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Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 36 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f2,50 adm.kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f36,- (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Hoort u er al bij?
Het weekblad Contact editie Warnsveld verschijnt per l januari niet meer in Wich-
mond-Vierakker. Nu Wichmond-Vierakker echt bij Vorden gaat horen kan men
door middel van Contact editie Vorden, op de hoogte blijven van het wel en wee van
uw gemeente Vorden. Ook het nieuws bij u uit de buurt wordt daarin opgenomen.

De heer Rutgers, Vierakkersestraatweg 35, Vierakker, tel.05754-310 zal zorgen voor
Wichmond-Vierakker. Het dorp Vorden wordt verzorgd door onze correspondent
de heer Velhorst, het Wiemelink 11, Vorden, tel.05752-1688. Kranenburg/Medler:
mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel.05752-6681. Uiteraard kunt u altijd te-
recht bij ons kantoor voor nieuws en advertenties. Daar in Wichmond-Vierakker nog
niet iedereen abonnee is, zal dhr. Rutgers u dezer dagen komen bezoeken. U kunt
zich dan opgeven, u mag het nu ook al vast doen (zie contact abonnementenbetaling).
Daar staan alle gegevens en banknummers in vermeld.
Geeft u nu op, dan hoort ook u er echt bij!!

Vriendelijke groeten,
L.G. Weevers, redactie

P.S: De editie Warnsveld en Hengelo zijn hoofdzakelijk advertentiebladen en wor-
den altijd vrijdags voor verschijnen gedrukt en editie Vorden wordt woensdags ge-
post en verschijnt woensdag-donderdag, met zoveel mogelijk al het nieuws wat
binnenkomt.

Gouden spelden voor
raadsleden van de
Gemeente Warnsveld
Onze plaatsgenoten dhr. J. Hissink (WD) en dhr. J. Bouwmeister
(CDA) kregen van de Gemeente Warnsveld de gouden speld, welke door
de burgemeester W. Hopperus Buma werd opgespeld.

De burgemeester prees de verdiensten
en inzet van de afscheidnemende raads-
leden uit Wichmond, deze heren waren
pleitbezorgers en een klankbord voor
het college voor het buitengebied spe-
ciaal voor Vierakker en Wichmond. De
burgemeester memoreerde de inzet van
deze heren op sportgebied o.a. de sport-
hal de Lankhorst te Wichmond en de Kei
te Warnsveld, terwijl dhr. Bouwmeister
geen onbekende is voor het bejaarden-
centrum "De Bouw" te Warnsveld. Dhr.
J. Bouwmeister die 6'/2 jaar raadslid van

Oliebollen bakken
Met een grote pan gloeiend hete olie
kan er van alles mis gaan: de pan kan
worden omgestoten, vetspatten
kunnen brandwonden veroorzaken en
de vlam kan in de pan slaan.
Hou daarom met oliebollen bakken
kleine kinderen en huisdieren uit de
buurt en zet de pan bij voorkeur achter
op het fornuis.
Zorg dat u een deksel bij de hand hebt
voor het geval de vlam in de pan slaat.
De deksel moet groot genoeg zijn om
de pan af te kunnen sluiten. Als het
gebeurt, meteen het gas uitdraaien en
de deksel met gestrekte arm van u af-
houdend(!) op de pan zetten. Het vuur
dooft dan vanzelf. Nooit met water
blussen, want dan spat het gloeiende
vet met kracht alle kanten op.

Vuurwerk
ledereen weet intussen wel hoe
gevaarlijk vuurwerk kan zijn. Des-
ondanks gebeuren er ieder jaar weer
talloze ernstige ongelukken mee.
Daarom toch nog maar een keer ge-
waarschuwd.

Koop alleen goedgekeurd vuurwerk en
bewaar het in een blikken trommel.
Steek het vuurwerk met een branden-
de sigaret of sigaar aan, en niet met
een lucifer of aansteker, want dan weet
je nooit waar de lont begint te branden.
Geef kinderen geen vuurwerk en liever
ook geen sterretjes. Deze geven geen
"koud vuur", want dat bestaat niet.
Sterretjes zijn heet en kunnen brand
en brandwonden veroorzaken. Dus
wees voorzichtig.

\

'ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
burgemeester E.J. C. Kamerling
op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken op af spraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (af-
spraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het ge-
meentehuis). •

EMEENTERAADS-
|PIU VERGADERING

D.D. 2 JANUARI
1989

Deze vergadering begint om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Tijdens deze verga-
dering leggen de raadsleden de eed of
belofte af en kiezen ze de wethouders
voor de komende raadsperiode.
Aansluitend aan de vergadering, om on-
geveer 20.30 uur vindt de Nieuwjaars-
receptie plaats.

Het betreffende verzoek en bouwplan
ligt tot en met 13 januari 1989 voor een-
ieder ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening (koets-
huis). Gedurende die termijn kan iede-
reen schriftelijk bezwaren tegen het ver-
lenen van vrijstelling indienen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders.

ƒ)
ii

OOK IN DE
GLASBAK

Bedankt namens
glasbak reinigingsdienst

en natuur.

PRALEN HUISVUIL
yV WICHMOND EN

VIERAKKER
Door de gemeentelijke herindeling ver-
andert de dag waarop het huisvuil wordt
opgehaald voor Wichmond en Vierak-
ker. In plaats van op de maandag gebeurt
dit nu op de donderdag. De ophaler be-
gint om ongeveer 6.30 uur in Vierakker
en Wichmond.

RIJSTELLING
VAN HET

BESTEMMINGSPLAN
VOOR HET BOUWEN

VAN EEN CARPORT
De burgemeester van Vorden maakt be-
kend dat het college van burgemeester
en wethouders voornemens is om, met
toepassing van het bepaalde in artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, vrijstelling te verlenen van de be-
palingen van het bestemmingsplan 'Vor-
den 1975/198, nr. l', teneinde medewer-
king te kunnen verlenen aan het bouw-
plan van E. te Velthuis, Beatrixlaan l te
Vorden voor het bouwen van een car-
port.

Glas. hup in
de glasbak

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELUK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Warnsveld was, zal als raadslid van het
CDA in de Gemeente Vorden zijn werk
kunnen voortzetten. Terwijl dhr. J. His-
sink, die 3'/2 jaar raadslid was voor de
VVD niet zal terugkeren in de Gemeen-
te Vorden.

Maatschappelijke
Dienstverlening
Per l januari 1989 zullen het kerk-
dorp Wichmond, alsmede een ge-
deelte van Vierakker, tot de ge-
meente Vorden gaan behoren.
Tot die datum wordt aan inwoners
van dit gebied door de Stichting
voor Maatschappelijke Dienstverle-
ning „Zutphen, Warnsveld, Voorst"
gezins-Xbejaardenverzoa^fe en Al-
gemeen MaatschappelijpaWerk ge-
boden.
Daar Vorden niet tot het werkge-
bied van evengenoemde stichting
behoort, dienen de „nieuwe" inwo-
ners van de gemeente VüJ^en zich
per l januari 1989 vooi^wvragen
gezins-Xbejaardenverzorgmg en Al-
gemeen Maatschappelijk Werk te
wenden tot:
de Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening „de Graafschap",
Dorpsstraat 40a, 7251 BC Vorden,
tel.: 05752-2129.
De leidinggevenden gezi^-/bejaar-
denverzorging, alsmede de maat-
schappelijk werkende, houden op
werkdagen 's morgens spreekuur.

De Maatschappelijke Dienstverle-
ning „Zutphen, Warnsveld, Voorst"
zal de voor l januari 1989 gestarte
hulpverlening aan inwoners van dit
gebied voortzetten.

Wichmondse
winkels fuseren
Met de gedachte: „het voortbestaan van
een goede winkel is gewaarborgd voor de
toekomst" hebben bakker W. Besseling
en kruidenierster S. Krijt-k- Waarlo be-
sloten om per 2 januari 1989 de beide win-
kels samen te voegen.
Het ligt in de bedoeling om per 2 januari
de vestiging van Besseling te sluiten en
dan alles in de winkel van Krijt te concen-
treren. Besseling bakt wel zijn brood en
banket in zijn bakkerij en brengt dat dat
dagelijks over naar Dorpsstraat 10.

Hierdoor heeft de „Superwinkel" er een
breed assortiment van bakkersartikelen
bij gekregen. De nieuwe winkel wordt
door Besseling gerund met op de achter-
grond de fam. Krijt, die hem met raad en
daad bij zullen staan. Mevr. Krijgt blijft 3
dagen per week meedraaien.

Op 2 januari wordt de inventaris geteld
en een kleine verandering in de inrich-
ting aangebracht. De winkel is dan geslo-
ten. Ook stopt Besseling op die datum
met het bezorgen van brood e.d. in de
buitenwijken, wat voor velen wel een ge-
mis zal zijn. Maar men hoopt dat ook de-
ze mensen naar Wichmond komen om
daar in een moderne winkel op een dorp-
se traditie geholpen te worden.
De openingsdagen worden ook iets aan-
gepast en zullen zijn: maandag t/m vrij-
dag, koopavond donderdag, en zaterdag.

Beide ondernemers hopen dat dit een hele
goede oplossing zal /ijn en dat er door de
grote concentratie en opkomst van veel
klanten in deze winkel er een bestaans-
recht voor een goed geoutilleerde winkel
wordt gecreëerd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 19.00 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente zaterdag 31 de-
cember. Oudejaarsavond, 19.30 uur avondge-
bed en meditatie ds. K.H.W. Klaassens; zon-
dag 1 januari. Nieuwjaarsmorgen, 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, nieuwjaarsdienst en
ambtsbevestiging, na afloop receptie in de
Voorde

Gereformeerde kerk zaterdag 31 decem-
ber 19.30 uur drs. P.W. Dekker (Oudejaars-
dag); zondag 1 januari 10.00 uur drs. P.W.
Dekker; 19.00 uur drs. P.W. Dekker

Huisarts 31 december en 1 januari dr. Ster-
ringa. Tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur. Op zaterdag bij
voorkeur van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15

Dierenartsen van zaterdag 31 december 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de hele week avond-
en nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 31 december en 1 januari P.
Scheepmaker, Ruurlo. Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen van
11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste

maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246
Maandag 2 januari kantoor gesloten.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-54555 .

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
R K Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
31 december 17.00 uur Eucharistieviering;
zondag 1 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Hervormde Kerk Wichmond zondag 1 ja-
nuari 10.00 uur ds. LD. Horjus, Steenderen,
Nieuwjaar.

Alarmnummers:
Ambulance - Brandweer - Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhui» Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). 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-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen verpleeg-
artikelen tijdens het spreekuur. Wichmond/
Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7,
Wichmond, tel. 05754-282. Avond-fweek-
enddiensten tel. 05750-29666.

De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar 05750-29666

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hof straat 16, Zutphen, tel. 18055. Op werkda-
gen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uur en volgens
afspraak.

Gezins-lbejaardenverzorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur

Openingstijden PTT-kantoor Warns-
veld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur

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

Burgerlijke stand
Gehuwd: G.G.B, van Veenendaal en A.F. Mandersloot.



LM B Vorden B. v.
Industrieweg 13 - tel.: 05752-3163

TE KOOP: Diverse gebr. U-snijders en volhydraul. Steekschoppen - Voérwagen L en R
lossend - MM tanks v.a. f 600,-
gebr. Tractoren, o.a. IH-1055 4WDzo uithetwerk, scherp geprijsd!- Same Centurion met
orig. cabine - Case 1190 Cabb. 1800 draaiuren-IH 533-DBR 990+885-Fendt 104 S

Spec. aan bied ing: Nieuwe Case IH 633 met Silent Cabb., zeer scherp af-
geprijsd!! en toch ook een goede inruilprijs voor uw in te ruilen trekker.

met
Televisie

reparaties
_ - direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Zeer fijne warme
halfwollen onderblouses

koopt U
bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532

S
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637
7251

fons Jansen ta
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Wij wensen U voor 1989

een goede gezondheid

en een Gelukkig Nieuwjaar.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

#aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 29, 30 en 31 december

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Clementines

25 voor

4,95
MAANDAG

2 januari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
3 januari
500 gram

Koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
4 januari
500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

Wij zijn maandagmiddag 2 jan. gewoon geopend.

Het Oude Jaar uit,
het Nieuwe Jaar in

met

Oliebollen
Appelbeignets
Appelbollen
Appelflappen
Saucijzenbroodjes

natuurlijk van de man die zelf bakt

VJINCVHOLE^B/lKKERS

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

TELEFOON 1373
Wij wensen U een voorspoedig 1989.

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Nog even en dan stappen we van 1988 naar 1989.
'n Jaar gaat snel, ook dit jaar is weer omgevlogen.

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.
We hopen u in 1989 weer te zien

in onze winkel.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pasteibakjes
Saucijzen-
broodjes
Vleeskrans
Drumsticks of tv-sticks

Voor de laatste avond
van het jaar lekkere

salades en patés div.
stukjes worst zoals gekookte

leverworst, grill en droge worst

DINSDAG + WOENSDAG

Om het nieuwe jaar
binnen te knallen

500 gram

Schouderkarbonade
500 gram fijne Verse worst

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Schnitzels
5 halen

4 betalen
Speklapjes
1 kilo 6,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Wij wensen u veel geluk en
veel gezondheid voor 1989.

MARKTAANBIEDING

Maak het u eens makkelijk op Oudejaarsdag:

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Erwtensoep 1 i,ter 3,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt
1 küo 9,90

H.o.h. gehakt
1 kilo 6,95

•L Hamburgers
1,- per stuk

"Gangmaker" Jelte
Jan Dijkstra 25 jaar
op Villa Nuova
Dinsdag 10 januari wordt er in de kan-
tine van "Villa Nuova" een receptie ge-
geven ter ere van Jelte Jan Dijkstra.
Deze in 1939 in Workum geboren Jelte
Jan is die dag nl. 25 jaar bewoner van
deze verpleeginrichting. Jelte neemt op
Villa Nuova een zeer bijzondere plaats
in. Hij is de gangmaker op alle feestjes en
partijtjes die er worden gegeven. Wan-
naar de plaatselijke karnavalsvereniging
"De Deurdreajers" op bezoek komt doet
Jelte uitbundig aan het feest mee. Te-
vens is hij voorganger tijdens de zang-
middagen die door organist Jan Tijdink
en mevr. Esselink worden georgani-
seerd. Zijn er officiële gebeurtenissen
dan is het meestal Jelte die namens de
bewoners het dankwoord spreekt. Tij-
dens de handwerkuurtjes (Jelte is zelf
ook een fanatiek borduurder), worden

er plaatjes gedraaid en u raadt het al,
Jelte is dan de disjockey. Vriendin Riet
Timmer zorgt ervoor dat Jelte, die zich
in een rolstoel moet voortbewegen,
overal komt. Ook heeft hij veel steun van
Willy Hartman. Jelte Jan Dijkstra is 25
jaar geleden door broeder Ottens opge-
nomen op het Enzerinck. Dit omvat te-
genwoordig Klein Nuova, Klein Enze-
rinck, 't Hoekske en het "moederhuis"
Villa Nuova. Coördinerend Hoofd is
Wilma Becker-Herbrink. In totaal zijn er
79 bewoners en 68 man personeel. Per-
soneel en bewoners willen er de 10e ja-
nuari een feestelijke dag voor Jelte Jan
van maken.

