7251

fons jansenw"°
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

Wij wensen U

een gelukkig en
een voorspoedig 1987

FAM. HELMINK
+ MEDEWERKERS

Zutphenseweg 24.

wenst iedereen

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1987

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

wenst alle kliënten

een voorspoedig
nieuwjaar

Hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen in het
afgelopen jaar en wij hopen U in het nieuwe jaar
weer van dienst te mogen zijn.

Prettige feestdagen en
een voorspoedig 1987
RADIO - TV - VIDEO

Akkermansstraat 5 - Velswijk/Zelhem - tel. 08344-301

SCHOONMAAKBEDRIJF

„GLIMMO"
Vinkenstraat 12. Gorssel. Te|. 05759-2118 of 05752-2414

wenst iedereen

Prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar


