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College wijzigt voorstel over herindeling:

Hengelo en Steenderen zijn
ook bij B en W weer in beeld

KERKDIENSTEN
ROND KERST EN OUD EN NIEUW

De gemeente gaat een onderzoek
houden naar haar eigen functione-
ren. De resultaten van dit onder-
zoek zullen in de eerste helft van
1997 bekend worden gemaakt. De
uitkomsten van de sterkte-zwakte
analyse worden hierna gebruikt
voor de gesprekken die de gemeen-
te Vorden in het kader van de ge-
meentelijke herindeling gaat hou-
den met de buurtgemeenten
Hengelo en Steenderen. Alleen de
Partij van de Arbeid stemde vorige
week dinsdagavond tegen het voor-
stel van het college. De PvdA is van
mening dat je eerst een sterkte-
zwakte analyse moet houden en pas
daarna een besluit moet nemen
met welke buurtgemeenten je aan
tafel gaat zitten. "Op deze manier is
er toch nooit sprake van een objec-
tief onderzoek", aldus fractievoor-
zitter W. Voortman.

Burgemeester E.J.C. Kamerling kwam
aan het begin van de vergadering ove-
rigens met een gewijzigd voorstel. In
de commissievergadering van 3 decem-
ber kregen B en W forse kritiek van het
CDA, D66 en de WD. De drie partijen
verweten het college niet te willen lui-
steren naar wat er leefde in de raad.
Aanvankelijk stelde het college voor
om eerst een onderzoek te houden
naar de sterke en zwakke kanten van
de gemeente Vorden. Tijdens de com-
missievergadering van 3 december
bleek dat een meerderheid van de raad
graag wilde dat dit onderzoek zou wor-
den gebruikt voor de gesprekken met
de gemeenten Hengelo en Steenderen.
De heer A.H. Boers zei tijdens deze ver-
gadering tegen burgemeester E.J.C.
Kamerling: "Een meerderheid van de

gemeenteraad heeft ruim een maand
geleden gekozen voor samenwerking
met deze twee gemeenten. Dat kunt u
toch niet zomaar naast u neerleggen.
Ik heb de indruk dat B en W niet naar
ons wil luisteren".
Wat er precies na deze bewuste com-

missievergadering is gebeurd, werd
niet helemaal duidelijk. Burgemeester
Kamerling vertelde wel dat er overleg
was geweest met de fractievoorzitters.
Met welke van de vier fractievoorzit-
ters zei hij er niet bij, maar voor de
heer Voortman (PvdA) was het duide-
lijk dat het hier ging om de heer Boers
(CDA) en de heer Brandenbarg (WD).
"Er is tot op het laatst verdeeldheid ge
weest over dit onderwerp. De WD
heeft altijd geroepen om aansluiting
bij Hengelo en Steenderen. Het CDA
daarentegen zag altijd meer in een
combinatie met Lochem maar koos pas
in oktober voor de tweede optie. En dat
was samenwerking met Hengelo en
Steenderen. Ik zie deze vergadering
dan ook als ̂ k soort naspel. En ik vind
het uiterst jammer dat het oorspronke-
lijke voorstel op grond van politieke
overwegingen is gewijzigd", aldus de
heer Voortman.
De heer Boers zei blij te zijn dat het col-
lege van B ̂ |W de trein van de be-
stuurlijke vernieuwing doorzet. "Op
dit moment is de grootste druk van de
ketel. Zowel het rijk als de provincie
hebben aangegeven geen grootscheep-
se gedwongen herindeling te willen
doorvoeren zoals in Drenthe en
Brabant. Toch ben ik blij dat de ge
meente niet achterover gaat zitten. Het
is goed dat wij onze eigen organisatie
eens .tegen het licht houden en gaan
bekijken hoe we zo sterk mogelijk de
21e eeuw in kunnen gaan".

Erwtensoepaktie
Het is nog ver weg, maar in de komen-
de zomer van 1997 bruist het bij
Operation Friendship van de activitei-
ten. Er zal een stel Vordense jongeren
op reis gaan naar de Verenigde Staten,
terwijl kort daarvoor een Noord-Ierse
groep ons dorp komt bezoeken. Om de
nodige financiën bij elkaar te sprokke
len houdt Operation Friendship in de
week van 6 tot en met 11 januari een
erwtensoepaktie onder het motto "Met
een warm hart bieden we een warme
hap". De erwtensoep zal huis-aan-huis
worden aangeboden.

Laatste editie
Dit is de laatste editie van Weekblad
Contact van dit jaar. Volgende week
verschijnen de edities Vorden en
Ruurlo in verband met de kerstdagen
enkele dagen later. Om precies te zijn
op vrijdag 3 januari. Copy voor deze
edities moet op maandag 30 december
voor 12.00 uur bij ons binnen zijn. In
week 2 verschijnen alle edities van
Weekblad Contact weer op de normale
dagen. Hiervoor gelden de vaste aanle-
ver tij den.

GEMEENTE
VORDEN
GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP 27 DECEMBER 1996,
2 EN 3 JANUARI 1997.

Op vrijdag 27 december 1996, donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari 1997 is
het gemeentehuis gesloten.

OP DONDERDAG 2 JANUAR11997 IS DE BURGERLIJKE STAND GEOPEND VAN
09.00 TOT 10.00 UUR.

TIJDENS DEZE OPENSTELLING KAN ALLEEN AANGIFTE WORDEN GEDAAN
VAN GEBOORTE EN OVERLIJDEN.

Ned. Hervormde Kerk
Dinsdag 24 december: 21.00 uur ds. HA. Speelman, Kerstnachtdienst; 23.00 uur ds. H.A.
Speelman, Kerstnachtdienst m.m.v. Sursum Corda.
Woensdag 25 december: Kerstmorgen 10.00 uur ds. H. Westerink: 19.00 uur Kerstviering
met de jeugd.
Zondag 29 december: 10.00 uur ds. A. Broekhuis uit Eefde. Na afloop koffiedrinken in de
Voorde.
Dinsdag 31 december: Oudejaar 20.15 uur ds. H. Westerink.

Ned. Hervormde Kerk wichmond
Dinsdag 24 december: 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Kerstavond ge-
zinsdinst m.m.v. kerkkoor.
Woensdag 25 december: 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Ie Kerstdag
m.m.v. kerkkoor.
Zondag 29 december: 10.00 uur ds. H.B. de Neeling uit Zutphen.
Dinsdag 31 december: 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Oudejaarsavond-
dienst.
Gereformeerde Kerk Vorden
Dinsdag 24 december: 21.00 uur en 23.00 uur Kerstnachtdicnst in de
Ned. Hervormde kerk, voorganger ds. HA. Speelman.
Woensdag 25 december: 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem; 19.00 uur Kerst-
viering met de kinderen in de Ned. Hervormde kerk.
Zondag 29 december: 10.00 uur ds. HA. Speelman; 19.00 uur de heer H.G.
Dijkman.
Dinsdag 31 december: 19.30 uur Oudejaarsdienst ds. HA. Speelman.

uur plechtige Nachtmis m.m.v. Cantemus
R.K. Kerk Kranenburg
Dinsdag 24 december.
Domino.
Woensdag 25 december: 10.00 uur Ie Kerstdag, geboorte van de Heer,
m.m.v. het Dertigpluskoor; 15.00 uur Kindje wiegen, Kerstfeest voor de allerkleinsten,
ir.ni.v. de grc-^p Kindernever dienst.
Donderdag 26 december: 10.00 uur famiiieviering m.m.v. VoTiKo.
Zaterdag 28 december: 18.30 uur eucharistieviering met volkszang.
Zondag 29 december: l̂ a|) uur eucharistieviering met volkszang.
Dinsdag 31 december: ̂ JQ uur Oudejaarsviering met alle koren.

WEEKENDWACHT PASTORES
25-26 december: pastoor G. Simons, Borculo, telefoon (0545) 27 13 83
27 december: pastoor C. Loeffen, Lochem, telefoon (0573) 25 14 57
29-30 december: pastoor W. Grondhuis, Joppe, telefoon (0575) 49 42 21
1-2 januari: pastoor E. Lammers, Hengelo (Gld.), telefoon (0575) 46 12 75

R.K. Kerk VierakkerfWichmond
Dinsdag 24 december: 21 .00 uur Nachtmis m.m.v. dames- en herenkoor.
Woensdag 25 december: 9.00 uur Hoogmis m.m.v. herenkoor
Donderdag 26 december: 10.00 uur rond de kerststal m.m.v. dameskoor
Zaterdag 28 december: 17.00 uur eucharistieviering met volkszang
Zondag 29 december: 10.00 uur Woord- en communiedienst m.m.v. dameskoor
Dinsdag 31 december:l7 .00 uur eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor
Woensdag l januari: 10.00 uur Woord- en communiedienst m.m.v. herenkoor

Diensten huisartsen
25-26 december: dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 55 16 78
28-29 december: dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 55 12 55
31 december-1 januari: dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon 55 24 32
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen óf een dringende vi-
site aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overleg,

Diensten tandartsen
25-26 december: G.W. Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70
28-29 december:?. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 25 13
31 december-1 januari ': F A. Kuyl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

NIEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG
7 JANUARI 1997.

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



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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewakingen intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Ihtro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Wintmwijk tel. (0543) 531053.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur. donderdag 13.30-17.30 uur,
vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
uur.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting WelziJ^Puderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur. Echter 30-12-1996 t/m 3-1-
1997 van 09.00 tot 10.00 uur.

Tüfeltje-Dek-Je aanvraag ma.
10.00 uur, tel. 553405.

t/m vr. van 9.00-

Dagopvang aanv^^bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek OppB^ervice voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

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

ZIEN
IS...

/o'n 50 miljoen inensc-n /ijn blind
of ernstig slechtziend. V;i;ik is dat
mede een armoede-probleem. In
negen van de hen gevallen leven
zij in A/ie en Afrika. In /uitloost
A/ie \vonlt /elf's elke minuut (!)

een kind blind dom een tekon aan
vi tamine A in de \oeding.

f en staaroperatie kost
In India ƒ 70,-

U kunt helpen, hen volledige
staaroperatie (vooronder/oek. op-
name, operatie, maalti jden en na-
controle) kost slechts / 70. . Met
uw bijdrage geeft /.11:N iemand

uit/ieht op een nieuwe toekomst.

/n s. siuhnii.L' B
Hnuukkdmr : , i
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Brochures

DRUKKER!
WEEV

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Fijne Feestdagen en een

jant

1997

Cp juwelier
siemerink. • • ••
oo opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 551505

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA

wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en een

sportief 1997

Het kantoor van
notaris mr R. Das te Vorden

is op donderdag 2 januari 1997
de gehele dag gesloten

Alle medewerkers wensen u
prettige feestdagen

en een
voorspoedig 1997

Slagerij

JAN RODENBURG

VRIJDAG + ZATERDAG

Gehakt H.O.H.
3 pond

f 10,-

Boerengehakt
1kilo

f6,95

MAANDAG + DINSDAG

Saucijzen
broodjes

5 halen

4
betalen

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

"/ \v

KARNAVALSVERENIGING

'De Deurdreajers'

wenst u allen een

voorspoedig
1997

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

wenst iedereen prettige feestdagen
een voorspoedig 1997

Op 2 januari zijn wij

gesloten.
WARME BAKKER

BERENDSEN
Dorpsstraat 11

7251 BA Vorden, tel. 0575 - 55 13 73

KEURSLAGER
VLOGMAN

ZUTPHENSEWEG 3 - VORDEN - TEL. 551321

yr *\

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TEL. 551470



13 december 1996.

Dolblij zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter

Sanne

Wilt u haar komen zien,
belt u even
anders slaapt ze misschien.

Janet en Ronnie
Groot Wassink

Kloetschup 76
7232 CM Warnsveld
Telefoon (0575) 52 11 94

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Robbin

Martin en Jannèt
Werkman-Douw
Gert, Cornelieke

16 december 1996

De Voornekamp 53
7251 VK Vorden

Hartelijk dank voor de felicita-
ties en cadeaus die wij moch-
ten ontvangen bij ons 25-jarig
huwelijk.

Tonny en Riekie
Tuenter

Vorden, december 1996

H EBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

Laat uw

drukwerk

onzmzorg

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE
VERLOVING
HUWELIJK

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

DRUKKERIJ
WEEVERS

l
> ?

In plaats van kaarten

Woensdag 8 januari 1997 hoop ik

Willem Mekking
80 jaar te worden.

Gelegenheid mij te feliciteren van
14.30 tot 17.00 uur in café De Luifel,
Dorpsstraat te Ruurlo.

Fam. Mekking
Vosheuvelweg 3, 7261 PD Ruurlo

ii
I

l i
•k

*
*
*

Getrouwd:
20 december 1996

Marieke Timmer
Constan Heestermans

St. Antonielaan 294
6821 G N Arnhem

Op zaterdag 4 januari 1997 hopen
wij samen met onze kinderen ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Herman en Willy
Voskamp-de Greef

Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Graaf van Limburg Stirumstraat 4
7251 XG Vorden

Otto Eggink
en
Reintje Eggink-Oortgiezen

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

Woensda^p januari van 19.30 tot
21.30 uuWi 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden haar bespaard is gebleven, is
heden rustig ingeslapen onze lieve moeder, onze
fijne en zorgzame oma en super-oma

ALBERTA
KLEIN LEBBINK-KOERSELMAN

WEDUWE VAN GERRIT KLEIN LEBBINK

op de leeftijd van 89 jaar.

Onze dank gaat uit naar woon- en zorgcentrum
De Wehme.

Amberstburg Ontario
(Canada):

Vorden:

Bathmen:

L. Klein Lebbink
L.E. Klein Lebbink-Svendsen
A. Weenk-Klein Lebbink
H. Weenk
J.W. Ruiterkamp-Klein Lebbink
G.J. Ruiterkamp
Klein- en achterkleinkinderen

19 december 1996
Correspondentie-adres:
A. Weenk-Klein Lebbink
Brandenborchweg 2
7251 MA Vorden

Onze moeder is opgebaard in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag 24
december om 11.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden om plm. 12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

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

• Te koop: inbouw houtka-
chel, Westminster-Runner,
hoog rendement, inbouw ven-
tilator, glasdeur, f 475,-. Tel.
(0575) 55 38 12

• Te koop: oma-fiets i.z.g.st.
Gazelle b.j. 1939 voor f 150,-.
Tel. (0573) 45 22 70

• Achterhoek FM zendt op
Kerstavond om 21.00 uur de
Kerstnachtdienst uit vanuit de
Dorpskerk in Vorden en op 1e
Kerstdag om 10.00 uur de
Kerstmorgendienst vanuit de
Dorpskerk in Ruurlo

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

JE BENT
EEN RUND»

ALS JE MET
VUURWERK

STUNT

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

Rnalwijnen

MOET & CHANDON
Brut Imperial

ƒ54,00

FERRARI
Spumante Classico

ƒ47,50

MONT-MARCAL
Cava Brut Reserva

ƒ19,50
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

HET OUDEJAAR 1996 UIT
EN 1997 IN MET

VERSE OLIEBOLLEN

Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Berliner Bollen

Ananasbeignets
Saucijzebroodjes
Mini-Saucijzen
Ragöutbroodjes

Alles vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

Wij en onze medewerkers wensen U een gezond,
gelukkig en smakelijk 1997.

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

Echte Bakker
VAN ASSELT

t<

Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

Wegens vakantie zijn wij

van maandag 6 januari

tot en met

maandag 13 januari

GESLOTEN
Dinsdag 14 januari

staan wij weer voor u klaar.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



• Telefoon gemeente; (0575) f5

• T&efat gemeente: (0575J 55 74

ts open van ma^n-
tot en met vrijdag van
|0t 1230 uur •- op woensdag

ook van 33.30 tot 1700 uur

• Openingstijden biWiothcek:
leggende sfwkkenj

J3;3Ö tot 2(130 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur;
donderdag van 13:30 tot J 730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
iJuf^meester &J.C. Kamerling:; ; ;
niadJtdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

VVetnöuder M- Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak;

Wethouder D. Müldenje-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur
en volgens a/spraa k.

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

ERGUNNINGEN

Op 17 december 1996 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

i
de firma J.J. Hartemink voor het gewij-
zigd uitvoeren van het plan voor de
bouw van een woning
met garage op het perceel Hackfor-

terweg 9a te Wichmond;

de heer DJ. Groot Wassink voor het
bouwen van een dakkapel en wijzigen
van de zuid- en
oostgevel op het perceel het
Schapenmeer 6 te Vorden;

de heer JA Wentink voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
Ruurloseweg 37 te Vorden;

Vereniging Natuurmonumenten voor
het verbouwen van een boerderij en
schuur op het perceel
Strodijk 10 te Vorden;

heer W.F. Hiddink voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel de
Doeschot 2 te Vorden;

Vereniging Natuurmonumenten voor
het gedeeltelijk slopen van een boerde-
rij en schuur op het
perceel Strodijk 10 te Vorden;

de heer R. Das voor het vellen van l
meidoorn op het perceel Dr. C.
Lulofsweg 2a te Vorden;

de heer J.B. Janssen voor het vellen van
l prunus op het perceel Christinalaan
9 te Vorden;

de heer R.C. Krooshof voor het vellen
van 2 sparren op het perceel Prins
Clauslaan 12 te Vorden;

De Algemene ifltt bestuursrecht geeft
belanghebbencBH de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt^Jtavragen bij de sector
Grondgebied.

'N,

ERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELEVERDE KERSTBOOM!!

Evenals voorgaande jaren mag de schooljeugd weer kerstbomen inleveren op
woensdag 8 januari 1997 tussen 13.30 en 16.30 uur.

In Vorden kunnen de kerstbomen worden ingeleverd bij de gemeentewerf aan Het
Hoge, In Kranenburg is een inzamelplaats op het terrein van de voetbalvereniging
Ratti, in Wichmond kunnen de bomen op het feestterrein worden ingeleverd.

In 1995 zamelde de schooljeugd 720 bomen in, in 1996 585.

IEUWE AFVALWIJZER VOOR 1997/1998

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

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

Regionale Afval-Informatie-Lijn, tel. 057Q-637755; bereikbaar op werkdagen
van 09.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur.

ECEMBER GLASBAKMAAND

December, een gezellige maand vol feestdagen waarbij de inwendige mens niet
wordt vergeten. Met deze consumptie stijgt ook het aanbod van eenmalige glas-
verpakkingen bij de glasbak. De gemeente en de glasinzamelaar doen er alles aan
om deze drukte bij de glasbakken op te vangen. Zo worden de glasbakken extra
vaak geleegd. Toch kan het gebeuren dat hier en daar containers overvol raken.
Gevolg is dat de glasbakomgeving vol komt te staan met dozen en tassen vol glas.
Om te voorkomen dat deze niet-feestelijke tafereeltjes ontstaan, vragen wij u om
het glas niet allemaal tegelijk naar de glasbak te brengen. Wanneer we een paar
dagen wachten met ons bezoek aan de glasbak, worden de problemen al voor een
groot deel voorkomen. Mocht een container onverhoopt toch nog vol zitten, bel
dan de gemeente zodat de glasbak zo snel mogelijk geleegd kan worden.

Voor de aanleg van het fietspad tussen de bebouwde kom van Wichmond en het
sportcomplex 'de Lankhorst', en voor de rotonde op het kruispunt Baakseweg-
Beeklaan-Lankhorsterstraat, moet de gemeente grond verwerven van drie parti-
culieren.

Tot op heden hebben burgemeester en wethouders met één eigenaar overeen-
stemming bereikt, met de andere twee eigenaren nog niet. Omdat één van hen in
het geheel niet bereid is gronden aan de gemeente te verkopen, zullen burge-
meester en wethouders de gemeenteraad voorstellen om een onteigeningsbesluit
te nemen. De gemeenteneet daarvoor echter eerst het bestemmingsplan aan-
passen. Die aanpassingjj^cedure, waarvoor nog nadere publicaties volgen, start
begin 1997.
De provincie heeft voor het fietspad een subsidie toegezegd, onder de voorwaarde
dat het fietspad nog in 1996 zou worden aangelegd. Nu dit niet meer lukt, heb-
ben burgemeester en wethouders er bij gedeputeerde staten op aangedrongen, de
subsidie voor het fietspad gereserveerd te houden

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met het vellen van populieren aan de Hackforterweg in Wichmond
hebben burgemeester en wethouders besloten om tussen 6 en 17 januari 1997,
dagelijks van 08.00 uur tot 17.00 uur, of zoveel korter of langer als noodzakelijk is,
de Hackforterweg tussen de Baron van der Heij denlaan en de Baakseweg af te slui-
ten voor alle bestuurders van voertuigen en voetgangers..

Adventsconcert
Muziekvereniging Sursum Corda en
het Vordens Mannenkoor gaven op
dinsdagavond 17 december een ge-
slaagd Adventsconcert in de Christus
Koningkerk in Vorden. Het idee om een
dergelijk concert te organiseren was af-
komstig van Sursum Corda. Volgens
voorzitter Dick Boerstoel gingen er al
jaren stemmen op om in de Advents-
dagen een concert te verzorgen in sa-
menwerking met een ander koor of or-
kest. "Het leek ons een uitstekend idee
om hiervoor het Vordens Mannenkoor
te benaderen die dit jaar haar 65-jarig
jubileum mochten vieren. In een ge
sprek dat we hadden bleek dat het
Vordens Mannenkoor een soortgelijk
idee had voor het verzorgen van een
Kerstconcert en wij hopen dan ook dat
het in de behoefte zal voorzien in de
voorbereiding op Kerstmis", aldus Dick
Boerstoel in zijn voorwoord.
Dat het Adventsconcert in een bepaal-
de behoefte voorzag, bleek vorige week
dinsdagavond. De Christus Koningkerk
was voor driekwart gevuld en met na-
me de afwisseling van muziek en zang
was zeer geslaagd. Het Vordens
Mannenkoor beet tijdens deze avond

het spits af met nummers als "De
Herdertjes lagen bij Nachte", "Hoe leit
dit kindeke" en "He's Got The Hole
World". Sursum Corda sloot het ge
deelte voor de pauze af met "Away in A
Manger" en "A Little Christmas Music".
Met name dit laatste nummer werd
met erg veel overtuiging gebracht.
Sursum Corda en het Vordens
Mannenkoor pakten na de pauze sa-
men de draad weer op met de
"Ambrosianischer Lobgesang". Daarna
was het weer de beurt aan het Vordens
Mannenkoor met nummers als "Leise
rieselt Der Schnee" en "We Wish Yo A
Merry Christmas". Ook Sursum Corda
bleef gedurende deze avond helemaal
in sfeer. Zo werden "A Celebration of
Chrstmas" en Chrstmas Variations".
Het concert werd afgesloten door het
Vordens Mannekoor met "In der
Christnacht".

Oudejaarsloop
VRTC De Achtkastelenrijders sluit op
29 december het jaar af met de tradi-
tionele Oudejaarsloop. Er zijn in totaal
drie afstanden: 5,10,5 en 21 kilometer.
De start is bij het gemeentelijke sport-
park aan de Oude Zutphenseweg in
Vorden.

EHBO
De EHBO heeft deze maand twee jubi-
larissen in het zonnetje gezet. Het gaat
hier om mevrouw Wagenvoort en de
heer Wolsing. Het tweetal was respec-
tievelijk 30 en 35 jaar lid van de EHBO.
De voorzitter ging in haar toespraak in
op het vele werk dat beide leden voor
de vereniging gedaan hebben. Voor me-
vrouw Wagenvoort en de heer Wolsing
sas er een cadeau en een feestelijke bos
bloemen. Ook sprak de voorzitter de
hoop uit dat beiden nog lang bij de EH-
BO in Vorden blijven.

Gezinsdienst
"Ons is een teken gegeven" is het the
ma van de feestelijke gezinsdienst die
Kerstmorgen wordt gehouden in de
Dorpskerk. Tijdens deze dienst staat
het kerstevangelie centraal. Dominee
H. Westerink zal de dienst leiden ge-
steund door een aantal jongeren. Rudi
van Straten bespeelt het kerkorgel en
Dick Boerstel de trompet. Ook het koor
Interchrist verleent haar muzikale me
dewerking aan de kerkdienst door de
uitvoering van onder andere enkele ge
deelten uit het Klein Kerstoratorium

JE BENT
EEN RUND

ALS JE MET
VUURWERK

STUNT

van Huub Oosterhuis en Antoine
Oomen en enkele liederen uit The
Young Messiah. Lucian Venderink (diri-
gente/keyboard), Dick Boerstoel (trom-
pet) en Marion Knol (dwarsfluit) onder-
steunen het koor.

KBO
De KBO Soos Kranenburg-Vorden hield
op!7 december een kerstmiddag in 't
Wapen van 't Medler. Er was een grote
opkomst. De KBO begon de middag
met een adventskerstdienst verzorgd
door pastoor Van Zeelst. Daarna was er
koffie met cake en werden enkele spel-
letjes gespeeld. Rond vijf uur stond er
een kerstkoffietafel voor de leden van
de KBO klaar.



BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Canasta
van 28 december

verschuift
naar 24 januari

maar ... de deelname blijft gratis
en voor de eerste keer

nemen wij het eerste 'bakkie' en het
bittergarnituur voor onze rekening!

Doe mee met dit spannende kaartspel
voor jong en oud, man, vrouw,

wel of niet fanatiek, iedereen is welkom!

Veul ow thuus bi'j

't Proathuus
LJndeseweg 23

Vorden

Oh, ja:
24 december open! (15.00 uur)
25 december open! (12.00 uur)
31 december div. biljartspelen

bier, fris en jenever

f 1,99,6
open tot 21.OO uur

ADVERTEREN KOST GELD,.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bij Edflh vindt u alles, behalve hoge prijzen
WIJ WENSEN U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN

GEZOND 1997

OPENINGSTIJDEN WEEK 52 (MA. 23/12 t/m ZA. 28/12 '96

Maandag 8.00-21.00 uur
8.00-1 ) uur

Vrijdag
Zater <8.00-16:00 uur

OPENINGSTIJDEN WEEK 1 (MA. 30/12 t/m ZA. 04/01 '97

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

8.00 - 2t,pO uur

.00-17.00 uur,
8.00 - 20.00 uur

8.0Ï-21.00 uur

8.00 -16.00 uur

OPENINGSTIJDEN WEEK 2 (MA. 06/01 t/m ZA. 11/01 '97

Nieuwe openingstijden vanaf
maandag 06/01 '97

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

8.00-18.00 uur i—j

8.00-18.00 uur

8.00 - 20.00 uur

8.00 - 20.00 uur

8.00 - 2^00 uur

8.00-16.00 uur

De 3 principes van Edah:
• Prettig winkelen
• Compleet assortiment
• Scherpe prijzen.

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

KRATJE GROLSCH
+ GRATIS GLAS

KRATJE HEINEKEN
+ GRATIS GLAS

DOOSJE WITTE KERST

192
18?5

2795
Wat u ons wenst, wensen wij u ook!

JANUARI

MUZIEKCAFBRADK) VEITIN6STAD UVE

BALANCE
MUZIEKCAFÉ:KARAOKE

KALIBER

SESAM
CRYSTAL
DREAM



LET OP HET TEKEN VOOR
HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL

Chemisch
afval

is nu makkelijk te
herkennen

Afval scheiden doen we allemaal.
Of het nu om papier en karton,
groente-, fruit- en tuinafval of om
textiel gaat. We zijn /elfs wereld-
kampioen glasbakgooien.
Soms is het apart houden van af-
val toch nog lastig. Neem nou
huishoudelijk chemisch afval.

Van die lege batterijen en dat
restje verf of olie weten we we! dat
het chemisch afval is. Maar hoe zit
het bijvoorbeeld met verf op water-
basis, spaarlampen en nagellak?

Veel mensen worstelen 'nog met
de vraag wat nu huishoudelijk che-
misch afval is en wat niet. En dat is
belangrijk om te weten.
Want hoe meer chemisch afval we
apart inzamelen en verwerken, hoe
minder schadelijke stoften er uit-
eindelijk in bodem, water en lucht
terechtkomen.

EEN TEKEN OM TE
ONTHOUDEN

Chemisch afval is voortaan veel
makkelijker te onderscheiden. Op
huishoudelijke produkten die na
het gebruik bij het chemisch afval
horen, staat namelijk een teken.

Als 11 cl i! teken op een prodiikt ziet,
dun wil dut zeggen:dit produkt hoort
bij het huishoudelijk chemisch afval,
houd het apart.

Het teken kan op het produkt of
op de verpakking staan. Op som-
mige produkten die wel bij het
huishoudel i jk chemisch afval horen,
ontbreekt het misschien nog. Dat
komt omdat het invoeren ervan tijd
kost. Maar in de /.omer van 1995
staat het teken op al le produkten
die daarvoor in aanmerking komen.
Dat is een wettel i jke verp l ich t ing .
Overigens, het gaat om het apart
houden van produkten of produkt-
resten die schade l i jk zijn voor het
m i l i e u . Een lege verpakking, ook al

Het teken voor huishoudelijk chemisch
afval.

staat het teken voor chemisch afval
erop, hoeft u niet apart te houden.

Toch blijftlkt opletten gebla-
zen. Of het teken voor huishoude-
lijk chemisch afval op een produkt
staat, hangt af van de hoeveelheid
schadelijke stoffen die erin zitten.
Zo zal het teka^altijd op aceton of
op petroleum ÏPan. Maar het teken
staat bijvoorbeeld niet altijd op
alle lijmen. Er zijn minder schade-
lijke lijmen, zoals plaksel, plakstif-
ten en behanglijm. Daar hoeft geen
teken op.

WAAR INLEVEREN?
In elke gemeente zijn plaatsen

waar u huishoudelijk chemisch af-
val kunt inleveren. Ook bij u in de
buurt. De reinigingsdienst van de
gemeente kan u precies vertellen
waar. •

|r̂
huishoudelijk chemisch afvai:

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

• aceton
• accu's
• accuzuur
• batterijen
• bestrijdingsmiddelen
• correctievloeistoffen
• (foto)fixeer
• (foto)ontwikkelaar
• houtverduurzamingsmiddelen
• inkten
• insekticiden
• kitten
• kwast reinigers
• kwastontharders
• kwikthermometers
• lampolie
• lijmen
• meubelolie
• motorolie
• nagellak
• nagellakremover

oliefilters
olie (ri jwielolie, naaimachine-
olie, remolie)
petroleum
plamuur
remolie
smeervetten
spaarlampen (TL, PL, SL)
spuitbussen (afhankelijk van
de inhoud)
terpentine
thinner
TL-buizen
verf (ook op wak bas i s )
verfafbij tmiddellen
verfverdunners
vlekkenwaters (n ie t op water-
basis)
vlooienbanden
wasbenzine
zoutzuur

Diabetes Fonds Nederland,
Tel. 033 - 46 22 055

Geef 's voor diabetes,
met het oog op de toekomst
Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, als bv oogaandoeningen. Dit kan leiden tot

slechtziendheid of zelfs blindheid. Onderzoek moet zorgen voor betere behandelmethoden of zelfs

genezing voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef het onderzoek dat extra zetje in de rug.