Soos Kranenburg
Op 21 december vierde de soos het jaar-
lijks Kerstfeest. Na een welkomswoord
van de voorzitster gaf zij het woord aan
pastoor van Zeelst, die een gebedsdienst
hield. Het Kranenburgse koor van Rouw
en Trouw lieten ee^n paar meerstemmige
Kerstliederen horen terwijl er ook liede-
ren samen gezongen werden. Tegen vijf
uur ging men aan een goede weivoor-
ziene koffietafel. Tegen zes uur slaat de
voorzitster deze middag met een kort
gebed.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Raad zegt nee tegen
collegevoorstel om
afvalstoffenheffing
te verhogen
De gemeenteraad heeft dinsdagavond
het collegevoorstel om de afvalstoffen-

heffing van f75,60 naar f 100,80 te verho-
gen getorpedeerd. Wethouder mr. Slin-
genberg (WD) lichtte toe dat gezien de
verslechterde financiële positie van Vor-
den een kostendekkend tarief gehan-
teerd dient te worden. Een amendement
van de heer W.M. Voortman (PvdA) om
het tarief te bepalen op f90,70 en vervol-
gens ingaande l januari 1990 jaarlijks de
afvalstoffenheffing met maximaal 5 pro-
cent te verhogen werd door het CDA en
VVD van tafel geveegd. De heer M.
Groen (WD) wees erop dat je bij een
jaarlijkse verhoging van 5 procent je
"kostendekking" wel kuntvergeten. Wet-
houder Slingenberg zei, alvorens het
collegevoorstel werd verworpen (alleen
de VVD-fractie stemde voor) dat juist in
deze moeilijk financiële omstandighe-
den het raadzaam is om ervoor te zorgen
dat inkomsten en uitgaven elkaar in
evenwicht houden. "Ook door de uit-
breiding met Wichmond/Vierakker zul-
len nieuwe kosten ontstaan. Onze finan-
ciën komen in 1989 zwaar op de tocht te
staan", aldus de wethouder. Nu het ta-
riefvan f75,60 gehandhaafd blijft, bete-
kent dit dat de begroting zoals die on-
langs in de raad is vastgesteld niet meer
dekkend is. Overigens zal in verband
met genoemde herindeling de ge-
meente Vorden binnen enkele maanden
met een nieuw voorstel aan de raad
moeten komen.

Milieuprijs instellen
Socialist W. Voortman stelde het college
dinsdagavond voor om in de toekomst
een milieuprijs in te stellen voor die
school die in een bepaald jaar de meeste

batterijen inzamelt. "We zullen hierover
nadenken", aldus reageerde burgemee-
ster Kamerling.

Vordense Sport
Federatie is terdege
adviesorgaan
Op verzoek van wethouder J.F. Geerken
(CDA) kwam dinsdagavond de verhou-
ding gemeente/Vordense Sport Federa-
tie aan de orde, waarbij mevr. Aartsen
(CDA) opmerkte dat haar fractie de VSF
wel terdege als een adviesorgaan ziet.
Ook de VVD en PvdA deelden deze me-
ning. Gezien de affaire rondom de rekla-
meborden en de nota sporthal konsta-
teerde mevr. Aartsen bovendien dat
meer overleg tussen beide instanties be-
ter zou zijn geweest. "Laat de 10 mille uit
de reklame-opbrengsten ten goede van
de sport komen. Hopelijk is daarmee de
lucht dan weer gezuiverd", aldus mevr.
Aartsen. De heer E. Brandenbarg
(VVD) betreurde eveneens het geringe
overleg, waarbij hij aantekende dat ook
de commissie Welzijn wat alerter had
moeten zijn. Brandenbarg toonde zich
echter bevreesd of met het reklamebu-
reau in de roos is geschoten, aangezien
hij had vernomen dat de verenigingen
die gebruik maken van de sporthal er
een stokje voor willen steken. De heer
W. Voortman (PvdA) had geen behoefte
aan een discussie. "We hebben in de
raad een amendement aangenomen,
waarin staat dat de nota sporthal in de
commissie Welzijn aan de orde zal ko-
men", zo zei hij.

Afscheid raadsleden
De gemeenteraad van Vorden nam deze
avond afscheid van een viertal raadsle-
den. Wethouder J.F. Geerken die 14 jaar
namens het CDA zitting in de raad heeft
gehad, waarvan 7 jaar als wethouder en
ruim 8 maanden als loco-burgemeester.
"U hebt blijk gegeven altijd goed met het
personeel op het gemeentehuis om te
kunnen gaan", zo sprak burgemeester
Kamerling die de scheidende wethou-
der een wapenschild van de gemeente
Vorden alsmede een aantal boeken
overhandigde. De heer R.J. van Over-
beeke (CDA) werd eveneens dank ge-
bracht. Hij heeft in totaal 18 jaar zitting
gehad, waarvan nog een aantal jaren in
de vroegere KVP. De heer M. Groen
(WD) werd ook bedankt voor de bewe-
zen diensten. Hij had namens de WD 6
jaar zitting in de raad. De heer B. van Til-
burg (PvdA) kon deze avond niet bij zijn
afscheid aanwezig zijn. Hij heeft in to-
taal twee periodes voor zijn partij zitting
gehad. De scheidende raadsleden kre-
gen behalve een persoonlijk cadeau,
voor het "thuisfront" een bos bloemen
aangeboden.

School
Wildenborch
Mevr. Aartsen (CDA) vroeg het college
al het mogelijke te doen om te voorko-
men dat de Prinses Julianaschool in de
Wildenborch zal worden gesloten. "Ik
zal mij er zeer zeker voor inzetten, want
de school spreekt mij zeer aan", zo be-
loofde wethouder Slingenberg.



Wegens inventarisatie
2 januari gesloten

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Wij wensen u 'n prettige jaarwisseling

Oplaat, bakker

Rodenburg, slagerij
slagerij

2 januari gesloten

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jaap

Henk en Marjorie
Klaassen

17 december 1988
De Eendracht 23
Vorden

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken die op wel-
ke wijze dan ook, ons 45-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag heeft gemaakt.

R. Brunsveld
H.E. Brunsveld-
Boeijink

Wildenborchseweg 26
7251 KJ Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• Lichtbruin hondje, roep-
naam Falco, met wit borstje.
Donderdagavond kwijtge-
raakt.
Tegen beloning terug te bezor-
gen. Willems, Berkendijk 1.
Tel. 05753-3481.

NIEUW!
• TE KOOP:
draadloze telefoon. Bereikt
ca. 500 meter, incl. Intercom.
Voor bedrijf of privé. Slechts
f 180,-. Tel. 05752-1109.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP:
2 jonge hondjes. Zwart met
witte bef en witte tenen. Type
Labrador. Geboren 3-11-'88.
H. Nijenhuis, Kostedeweg 1,
Vorden. Tel. 05752-6463.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

siemennk
oo optcen
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Psalm 116
God heb ik lief...

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
"Leeuwerikweide" te Zutphen is in alle rust van ons
heengegaan mijn lieve man en onze lieve vader en opa

Gerrit Jan Hoornenborg
echtgenoot van Janna Geertruida Hesselink

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: J.G. Hoornenborg-Hesselink

Zelhem: J.H.E. Hoornenborg
C.C. de Rijk

Beekbergen: J.W. Heijnen-Hoornenborg
DJ. Heijnen
Mare en Esther

Deventer: M.l. van Zee-Loois
C. van Zee

Emmen: J. v.d. Weide

27 december 1988
Zutphenseweg 94, 7251 DR Vorden

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden op zaterdag 31 december om 11.00 uur
in de Geref. Kerkte Vorden, waarna aansluitend om ca.
12.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker te Vorden.

Oliebollen
Sneeuwballen
Beignets
Appelbollen
Saucijzen enz.

Wij wensen alle mensen
een voorspoedig 1989.

Wij openen weer op vrijdag 6 januari 1989.

Banketbakkerij

J. Wiekart
Vorden — Telefoon 1750

Opgelet:
Vanaf 2 januari kunt u

alle soorten
'Stenderkasten' sigaren

verkrijgen bij

SIGARENSPECIAALZAAK

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a - Vorden - tel. 3260

Tevens wensen wij U een gelukkig 1989.

Bij inlevering van deze bon

'n overheerlijk

van 5,- voor

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Gesloten van

2 januari
t/m 8 januari

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

VRIJDAG 30 DECEMBER
geen koopavond

en

MAANDAG 2 JANUARI
gesloten

Wij wensen a l onze klanten een goeden
gezond 1989.

Schoenmakerij Visser
Raadhuisstraat 18 - Vorden

In onze opruiming:

Piedro en Bunnies
(kinderschoenen

nu al v.a. I OÏJ,—

Rockport
herenschoenen nu f 99,-

Jacobs laarzen nu va. f 125,—

Tevens de beste wensen voor 1989!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Samenwerkende Kruisverenigingen
Vorden — Warnsveld — Zutphen

vragen voor Vorden een

DOCENT
ZWANGERSCHAPS-
GYMNASTIEK
voor 1 uur per week

Algemene informatie:
— In Vorden werken 3 wijkverpleegkundigen en 1 wijk-

ziekenverzorgende;
— Vorden heeft ca. 9.000 inwoners.

r
Funktie-eisen:
- Bevoegdheid om zwangerschapsgym te geven;
- Aantekening zwangerschapsgymnastiek.

Funktie-inhoud:
- Het geven van zwangerschapsgymnastiek.

Salariëring/A rbeidsvoorwaarden :
— Volgens CAO Kruiswerk en Tuberculosebestrijding.

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door mevr.
H.J.M. Kleverkamp, hoofdwijkverpleegkundige, tel.
05750-29666 tussen 09.00-J J.00 uur.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Het Bestuur van de Samenwerkende Kruisverenigingen,
Kiekebelt 3, 7232 CZ Warnsveld.

Hartig over de*

heerlijkheden
van de H* *^
Keurslager *

l//

TIP VOOR DE BOTERHAM
6 soorten

Salami's
per 100 gram

2,79
•M

Voor het weekendrecept:

500 gram

Haas-
karbonade/

Rib-
karbonade
5,98

gegrilde

Pootham
(eigengem.) 100 gram

2,5

(varkensfilet met een
Iromige crème-vulling)!

kip

Kerrysalade
100 gram

1,98

gegrilde
kippebouten

gegrilde
karbonades
knakkende

knakworsten
gebraden

gehaktballen

quiche ham

ons succes:
GRILLWORST

&
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

KEURSLACER VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vonden
Tel. 05752-1321

Wij wensen U een voorspoedig 1989

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

WELKOM !
WICHMOND EN VIERAKKER

Echt? Ja, echt! Om dat te bewijzen én dat
Vorden minstens zo goed is als Warnsveld:

10% korting*
op alles wat u bij HEERSINK HAARMODE TEAM
laat doen of koopt, en dat de gehele maand januari!

uitsluitend voor de bewoners
van het 'nieuwe' deel van Vorden Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215



M ET ENORM E
KORTINGEN

OOK IN
ONDERGOED

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN

MAANDAG 2 JANUAR11.30 UUR

DAMESMODE

VORDEN
Zutphenseweg 29

Tel. 05752-1971

Mfl^J WINTERSWIJK
•••Nv Misterstraat 78

Tel. 05430-13980

PARKEREN VOOR DE DEUR.

Jansen & gal Ji?
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

IDVAG

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

L.M.B. Vorden BV
Industrieweg 13 - tel. 05752-3163

SHIBAURA
2-wielige tuinbouwtrekkers

van 2 t/m 7 pk.

van hoogwaar-
dige kwaliteit
en gemakkelijk
hanteerbaar.
Vele aanbouw-
werktuigen uit
voorraad lever-
baar.

Wij wensen u allen een voorspoedig 1989

Betaling abonnementsgeld
tot 20 januari 1989 ft

Het abonnementsgeld voor 1989 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inWusief 6«/o BTW
als u voor 20 januari 1989 betaalt.

Betaalt u na 20 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 20 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank no. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086

de redactie.

Voor een prettige jaarwisseling
volop:

Oliebollen
Appelbeignets
Ananasbeignets
Appelflappen
Saucijzen
Berliner bollen

Nieuw is het Surinaamse broodje,
Gewoon geweldig lekker!

Alles vers van de warme bakker

'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

prettige jaarwisseling
en een gezond 1989

P.s Wij zijn gesloten van 2 jan. t/m 8 jan.

Groot assortiment

VUURWERK
GESTELLIJSTEN AFHALEN IN DE WINKEL

Bij inlevering

15% korting!
(VERKOOP MET BENEDEN 16 JAAR)

Warnsvelds Installatie Bureau

HOOGKAMP"
Kremerskamp 2

Warnsveld
Tel. 24688

Vuurwerk — Vuurwerk
Diverse pakketten:

Sier- of Sierknal- of Knal vuurwerk
Mooi, goed Vuurwerk, ook voor kinderen, zeer scherpe prijzen

Geen voorverkoop,
wel de korting van 10%

Verkoop en Aflevering alleen op vrijdag 30-12 en zaterdag 31-12-'88
aan personen van 16 jaar en ouder.

Vuurwerkboetiek „Kerkepad"
Dorpsstraat 8 - Vorden

s _.„ ̂ n at ,_ia ̂ fstaan voor u

Nog tot en met 31 december vieren wij ons Jubileum 121/2 jaar Ruesink in Ruurlo.
Automobielbedrijf Ruesink is NU de grootste Citroëndealer van Oostelijk Nederland.
Dat vieren wij in alle vestigingen: in Haaksbergen, in Doetinchem en natuurlijk in
Ruurlo met een grandioze Jubileum Kerstshow.

VIER REDENEN OM DEZE JUBILEUM KERSTSHOW BESLIST TE BEZOEKEN!
De Ruesink Voordeelcard. Voor iedere klant
en iedere nieuwe klant ligt een Ruesink
voordeelcard klaar. Welke voordelen biedt
de Ruesink voordeelcard? Tijdens de
Jubileum Kerstshow kunt u meteen een
afspraak maken voor een gratis winter-
kontrolebeurt. Het komende jaar kunt u

in onze advertenties lezen welke voordeeltjes u op
uw Ruesinkcard kunt krijgen.

De AX Citroen Jubilé. Een royale 5-deurs
wagen. Zuinig in gebruik, verrassend snel en
komfortabel. Ter ere van onze jubileum is de
prijs van deze exklusieve uitvoering
15.600 gulden**

Jubileumaktie nieuwe en gebruikte auto's.
Wie nu een nieuwe of gebruikte auto (boven
de 7500 gulden) koopt, hoeft pas over
6 maanden te betalen*. Als u beslist voor 't
eind van het jaar, betaalt u pas als de grote
vakantie begint. (30.6.1989).
U kunt ook kiezen voor 500 gulden accessoires

' tot een maximum van 10000 gulden met wettelijke
verplichte aanbetaling van 30%

De BX Citroen Jubilé. De ster van onze
Kerstshow. Nu als jubileumaanbieding met .
veel gratis extra accessoires, zoals
*aparte striping 'sppiler 'amerikaanse
koplampen 'radiouitrusting 'wieldoppen.
Jubileumprijs 25.900 gulden".

"exklusief afleveringskosten

RUURLO DOETINCHEM HAAKSBERGEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

J.&&

RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-2004 Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500 Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124
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Engelse topformatie op
"Nieuwjaarsparty" stichting
Ham-party!

De stichting Ham-party presenteert op zaterdag 7 januari 1989 haarjaar-
lykse "Nieuwjaarsparty" in zaal Schoenaker op de Kranenburg. Volgens
traditie met gratis nieuwjaarsborrel met oliebol. Door de vele positieve
reacties n.a.v. de voorgaande editie, werd besloten ook dit jaar enkele
humoristische act's te contracteren. En om 1989 goed te laten beginnen
werden de volgende t op formaties gecontracteerd:

Paul Chevrolet & the rockin'
Caddilacs
Paul Chevrolete struinde al jaren door
het vlakke Nederland op zoek naar de
echte rock & rollers; Nederland barst uit
zijn voegen van de muzikanten, maar
slechts enkele verdienen het predikaat
"rock & roller". In 1985 leek het wonder
te geschieden. Op een eenzame dag reed
Paul in zijn open Caddilac door de stra-
ten van de grote stad en zag daar een ar-
moedig zootje straatmuzikanten. Ze
speelden met zoveel overgave dat Paul
de haren in zijn nek overeind had staan.
Hij was ervan overtuigd dat dit de muzi-
kanten waren die hij al jaren zocht. Het
troepje straatmuzikanten bestond uit
slechts drie man; Tony Spafaroni, een
Italiaan die al jaren zijn contrabas be-
roerde als was het zijn vrouw; Shakin'
Arthur, een gitarist die alle originele
rock & roll licks uit zijn hoofd speelt en
Fofflin' Frankie, een drummer die al-
leen drumt omdat de meisjes dat zo leuk
vinden. Maar Paul wilde meer; Vrouwen
in de band! Een onbegonnen zoekaktie
leek het, maar de oplossing kwam snel-
ler dan hij dacht. Hij vond Steffy en Lu-
cie, twee bessten van meiden die al ja-
renlang samen een nachtclub-act had-
den; de band was compleet en ging aan
de slag. Nu al weer enkele jaren brengen
Paul Chevrolet & the Rockin' Caddilacs
een daverende show, gebaseerd op mu-
ziek uit het gouden rock & roll tijdperk,
kuiven, Elvis, pettycoats en Bill Haley.
Alles passeert de revue in een ongekend
tempo en met een ongekende inzet;
Paul's devies luidt dan ook: Het dak
moet eraf!