Giro 5766 - Bank 70.70.70.805



Wij wensen u een prettige
jaarwisseling en staan in
1997 weer geheel voor u
klaar om u van dienst te zijn.

LOONBEDRIJF

H.J. Groot Enzerink
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13
7251 PM-Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst

Let op:

De Shell-Lego bonnen* r i
nog in te leveren tot 31 december

Wij wensen u fijne
feestdagen en een

knalgoed 1997

Wij zijn 2 januari gesloten

SPEELGOED
HUISHOUD- EN

^^ mm^^^m •». **.
g^ • ^ ̂ ^o U 1 1 1 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Een goed voornemen voor 1997:

minder druk,
minder haast,
minder stress,

en vaker een goed boek
lezen!

BOEK EN KANTOOR

wenst u:

het allerbeste voor 1997!

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging

Vorden

STICHTING

CCK.
Cultureel Collectief

Kranenburg

wenst U allen een voorspoedig 1997

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG 1997

THEOTERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ÓNDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

JONG

Gl
AFDELING VORDEN

wenst iedereen een
voorspoedig en aktief

1997
ADVERTEREN KOST GELD,

NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Wij wensen u een gezond en
kleurrijk 1997

schildersbedrjf-gbs in.lood atelier
V4N
I MM

D
»V

en medewerkers
Leo Westerhof: telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA Vorden
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon (0575) 55 20 39 b.g.g.
Filiaal Zutphen
Telefoon (0575) 51 97 89

Kaptein's

Oliehandel b.v.
Haaksbergen

wenst al haar clientèle een

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Folkloristische dansgroep

De
Knupduukskes

wenst allen

VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

A B O
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1997

Nieuwjaarsbijeenkomst

10 januari 14.00 uur

in 't Stampertje

Info: telefoon 55 20 03

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. GROOT ROESSINK
EN MEDEWERKERS

Vaalverinkdijk 1
Hengelo Gld.

bedankt alle cliënten

voor het genoten

vertrouwen in het

afgelopen jaar.

Tevens wensen wij

iedereen een

Voorspoedig 1997

toe

Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.

EN MEDEWERKERS

Bouwbedrijf Rondeel en

medewerkers danken u

voor het genoten

vertrouwen in 1996 en

wensen u een

voorspoedig en gezond

1997 toe.

n_n_n_n

D

BOUWBEDRIJF

Ruurloseweg 42 - Vorden - Tel. (0575) 55 14 79

LICHT - GELUID - PARTYTENTEN - MEUBILAIR
HORECA-APPARATUUR EN SFEERARTIKELEN



wenst een ieder een
voorspoedig 1997

Banketbakkerij

J. Wiekart
en medewerkers

Wij ZIJN GESLOTEN VAN

WOENSDAG I JANUARI

T/M ZATERDAG 4 JANUARI

BURG. GALLEESTRAAT 6 - VORDEN - TEL. 55 17 50

IV
AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.

wenst allen een
gezond en voorspoedig 1997
ook namens onze medewerkers

Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

NVOB

GARANT

Wij wensen u allen
een
voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig 1997

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon (O575) 55 35 92

Brinkerhof 82

Vorden

Tel. 55 27 83

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN

wenst u
een geslaagd
Nieuwjaar

KEURSLAGER

VLOGMAN
D/ck en Hetty, c/e kinderen
en de medewerkers

wenst allen een

voorspoedig
1997

Zutphenseweg 14
Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

wenst u allen een
voorspoedig nieuwjaar

wenst iedereen
een gelukkig
Nieuwjaar

Aktïviteiten Stichting
Vorden

Een gelukkig
* nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
Kluvers Sport Totaal

2 januari Kluvers Sport Totaal
de gehele dag gesloten

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

A. BQSCH
Schuttestraat 11

wenst u allen

een voorspoedig
nieuwjaar

Onze medewerkers en wijzelf wensen
iedereen een gezellige jaarwisseling
en een voorspoedig Nieuwjaar

BLEUMINK
7WEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dealer van: Gazelle - Vico - Union - Giant - Sparta-met

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Z7

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL (0575) 551656 LOODGIETERSWERK

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

wenst u een

voorspoedig 1997

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepel
lopend en vooral
gezond 1997

wenst allen
een

voorspoedig
nieuwjaar

Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon (0575) 55 15 31

EHBO-Verenlglng

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG
'NIEUWJAAR

Warme Bakker Berendsen
EN MEDEWERKERS

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

INSTALLATIETECHNIEK

l D
Undeseweg 19 - Telefoon (0575) 55 64 80 / 55 67 30

Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van o j.
watertechnische installaties W6n$t allen 66/7
voor zowel bedrijven als

gelukkig nieuwjaar



Deurdreajers willen grotere
opzet van carnavalsoptocht
Carnavalsvereniging "De Deurdrea-
jers" houdt zaterdag 8 februari
weer een grote carnavalsoptocht.
Het afgelopen seizoen deden er in
totaal 9 wagens mee aan dit evene-
ment. Het bestuur van de vereni-
ging was over dit aantal niet onte-
vreden. Vooral omdat er pas weer
voor de tweede keer een optocht
werd gehouden. Toch hopen "De
Deurdreajers" dat er over twee
maanden meer wagens zullen mee-
doen aan het evenement. Er is zelfs
een speciale Evenementencom-
missie in het leven geroepen die
hiervoor moet gaan zorgen.

"Wij hebben enkele weken geleden on-
geveer vijfenzeventig clubs een brief
gestuurd. We willen op deze manier
het verenigingsleven meer bij het car-
naval betrekken", zegt Erwin Hiddink.
Samen met André Jimmink, Ronny
Kramp en Patrick Suurveld zit hij in de
Evenementencommissie van "De
Deurdreajers". Volgens Erwin Hiddink
weten de meeste mensen maar half
hoe leuk het is om met een vereniging
of buurt te werken aan een wagen voor
de optocht. "Het is echt ontzettend ge-

zellig om met een aantal mensen met
zo'n wagen bezig te zijn. Vaak gaat het
ook helemaal niet om de prijzen. Bij de
meeste deelnemers staat de gezellig-
heid voorop", zegt hij.

Ronny Kramp vult aan dat de optocht
ook bedoeld is voor de jeugd. "De kin-
deren waren we het afgelopen seizoen
een beetje vergeten. We willen daar dit
jaar meer aandacht aan besteden.
Vooral ook omdat we onze kindermid-
dag hebben verplaatst van de zondag
naar de zaterdagmiddag. De jeugd kan
op 8 februari dus eerst meedoen aan de
optocht en daarna gelijk door naar de
kindermiddag. Je moet dan bijvoor-
beeld denken aan kinderen met ver-
sierde fietsen en loopgroepen. De car-
navalstocht is dus voor jong en oud".
Ronny Kramp voegt daaraan toe dat de
carnavalsvereniging in het bezit is van
een aantal wagens die niet gebruikt
worden. "Als er verenigingen zijn die
wel mee willen doen maar geen wagen
hebben dan kunnen ze zich bij ons
melden", zegt hij. Voor meer informa-
tie over de optocht kan men bellen
men bellen met Erwin Hiddink (55 33
10) of André Jimmink (55 24 52).

JE BENT
EEN RUND

ALS JE MET
VUURWERK

STUNT

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

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

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

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

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

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

Het abonnementsgeld voor 1997 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 39,- inclusief 6% BTW
als u vóór 10 januari 1997 betaalt.

Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administratiekosten
in rekening.

U VERDIENT DUS F 5,-
als u vóór 10 januari betaalt!
Bank; Rabobank nr. 36.64.02.374; ABN-AMRO nr. 48.63.19,245;
Bondsspaarbank nr. 92,31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren ztjn: vun maandag l/m vrijdag
8.00-12.30 uuren 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten

VORDEN - TEL OB76 661010. FAX »*108«. S8S 66«040
NICUW8TAO 30 - 7281 AH - POSTBUS 22 - 72SO AA

Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnementsgeld voor
Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening met het
nummer: _____

Naam: ; ' • : ; . . . : '..'.

Adres: ^BL-̂ — - H —

Woonplaats: ,m_mm___m_.m_.___mm_m_™__________™ ,

Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '97 bij Dnikkerij
Wcevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nicuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt
te worden.

De Zonnebloem zoekt verplegenden
De Zonnebloem biedt langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten vaak de enige kans op een betaalbare vakantie.

Door de hulp van meer verplegenden is de Zonnebloem in staat nog meer mensen op vakantie te laten gaan.
Wij hopen weer op de steun van velen te mogen rekenen.
Bij voorbaat hartelijk dank! "Ook ik help mee"

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Fax (076) 5 601 601. Giro 145

Meer informatie?
Bel: (076) 560 20 60

Vergeet ze niet!
Geef voor de vergeten vluchtelingen

Giro 999 V l u c h t e l l n g

Stichting Vluchteling, Den Haag



Uw kans op 10 miljoen netto!
Bij aankoop van een nieuwe

Nissan of QualityLine occasion
5 OudejaarsSuperloten*

cadeau voor de trekking
op 31 december!

Dat zijn 5 kansen
op 10 miljoen!

van het
Nissan Micra 1.3 GX |Éf V

Special Edition
v.a. 23.995,-
Er is al een

Nissan Micra v.a.

21.495,-

Special Edition w.a

50.995,

Nissan Almera 1.6 SLX
Special Edition

v.a. 33.195,-
Er is al een

Nissan Almera w.a.

De nieuwe Nissan Primera Airco,
4- of 5-deurs, inclusief bestuurdersairbag

en stuurbekrachtiging v.a. 38.495,-
Er is al een nieuwe Nissan Primera v.a.