Engelse topformatie "The
Weazels"
"The Weazels" zijn een uniek trio af-

komstig uit Londen en thans woonach-
tig in Amsterdam. De laatste jaren heb-
ben The Weazels opgetreden in ver-
schillende theaters, clubs en festivals
over de gehele wereld. De stichting
Ham-party is er dan ook trots op deze
professionals eindelijk (na vele mislukte
pogingen) te hebben kunnen contracte-
ren. De agenda van The Weazels staat
bol van de optredens, tezamen met ra-
dio en tv-optredens met voortdurend
succes. De kritisch gemaakte show met
de revolutionaire font/backline-bena-
dering brengt muziek en liedjes met een
minimum aan middelen en met een ma-
ximum effect. Met close-trio harmonie
en acapella passages, gebracht met een
humoristische spontane tekst, voorge-
dragen met een rock & roll-stijl, bekend
als "Weazeling". "Chuck Berry ontmoet
Charlie Chaplin: een charmant experi-
ment, om niet te missen"!!! Alle num-
mers worden op geheel eigen wijze ge-
bracht door de drie handleden; Al Be-
ano, Sputnik en leadzanger P.S. Perkins.

Bijvoorbeeld dat nummer "Sweat
Dreams" van Annie Lennox en David
Stuwart dat op dubbele snelheid wordt
gespeeld. De heren schuwen ook de ak-
tualiteit niet; songs worden opgedragen
aan "de baas van Engeland en mevrouw
Reagan" en aan de Russische leiders.

Andere nummers nemen stelling tegen
Libië, Zuid-Afrika en dictators. De mee-
stal overbekende songs uit de jaren '50-
'80 worden in muziekstijlen gebracht va-
riërend van rock & roll, blues, reggae tot
ska. Aan hun humorvolle, theatrale
show is goed te merken dat zij jarenlang
als straatmuzikanten hun publiek in de
show betrokken. Zij kennen het publiek,
en bespelen het even makkelijk als hun
instrumenten! Een aanrader!!

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Haaskarbonaden met Roquefort
Het is verstandig t>m de vetranden van een karbonade altijd vóór het bakken even
met de punt van een scherp mesje op regelmatige afstanden in te snijden. Hierdoor
wordt voorkomen dat de karbonaden tijdens het bakken krom trekken. De combina-
tie van varkensvlees met de pittige blauwgeaderde kaas is bijzonder smakelijk. U
kunt er heel goed jonge voorjaarsgroenten en kleine gekookte aardappelen (krieltjes)
bij opdienen.
Reken voor 4 personen op 4 varkenshaaskarbonades. Verder heeft u nodig: l1/? dl
droge witte wijn, bijvoorbeeld Sauvignon de Tourraine, 75 a 100 gram Roquefort of
andere blauwgeaderde kaas.
Maak de karbonaden droog met keukenpapier en wrijf ze daarna in met wat zout en
peper. Verhit 75 gram boeter. Wacht tot het schuim op de boter voor een deel is weg-
getrokken. Bak de karbonaden er snel in 4 tot 5 minuten aan weerszijden lichtbruin
in. Temper daarna de warmtebron en laat het vlees dan nog zachtjes gedurende 4 tot
5 minuten aan elke kant bakken. Wrijf intussen de kaas door een grove zeef. Haal de
karbonaden uit de pan en houd ze warm. Verwijder de bakboter uit de pan. Blus de
pan met l'/2 deciliter kokend water (of bouillon) en de wijn. Roer de aanzetsels van de
bodem van de pan goed los en laat er even de kook over komen. Zeef het vocht en
breng het samen met de helft van de Roquefortkruimels aan de kook. Blijf dan zolang
roeren tot de kaas is opgelost. Voeg een klontje ijskoude boter met een garde door de
saus en neem tijdens het kloppen het pannetje van de warmtebron. Leg de karbona-
den dakpansgewijs op een voorverwarmde schaal. Schenk de saus erover en bestrooi
het gerecht tenslotte met de rest van de Rocquefortkruimels.
Bereidingstijd: ca. 25 minuten.
Energie per portie: ca. 1595 kJ (380 kcal).

Prinses Juliana-
school Wildenborch
wordt met sluiting
bedreigd
Precies eenjaar geleden waren we te gast
bij de toenmalige voorzitter van de Prin-
ses Julianaschool in de Wildenborch,
Herman Klein Brinke, om met hem te
praten over het op handen zijnde 75-
jarigjubileum van de school. Toen Ruud
Gullit en Marco van Basten in München
de Russen met 2-0 op de knieën kregen,-
werd deze heuglijke voetbaldag met ex-
tra veel enthousiasme in de Wilden-
borch meegevierd. In de grote feesttent
nabij de school werd nl. op hetzelfde
moment het 75-jarig schooljubileum ge-
vierd, waarbij enkele honderden Wil-
denborchers en oud-Wildenborchers
blijk geven met hun verbondenheid met
de school. Buiten de tent stonden di-
verse TV-toestellen opgesteld, zodat de
voetballiefhebbers onder de bezoekers
die dag dubbel feest hadden. Herman
Klein Brinke kijkt nogmet veel voldoe-
ning op die jubileumdag terug. Voor
hem betekende het tevens het afscheid
als voorzitter van het schoolbestuur.
Een funktie die hij 9 jaar heeft bekleed.
De mededeling dat de Prinses Juliana-
school de kans loopt om met ingang van
het nieuwe schooljaar te worden geslo-
ten, is keihard bij hem aangekomen.

Sociale functie
"Eerlijk ik schrok me wild. Het zou vre-
selijk jammer zijn dat de school zou
moeten sluiten. Wat betekent dat niet
voor de gemeenschap? De school heeft
duidelijk een sociale functie, of er nu 28
of 30 leerlingen zijn (dat laatste is het mi-
numum), daar wordt de functie niet an-
ders van. Denk aan het jaarlijkse Oranje-
feest dat eigenlijk "rondom" de school
wordt gevierd. Direkt daaraan "vast" zit
eigenlijk de toneelvereniging TAO.
Wordt de school opgeheven dan bete-
kent 4fc een versnippering in de
saamho^heid van de Wildenborch. Er
zullen ouders zijn die de kinderen naar
de school in Lochem zenden. Weer an-
deren naar Barchem, Vorden of de Kra-
nenburg. Ik geloof ook niet dat het zover
zal korn^. Tijdens de jubileumreceptie
wees ^wrouw Cornelisse (Gedepu-
teerde in Gelderland, speciaal belast
met onderwijs) nog op het belang van
deze school in het buurtschap. Bij haar
en bij de politiek moeten we trachten
steun te vinden. Er moet een oplossing
gevonden kunnen worden. In Friesland
en Zeeland draaien zelfs scholen met 16
tot 17 leerlingen", aldus Herman Klein
Brinke.

Minder optimistisch
De heer H.J. Kok, directeur van de Prin-
ses Julianaschool, is met het oog op de
toekomst wat minder optimistisch ge-
stemd. "Ik moet eerlijk gezegd beken-
nen dat ik de kans op het voortbestaan
van de school nogal klein acht. Natuur-
lijk zullen we er alles aan doen om te
trachten het te voorkomen. We hopen
dat de politiek een voor ons gunstige uit-
spraak zal doen over de uitleg van wat
precies voor de Wildenborch een
"kleine kern" inhoudt", aldus Kok. Nor-
maal gesproken is een kleine kern, vijftig
dicht bij elkaar liggende woningen. In de
Wildenborch staan 80 woningen die
evenwel verspreid liggen. De heer Kok:
"Worden wij als kleine kern aangemerkt
dan betekent dat dat de school kan vol-
staan met 23 leerlingen. Momenteel
hebben we er 23 met een mondelinge
toezegging van 2 (dus straks 25). In de
huidige situatie is 30 een vereiste en dat
aantal zit er voorlopig niet in. Wij blijven
ons dan maar vastklampen aan in hoe-
verre de politiek wil meewerken aan de
omschrijving "de kleine kern
Wildenborch".

Zilveren jubileum
bouwbedrijf
Rondeel bv
Vrijdag 30 december is het officieel 25
jaar geleden dat Bennie Rondeel aan de
Ruurloseweg een bouwbedrijf
oprichtte. Daarvoor was hij werkzaam
bij een familiebedrijf in Hengelo. Hij
liep in die tijd echter al een poos met de
gedachten rond om voor zichzelf te be-
ginnen. De benodigde papieren had hij
immers al. Bennie Rondeel woonde op
dat moment reeds in Vorden, in een deel
van het oudershuis van echtgenote
Miep. Toen hij de knoop had doorge-
hakt, kwam de vader van Bennie Ron-
deel hem in de beginperiode assisteren.
Bennie Rondeel: "Ik begon met metsel-
werk, de eerst klus was de schoorsteen
op het klooster in de Kranenburg. Het

voor mij echte "grote karwei" was in
1965 de bouw van bakkerij Jan Wiekart
aan de Burgemeester Galleestraat". In
die beginperiode was het niet altijd even
gemakkelijk voor een zelfstandige en
sprak Bennie Rondeel met zijn vrouw af:
"laten we het nog eenjaar volhouden en
dan zien hoe het gaat". Het doorzet-
tingsvermogen werd beloond en gelei-
delijk aan groeide het bedrijf. In 1975
werd ook met timmeren begonnen.
Rondeel bv bleef in de lift. Momenteel
werken er behalve Bennie Rondeel zelf
en echtgenote Miep (die de administra-
tie verzorgt) dertien mensen waarvan de
meesten met een flink aantal dienstja-
ren. "Ik moet zeggen dat de sfeer bij ons
werkelijk goed is. We hebben weinig ver-
loop gehad in al die jaren, een teken dat
het klikt", zo zegt Bennie Rondeel. Zijn
klantenkring beperkt zich hoofdzakelijk
tot Vorden (circa 70%). Veel utiliteits-
werk, verbouw winkels, banken, restau-
ratiewerkzaamheden en onderhoud.
Ongeveer 60% rangschikt Rondeel on-
der "klantenwerk". De orderportefeuille
is goed gevuld en wat dat betreft ziet
Bennie Rondeel de toekomst optimisti-
sche tegemoet. "De bouw is erg kon-
junktuurgevoelig, maar we merken dui-
delijk dat de economie aantrekt", aldus
Bennie Rondeel die niet zonder trots
vermeldt dat hij nog heel wat klanten uit
de beginjaren heeft. "Een bewijs dat er
tussen het bedrijf en kliëntele een ver-
trouwensband is gegroeid", zo zegt hij.

Kerstfeest
plattelandsvrouwen
Het Kerstfeest van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen was geheel in de
Zweedse stijl dat wil zeggen met een
"Lucia" en een Kerstboom die op z'n
Zweeds was aangekleed met figuren van
stro en rode linten. Er was een Kerst-
koortje onder leiding van Lucian Vende-
rink. De eerstvolgende bijeenkomstvan
de dames is de Nieuwjaarskoffiemiddag
welke op l O januari in het Pantoffeltje
zal worden gehouden. Een afgevaar-
digde van "Centrum de Waterstraat" uit
Zutphen zal die dag iets vertellen over
analfabetisme.

Sport nieuws
W Vorden
Pupillen
Programma Zaterdag 31 december Oude-
jaars trimloop vanaf het voetbalveld,
's morgens: 2,5 km voor iedere deelne-
mer een medaille; 5 km.

KPO Kerstavond Oudejaarscrossloop
De Kerstavond in een mooi versierde
zaal, met een gedicht, gezang en een ver-
haal. Koffie met een lekkere krans en
een glas wijn, want gezelligheid dat mag
er echt zijn. Wat weemoed was er toch
ook bij, want zo men ons zei, het was
voor het laatst dat Theo het verzorgde,
een subliem warm en koud buffet, wie
doet het morgen? De fam. Schoenaker
veel dank van de KPO, en nog heel veel
geluk dachten we zo.

Nieuwjaarsont-
moeting.
De afd. Vorden van de NOl B houdt op
woensdag 4 januari 's rflBens in het
Dorpscentrum een Nieuwjaarsontmoe-
ting

Kerstsamenzang in
NH Dorpskerk
Voor de Kerstsamenzang, die woensdag-
avond in de Ned. Hervormde Kerk werd
gehouden bestond een goede belangstel-
ling. Medewerking werd verleend door
het koor "Interchrist" onder leiding van
Lucian Venderink-Smeenk.

Het koor bracht onder meer een tweetal
Engelstalige kerstliederen. Verder werd
medewerking verleend door een blazers-
ensemble van de muziekvereniging
"Sursum Corda" en organist Rudi van
Straten. Het Vordens Mannenkoor on-
der leiding van Bart Nijhof zong een
viertal kerstliederen waaronder "Stille
Nacht" en "O, du fröhliche". Verder wer-
den door allen die in de Kerk aanwezig
waren, gezamenlijk een aantal liedjes
zongen. Mevrouw Erna te Winkel droeg
een door Anton van Duinkerken ge-
schreven gedicht voor getiteld "Kerst-
leis". De voorzitter van de Raad van Ker-
ken drs. A. Hartelman bracht allen dank
voor de medewerking.

KPO Vierakker
Dinsdag 20 december hield de KPO te
Vierakker haar Kerstviering in het Lud-
gerusgebouw. De avond werd geopend
met een gebedsdienst geleid door Frater
Broekman, met het ontsteken van 5 ge-
kleurde kaarsen gaf men een symbolisch
teken van Vrede, met de dia's en prach-
tige muziek besloot Frater Broekman de
dienst en gaf ons de opdracht om een
wens op te schrijven en die aan je naaste-
buurvrouw te geven. Na de pauze werd
er gekwist en gepuzzeld. Onderwijl wer-
den er voordrachten en sketsches ten ge-
hore gebracht, wat goed in de smaak
viel. De winnaars van de kwis en puzzel
kregen een Kerstsurprise terwijl de ver-
liezers een poedelprijs in ontvangst
mochten nemen. Tot slot ging men aan
de koffietafel die alle eer werd aange-
daan, waaronder nog enkele voordrach-
ten werden gedaan. Tot slot dankte de
voorzitter ieder die met veel inzet ge-
zorgd hadden voor deze goed geslaagde
en plezierige avond, en wenste allen een
Zalig Kerstfeest en een gelukkig 1989
toe.

De VRTC "De Achtkastelenrijders" or-
ganiseert Oudejaarsdag (zaterdag 31 de-
cember) de jaarlijkse Oudejaarscross-
loop. Start en finish zijn op het gemeen-
telijke Sportpark aan de Oude Zutphen-
seweg. De deelnemers kunnen uit vier
afstanden kiezen te weten 2,5 kilometer;
5,10 of 15 kilometer. De routes zijn ge-
pijld en met linten uitgezet. De starttij-
den zijn: 2,5 kilometer om 10.30 uur; 5
kilometer om 10.45 uur; 10 en 15 kilome-
ter om 11.00 uur. Kleed- en douchegele-
genheid is volop aanwezig. De routes
zijn uitgezet rond het gemeentelijk
Sportpark en het landgoed Kamphui-
zen. Voor nadere inlichtingen kan men
bellen 05752-3112.