*

Nu in light Green metallic
zonder meerprijs. Uw voordeel 845,

1996, het jaar dat Nissan 30 jaar in Nederland is,
duurt nog maar een paar weken. Nissan wil dit
feestjaar knallend voor u afsluiten. En hoe kunnen
we dat beter doen dan met aantrekkelijk geprijsde
nieuwe Nissans, perfecte QualityLine occasions
en gratis OudejaarsSuperloten.

bij

Occasion

QualityLine occasions
' U vindt een keur aan perfecte
QualityLine occasions van alle
merken. Elke QualityLine
occasion is op 88 punten
gecontroleerd, APK gekeurd
en wordt verkocht inclusief

/ 1 jaar of 2O.OOO km
garantie. U krijgt bovendien

een gratis Mobiliteitspas.
Deze pas biedt u gratis een

vervangende auto bij schadeherstel en u
geniet de zekerheid van de 24-uurs Nissan
Alarm Service in heel Europa.

Besluit het jaar met een miljoenenklapper,

NISSAN
Vraag uw Nissan dealer naarde tijdelijk extra voordelige betalingsmogelijkheden. Dankzij een on-line verbinding met Nissan Finance krijgt u ter plekke een offerte uitgeprint. Alle genoemde prijzen zijn ronsumenten-

adi'irsprijzen. inclusief HTW en HPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage en zolang de voorraad strekt. Lirhtmt'talen velgen tegen meerprijs. Informeer bij uw Nissan dealer naar nog meer actiemodellen.
* Ook mor de Superloten geldt: op^op. Indien niet meer verkrijgbaar ontvangt u voor f 250- Staatsloten voor de trekking in januari 1997. Wijzigingen voorbehouden. Nissan. Da'S pas genieten.

HENGELO G. / ZUTPHEN
E R V l C E O P N H E R W E R S

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO G. - TEL. (0575) 462244 / DE STOVEN 25 - ZUTPHEN TEL. (0575) 522522



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

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

wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1997

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:(0573)453317

swc
BOUWMATERIALEN BV

Vanaf 22 december
t/m 5 januari zijn
wij GESLOTEN

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

Hartelijk bedankt
Uw belangstelling heeft onze
open dag tot een succes
gemaakt.

Tevens willen wij u
fijne Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar
toewensen

Fam. G.W. Schuerink
EN HUN MEDEWERKERS
Koningsweg 4, Hengelo (Gld.)

THEO TERWEL I
AUTOSCHADESPECIALIST

Industriewea 19. 7251 JT Vordert - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Angela Sas se en Angela Taken
wensen u Prettige Feestdagen

en een Gezond en Voorspoedig 1997

Vleesveebedrijf 'De Huiken'
uw vertrouwde adres voor kwaliteits rund- en

varkens vleesarti ke Ie n.
Bel voor folder, bestelformulier of informatie

Telefoon (0573) 49 12 02
zondei toegediende hormonen ofnstanten

van andere genees- of groemMelm

DRUKKERIJ WEEVERS
Vorden

WEVO DRUK
Zutphen

WEEVERS DRUK
Zelhem

STUDIO CONTACT
Ruurlo

l/Üeeve/'S' en, ff/fa/eft tö&iïeefa 14/ eetv

VORDEN - TEL 0675 551010T FAX 651086, BBS 554040
NIEUWSTAO 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag
om vergunning
(art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,
ligt vanaf 30 december 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: maatschap Scheffer-Broekgaarden
adres: Nieuwenhuisweg 1
woonplaats: 7251 PS Vorden
adres van de inrichting: Nieuwenhuisweg 1
om: een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met akkerbouw en vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omge-
ving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige bejanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 10 februari 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.
Datum: 24 december 1996 Burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling
voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

Middenstandsavondschool
Zutphen

Algemene Ondernemers-
vaardigheden
Middenstands AOV
Het nieuwe vestigingsdiploma
voor detailhandel, ambacht,
vervoer, dienstverlening, horeca
ambulante handel.

Lesavonden maandag en
dinsdag van 18.45 - 21.45 uur
aanvang 3 en 4 februari 1997
examen juni 1997

Voor informatie en aanmelding:
A. Hoogkamp, Schoolplein 2, 7231 GN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 16 42
A.A. Krist, Schweitzerweg 42, 7242 HR Lochem
Telefoon (0573) 25 60 55

v

f

Oud en nieuw-
openstelling

winkels

Dinsdag
31 december
tot 16.OO uur

Woensdag
1 januari

Nieuwjaarsdag
gesloten

Vordense
Ondernemers

Vereniging

¥

V

I Jansen & gal
autoschadebedrijf l

Autoschadereparaties aan alle merken onder garant ie

Autoglasservice

tis etc.

Brinkhorst l
7207 BC, ZUTPMKN
(incl . terrein Revelhorst)

» (0575) 52 28 16 BOVAG

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
en medewerkers

wenst U Prettige Kerstdagen
en een gezond en pechvrij 1997

AUJOBfDRIJf

Groot
jebbink

Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon (0575) 55 22 22

Boeken

ÜJKKERIJ
WEEVERS

AGENDA
DECEMBER
Iedere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

JANUARI 1997
Iedere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

5 Vorden zingt in de Dorpskerk
6 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
6 Vrouwenclub Medler, Nieuwjaars-

visite
7 Plattelandsvrouwen, Nieuwjaars-

koffiemiddag
7 Soos Kranenburg, Nieuwjaars-

wensen met gezellige middag
8 Welfare handwerken, Wehme
8 NCVB Vorden, Nieuwjaarswensen
8 HVG Wichmond, Nieuwjaarsvisite

met declamatie
8 HVG Dorp, Nieuwjaarskoffie-

ochtend in de Voorde
8 HVG Dorp Koffiemorgen in de

Voorde
8 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
8 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
9 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 PCO Nieuwjaarsvisitie in 't Wapen

van 't Medler
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

10 Feestelijk nieuwjaarsbijeenkomst
ANBO in 't Stampertje

13 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

15 Bridgeclub "B.Z.R. Vorden" in
Dorpscentrum

15 ANBO, Klootschieten 't Olde
Lettink

15 HVG Dorp Jaarvergadering
16 ANBO, Kegelen in de C.R. de

Boggelaar, aanmelden 551276
20 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
21 Bejaardensoos Kranenburg,

Jaarvergadering
21 NCVB Gezondheidszorg,

Forumavond
22 Welfare Handwerken Wehme
22 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
22 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
22 HVG Wichmond, Jaarvergadering
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
27 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
29 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
29 ANBO, Klootschieten 't Olde

Lettink

JE BENT
EEN RUND

ALS JE MET
VUURWERK

STUNT

in d'i^Achterhook
' 't Wod ok zuutjesan tied da'j een kerstbeumken haalt anders bunt de
mooisten weg".
Naatjen Kieftenbeld was an 't aanrech met een paar kerstbakjes an 't
opmaakn. Eur man, Dorus, had wat gruunigheid uut eur eigen hof
ehaald. Gelukkig waarn de gietelinks d'r nog neet zovölle an ewes. Die
krenge konnen ow in een paar dage alles wegreupn en dan ko'j 't spul nog
koopn ok.

"Kö'j gin denne in 'n hof vol lichtjes hangen, dan hoeve wiej ok gin boom
te koopn".
"Nee, maor wel nieje verlichting, die 'w now hebt kö'j neet buutn
gebruukn. Dan kriej kortsluuting".
"En wat kost zoiets veur buutn?".
"Vieftig, zestig gulden schat ik zo".
"Bu'j now helemaol gek, dan haal ik wel un niej beumken".

' 'n Beumken mot t'r anders wel af konnen. Gisteraovund bu'j jao nog
veur niks uut ewes. Drie gulden heij betaald veur twee köpkés koffie. En
daor hef Sursum Corda en 't Mannenkoor zich veur uut de naod ablaozen
en ezongen. lej zeien jao zelf dat 't een krimmeneels mooien aovund was
ewes. Weas toch neet zo knieperig".

Dorus zei d'r maor niks op. Hee schot een andere bokse an en ging op pad.
Maor 't ging neet zo hee wel wol. De luu lekken wel gek met eur prieze.
Wat soorten vroogen ze wel dattig, veertig gulden veur. Wie gaf t'r now
zovölle uut veur zo'n kerstdenne. Hee ging maor weer nao huus en kek de
krante 'nao. Nao een paar tillefoontjes had e een edres buutn onze
gemeente waor hee veur een schappelijke pries un beumken kon koopn.

Hee ging d'r maor op de fletse hen, met 'n auto wodn 't nog duur ok. De
kearl had t'r al ene veur um klaor staon. Umsgeveer 140 cm. hoge en hee
kostten maor f4.75. Dat was nog 's te betaaln. D'r zat wel gin kloete an
maor at Dorus um in 'n pot zetten en goed nat heel, zol e de kerstdage wel
oaverleaven.
Dorus bon um op 'n drager, een paar latten had e daorveur al van huus
metenommen. Met een paar uur was e weer biej hok.

Bli'j met zien koopjen kwam e met de denne de kokken in. "Mo'j 's zien,
kost maor f4.75".
"En mo'j 's achterumme kiekn, allemaole dennennaolden. De boom is jao
al half kaal", kaatsen Naatjen weerumme.
Een goed ketier later zat 't beumken al in de gruune container.
Dorus trao de fietse maor weer op en haaln en de Kerkhofweg een goeien
boom.
En den past wel better biej 't kerstfees biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



WONINGSTOFFEERDERIJ
^JENK VELS

HENGELO
Westendorpseweg 9
7004 J D Doetinchem
Telefoon (0314) 63 15 17

A L L E S O N D E R E E N D A K

Fa. G. Onstenk
eiken meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 35 04
Fax (0575) 46 46 92

HOUDEN OPEN HUIS
maandag 23 en dinsdag 24 december van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 27 en zaterdag 28 december van 10.00 tot 21.00 uur

De Kerstdagen zijn wij gesloten

Ons assortiment bestaat uit o.a.
eiken en grenen meubelen, senioren slaapkamers

vloerbedekkingen, gordijnen, vitrages
lamellen, laminaat, parket, tafelkleden

U vindt ons op het Industrieterrein, Molenenk 20, Hengelo (Gld.)