Rudi Peters sterk in
de kerstcross van
Lobith
Wat begonnen is als een aardigheidje
voor eigen clubleden is uitgegroeid tot
een sterk bezette cyclecross op 2e kerst-
dag op het Gelders eiland. Veel renners
van naam en faam komen dan naar Lo-
bith toe, en ze starten dan ook gezamen-
lijk, profs, amateurs, liefhebbers, veter-
anen, junioren en recranten. Het was
een goed bezette cross en het publiek op
de dijk genoot met volle teugen. Na en-
kele ronden hadden we een kopgroep
met o.a. Han Nieuwenhuis, RTV Vier-
akker-Wichmond en daar vlak achter
Rudi Peters, RTV. Nieuwenhuis ging
door met o.a. de profs Marcel Arntz en
Harrie Rozendal uit de Panasonic ploeg
per l januari 1989. Peters moest dit leid-
zaam toezien en bleef zo rond de 6e
plaats fietsen. Ook Nieuwenhuis moest
zijn inspanningen bekopen met een te-
rugval. De man van de RTV die per l ja-
nuari overgaat naar de Zwaluwen uit
Doetinchem, viel terug naar de 4e plaats.
De rest van het veld werd door die kop-
groep vele malen gedubbeld. In de eind-
rangschikking was Nieuwenhuis 4e en
Peters 6e. En ook bij de eerst 15 eindig-
den Manno Lubbers en Wim Bosman.
Ben Peters en Peter Makking moesten
door defect de strijd voortijdig staken.

Zweminstuif
"Vorden '64"
De Vordense Zwem- en Poloclub "Vor-
den '64" organiseert op dinsdagavond 3
januari in het overdekte zwembad 't
Rijsselt te Eefde een zogenaamde
zweminstuif. Dat wil zeggen dat alle le-
den, hun familie, vrienden of bekenden
die avond een uurtje gratis kunnen
zwemmen. Na afloop is er onder het ge-
not van een drankje gelegenheid elkaar
een sportief 1989 toe te wensen.

RTV-nieuws
Gebroeders Peters naar NK
Veldrijden
Rudi en Bennie Peters, beide wonende
in Wichmond en lid van de plaatselijke
RTV, hebben het genoegen te kunnen
starten op het Nationaal Kampioen-
schap veldrijden. Deze wordt op 18 ja-
nuari verreden in St Michielsgestel. Ook

zal Manno Lubbers uit Warnsveld,
Geert Eskes en Jan Weevers uit Steen-
deren allen in hun eigen catagorie de
kleuren van de RTV uit Wichmond
verdedigen.

PKV-nieuws
Uitslagen Achterhoekshow
Doetinchem
Grote Hoenders. Fries Hoen Geel Wit-
pel: Arnold Dijkstra IxZG. Leghorn Pa-
trijs: H.E. Rietman 2xZG. Dwerghoen-
ders. Holl. Kriel Patrijs: L.Meyer IxZG.
Sussex Buff Columbia: J. Groot Jebbink
IxZG. Sierduiven. Duitse Modena: Mej.
G. Sanders IxZG. Idem Duitse Meeuw
IxF l xZG.Konijnen grote rassen. VI-
Reus Kón-Grijs: G.J. ten Bokkel IxZG.
J. Lenselink IxF. Vl-Reus Uzergr: W.H.
Arends 2xF. Vl-Reus Wit: G.J. ten Bok-
kel 2xF. Idem A. Dijkstra IxF IxZG.
Idem Arnold Dijkstra IxF IxZG. Idem
Johan Lenselink IxF IxZG. Lotharinger
Zwart: mevr. Borgman-Berenpas IxF
IxZG. Franse Hangoor: J. Dekkers IxF
2xZG. Nieuwzeelander Zwart: H. Ver-
stege 2xZG. Nieuw Zeelander Wit: A.
Dijkstra IxZG. Idem E.J. Huurnink
IxZG. Idem H. Verstege 2xF. Califor-
nian: M. Boersbroek IxZG. Wener
Blauw: W.H. Arends IxZG. Wener Wit:
Andre Snellink 2xZG. Rode Nieuw Zee-
lander: H. Gosselink IxZg. Idem G.
Lenselink 2xZG. Rex Castor: M.G. Lijf-
togt IxF. Idem Rex Geel IxZG. Holl-
Zwart: Jan G. Derksen 2xZG. Idem
Theo Janssen IxF. Klein Zilver Midd-
Geel: J.J. Jansen 5xZG. Rus Zwart: M.
Klein Bramel IxF. Idem T. Zevenhoe-
ken IxZG. Ned-Hangoordwerg: M.
Dekkers 2xZG. Idem H. Sanderman
IxZG. Kleurdwerg: mej. G.Sanders
3xZG.

Agenda
DECEMBER:
29 Afscheidsavond Gemeente Warns-

veld, de Lankhorst, Wichmond

JANUARI:
3 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo
4 NCVB Vorden, Nieuwjaarskoffie-

morgen
4 Ver. Oud Vorden, Nieuwjaarsvisite
5 Bejaardenkring Vorden, Dorpscen-

trum
5 HVG afd. Dorp Vorden, Nieuwjaar

en koffiemorgen
7 Nieuwjaarsparty Schoenaker Kra-

nenburg, H AM-party
9 ANBO Vorden, Jeu de Boule, Cam-

ping Goldberg
10 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Koffie-

middag Nieuwjaar
13 Nieuwjaarsinstuif ANBO Vorden,

Dorpscentrum
14 Pronkzitting de Deurdreajers in de

Herberg, Vorden
14 Toneel ver. Krato, Hoakse en Kabel-

jauwse Twisten, Dorpscentrum
15 Muziekvereniging Jubal
17 NCVB Vorden, Jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg
17 Bejaardensoos Kranenburg, Jaarver-

gadering
17 KPO Vierakker-Wichmond
18 HVG afd. Dorp Vorden, Jaarverga-

dering
19 Bejaardenkring Vorden, Dorpscen-

trum
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Jaarver-

gadering
25 Bejaarden Vierakker-Wichmond
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo

FEBRUARI:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
4-5-6-7 Karnaval Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de Boule, Cam-

ping Goldberg
7 Karnaval Vorden, Bejaardenmiddag
8 Bijeenkomst Ned. Bond v. Platte-

landsvr.
10 Film en dia's, ANBO Vorden,

Dorpscentrum
14 Bejaarden Kranenburg Vorden, Le-

zing
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB

Vorden Kranenburg
21 KPO Vorden Kranenburg, Textiel te-

kenen, etc.
21 NCVB Jaarvergadering Vorden
22 HVG afd. Dorp Vorden, Maandelijk-

se avond
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond v. Plattelandsvr.
Vorden

28 Bejaardenkring Kranenburg Vorden,
Kaarten, bingo



Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27.

J.H. WILTIIMK
en medewerkers

wenst clientèle en beken-
den
een voorspoed/g en
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

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

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

J A.G. REINTJES
Vorden, telefoon 1417

Verzekeringen en financiering

wenst allen
een voorspoed/g 1989.

EHBO
afd. Baak-Vierakker

wenst
leden, donateurs en
begunstigers
een voorspoedig 1989.

)) Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor de \L
felicitaties, bloemen, planten en kado's, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van de officiële opening van
onze nieuwe zaal op woensdag 21 december jl.

Henny en Marinus
Klein Bluemink

De Cuitd
Café-restaurant 'De Luifel'
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo

W. Besseling
en de fam. Krijt
geven u te kennen dat ze per 2 januari 1989
hun beide winkels zullen samenvoegen tot één
aan de Dorpsstraat 10.

Vanaf 3 januari (2 januarigesloten)zal W. Besse-
ling u geheel ten dienste staan in een winkel,
waar u een volledig assortiment levensmidde-
len, met de nadruk op bakkerij artikelen, zult
aantreffen.

De fam. Krijt dankt alle afnemers van de afgelopen jaren voor
de prettige samenwerking, die ze van u en van hun personeel
mochten ontvangen.

Ze spreken verder de hoop uit dat Wilfried hetzelfde vertrou-
wen van u mee krijgt en dat hij én Wichmond wat winkels be-
treft een goede toekomst tegemoet zullen gaan!

De Algemene Nederlandse Bond voor Oude-
ren (ANBO), afd. Vorden, wenst alle dorps-
genoten

een gezond en
voorspoedig 1989

Info: tel. 1389 en 3127. «bo

Autorijschool
Hilferink

wenst u

een gezond en geslaagd

1989

DAK-RUBBER

Wij
wensen

al onze klanten

Gelukkig
1989

Dekker Electro
Zutphenseweg 10 - Vorden

VOOR:

* ONDERHOUD
* LEKKAGE
* REPARATIE
* RENOVATIE
* KOUD PLAKKEN

Dak-Rubber is een gladde, tixotrope coating op basis
van teervrije asfalt-bitumen, versterkt met een synthe-
tische rubber. Door de speciale samenstelling, kan
Dak-Rubber ook worden aangebracht op enigszins
vochtige ondergronden. In één arbeidsgang wordt een
voldoende laagdikte bereikt, die krimpscheurtjes over-
brugt.
Dak-Rubber wordt gebruiksklaar geleverd en kan
moeiteloos worden verwerkt met kwast, spatel of
vloertrekker. De hechting op hout, steen, beton, meta-
len, p.u.-schuim, dakbedekking, enz. is uitstekend. Na
droging vormt zich een elastische, weerbestendige kit-
laag, die niet zakt bij warmte en niet scheurt bij vorst.

Tevens: brandrollen Mee. 5-10 m - glasvlies rol 5-10-
20 m - aluminium daktrim regenpijpen - dakgoten -
kiezelbakken - stadsuitlopen.

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655

DEREGT, BLOEMENDAAL 2> WIEGERINCK-

Leden van de Maatschap:

MrB.HJ. deRegt
B.J. Bloemendaal
G J. Bloemendaal
T.J.H. Wiegerinck

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Postbus 8
7250 AA Vorden
Tel. 05752 - 1485

Wij wensen u mede namens alle medewerkenden een voorspoedig 1989 toe.

f
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G MAN DE WEEK >

^öcr,
KOMFORT

?***/?
TAPIJT TEGEL 50 x 50

in grijs of beige

Alleen deze week
van 12,95 voor 9,95
BOUW- OF
RENO VA Tl E PLAN N E N?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart? ^B
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om xijn u i t s tekende keuken .
'n Un ieke gelegenheid voor uw famil iediner .

Rijschool

W. Oortgiesen

Wenst u allen een voorspoedig 1989

Het juiste adres ook in 1989:
Brinkerhof 82 - Vorden

STUCADOORSBEDRIJF

Ventersteeg 3, Ruurlo
Telefoon 1704

wenst U
een voorspoedig 1989

Fiets- en bromfietsspecialist

Reind Zweverink
de Ikink 8 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2888

wenst al zijn klanten, vrienden en
bekenden een heel goed en

gezond 1989.

Wij danken U voor het genoten vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

en medewerkers wenst iedereen

een voorspoedig 1989

Wij wensen u

een
voorspoedig 1989

Hoveniersbedrijf en kwekerij

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

PI m

Batsdijk6b- 7261 SP Ruurlo - Tel. 05735-2560

Wenst iedereen een
Voorspoed/g 1989.

Tevens zijn er nog enkele
week omslag kalenders af te halen.

Een
gelukkig en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
"VORDEN"

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Autobedrijf Groot Jebbink
en medewerkers
wenst iedereen

een
pechvrij 1989

toe.

Rondweg 2 — Vorden
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VERBOUW
Er gaat heel wat gebeuren.
Een nieuwe

JEANS AFDELING
en een nog betere service.

De werklui hebben ruimte
nodig. Daarom moet de
winkel helemaal leeg.

Nog slechts één week is uw
creditcard geldig!

KOM PROFITEREN VAN DEZE

SUPER KORTINGEN!
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Saaie film op TV?
wij zorgen wel

- ? voorde

spanning
Op een elektrische installatie moet u
kunnen vertrouwen. Geen onverwachte
storingen als het net spannend begint
te worden. Oldenhave installeert
komplete elektrische installaties. Snel,

veilig en vakkundig. Voor iedere vraag
wordt een passende oplossing gevonden.
U kunt vrijblijvend eens bellen voor alle
nodige informatie.

fc'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Na 18.00 uur: 05752-6439.

Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Voor de jaarwisseling
heerlijke

oliebollen
appel beignets
ananas beignets
appelbollen

van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -TEL. 1384

W// wensen u
een voorspoedig

1989

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7250 AB Vorden

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

z^
TRENDSETTER

o.a.
Bruin Café

Flitsende discotheek
Grieks Romeins Terras

N ET E F FE
GEZELLIGER

Oudejaarsdag ouderwets gezellig

POTBILJARTEIM in ons bruine café
om diverse prijzen, o.a. wild en gevogelte.

Nieuwjaarsdag in onze discotheek een flitsende start
van 1989 met een vernieuwede dansvloerverlichting en
geluid via de CD en voor iedere bezoeker een leuke at-
tentie.

Oudejaarsavond zijn wij na 19.00 uur gesloten.

Nieuwjaarsdag: Café geopend vanaf 16.00 uur
Discotheek geopend vanaf 20.30 uur.

Verder wensen wij een ieder een voorspoedig 1989.

fam. Waenink en medewerkers.

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden,
zo ook alweer de nieuwe voorjaarscollecties.

Daarom starten wij op 2 januari a.s. met onze
winteropruiming om ruimte te maken voor deze
voorjaarsmode.

il

KOMT U MAAR,
HET HANGT VOOR U KLAAR

Enorm veel prijsvoordeel op onze
dames-, heren- en kinderafdeling.

MAANDAGMORGEN GESLOTEN
WOENSDAGMIDDAG OPEN

Parkeren voor de deur. mode

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381



Fam. Schurink

en medewerkers

wenst een ieder

een gezond en voorspoedig

1989

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

wenst u allen

een voorspoedig
nieuwjaar

INSTALLATIETECHNIEK

Lindeseweg 19 - Tel. 05752-6480/6730

ONTIJZERING ONTHARDERS POMPEN EN BRONNEN
PLAATSEN VAN O.A. WATERTECHNISCHE INSTALLATIES

VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS PARTICULIEREN

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

HJ. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 22

wenst vrienden en bekenden in alle opzich-
ten een

gezond, voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

BREDEVELD

wensen u
een voorspoedig nieuwjaar.

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

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

Barendsen Vorden B.V.
EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg 15, Vorden

De winkel en smederij zijn op 2 januari gesloten.

Wij wensen U

een gelukkig en
een voorspoedig 1989

FAM. HELMINK
Zutphenseweg 24.

EN MEDEWERKERS

Wij wensen allen

een voorspoed/g 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

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

„Tragter" en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

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

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

b.v.

en medewerkers (sters)
Zutphenseweg 64 - Vorden.
Wij wensen u

Een voorspoedig 1989

W/j wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
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

Q J. Janssen's
Vee- en vleeshandel b.v.
Exportslachterij Apeldoorn en medewerkers wensen u

een gelukkig nieuwjaar

Mede dankzij U was 1988 een
goed jaar en samen wordt ook 1989
vast een succes.

Wij wensen u
een
plezierige jaarwisseling

Oö juwelier
siernerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wij wensen u een

voorspoed/g nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

Diny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H J. GROOT ROESSINK
Vaalverinkdijk 1 -Hengelo G ld.

EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten
voor het genoten vertrouwen
in het afgelcÊ^jaar.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1989 toe.

Het bestuur van sportvereniging

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

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V,

Directie en medewerkers
wensen u allen

een
voorspoedig 1989.

U allen

een voorspoedig
en sportief 1989
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

Voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

Martens
tteeds dotltrtffendl

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

Een voorspoedig nieuwjaar
. u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

H.J. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

Karnavalsvereniging

„De Deurdraejers

wenst u allen

een voorspoedig
en gezond

1989

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn,
EN MEDEWERKERS *

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

GRAMMOFOONPLATENHANDEL

Fa. F J. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting.

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

KAPSALON

WIE K ART
EN MEDEWERKSTERS

wenst u allen

een gezond en
voorspoedig 1989

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar