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Persoonlijke financiële planning

Fiscale advisering

Pensioenen

Beleggingen

Hypotheken

Wij wensen u 'n voorspoedig 79.97

HOIMD A NIEUW EN GEBRUIKT

• verkoop en reparatie
van alle merken

• tevens verhuur

• veegmachines • blowers
• houthakselaars • heteluchtkanonnen

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Telefoon (0575) 46 20 26

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 1997

Voor:
Terrassen
Opritten
Toegangswegen
Bedrijfsterreinen
Tuinen
Vijvers
Erf beplantingen

Verhuur van o.a.: Verkoop van:
Laadschop, Diverse
minigraver, materialen
diepladers, trillers
en knippers

Batsdijk 6b, 7261 SP Ruurlo
Telefoon (0573) 45 25 60
Fax (0573) 45 11 84

wenst iedereen een voorspoedig 1997
Er zijn nog kalenders bij ons af te halen

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van: maandag
9 dec. t/m zondag 15 dec. 1996.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 3-11-'96
van: van:

156 m333 m3

41 m3

49 m3

58 m3

66 m3

74 m3

82 m3

91 m3

99 m3

107 m3

115 m3

124 m3

136 m3

148 m3

161 m3

173 m3

185 m3

206 m3

227 m3

247 m3

195 m3

234 m3

274 m3

313 m3

352 m3

389 m3

431 m3

470 m3

509 m3

548 m3

588 m3

646 m3

704 m3

763 m3

822 m3

880 m3

979 m3

1077 m3

1173 m3

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

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK'
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u
een in alle opzichten
GEZOND 1997 toe

31 december is ons kantoor vanaf 12.OO uur gesloten

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Telefoon (0575) 55 14 85 - Telefax (0575) 55 16 89

Timmer- en
Klussenbedrijf

IDO HUMMELINK
Heeft, wegens nog steeds sterk groeiende
klantenkring, op korte termijn plaats voor

i.iiru.d) TIMMERMAN

De werkzaamheden bestaan uit onderhouds-
timmerwerk, kleine verbouwingen en het
maken van kozijnen, deuren, trappen e.d.,
in eigen machinale timmerwerkplaats

' • ' • •''}•.
Uw sollicitatie voor 11 januari schriftelijk
of telefonisch richten aan; IDO HUMMELINK

Wiersserbroekweg 1
7251 LG Vorden
Tel. 0575-5S6563

Samen met ons team van medewerkers
wensen wij iedereen prettige feestdagen en

een voorspoedig en gezond 1997 toe.

Familie Heijink

N.B. 2 januari zijn wil gesloten!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, lel. (0573) 45 31 93

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

A.MOKKINK-KASTEEL
Brandenborchweg l, Vorden, tel. (0575) 55 69 08

Vordenseweg 21-23
7231 PC Warnsveld

Telefoon (0575) 55 35 68

wenst u een
prettige jaarwisseling
en een gezond 1997



Bus bestellen?
Harren bellen!

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Ca. 50 bussen van 8 tot 66 personen
staan tot uw dienst

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst, tel. (0575) 50 13 34

AUTOBAHDfH
Slotsteeg 18, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 27 79

Wij wensen alle mensen
de beste wensen.

Een voorspoedig 1997

Fa. A. Beeftink & Zn,
en medewerkers

LOONBEDRIJF
GRONDVERZET EN
BOSBOUW

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
Telefoon (0575) 551249 / 552503

Hotel Café Restaurant

'Meilink9

Barchem
BORCULOSEWEG 4

TELEFOON (0573) 44 12 02

25 DECEMBER IE KERSTDAG:

Kerstbuffet-
dansant
f59,50 P P
20 DECEMBER 2E KERSTDAG:

Kerst a la Carte
12.00 - 21.OO UUR
KERSTMENU AANVANG 19.00 UUR

Familiebuffet
ZONDAG 29 DECEMBER, AANVANG 17.30 UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN ONBEPERKT

f25,- P.P. BESLIST RESERVEREN

WOENSDAG i JANUARI

Stamppotbuffet f 15,

BEKENDMAKING

Voorontwerp-Begrenzingenplan De Graafschap
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken ingevolge
artikel 9 van de Regeling beheersovereenkomsten en

natuurontwikkeling bekend, dat gedurende de periode
van 23 december 1996 tot 27 januari 1997 het
voorontwerp-Begrenzingenplan De Graafschap voor
eenieder ter inzage ligt op de secretarie van:
- het gemeentehuis van Borculo;
- het gemeentehuis van Gorssel;
- het gemeentehuis van Hengelo;
- het gemeentehuis van Ruurlo;
- het gemeentehuis van Vorden;
- het gemeentehuis van Warnsveld;
- het gemeentehuis van Zelhem;
- het gemeentehuis van Lochem;
- het waterschap IJsselland-Baakse Beek;
- het waterschap van de Berkel;
- het waterschap van de Schipbeek;
- in de Centrale Bibliotheek van het Huis der

provincie Gelderland.

provincie

Gl DIRLAND

Eenieder kan vóór 10 februari 1997 schriftelijk reacties
indienen op het voorontwerp-Begrenzingenplan De

Graafschap bij:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Nadere informatie over het voorontwerp-Begrenzingen-
plan De Graafschap kunt u verkrijgen bij de heer R. van
Eijden van de afdeling Landelijk Gebied, tel. (026) 359 95 07
of bij de dienst Landinrichting en Beheer Landbouw-
gronden, mevr. G. Bulten, tel. (026) 378 14 62.

Arnhem, 9 december 1996 -
Nr. RG96.65776

Gedeputeerde Staten van Ge/der/and
T. R. Doesburg - wnd. voorzitter
drs. C.P.A.C. Crasborn - griffier

tetcfate wet wwideet!

KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE VAN • ARA • pRANKENWALDER • SEDA • ROBERTO SARTO • \A/EBER • BlANCA •
SANDY DRESS • SCARLATTI • PUNTO VERDE • SANDWICH • DUTCH • ANOTHER WOMAN • STREET ONE • CECIL •
ROSNER • TENDERGRASS • HERENMODE • MELKA • BUSH • V.I.P. • GROSS • ROBERTO SARTO • STATE OE ART •
PASSION • LEDÜB • PIERRE MONEE • COTTONFIELD • 4 You • CIOPPA • LOVE • KINDERMODE • BARBARA FARBER
• POINTER • CAKEWALK • LA PAGAYO • LEE • LOCKER • SALTY DOG • RAGS • MET FANTASTISCH VOORDEEL!

mode
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 0575 - 55 13 81



mode voor
het héle gezin

^̂ Ŝ MMH^ ™T'

Ttiïmtc
m foohinnfashion

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

FINALE

In de laatste week van het jaar geven wij

20% korting
op de gehele

wintercollectie*
(*geldt niet voor reeds afgeprijsde artikelen)

De finale w^ *Ir begint
op 27 december a.s. en
duurt t/m 31 december.

ven Binnen en pak deze korting in 1996 nog me

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
velling 2O september

De Herberg, Vorden

Ter overname aangeboden:

WINKEL
IN BEENMODE

IN VORDEN

prima locatie, huurpand,
60 m'.

Brieven onder nr. W 48-1
bureau Contact

postbus 22
7250 AA Vorden

KERSTCADEAU
GEZOCHT?

MUZIEKVERENIGING
CONCORDIA

VORDEN
heeft het Kerstcadeau

voor 1996.
Maar ook voor 1997
leuk om te geven:

de video'
En zo was het vroeger'

SPECIALE AANBIEDING
VOOR DE DURE MAAND

DECEMBER

AARDAPPELEN
Eba 20 kg f 5,-

Bildstar en Surprise
20 kg f 7,50

Dagelijks geopend van
8.00 tot 18.00 uur,

woensdags gesloten.

FAM. SCHEPPER
Nieuwenhuisweg 1, Vorden/Delden

Telefoon (0575) 55 13 33

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Veriris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 87

BOSMAN
••GROENSPECIALIST
Wij bedanken al onze klanten voor het
genoten vertrouwen in 1996

Wij wensen u
fijne feestdagen en
een gezond nieuwjaar

Familie GJ. Bosman
en medewerkers
Kervelseweg 23
Hengelo (Gld), tel. (0575) 46 26 19

Tijdens onze kerstsbow zijn

alle afdelingen omgetoverd
in een romantische kerst-

sfeer, boordevol actuele

woonideeën, van modern

tot klassiek. U kunt profite-
ren van diverse interessante

kerstaanbiedingen, en let

vooral eens op de nieuwe

collecties W97,
Wie meubels koopt wil

variëteit maar ook zeker-

heid. Dat ontdekt u zeker
bij Helmink Meubelen.

VAN 24 T/M 31 DECIiMBER

IE

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Ontdek ook onze sfeervolle
slaapkamerafdeling met
o.a. boxspringcombinatics,
waterbedden, senioren-
bedden etc.

y§m®
TMO THUIS

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
E R K E N D



Berthy Bosma (65) is het pottenbakken nog lang niet beu:
44Dit werk houdt mijn geest juist levendig"
Het is een uit de hand gelopen hob-
by. Vijftien jaar geleden begon
Berthy Bosma (65) met pottenbak-
ken om haar kinderen en pleegkin-
deren les te kunnen geven. "Potten-
bakken is heel leerzaam voor kinde-
ren. Daarnaast is het ook nog eens
heel leuk om te doen", zegt Berthy
Bosma. Haar drie eigen kinderen en
veertien pleegkinderen gingen alle-
maal bij haar op les. Inmiddels
heeft Berthy Bosma haar eigen pot-
tenbakkerij en geeft ze cursussen.
Ze doet dit werk me veel enthou-
siasme. "Ik vraag me alleen wel af
hoe lang men nog bij zo'n oud
mens op cursus komt, want ik ben
ook de jongste niet meer", lacht ze.
Een gesprek met een gedreven pot-
tenbakster die nog lang niet van
plan is om haar atelier dicht te
doen en te stoppen met haar werk.

De pottenbakkerij van Berthy Bosma is
gevestigd aan de Lochemseweg 44 in
Warnsveld. Op precies te zijn halverwe-
ge de weg van Zutphen naar Lochem.
Ondanks het feit dat Berthy Bosma in
de gemeente Warnsveld woont, is ze
meer georrienteerd op Vorden. Dit is
op zich niet vreemd, want ze heeft hier
tot enkele jaren geleden gewoond.
Samen met haar inmiddels overleden
man werkte Berthy in de pleegzorg.
Ze combineerde dit werk met een zeer
druk gezinsleven. Naast hun drie eigen
kinderen hebben Berthy en Kees
Bosma namelijk in totaal veertien
pleegkinderen opgevoed. "Het begon
allemaal toen Kees en ik tijdens de va-
kantie een pleegkind in huis namen.
En daarna kwamen er steeds meer. In
dertig jaar tijd hebben we veertien
pleegkinderen in huis gehad. En ze
nebben allemaal bij mij op les gezeten.
Eén van mijn pleegdochters is ook van
plan om het vak in te gaan. Ze komt
hier nog steeds twee dagen in de week
op les", vertelt ze. "Verder hebben we
drie eigen kinderen, maar helaas is
geen van hen pottenbakker geworden.
Eigenlijk vind ik dat best wel jammer.
Mijn kleinzoon zei een tijdje geleden
heel vertroostend dat hij dan wel het
vak in zal gaan. Dus wie weet gaat het
er dan toch nog van komen", lacht ze.

Bosma heeft haar opleiding gehad bij
pottenbakster Jannie van Losser uit
Twente. De opleiding duurde in totaal
vijfjaar. "Maar dat betekent niet datje
er dan bent", vertelt ze. "Je bent pas
een goede draaier als je acht jaar lang
acht uur per dag hiermee bezig bent
geweest. Verder ga ik elk jaar ook nog
naar allerlei symposia en demonstra-

ties. Dat is er;
nog meer erv
Berthy Bosma.

langrijk. Gewoon om
g op te doen", aldus

Ze heeft op dit moment zo'n 25 cursis-
ten. "AllemaalJieel enthousiaste men-
sen. En na eerBBar weken gaan ze ook
al met de meest leuke dingen naar
huis. Dat is ook het mooie aan het pot-
tenbakken. Je kunt al vrij snel iets
leuks maken. Het is dan wel geen
kunst, maar de mensen gaan wel met
een produkt naar huis dat ze zelf ge-
maakt hebben", vertelt Berthy Bosma
vol vuur. Dit enthousiasme weet ze ook
over te brengen op haar cursisten.
"Maar dat betekent niet dat ik niet kri-
tisch ben. Ik benader het pottenbakken
ook als een vak. Niet als een hobby.
Nee, ik heb een vak geleerd. Mensen
zeggen wel eens tegen me: Wat een leu-
ke hobby heeft u.

En daar kan ik me dus heel kwaad over

maken. Want pottenbaJ^ui is voor mij
geen hobby. Het is m'n^Pk".

De cursisten van Berthy Bosma varie-
ren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar.
"Maar het grootste dee^^an de groep
bestaat toch uit dertigé^^n veertigers.
En dan zijn hetvaak ook nog vrouwen
die op cursus gaan. Op één of andere
manier wordt het pottenbakken toch
nog niet door iedereen serieus geno-
men. En dat is jammer. Want is echt
een hele leuke hobby. Gelukkig ont-
dekken ook steeds meer mannen dat.
Een tijd geleden kwam hier een echt-
paar binnen die informatie wilden
over pottenbakken. Met name die
vrouw was heel erg geinteresseerd. Het
stomme is alleen dat zij nooit op cur-
sus is gegaan. Hij echrter wel. En van
zijn vrouw heb ik begrepen dat hij
soms wel acht uur per dag bezig is.
Daar komt nog bij dat het hier gaat om
een invalide dierenarts die eigenlijk

helemaal niets meer ondernam en
enorm veel last van zijn rug had. Als ik
dan zo'n verhaal hoor dan doet me dat
toch goed. Het bewijst maar weer dat
het toch om een hele leuke hobby gaat
waar heel veel mensen plezfer aan kun-
nen beleven. Daarom snap ik ook niet
waarom er zo weinig vutter zijn die
zich opgeven voor een cursus potten-
bakken", vertelt ze.

Berthy Bosma vindt het jammer dat er
maar zo weinig ouderen op les zitten
bij haar. "Ik mis het contact met leef-
tijdsgenoten. Begrijp me goed. Ik vind
het heel leuk om les te geven aan der-
tigers en veertigers. Want dat houdt je
geest levendig en cratief. Maar van de
andere kant is het ook wel eens leuk
om mensen van je eigen leeftijd te ont-
moeten. Daarom zou ik graag in
Contact een oproep willen doen. Laten
ze me gewoon eens bellen. Mijn tele-
foonnummer is 43 17 64".

Maak de klapper van het jaar
bij autobedrijf Jos Herwers
Het jaar dat Nissan dertig jaar in
Nederland actief is, loopt op zijn
eind. Autobedrijf Jos Herwers BV
Nissan-dealer wil deze bijzondere
gelegenheid nog eenmaal aangrij-
pen voor een opvallende actie. Bij
de aankoop van een nieuwe Nissan
of QualityLine occasion geeft
Autobedrijf Jos Herwers BV nu gra-
tis 5 OudejaarsSuperloten cadeau.
Dat zijn dus vijf kansen op tien mil-
joen gulden netto.

"Bijna iedereen waagt weieens een gok-
je. Niet bij de aanschaf van een auto
natuurlijk maar wel in een loterij of bij
andere kansspelen", meent de heer Jos
Herwers; van Autobedrijf Jos Herwers
Hengelo BV. "Wie droomt er niet van
om een enorm geldbedrag te winnen?
Met deze actie heeft de koper van een
nieuwe Nissan of van een QualityLine
occasion, met een jaar of 20.000 kilo-
meter garantie, zelfs vijf kansen op een

enorme geldprijs. Het gaat immers
niet om zomaar een loterij maar om de
eindejaarsloterij met een hoofdprijs
van tien miljoen gulden!" Naast de
hoofdprijs zijn er ook nog vele andere
geldprijzen. De heer Jos Herwers: "Dan
kan het gebeuren dat je zomaar het
aanschafbedrag van de auto terugwint.
Als dat geen goed begin is van het nieu-
we j aar."

Naast vijf kansen op de hoofdprijs in de
OudejarsSuperloterij biedt de Nissan-
dealer ook nog veel ander voordeel:
"Speciaal voor het einde van het jaar
hebben we van een aantal van onze
modellen een Special Edition uitge-
bracht. Het voordeel op de Nissan
Micra Special Edition bedraagt maar
liefst 1.050 gulden. Bij de sportieve
Almera loopt dit op tot 2.000 gulden.
De luxe Nissan Maxima Special Edition
spant de kroon met 6.400 gulden voor-
deel!"

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Nieuwe VW-Gids Achterhoek en
Liemers is uit
Waar organiseer ik een kinderfeest-
je, hoe laat is het museum open,
zijn er specialiteitenrestaurants,
kan ik ballonvaren of klootschieten
in de Achterhoek? Op al deze vra-
gen en nog veel meer geeft de VW-
Gids Achterhoek en Liemers u de
adressen en (nieuwe) telefoonnum-
mers. De gids is daarom niet alleen
voor toeristen, maar ook voor
streekbewoners een perfect naslag-
werk voor een dagje uit in de regio.

Ongetwijfeld krijgt u regelmatig gas-
ten uit andere delen van het land of
wilt u er zelf op uit trekken in uw ei-
gen omgeving. Met deze 126 pagina's

dikke gids heeft u een compleet na-
slagwerk in handen. Welke fietsroutes
zijn er bij u in de buurt, waar zijn er
(subtropische) zwembaden, zijn er
kano's te huur of waar vindt u een be-
wegwijzerde wandelroute door prach-
tige natuur. De gids geeft u het ant-
woord. U vindt zelfs alle openingstij-
den en toegangsprijzen. Bovendien zijn
de belangrijkste evenementen van het
jaar vermeld. Kortom: de gids is een on-
misbare wegwijzer bij uw dagje uit in
eigen streek.

De gids is te koop bij alle VW's in
Nederland, de boekhandel en het toe
ristisch bedrijfsleven in de Achterhoek.



MAGAZIJNOPRUIMING
27 - 28 - 30 - 31 december

Grote kortingen
WANDTEGELS Of?0/ft
groot formaat •• ̂ f f\9

VLOERTEGELS Of%0/ft
. groot formaat ^Bi %^ /W

SHOWROOM- o/\0/
SANITAIR OUU/0

op = op / af haalprijzen

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 1 1 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

wegens omstandigheden
aat het feest op oudejaars
nacht met The Racketeers

niet door
Vergeet voor de komende feestdagen niet zo'n

overheerlijke koude schotel
te bestellen welke met zorg is bereid

Huzarensalade
per persoon

Russisch ei
per persoon

Zalmsalade
per persoon

750
f

10,°°
13,50

Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

Tof ziens: Frank en Mirjam Meulenbroek

EINDEJAARSSHOW
BIJ HARTELMAM MOTOREN

Om 1996 op een feestelijke manier te besluiten, houden we op onderstaande
dagen een grandioze einde jaarssbow. Bovendien kunt u 1997 alvast goed
beginnen door van de aanbiedingen op deze show te profiteren.

U vindt u in onze showroom:
- de verloting van een scooter, - de nieuwe western-custom-corner

waarbij deze kaart als uw lot - - diverse nieuwe modellen motoren
geldt meenemen dus! - de 30VAG motorcheck

Bovendien kunt u uw eigen korting dobbelen op helmen, kleding en accessoires.

Op deze dagen kunt de onze eindejaarsshow bezoeken:

26 Kerstdag 10.00 -17.00 u
vrijdag 27-12 10.00 - 20.00 u
zaterdag 20-12 10.00 -17.00 u

Natuurlijk wensen wij u hele fijne
feestdagen en een heel gelukkig
1997 met veel motorplezier toe.

zondag 29-12 gesloten
maandag 30-12 10.00 -10.00 u
dinsdag 31-12 10.00 -12.00 u

J

N l EU W-
JAARS-
DAG
met Rock & Roll
het
nieuwe jaar in?

Dat doen wij met

The
Racketeers
Entree f 5,-

HAPPY
HOUR
15.OO - 16.OO uur

2 consumpties per
munt.

Aanvang 15.0O uur

bode*

Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

Tof ziens: Frank en Mirjam Meulenbroek
J
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WIM B(7)SMAN
l N S T A L L A

Enkweg 28

7251 EW Vorden

E B E D R l J F

Tel. 552627

Speciale aanbieding naar JdVCl en Buil

24 dagen naar Java en Bali,
u vliegt met Malaysian Airlines.

f. 2.695,00 p.p.
inclusief: - Nederlandse reisleiding die meevliegt

vanaf Schiphol.
- Alle overnachtingen op basis van 2 pk.
- Excursies en entree^iden.
- Dagelijks ontbijt en^rx diner.

vertrekdata 1997: 9 april, 15 mei, 19 juni, 3*, 10*, 17* en 24* juli,
7* en 14* augustus, 4 en 18 s^fcmber, 9 oktober
20 november en 11 december*

vertrekdata 1998: 15 januari en 19 maart

* hoogseizoentoeslag f 300,00 p.p.

Deze zeer speciale aanbieding wordt verzorgd door Selamat Jalan
Tour, en kunt u boeken bij:

Rabobank
Graafschap-West

reisbureaus:

Vorden, Zutphenseweg 26 tel.: (0575) 557837

Hengelo, Raadhuisstraat 21 tel.: (0575) 468440

Steenderen, Burg. Smitstraat 21 tel.: (0575) 458105

3O en 31 december

Oliebollen

O50
11 voor Op

11
P

90II
p

Wegens vakantie gesloten van 6 t/m 13 januari
Donderdag 2 januari gesloten.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - V n - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

AGOQJEfl

Tevens
wensen wij
allen een
Gelukkig
Nieuwjaar

NAAIMACHINESPECIALIST
Kerkstraat 13, Vorden, tel. (0575) 55 37 00
Nieuwstad 31, Lochem, tel. (0573) 25 27 48

Voor naaimachines en kleinvak
• Bernina • Bernette
• Husqvarna • Anker

Wij repareren alle merken
naaimachines
/n eigen werkplaats

Voor Informatie:
Telefoon (0573) 25 27 48

POTTENBAKLESSEN
Keramische vormgeving en

draailes
dinsdag, woensdag, donderdag-

avond en vrijdagavond.

Info:
Ponenbakkerij Erik Windig

Z.E.-weg 44, Baak
Telefoon (0575) 44 19 95

Ook kinderpartijtjes of een
apart cadeau

Groot Roessink
Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 16 22

wenst iedereen
een gelukkig

1997
„'t Bloemenstalletje"

Laat uw

drukwerk

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE
VERLOVING
HUWELIJK

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Voor uitgebreide
inlichtingen

staan wij voor u klaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

en Ook dat is Albert Heijn
samen bruisend het nieuwe jaar in

O halen £ betalen!

VERSE BRAADWORST kg

COCA COLA 2 liter

ZONNEBLOEMOLIE nter

ROZIJNEN 500 GRAM

5,99
2,59
1,99
1,79

CROKY CHIPS 200 gram

CÖTE DU RHÖNE VILLAGE

Onze beroemde OLIEBOLLEN 10 stuks

BROUWERS BIER krat 24 pijpjes_

0,99
6,95
3,99
9,99

oh Molenhoek Hengelo (GId.) (Deze aanbiedingen gelden van 27/12 tot 1/1 '

wenst u allen een fijne Kerst en een gezellige Jaarwisseling.



S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 43 55

Nieuwjaarsconcert

"Concordia"

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

weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsconcert

Thema

"Muzikale rondreis door Europa"

Aanvang 11.30 uur

in het Dorpscentrum.

Het Harmonieorkest staat o.l.v.

Hugo Klein Severt

De Drumband o.l.v. Bert Lamers

U bent van harte welkom.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Vanaf vrijdag Tff december houden wij grote

OPRUIMING
van onze winterkollektie 1996

Op alle grote merken nu fantastische
kortingen tot wel 50/0

Dus tot ziens f
Halve prijzen

thei

CORNER

'o be

STCEETONE
RTOMOD

Zutphenseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 24 26
Markt 21, Zelhem, tel. (0314) 62 37 06

W// wensen iedereen fï/ne feestdagen en 'n voorspoed/'g f 997



DEKBEDDEN
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
met katoenen tijk £~
1 persoons 140/200 van 99,= nu V~)C) , -

2 persoons 200/200 van 149.= nu 99»-'

litsjurneaux 240/200 van 179,= nu 119,—

Ook leverbaar in extra lang ^owe) l -pers. 2 pen.

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.

( persoons 140/200 van 179.=

nul 19,-

)/200van 259.= nu 179, —

0/200 van 319.= nu 219,—

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 1 00%
scheerwollen vulling en een 1 00% katoenen
tijk.

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
garuedons en 10% kleine veertjes, cassette
gestikt, dus navulbaar.

1 pers HO/200 van 599,= nuJJQQ, -

2 persoons 200/200 van 995.= HU 499»"

litsjumeaux 240/200 van 1195,= HU 599,--

Ook leverbaar in extra lang (zowe) l -persoons als

litsjumeaux. resp. 140/220 en 240/220)

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

! pers. HO/ZOO van 599.= "«^399^"
;ns 200/200 van 899.= I1U 649,--

van 1099,= flil 799,--
>ons ats

- WOLLEN ONDERVACHT
nu 299,'
nu 369,'

Schitterend wollen dekbed van Pardies met
een 100% scheerwollen vulling en 100%
katoenen tijk.

•ris 140200 van 349,=;
; = 1111489,*

nu «180,-

geeft een natuurlijke warmte.

Maat: 80/200, van : nu 99>
Maat: 90/200 Ml lig,
Ook in andere maten leve< r

„flf

DUIZENDEN

OVERTREKKEN
O. a. de merken;

CINDERELLA, AR1ADNE, DORMA, DAMAI, BORAS, BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang vanaf .2Q j OO

1 persoons kinderdessins vanaf -2Q> OO

2 persoons vanaf ̂  Q , O O

litsjumeaux vanaf ̂ Q j O O

y O O
CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN
1 persoons van 99, 00 voor

2 persoons van 149,00 voor

litsjumeaux van 1 89,00 voor Q() > OO

Groot aantal voor de halve prijs of minder

SPREIEN
Restanten in alle
maten voor de

Halve prijs
KATOENEN

SPREIEN
in 5 kleuren o.a. ecru en geel

220/250 van ƒ 129
nu ƒ 89,-

270/250 van ƒ 159
nu/ 119,-

350/250 van ƒ 189
nuf 139,-

Bijpassende kussenhoesjes

van/ 14,95 nu ƒ 9,95

RESTANTEN
kussentjes

en/of
kussenhoesjes
in zijde en katoen

vanaf ƒ9,95

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote partij ronde, vierkante
en recht-hoekige tafelkleden

en dekservetten.
Effen en gedessineerd.

20 tot 70%
Korting

BADKAMER
(TTEN

n
nu 45,00
nu ÓQjOO
nu 24,95

II BADMAT + UNI TOILETMAT
synthetisch van Aqua Nova

nu 29,95

BADSETS (badmat+toiletmat)
/an Aqua Nova met

kortingen tot 50%

KEUKEN SETS
KEUKENDOEK + THEEDOEK ,
van 19.95 nu Q»95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca 40 x 40 cm.
van 3,95 nu 4 voor IO j OO
THEEDOEKEN ASSORTIE
Jorzolino 8.95 nu 5 voor .2C), Q £)

THEEDOEKEN RUITEN
in vele kleuren nu 3 voor I O> O O

RANNELAPPEN
van 7.90 nu 2 voor 3 j 93
KEUKENSCHORTEN vanaf 9,95

K U S NS
Syntnetisch kussen met hollow fiber vulling
en katoenen tijk. antKtllergisch.Van 29.95

nu 2 voor 3g,-
Synthetisch kussen gevuld met luxere!' en

;isch. goed
voor

nu 2 voor gg,*
voor 49,=

nu 2 voor 89,-

nu 2 voor 3g,*

i kussen (dons en veertjes) heerlijk
zacht en veei-' 19.=

nu voor 59,*
Voorgevormd latex kussen met badstof

nu voor 99,-

Van 69. =. voor

Tevens grote koliektie
donskussens en
neksteun-kussens!

HOESLAKENS
Zware kwaliteit badstof stretch
1 pers. van 39.95 nu 29,95
2 pers. van 59.00 nu 44,95
litsjum. van 69,00 nu 59,95

JERSEY
HOESLAKENS
100% katoenen jersey,
mooie kwaliteit
1 pers. van 39,95
2 pers. van 59.50
Litsjum. van 69,-
100% katoenen jersey
90/200 van 29.95
140/200 van 39,95

nu 29,95
nu 44,95
nu 59,95

u 19,95
nu 29,95

> "«39>95
> n«44»95

90/220 van 32,95 HU 22,95
VOOR WATERBEDDEN

190/220 van 59,95 HU 49,95

DCKMA
HOESLAKENS
Gedessmeerd 90/200
van 69,= nu p.st. 14,95

2 voor 25,00
LAKENS
van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs
')ns in de kleuren: wit, groen

en oud rose van 79,00 nu 39,OO

Gedessineerde sic

van 19.95 p. st. nu 2 voor 10,00

LAKENSETS o.a. Bedding House en

l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRUS

HOESLAKENS
VAN BORAS
± l O kleuren. 1 00% katoen.

80/200 i

90/200 l van 49, 95 nu I9,Q5
1 00/200 J
1 40/200 -.

160/200 l

200/200

HOESLAKENS
CINDERELLA
± 8 kleuren 1 00% katoen.

90/200 van 49, 90 PU 29,95

140/200 van 54,90 UU 39,95

1 60/200 van 59.90 1111 44 ,95

1 80/200 van 64.90 nu 49,95

STRETCH MOLTON

HOESLAKENS
1 pers. van 32.50 1111 24,95

2 pers. van 42,50 flll 34, 95

litsjumeaux van 49,50 HU 39»95

BADJASSEN
Dames badja1

Uni kinder badjc

i9,o<
9»95

SEAHORSE BADGOED
BADDOEKENóO/MOcm
12 kleuren van 19,95 nu 2 voor

WASHANDJES van 3,95 nu voor
BADLAKENS70/140cm
6 kleuren van 29,95 nu voor

BADLAKENS EXTRA GROOT ioo/t80cm
5 kleuren van 49.95 nu voor

SEAHORSE STRANDLAKENS
voor de HALVE PRUS 12 DESSINS VAN 59,00 nu voor

25,00
2,95

19,95

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

^
Voflffnfm- bko
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