
Kerstcollecte voor
Dorpskerk brengt
ruim 1100 gulden op
Het kerstconccrt van de gebroeders
Eijkelkamp in 't Wapen van 't Mcdler
op zondag 24 december trok een groot
aantal belangstellenden. Zoveel zelfs
dat de zaal tjokvol zat, Eén van zan-
gers verwoordde het tijdens het wel-
komswoord als volgt: 'Er is geen
plaats meer vrij in de herberg'.
Er werd ccn gevarieerd programma
van zang, muziek en declamatie ge-
boden waarvan de aanwezigen zicht-
baar genoten. Aan het einde van de
bijeenkomst werd ccn collecte gehou-
den ten bate van de restauratie van de
Dorpskerk. Het prachtige resultaat
hiervan bedroeg 1166 gulden, wat
dankbaar door ccn lid van deze kerk
in ontvangst werd genomen.

Klaverjasclub ;De
Duikboot4 in
Herberg recordboek
Zaterdagmiddag 23 december om
klokslag twaalf uur gaf Hanny Hcn-
drikscn van café de Herberg het start-
schot voor de klaverjasmarathon.
Klaverjasvcrcniging 'De Duikboot'
viel de eer te beurt het eerste record in
hel Herberg Recordboek te zetten.
Na een intensieve voorbereiding werd
ingezet op 25 boompjes in twaalf uur
onafgebroken klaverjassen volgens
het systeem contra/ree. Zonder enige
moeite - met flinke ondersteuning van
hap, drank en de nodige aanmoedi-
gingen - werden de twaalf uur rond
gekaart. Echter om klokslag twaalf
uur 's nachts waren de 25 boompjes
nog niet bereikt. Ter plekke werd (bij-
na) unaniem besloten door te gaan tot
de 25 bomen op papier stonden. Hoe-
wel de vermoeidheid bij met name
Rob Ibbink behoorlijk begon toe te
slaan, kon de klok om 2.23 uur stil ge-
zet worden om de totaalstand op te
maken.
De uiteindelijke winnaar bleek Rob
Ibbink met een totaal van 2794 pun-
ten. De overige puntcnvcrdeling was
als volgt: Frank Lefcrink 2769, Mark
Rouwen 2702, Richard Hartman
2694 en op ccn goede vijfde plaats
Fred Fransen met 2513 punten. Na
nog even na kaarten in het café gingen
de eerste recordhoudcrs moe maar
voldaan huiswaarts.

Mevo
Het bedrijf Mcvo Prccision Technolo-
gy in Vorden is er vorige week in ge-
slaagd om het reeds sinds 1992 in haar
bezit zijnde kwaliteitscertificaat con-
form de kwaliteitsnormen ISO 9(X)2
en AQAP 120 te vernieuwen. Mevo
Prccision Technology is een op inno-
vatie gerichte toeleverancier van
draai- en frccsdelen voor met name de
high-tcch industrie zoals de meet- en
rcgelbranchc en de optische en medi-
sche industrie. Gedurende de afgelo-
pen jaren zijn de bedrijfsaktivitcit.cn
van Mcvo Precision Technology in
belangrijke mate toegenomen, het-
geen ondermeer heeft geleid tot het
tot stand brengen van een eigen vesti-
ging in Slowakije en het in gebruik
nemen van een tweede pand, welke
gelegen is tegenover het bestaande
bedrijfspand.

Hervormde
Vrouwen
Op maandag 18 december hield de
Hervormde Vrouwenvereniging Vor-
den haarkerstbijecnkomst in de Voor-
de. Diverse dames verleenden hieraan
hun medewerking. De vrije vertelling
werd verzorgd door mevrouw Koe-
zen. Mevrouw Klein Obbbink had
vooreen tractatie gezorgd terwijl me-
vrouw Ridderhof het geheel muzikaal
begeleidde. Bij de uitgang werd ge-
collecteerd voor het Christelijk So-
ciaal Vormingscentrum op Irian Jaya.
De opbrengst bedroeg 147,50 gulden.
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Koninklijke Onderscheiding Havekes

De heer H. Havekes (67) van de Lindescweg ontving vorige weck donderdag op hei gemeentehuis een Koninklijke Onder-
scheiding. Havekes kreeg door burgemeester E.J.C. Kamerling de gouden eremedaUle verbonden aan de Orde van Oran-
je Nassau opgespeld. De burgemeester prees de agrariër vanwege het feil dat hij -ich naast zijn dagelijkse werk altijd
belangeloos heeft ingezet voor allerlei nevenfuncties ten behoeve van de gemeenschap. In het bijzonder noemde burge-
meester Kamerling de vele functies die Havekes uitoefende voor het Waterschap IJsselland-Baakse Beek. Ook zat Have-
kes 24 jaar in het bestuur van de plaatselijke afdeling van de ABTB en was hij lid van het schoolbestuur in Kranenburg en
de kindercommissie van het volksfeest in Linde.

Bevolking Kranenburg kijkt terug op bewogen 1995:

Ook karnaval ke^t terug op oude stel?

De bewoners van Kranenburg kij-
ken terug op een bewogen jaar. Na-
dat het sociale leven een dieptepunt
had bereikt door de verstoorde ver-
houding tussen de eigenaar van het
Steakhousc en de inwoners van
Kranenburg, kondigde de gemeen-
te Vorden in het volkshuisvestings-
plan aan dat er in Kranenburg na
2000 niet meer gebouwd mag wor-
den. Dit was voor Kranenburgs Be-
lang de druppel die de emmer deed
overlopen. 'Maar uiteindelijk is het
toch allemaal nog goed gekomen',
aldus voor/itter Jan Lucassen van
Kranenburgs Belang.

In een uitgebreid interview met
Weekblad Contacl in januari 1995
voorspelde Jan Lucassen dat 199? ccn
heel cruciaal jaar x,ou gaan worden
voor Kranenburg. 'En dat is het dus
ook geworden. Allereerst kondigde
de gemeente Vorden aan dat er in Kra-
nenburg over vi jf jaar niet meer ge-
bouwd mocht worden. Daar hebben
wij met de gehele bevolking massaal

legen geprotesteerd en uiteindelijk
heeft de gemeente deze passage uit
het volkshuisvestingsplan geschrapt.
Je begrijpt dat we daar heel bl i j mee
waren', aldus Lucassen.
De voorzitter van Kranenburgs Be-
lang is bijzonder goed te spreken over
huidige contacten met de gemeente
Vorden. 'Wij werden in het verleden
door de gemeente nooit echt als een
een gesprekspartner gezien. Maar
daar is verandering in gekomen. Na-
dat wij een jaar geleden een brand-
brief naar het college stuurden, zijn er
diverse gesprekken geweest om te ko-
men tot ccn samenwerkingsov.crcen-
komst tussen beide partijen. In 1996
wordt dit convenant verder uitge-
werki en het is de bedoeling dat de sa-
menwerkingsovereenkomst vanaf l
januari 1997 van kracht gaat. Wc wor-
den door de gemeente nu als ccn vol-
waardige gesprekspartner gezien', al-
dus Lucassen.
Eén van de grootste zorgenkindjes
van Kranenburgs Belang was het ont-
breken van een cultureel centrum in

het kerkdorp. Maar daar kwam op l
juli van dit jaar verandering in toen
Harry en Arthur Derks het voormali-
ge Steakhouse aan de Ruurloscwcg
overnamen en omdoopten tot Gastcrij
Schoenaker. Diverse verenigingen
keerden weer terug naar de 'oude
plek' zoals het Kranenburgse Karna-
val. Na enkele besprekingen met de
familie Derks heeft het comité Kra-
nenburgs Karnaval besloten op in fe-
brua r i weer het jaarlijkse feest bij
Gasterij Schoenaker te vieren. De
succesformule van vorig jaar zal zo-
veel mogelijk gehandhaafd worden
en de tent /al geplaatst worden op de
parkeerplaats van Schoenaker. Op
zaterdagavond 17 februari 1996 is er
weer een karnavalsbal met medewer-
king van de band Rcal Time. De ont-
hull ing van de prins en de adjudant
heeft dan ook plaats. Zondagmiddag
18 februari is er een optocht en een
programma voor de kinderen. Ook de
Vordcnsc dialcctband Kas Bcndjen
zal op deze dag weer van de part i j
zijn;

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 37 december Oudejaarsdag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens. Er is Jeugdkerk en geen
zondagsschool; 19.30 uur ds. H. Westerink,
Oudjaar.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 31 december ds. H,J. Mulder, Holten;
19.00 uur ds, H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 30 december 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Maandag 1 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 31 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring m.m.v. Cantemus Domino.

Weekend-Wacht-Pastores; 31 december-1 ja-
nuari Pasloor J. Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45
1456.

Hulsarts 30-3 / december en 1 januari dr. Haas,
Christinalaan18,te!.55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen öl een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tol deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingslijden: maandag tol en met vrijdag van
8,00 lot 12.30 uur en van 13,30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
lijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar.Tel.(0575)44 1351.

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

Tandarts 30-31 december-1 januari P. Scheep-
maker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zalerdag
en zondag 11.30-12.00 uur,

Brandweer06-11, b.g.g. lel. (0570) 63 43 40

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09,00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
geslolen; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, teleioon
(0573) 25 49 31 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem. fax (0573) 25 78 29.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
(0575)46 1400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

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

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

Maatschappelijk werk
Zutphenssweg 1 c, Vorden, lel. (0575} 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje december: Mevr. v,d. Berg. tel.
556875 b.g.g, tel. 551940; januari: Mevr.
Wolters, tel. 55 12 62 b.g.g. 55 66 75. Graag
bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575)
55 12 56.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur. woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13,30-20.30
uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden:
maandag l/m donderdag 10.00-12.30 uur. vrij-
dag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10,30-13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. l/m vrij. van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 1701,

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

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

VIERAKKER - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 december 19.30 uur ds. A. Walpol-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 december 17.00 uur Gebedsvie-
ring, volkszang,
Zondag 31 december 10,00 uur Eucharistievie-
ring, dames- en herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 december-1 ja-
nuari Pastoor J. Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45
1456.
Alarmnummer: 06-11
Ambufance 06-11, b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11. b.g.g. (0570)634340 -
Polilie dag en nachi bereikbaar, lel. (0575)
55 12 30.

Streekziekenhuis Hel Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Alspfaakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15,00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamaideting 10,30-11.30.
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uuren op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Oudejaarsloop
Opzondag31 december is er weerde
Oudejaarsloop van de VRTC de Acht-
kastclcnrijders. De te lopen afstanden
zijn 5, 10,5 en 21 kilometer. Het ver-
trek is vanaf het terrein van de V.V.
Vorden aan de Oude Zutphensewcg.

Flessenactie
De voetbalvereniging Vorden houdt
op zaterdag 6 januari haar vierde fics-
senactie. Ook dit jaar zullen de voet-
ballers het gehele dorp Vorden, Kra-
nenburg en Wichmond bezoeken. De
voetbalvereniging Vorden zal zor-
gdragen voor een goede en strakke or-
ganisalic zodat alle aangeboden lege
statiegeld en statielozc flessen kun-
nen worden opgehaald. De huis aan

huis actie zal worden aangekondigd
door middel van een gcluidswagen.
Naast de ophaalactie is op zaterdag-
ochtend ook de Gemeente werf aan de
Enkwcg opengesteld voor het inleve-
ren van flessen.

EHBO
De Vrijwillige Brandweer van Vorden
hield vorige weck een grote oefening
bij het gemeentehuis. Voor de plaatse-
lijke afdeling van de EHBO was dit
ccn mooie gelegenheid om de paraat-
heid van de leden te testen in een
rampsituatie. Zonder enige voorken-
nis werden er 25 leden gebeld op zich
naar het gemeentehuis te spoeden.
Binnen tien minuten waren 20 van de
25 leden paraat. Het bestuur van de
EHBO was zeer content met dit resul-
taat.



TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

A. BOSCH
Schuttestraat 11

wenst u allen

een voorspoedig

nieuwjaar

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

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Doeler van: GateHe • VKO - Union • Gianl -

Dorpsstraat 12 7251 BB VordenTel. (0575) 55 13 93

Voor:
Terrassen
Opritten
Toegangswegen dieplader, iriilers
Bedrijfsterreinen en knippers
Tuinen
Vijvers
Erfbeplantingen

Verhuur van o.a.: Verkoop van:
Laadschop, ü /erse
minigraver, materialen

BatsdijkS" 7261 SP
Tel. [0573) 45 25 60 Fax (0573) 45 11 84

wenst iedereen een Voorspoedig 1996.

Er zijn nog kalenders bij ons af te halen.

WILINK
INSTALLATIEBEDRIJF
VORDEN -.TELEFOON (0575) 55 16 56

SANITAIR
ELEKTRA
VERWARMING
DAKBEDEKKING
LOODGIETERSWËRK

en medewerkers

wenst clientèle en bekenden

een voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u een gezond en
kleurrijk 1996

schildersbedrjf-glas in bod atelier

Leo Westerhof: telefoon (0575) 55 12 08

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

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

wenst u allen een

voorspoedig nieuwjaar

Vordenseweg2l-23

7231PCWARNSVELD

Tel.(0575)553568

wenst u een prettige
jaarwisseling en
een gezond 1996.

Er lijn miljoenen redenen om UNICEF
kaarten en katlo's te hopen..,

.. miljoenen kindeien

Bei voor de nieuwe catalogus
070 - 333 9ÏOO

unicef

Een goed voornemen voor I99fi:

minder druk,

minder haast,

minder stress,

en vaker een goed boek
lezen!

BOEK EN KANTOOR

wenst, u:

het allerbeste voor 1996!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

VOERING-
STOFFEN

diverse foumituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

Drukkerij Weevers
Postkantoor Ruurlo
Boek- en kanloorhandel

Borcutoseweg 17 -Ruurlo
Telefoon (0573) -15 12 63

INTERNATIONAAL ERKEND

VB
/Gil

i sc a'oDï

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HIT H1U MA» DOOK VERKOOP ITABirorm niil
ONEIUMMf IS - WUUOVfLD . 1ïifFOO"IM-TS) EI 31 W

Drogisterij - Parfumerie -
Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
g 5 - "*>}lU [OU] - KW»» j««

VPG1-CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne Milieuzorg

NATIONAAL KAMPIOEN
g ï̂&m GRAF1QUIZ

Mevr. van Veldhuizen-

Onstenk

Begoniastraal 3 - 722J AL Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON O575 55101O - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

Jff N
*~j Fijne specialiteiten voor de oudejaarsavond l̂

saucijzenbroodjes, diverse paté's, leverworst,

gekookte worst, droge worst,

kruidenboter, diverse salades, filet americain

WEEKENDVQQRDEEL
500 gram

rundergehakt
+ 500 gram

speklapjes

samenf 10,-

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebraden kipfilet

100 gram ƒ 1 ,98

Provencaals gehakt

100 gram ƒ 1,18

Jan & Nel en kinderen

en medewerkers wensen u

een gelukkig 1996

Op 2 januari zijn wij
gesloten.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEO 18- VORDEN-TEL 551384

X WARME BAKKER j5s -̂T v

OPLAAT*^*
DORPSSTRAAT 11 - VORDEN - TEL. 551373

KELIRSLAGER
VLÜGMAN

KEURSLAGER
ZUTPHENSEWEC 16-VORDEN-551321

DORPSSTRAAT32 - VOKUEN - TEL, 551470

BURG. CALU':ESTRAAT22 - VOROKN - TEL. 551877

wenst u een
gezond én

smakelijk 1996

met

JONGE FLORIJN
tot 31 december 1995

voor een oudejaarsprijs

van 2105 voor 1995 Ct.

Burgemeester Galléestraat 12

7251 EB Vorden
Telefoon (0575) 55 13 91

GENIETEN BEGINT BIJ
WIJNHUIS VORDEN

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon (0575)55 1470

Met 160 vestigingen voor
uitzending, replacement,
detachering en werving &
selectie biedt Vedior ASB
meer mogelijkheden voor
werkgevers, werknemers
en mensen die op zoek
zijn naar werk.

Vedior
ASB

VACATURE
Magazijnmedewerkers gezocht.
Voor een groot bedrijf in Vorden zijn wij
op zoek naar magazijnmedewerkers.
Het betreft verschillende functies voor
vaak langere periode. Ben je goed ge-
motiveerd en tussen de 17 en 21 jaar
oud? Laat je dan z.s.m. inschrijven bij
onze vestiging in Zutphen en informeer
naar je mogelijkheden.

Vedior ASB, Nieuwstad 65, 7201 NL
Zutphen. Tel: (0575) 543033.

The flexible workforce

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSER1EBEDRIJF

UT l Albert Heijn
Met onze TOP 10

KNALLERS van 1995:

O Mager Rundertartaar
100 gram van l ,75 voor

Magere Hamlappen
kilo van 15,98 voor __ —

AH Zonnebloemolie
liter van 2,49 voor _

V Croky ChlpS d/V. smalcen
300 grom van 2,49 voor

AH Hlliswijnen alle smaken
liter van 5,75 voor

AH Chocolademelk volofhaifvo!
liter van 1,99 voor

Frans Stokbrood
400 gram van 2,27 voor

AH Patat Frites
kilo van 2,29 voor

Goudrei netten
l '/2 kilo van 2,99 voor

\£s PamperS diverse mafen
dubbelpak van 37,99 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Alle AH-medewerkers uit Hengelo
wensen U een gezellige ioorwisseling en
een gelukkig 1996.
AlberiHeijn, Molenhoek, Hengelo (G).

0,99

9,98

1,59

1,89

3,83

1,49

1,89

_1,69

_1,99

29,99



Langs deze weg wil ik ieder-
een bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen en kado's
welke ik ter gelegenheid van
m'n 40-jarig dienstverband
heb ontvangen. In het bijzon-
der bedank ik de fa. Barge-
man.

G. Winkels

Vorden, december 1995

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele
felicitaties, cadeaus en bloe-
men, die wij mochten ontvan-
gen op ons 50-jarig huwelijks-
feest

G. en B. Bargeman

Raadhuisstraat 21, Vorden

iontactjes
zijn uitsluitend bastemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer 11,-.
Vermelding brieven onder n r. of In-
lichtingen 12,50 extra.
Anonieme or dubieuze contactjes
warden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dtent te worden, wordt hiervoor
12.5ü administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
fes 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 plaat-
sing.

• TE KOOP: balen prima weide-
hooi. H. Bogchelman, Ruurlose-
weg 121, Vorden. Tel. (0575)
556725.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraal 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij:

Zutphenseweg - VORDEN

FEESTELIJKE
KAARTEN

voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN

voor diverse
gebeurtenissen

WEVODRUK

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PAfIFUMf RIF - ZONNËBANK

DREIUMME 45-WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/Boekhandel

Bofculosewegl?
RUURLO

Telefoon (0573) 45 12 63

HENGELO:
Drogslerii - ParfiJinerie - ScfwootieKtesalon

marlanne
FelixTakkenkamp

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

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizen-

Onstenk
Begoni astraat 3

7221 ALSteenderen
Telefoon 45 23 98

DRUKKERIJ
WEEVERS

U DORPSSCHOOL

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van

JAN NOORMAN

Wij' zullen zijn inzet, humor en liefde voor de kin-
deren missen.
We wensen Willy, Maarten en Roefke heel veel
sterkte.

Medezeggenschapsraad
Ouderraad
o.b.s. De Dorpsschool Vorden

Jil

DORPSSCHOOL

Diep geschokt en met ongeloof namen wij
kennis van het overlijden van onze collega,
meester

JAN NOORMAN

Jan was een fijne collega. We zullen hem mis-
sen.
Willy, Maarten en Roefke veel sterkte gewenst.

Het team van de o.b.s. De Dorpsschool Vorden

JSL

DORPSSCHOOL

Onze meester is er niet meer.

Meester JAN NOORMAN

*

Wij zullen hem niet vergeten.

Leerlingen van de o.b.s. De Dorpsschool
Vorden

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het plotselinge overlijden van

JAN NOORMAN
lefaar aan de openbare basisschool 'de Dorpsschool' te Vorden

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe om dit verlies te dragen.

Burgemeester en wethouders van Vorden

Donderdagmorgen vroeg werden wij opge-
schrikt door de mededeling, dat onze buurman

JAN NOORMAN

op de leeftijd van 47 jaar is overleden.

Een bijzonder mens ging heen.

Wij wensen Willy, Maarten en Roefke veel sterk-
te bij het verwerken van dit grote verlies.

Fam.Grievink
Fam. Kamphuis
Fam. Lebbink
Fam. Sanders

In mijn handpalm staal geschreven...

Heden overleed na een kortstondige ziekte mijn
fijne zorgzame man, onze lieve vader, schoon-
vader en opa

ANTHONIEMEENINK

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden : G.H. Meenink-Ügtenbarg
's-Heerenberg : Hanny Kreeftenberg-Meenink

Ben Kreeftenberg
Karina, Marleen

24 december 1995
G.H. Meenink-Ligtenbarg
Zutphenseweg 90, 7251 DR Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 28 december van 19.00-19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrij-
dag 29 december om 14.00 uur in de aula van
crematorium 'Slangenburg', De Nutselaer 4 te
Doetinchem.

Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd om de
familie te condoleren in het Dorpscentrum te
Vorden, waarna u deel kunt nemen aan de kof-
fietafel.

Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen,
wordt u hierbij alsnog uitgenodigd.

Tot onze grote droefenis, is heden overleden
onze zwager en oom

ANTONMEENINK

op de leeftijd van 73 jaar.

H.J. Ligtenbarg
J.W.E. Ligtenbarg-Langenkamp

J. Groot Jebbink
G.J. Groot Jebbink-Ligtenbarg

Vorden, 24 december 1995

APPELBEIGNETS

1,80
HEERLIJKE

OLIEBOLLEN
l I voor i j

ANANAS-
BEIGNETS

1,85
Wij en onze medewerkers

wensen u een voorspoedig
en gezond 1996 toe.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 16-VORDEN-TEL. 55 1384

T/m zaterdag 30 december a.s.

Op alle kerstartikelen en -kaarsen

- 50% KORTING -

Zaterdag ook alle planten

HALVE PRIJS -
Tevens wensen wij iedereen

een fleurig en gezond 1996 toe.

Let op!!
Wij zijn gesloten van 2 t/m 4 januari.

BLOEMENSPECIAALZAAK

GW*
l * "ldijksman

Zutphensewcg 5 Vorden Tel. (0575) 55 13 34

25JAAR FU-UK1C & GROEN

HET OUDEJAAR 1995 UIT
EN 1996 IN MET

VERSE OLIEBOLLEN

Appelbeignets
AppeSflappen
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 1996.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

SPELWEEKEND
BIJ CAFÉ UENK

VRIJDAG 29 DEC. van 19.00 tot 24.00 uur
ZATERDAG 30 DEC. van 12.00 tot 24.00 uur

METO.A.:

KURKBILJARTEN
BALEROSPEL
AQUARIUMSPEL

VELE PRIJZEN TE WINNEN W.O.:

STEREOTOREN METCD SPELER
HALVE VARKENS
VLEESSCHOTELS ENZ ENZ ENZ

U bent van harte welkom. Organisatie: B.V. KOT V

prettige
jaarwisseling

en een
bloemrijk

1996

Als schadeherstel ook
echt herstel moet zijn...

0*6

LID VAN DE

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
C A R R O S S E R I E B E D R I J F

v, Leussen autoschade
Z.E, weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575)44 1235

Gasterij Schoenaker
Café-Biljart-Cafetaria-Zaal

Ruurloseweg 64
7251 LV Kranenburg (Gid.)

Tel. (0575} 55 69 57

Oud op nieuw DE HELE AVOND GEOPEND

Van 23.30-00.30 uur

Happy Hour
00.00 uur VUURWERK MET KOUD BUFFET

OUDJAAR
31/12 vanaf 16.00 uur

POTBIUARTEN
Vrije inschrijving vanaf 16 jaar.

Team uit 5 pers. Inschrijfgeld f 5,- p.p.
Div. prachtige prijzen, georganiseerd door

B.V. Kranenburg.
Voor inschrijving: (0575) 56 64 44 (Harry)

Tot ziens.
Noteert u vast:

17/18 februari CARNAVAL
14/15/16juni KRANENBURGS

VOLKSFEEST.



Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uit; geloogd grenen ledikant met
2 nachtkastjes. Leverbaar in de maten 140,
160 en 180 breed.
140/200 van 1695,=

Auping Auronde
in vele kleuren en houttintei
Auronde 1000 160/200
met 2 hand verstel ba re Auping
dwars g es panne n spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

nui.795,-

Prijs achterelement ƒ 1.590,-

Ledikant Summertime
Uitgevoerd in structuurzwak met beuken poten.
Maat 140/200 cm.

nu 599
Ook leverbaar in 160/200 cm.
Bijpassend nachttafeltje ƒ 239,- per stuk

Senioren Comfort Slaapkamer
Uitgevoerd in wit laque rnet beuken. Deze ledikanten
zijn eenvoudig van elkaar te schuiven. Zowel in 160
als 180 cm. breed verkrijgbaar. 160/200
van 2765,= „ -^nu 2*495,*
Ook leverbaar in geheel
blank essen, 160/200
van 3495,-
nu ƒ 2995.-

OPRUIM

Stijlvolle slaapkamer JURA
Uitgevoerd in fraai alpine wit laque. Maat 160/200 cm

van 1495,- voor

Ook leverbaar in 180/200 cm

Wij bieden u een groot assortiment
senioren ledikanten, bijv. dit

Senioren ledikant
Uitvoerin^pgeiy'k in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

111*895,-
Stalen ledikant
met versterkte spiraal. Leverbaar in de kleuren wit, zwart en
rood. van 349,-

voor 199
Gezellige
half-
hoogslaper
In vrolijke kleuren,
Maat: 90/200 cm.

Ook leverbaar in geheel wit. nu595

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en
afgewerkt. Honderden mogelijkh
Bijvoorbeeld deze Hoekcombi

SHOWROOMKASTEN
*Schuifdeurkast met spiegel. Kleur zwart.
Maat: 253 cm breed, 220 cm hoog.

van 2895= nU 2395,"

*Schuifdeurkast, eiken structuur met spiegef-
deur 1 00 cm breed, 200 cm hoog.

van i36o,= __ nu 995,"
*$chuifdeurkast in de kleur alpine wit, met halo-
geen verlichting 200 cm breed, 245 cm hoog,

van 3095,=

Uitvoering mogelijk in: gelakt, geolied, onbehandeld en geloogd grenen

*Draaideurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 1 00 cm breed, 200 cm hoog,

van 2295.= _ nu J595?

*Vouwdeurkast, front: houtsoort elzen.
1 20 cm breed, 220 hoog
van- 1 1 95,= _ HU 095,"

*Schuifdeurkast in de kleur alpine wit.
200 cm breed, 220 hoog 0
van 1695,= HU 095,--

SHOWROOMSLAAPKAMERS
'"Zwevend" ledikant in de kleur roomwit met
2 nachttafels. Maat 180/200 cm
van 1995,= HU 1295,"

*$laapkamer rnet achterwand en twee
bijpassende nachtkastjes. Kleur zwart met
aubergine. Maat 'l 60/200 cm

van 3495.= _ nU 1795,"

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastje. Maat: 1 60/200 cm

van 1995,= HU

'Geloogd grenen slaapkamer met 2 nachtkastjes,
Maat: 1 80/200 cm

van 3350,= nu 1995,"
'Schitterende boxspringcombinatie. Bestaande uit
2 scharnierende boxsprings met hoofdbord,
voetborden en bijpassende sprei. Maat:
180x200 cm

van 5495,= ni

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40. ± 14 cm dik rne
aan één zyde wollen afdekfaag. 5 jaar garantie.

80/190
70/200
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
130/190
!40/200
160/200
180/200

van 259,=
van 289,=
van 299,=
van 299.^
van 319.=
van 339.=
van 369,=
van 389,=
van 419,=
van 479,=
van 559,=
van 639,=

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

229,
239-
239-249,
269,
289,
349-
399.
459.
539-

Perfekte flexibele
binnenveringsmatras
Tweezijdig afgedei-; mei een woflen afdeklaag.
Dikte ±18 cm

80/190
80/200
90/190
90/200

140/200

van
van
van
van
van

519,=
519,=
549,=
549,=
849,=

nu
nu
nu
nu
nu

399
429.
429,--
699."

• 'ïiatras is leverbaar in nog 10 andere maten.

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± IB cm. S jaar garantie

van 399,=
van 469,=
van 449,=
van 5 i 9h=
van 549,=
van 619.=
van 799.=
van 919 =

voor339>
voor 399,--
voor 379j--
voor 449,-

voor 539,
voor 699,
voor 799,

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

LEDIKANT N
I-PERSOOIMS
Ledikant niet 2 laden massief blank
gelakt met lattenbodem 90/200,
• , l ;9,= nu

Ledikant wn MOF. met strakke vormgeving,
witgefeU n sa "bodemen
laden, 90/201 i n 499.= w

Ledikant van MDF. zwart gelakt met verende
fatïentrodem nu -340 -.
van 499,=

2-PERSOONS
Eigentijds blank gelakt ledtkant. Ind,
iattenbodem, 140/200 van 549,= nu 399'*'

Wit ledikant 140x200van 599,= nu 399?'

Ruimtebesparende
bedden

* Vouwbed met lattenbodem en polyether-matras
maat 80/1 90
van 259.=

* Prachtig vouwbed met automatische uitzetbare
poten, inclusief matras. Maat 80/ 1 90 er
van 395,- __ nU

* Prachtig houten vouwbed.
vouwbed met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras. Maat 80/200

nu 599,-
* Onderschuif combinatie wit, stalen divanbed met
onderschuifbed en verstrektespiraal. Compleet met
2 schitterende polyester matrassen met aan één
zijde een wollen afdeklaaq. 5 jaar garantie.
8bxl90cmvan 1395,=

* Bedbank uitschuifbaar zowel als éénpersoons- als
2 persoonsbed geschikt, inclusief matras en 2
opbergladen, geheel compleet,
van 1.695,= ' nU 1349,"

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 28 december 1995

57e jaargang no. 40

AjQEMEENTEft ULLETINy ORDEN

UTelefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
Wil'i'lefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
WHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8M tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot / 7.00 uur.
^Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van i'3.30 tot20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
maandagmorgen van H.001oi 12.00
uuren volgens af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

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

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

$KERSTBOMENAKTIE OP WOENSDAG i o JANUARI
1996

Op woensdag l O januari 1996 kan de jeugd van de basisscholen vanaf 13.30 uur
kerstbomen inleveren op de volgende plaatsen:
- gemeente werf aan Het Hoge 65 te Vordcn;
- Evenementenplein/feestweide te Wichmond:
- tegenover het terrein van de voetbalvereniging Ratti in Kranenburg.
- Per ingeleverde boom krijg je twee kwartjes!!.

Aan ju l i ie ouders vragen we om op woensdag IO januari zoveel mogelijk kerst-
bomen aan de weg te zetten.

j,* NIEUWJAARSRECEPTIE
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HOUDEN OP DONDERDAG 4
JANUARI 1996DE NIEUWJAARSRECEPTIE

VANAF 20.00 TOT ONGEVEER 21.30 UUR BENT U VAN HARTE
WELKOM

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN•~
Ingekomenbouwaanvragen Gemeente Vordcn
Naam Bouwadres Datum

ontvangst
Woningstichting Nieuwstad 32 14-12-95
Thuis Best Vorden

Omschrijving

vergroten van een
woongebouw

ERGÜNNINGEN

Op 19 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
- dehecrE.R.M. Wesselink voor het

veranderen en vergroten van een

stallmgsraimte op het perceel
Veldwijkerweg l in Vorden.
de heer L.B.M. Wcstcrhot' voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel P. van Vollcnhovcnlaan 8
in Vorden.
stichting de Wildcnborch voor hel
vellen van l eik op het perceel de
Wildcnborch in Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden 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 bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sector
grondgebied, navragen.

PKV
De uitslagenlijst van de jubileums-
how van de Pluimvee- en Konijnen-
vereniging Vordcn die vorige weck in
Weekblad Contact stond, was niet
volledig. De volgende uitslagen ont-
braken: Hoofdereprijs Sicrduivcn: W.
Socleman met een Silezische kropper
Ie F. Grote hoeders: Wyandottc J.

Rouwenhorst I xF 2xZG IxG. Sier-
duiven: Silezische kropper W. Soete-
man l xF4xZG 3xG. Kring: H. Riet-
man lx ZG 2xG. Raspelsdicrcn :
Vlaamse reus E.J. Huurnink l xF I xG.
Nicuwzcclandcr wit H. Verstcgc IxF
3xZG. Nicuwzcclandcr rood; G. Lcn-
s c l i n k 3xZG IxG. Idem H. Rietman
IxZG 2xG. Hollander H.J. Rictman
l xZG.

tel

Bi'j ons
in d'n Achterhook
"k Brenge de motorzage effen weer naocle Mccrdink's'. Tj gaot maor,
dan loop ' jmienok ncetveurde vuute.'
Riek van Toon van de SpUsmocs was druk an ut braon en bakken veur de
drie /.ondage. Dan was zee maor ut liefste allene, dan ha'j de ruumtc.
Toon had dizzc zaotcrdag un olden appelboom opcruumd, den laan toch
neet meer. Ut holt wol één van zien jongcs nog wel hemmen, den had un
holtkachel in de kamer staon. Toon had den boom netjes an bollen
czaagd, klcuvcn mos zien zönnc zelf maor doen. Daor waogen e zien
rugge neet meer an. De holtloozc bi'j de Mcerdink's was nog los. Toon
zetten de zage op de plaatse waor hce um ok wegehaald haddc. Too stapn
cbijMecrdinkdc kokken in.
'Goeicnmeddag, 'k heb ow de zagc weer in de holtlooze eleg, bedankt
veur ut lenen. I'j woln nog un taarle bakken?' Truus, Willems vrouw,
was an ut beslag maakn. ' WTj woln nog un paar koeken bakken, daor is
ut beslag veur. DA n kow metenc zien of ut koekiezer ut dut. 'k Gleuve
da'k ut beslag zowied nebbe.' 'Oh, he'j now unni'j koekiezer?'
'Now ni'j, den hc 'w laats op de veiling veur de kerke ekoch. Den was
nog wel schappeluk in pries, maor t' 15,-.' Truus had al wet langer zo'n
elcctrisch koekiezer wiln hemmen, maor ummc daor goed honderd gul-
den veur uut te geven, dat von zee het ricve genog. Zee draaien un kwart-
jen wel twee keer ummc veur zee um uutgaf.
Van die veiling had zee trouwens toch al pion in de bock ckrcgcn. Willem
had un old schildcri'je, dat e al *s van de coopcratiezolder had mctc-
brach, ïndcrlicd veur die veiling van de kerkeegeven. Ut schilden'je l u J
neet zovölFc veurcstcld, zee wol um neet in de kamer hemmen, Laot dal-
zelfde schildcri ' je now zcuvcnhonderdvieftug gulden opbrengen op de
veil ing. Dat schcn alleen de liestc al wccrd te wean. Daorhud Truus nog
wel effen wakker van elcagcn. Dat zee dat koekiczer veur viefticn gul-
den op de kop had etikt maakn nog weer un betjen goed.
'Lao'w ut iezer maor us warm laotn wodn.' Truus stok de stekker in ut
stopcontact en-pets! Ut lediging uut en de luu van de 'vijf-uurshow'op
de til lcvisic Icetn ut ok metenc afwctn. Willem, die onderhand ok in de
kokken was ckommcn, mos t'r maor un andere stoppc indraaien.
'Meschien is ut stopcontact neet goed, den hc'w lange tied neet ge-
bruukt. ' Truus leep met ut iczer nao 'n andere hoek van de kokken en
prebecrn um weer, maor, pets, alles weigeren weer dienst. Toon en Wil-
lem heb ut iczcr van alle kanten bcvuuld en bekekkcn maor cur kennis
reiken neet z.o wied dat zee konncn vinden wat t'r anmankecrn.
' 'k Hale ut koekiezer van Riek wel effen, dan kó'j ut beslag tcminstc nog
gebruukn.'
Zo hef Truus toch nog koeken kónnen bakken al kreeg ze nog wel picn in
de hoek van cur eigen iczcr, Ko"j zien waor naobcrhulpe nog goed vern-
is, bi'j ons in d'n Achterhook.

//. Lecstman
Nog volle heil en zegen in ut ni'jejaor.

Plattelandsvrouwen
Op woensdag 20 december hielden de
Plattelandsvrouwen hun kerstviering
in zaal d^ücrberg. Na het wclkoms-
woord v^Ppresidcnte De Jonge werd
samen het "Nuzi j t wellckomc' gezon-
gen. De dames R. Pelgrum-Riclman
en A. Sloetjcs-Mcnkveld lazen enkele
gedichten en het Lucas Evangelie
voor. Het zangkoor van de Platte-
landsvrouwen uit Warnsveld bracht
tussendoor diverse kerstliederen ten
gehore. Het kerstverhaal 'Jacob de
Bijter, de kameel van koning Baltha-
zar' werd door mevrouw G. Krick-Ja-
cobsc voorgelezen. De kerstviering
werd afgesloten met het zingen van
'ErezijGod'.

GENDA
JANUARI:
Jeu de boulcbaan bij de Wchme
dagelijks geopend. Info bij de
receptie. Iedere dag S WOV open tafel
bijdcWehmc.

2 Soos Kranenburg, Nieuwjaars-
wensen, Gasterij Schoenaker

3 ANBOKlootschictcn,'tOldc
Lettink

4 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 Nicuwjaarsvisitc 'Vrouwene l u b

Medler'
9 Plattelandsvrouwen

Nicuwjaarskofficmorgen
10 Nieuwjaarsreceptie 'Old Vorden'
10 Welfare handwerken, Wehme
10 ANBO Klootschieten ' ' t Oldc

Lettink'
!0 11VG Wichmond.

Nicuwjaarsvisitc
1 1 PCOBNieuwjaarsvisite
12 Feestelijke Nieuwjaars-

bijeenkomst ANBO in 't
Stampcrtje

16 Soosmiddag KranenburgGastcrij
Schoenaker

16 NCVB'Vrouwen zien toekomst'
16 Plattelandsvrouwen, Excursie

n aar D i ere n
17 ANBO Klootschieten,'tOIdc

Lettink
18 PCOB Open Doors
18 BejaardenkringDorpscentrum
l H H VG Wichmond Jaarvergadering
22 Vrouwendub Medler
24 ANBOKlootschieten'tOkle

Lettink
24 H VG Wichmond Jaarvergadering
24 Welfare handwerken Wehme
30 Soos Kranenburg Jaarvergadering,

Gasterij Schoenaker
31 ANBOKlootschictcn'tOIde
- Lettink

Squash Centrum Vorden kampioen

Het eerste team van Squash Centrum Vordcn is vorige week donderdag als eerste geëindigd in de competitie en promo-
veert naar de Derde Divisie. De uitsla ff van de laatste thuiswedstrijd tegen de nummer mrr uit Rolendaai \\<as niet meer
van belang aangezien Vorden reeds vier punten voorsprong op hen had. En dat was maar goed ook want de laatste
wedstrijd werd door de gasten uit Rozendaa! gewonnen waardoor te op de ranglijst nog akelig dichtbij hvanien. Ver na
twaalf uur 's avonds werd - onlangs de verloren wedstrijd - de chüinpagnejles geopend en ging hel eerste team met de
gasten uit Rozendaal op de foto. Het eerste team bestaat uit Mike Bronsveld, Peter Wijnen, Hans Boeiaars, Paul Turken.
Marco Heijgcmer en WinfriedHorsthuis,

Betaling abonnementsgeld
vanaf mandag 18 december 1995
tot 12 januari 1996
Bij Wccvcrs kunt t'jUlc kanten op

om te betalen:ErzijnSmogeiijkhd

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Wccvers
vóór 14januari 1995

2. Betalen per bank of giro
vóór 14januari 1995

Betaalt U na 12 januari, dan komen er in heide bovengenoemde mogelijkheden f 5,- administratie- en
i ncas. sokosicn~ b ij.

3. Machtigen.
Wilt U drukkeri j Weevers machtigen, dan kunt U overgaan tot hel u i t s c h r i j v e n van bijgaande machtiging
orn hel abonnementsgeld af te schrijven van uw bank- of girorekening. Machtigingen die vorig jaar zijn
verleend, behoeven niet opnieuw verst rek l te worden.

Het abonnementsgeld voor i 996 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f38-mklusief6%BTW
als u vóór 12 januari 1996 betaalt.

Betaalt u na 12 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,—administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS F 5,-
als u vóór 12 januari betaalt!
Bank: Rabobank ur. 36.64.02.374: ABN-AMRQ nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. l ,20.58.67
t.n.v. Drukkerij Wee vers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag Sim vrijdag
8.00-J 2.30 uuren 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 72S1 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Drukkerij Wccvers om het abonnementsgeld voor Contact jaarlijks af

te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening me) het nummer:

Woonplaats: ,—, , — —-

Handtekening: _ ,

Deze machtiging terugzenden of be7.on.rcn voor l januari '% bij Drukkeri j Wcevcrs, postbus '22,
7250 AA Vordcn, Nieuwstad 30, 7251 AH Vordcn. Machtigingen welke vorig jaar zijn v
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.



DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd- Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. ?Graag tot ziens bij Holtslag, Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

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

SlAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

Nu eigen import

wandtegels
Groot formaat. Zeer scherp geprijsd.

Vloertegels
Slijtgroep

5
Alles topklasse

Wij wensen u een prettige jaarwisseling en
staan in 1996 weer geheel tot uw dienst.

OPENINGSTIJDEN:
di, t/m do. van 9.00-17,30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

lePlezanlerie

een ideale plek om
ongedwongen te eten,
te praten en plezier te
maken.

De combinatie met
spelen, een tandem-
puzzeltochtofkloot-
schieten maakt van
eïk feest een geslaaj
feest

Reservering vana
20 personen.

Husselen in
ze plezanterie

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel.(0575)461293

P A R T Y H 6 S T A U R A N T

, r? DE SMID

IN

SUIKERBOL

WGvandeHulst
WENSKAARTEN

een complete serie met
originele tekeningen

*> " DE VONK
evangelische boekhandel
Warnsveldseweg 98
7204 BG Zulphen
telefoon 0575-514569

tontactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
Heul Ie ren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer l 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen (2,50 extra.
Anonieme ot dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contact-
les worden bij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst! de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij loutrevu plaat-
sing.

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Veiswijk. Nieuw!!!
Gevorderden 2. Nieuw!!!
Basisopleiding Jachthon-
den. Start 13 januari 1996, In-
lichtingen: Ap Peters, tel.
(0314) G4143G; Lucia Mullink,
tel.(0314)622361.
• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Veiswijk start met
de nieuwe gedrags- en ge-
hoorzaamheidscursussen
op maandag 13 januari 1996.
Inlichtingen en opgave: Ap Pe-
ters, tel. (0314) 641436; Lucia
Mullink, tel. {0314)622361.

v

•

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te notaren
en uw verbruik {hoe lager, hos
iBler) to vergelijken met uw streef-
•erbruilc. Hou 't bij op de GAMOG-

meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
11 dec. t/m zondag 17 d»e. 1995.

Bijeen
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m1

2000 m3

2200 m3

J400 m3

2600 m3

2BOO m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

600D m3

hoorteen en een
streafvar- totaal
bfUÏk voor sfreefver-
de afgelo- öruik sinds
pen week
van:

35 m3

13 m3

29-10-'95
van;

52 m1

61 m3

70 m3

78 m3

97 m3

96 m'
104 m3

113 m3

122 m3

130 m3

143 m3

156 m3

169 m3

ie3m3

196 m3

217 m3

239 m3

261 m3

231 m'
277 m3

323 m3

370 m3

416 m3

461 m3

508 m3

554 rn3

601 m3-
648 m1

691 m3

761 m3

831 m3

899 m3

970 m3

1039 ms

1152 mj

1271 m3

1386 m3

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

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
OOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : OË«3 • 512 212

ZEVENAAH : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575-5*24 24

START 27 DECEMBER 1995

N
SCHOEIMIV10DE

VORDEN

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
Tel.:(0575)553006

BEATRIXPLEIN6
7031 AJ WEHL
Tel.; (0314) 68 1378

FOLDERS

KAARTEN

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorder

Telefoon (0575) 55 10 10

Er rijn miljoenen redenen om UNICEf

kaarten en kado's te kopen...

„.miljoenen hinderen

Sel voor da nieuwe catalogus

070 - 333 9JOO

unicef

Vanaf donderdag 28 december

OPRUIMING

the
Zutphenseweg 8, Vorden - Markt 21, Zelhem

Wij wensen iedereen

een voorspoedig 1996

SAAIE FILM OP TV?
OLDENHAVE ZORGT VOOR

DE NODIGE SPANNING
Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de meest
onverwachte momenten, Dan is het belangrijk om het pro-
bleem zo snel mogelijk op te lossen. Eén telefoontje naar
Installatiebedrijf Oldenhave. en wij brengen weer licht in de

duisternis, Dag en nacht!

Maar ook voor complete electrische instal-
laties en zelfs computer gestuurde installa-

ties heeft Oldenhave voldoende kennis en
vakmensen in huis,

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. (0575) 51 83 83

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMQND TEL. (0575) 44 17 55

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

mode voor
het héle gezin

Eïïmtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVBNAAR - 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)

est

PIN



korting
' '60%
"De teué&te *ttt

KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE VAN • ARA • FRANKENWALDER • SEDA • RÖBERTO SARTO •
WEBER • BIANCA • CHOICE • SANDY DRESS • SCARLATTI • PUNTO VERDE • PUBLIC • SANDWICH
• DUTCH • ANOTHER WOMAN • RÖSNER • SAMOON • TAIFUN • TENDERGRASS • HERENMODE
• MELKA • BUSH • V.I.P. • GROSS • RÖBERTO SARTO • STATE OF ART • PASSION • LEDUB •
PIERRE MONEE • COTTONFIELD • 4 Vou • CIOPPA • LOVE • KINDERMODE • BARBAHA FARBER •
POINTER * CAKEWALK • LA PAGAYO • LEE •' LOCKER • SALTY DOG • JEANS MODE • BIG JOHN •
LEE • DITO DITO • LA PAGAYO • SALTY DOG • STREET ONE • MET FANTASTISCH VOORDEEL!

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

Alle medewerkers van Holtslag Bouwmaterialen, Ruurlo wensen u

een voorspoedig 1996
Van links naar rechts: Gerrit Bouwmeester, Jan Holtslag, Han van Braak,

Andries Holtslag, Dinant Bats, Herman Berendsen, Casper Holtslag,
Joke Kamperman, Henk Melchers, Jannie Bergsma, Hans van der Maas

Vanaf Kerst tot en met donderdag 4 januari
C|GSIOl€?ll in verband met inventarisatie

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

SUG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend maandag t/m vrijdag 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag 9.00-13.00 uur

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DE REGT, BLOEMENDAAL &WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
GEZOND 1996 toe.

29 december is ons kantoor vanaf 12.00 uur gesloten

Ruurioseweg 21 7251 LA Vorden Tel. 0575-551485 / Telefax 0575-551689

AKVA-SOFT WATERBEDDEN TOT
50% BESPARING OP ENERGIE KOSTEN

Comfortabele fauteuils
Bekleed mei slof in diverse dessins

in elk
interieur.

Vanaf 950.-
Een goede slaap is de basis van
een gezond leven. Kies daarom
voor een Akva-Soft waterbed, u
slaapt dieper en beter ontspannen.

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots aan de strengste

kwaliteitsnonnen.
• goede garantie
• a l t i j d goed op temperatuur
• probleemloos te reinigen
• ook toepasbaar in uw eigen ledikant!
Kom naar Helmink en ervaar zelf bet
ligcomfort van een waterbed,

BANKSTEL t *> A T
In diverse stoffen 2+5 zits. l i» ̂ v %
Kerslshowprijs ^B W ̂  & W
WANDMEUBEL
Mei zeer apart vitiïncdcel. leverbaar in diverse
eiken kleuren. » — -^ _
Geheel massief eiken %^LQ% i
Kerstshowprijs J TT^ m •

Oviiiil mei kide, 135x85 cm
Kerstshowprijs IOSO.

Zulphensewcg 24 Tel. 0575 - 551514
WAAKT HET MOOIER BU U THUIS

|.W. Hagemanstraat 5 TeT 0545 - 474190 | a

Hotel Café Restaurant
"Meilink" B archem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

1 JANUAR11996
VANAF 16.00 UUR

" PER PERSOON
ONBEPERKT

INCL. WANDELING
Beslist reserveren.

Wij wensen u allen voor
1996

"Veel heil en zegen"

Fam. G.W. Schuerinken
medewerkers

Koningsweg 4
7255 KR Hengelo G.
Tel.(0575)463447



BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundiga aanleg, maar
wij denken ook met u
mes over hel design.
Mei een super modern
co mp uierprogramma
ontwerpen wij samen
mei u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste momenl
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

ƒ. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraal 58 7251 EC Voröen.
Tel. (0575) 55 Z6 37

BEN VERMEULEN
*Erkend installateur voor

elektra - gas -sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN -k

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

Café-restaurant-zaal

Icïterherg
Dorpsstraat 10 - Vorden

Oudej aarsmiddag
met

Potbiljarten
Darten

Verloting
Black Jack

Diverse mooie prijzen.

Komt alten, want vol = vol.

AAN VANG 13.30 UUR

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 10 12

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle nierken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc..

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
* (0575) 5228 16

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

DARTCO

PROFESSIONALS IN DARTS

WEDSTRIJD DARTS
+ toebehoren -merkHorrows"

Natuurlijk bij;

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETEhS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL (0575} 55 35 66

DE GEHELE MAAND JANUARI
10% KORTING OF

bij aankoop van tapijt en gordijnen,
dit m.u.v. afgeprijsde artikelen

Ladenkastje 87 cm. hoog, t.w.v. ƒ336,- Videokast 69 cm. hoog, t.w.v. ƒ 400.-

3-delig keukenzitje, t.w.v. ƒ 826,* Spekkast 140 cm. hoog, t.w.v. / 780,-

Complete eethoek (tafel + 4 stoeien) keuze uit diverse
modellen, alles in massief grenen - loogkleur!!!

Bij aankoop vanaf ƒ 700,- krijgt u al een mand, hoog
65 cm., in wit of loogkleur KADO.

Dit is slechts een greep uit de diverse kado-artikelen bij:

PANNEVOGEL RUURLO
VLOER- EN RAAMDECORATIE

Barchemseweg 40 - Tel. (0573] 45 31 93

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen

f70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Kunstgebitten re pa rat i e

DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden

Telefoon 55 22 19

Groot Roessink
Vordenseweg 84
7255 LE Hengelo

Tel. (0575) 46 1629

wenst iedereen

een gelukkig

1996.
"'t Bloemenstalletje"

Folkloristische dansgroep

De
Knupduukskes

wenst allen

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Kaptein's

Oliehandel b.v.
Haaksbergen

wenst al haar clientèle een

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrjf-gtas in lood atelier

DIMWil M
.V

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Kom alvast van uw vakantie genieten.
Reisinformatie-avond i.s.m. Arke-Reizen:

Woensdag 3 januari 1996

Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.)

Aanvang: 20.00 uur.

Onderwerpen op deze avond zijn f lOOQa en vvllDJl.
Door middel van grootbeeld video en informatiestands krijgt u alle informatie

over deze reisdoelen in het Caraïbisch gebied.

Ook voor alle andere vakantiebestemmingen kunt u bij onze kantoren terecht

voor informatie en boeking.

Toegangskaarten zijn, zolang de voorraad strekt, gratis af te halen bij één van onze

kantoren.

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

GELDIG van WOENSDAG 27DECEMBER t/m ZATERDAG 30 DECEMBER '95

ONZE VLEESTOPPERS:

FONDUE- OF GOURMETSCHOTEL 1000 gram van 19,90 voor 15,90
SCHENKEL MET BEEN 1000 gram van 14,90 voor 11,90
FILET AMERICAN 100 gram van 2,19 voor 1,69

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDEUNG:

GOUDREINETTEN zak 11/2 kilo van 1,98 voor 1,49
CHAMPIGNONS bakje a 250 gram van 1,98 voor 1,49

VOOR UW ONTBIJT;

BOERENWITSOO gram gesneden van 1,99 voor 1,49
LUXE VERWENBROODJES zak a 10 stuks voor 2,99

satf^m*^ SNIJVERSE VERGEER KAAS
JONGOFJONGBELEGEN
1000 gram van 11,98 voor ; 9,98

SNIJVERSE COBURGER HAM
100 gram van 3,49 voor 2,79

SNIJVERSE ELSAZZER CERVELAAT
100 gram van 1,89 voor 1,39

DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL:

SMITH SUPERCHIPS
d/V. smaken zak a 200 gram met 50% extra van 2,99 voor 1,99

ZACHTE WAFELS
mefpoedersuiJferpakaGstuksvan 1,79 voor 1,49

ABRIKOZEN- OF APPELFLAPPEN
pak a 6 stuks van 1,89 voor 1,39

EDAH GARD KORTING 26% EDAH BOUCHES DU RHÖNE
ftes 1 liter van 5,95 voor 4,96

UIT DE DIEPVRIES:
MONA BITTERBALLEN zak 1000 gram van 3,99 voor 2,99

MORA MINIMIX
doos è 36 stuks van 8,49 voor 7,49

ABEE RUNDVLEESSALADE
bak 1000 gram van 4,39 voor 3,89

D.E. GRAND CAFÉ CAPPUCINO
pak a 6 stuks van 3,49 voor 2,99

DENK A.U.B. AAN INLEVERING VAN DE OUDE ZEGELS OP DE VOLLE
SPAARKAART. DEZE ZIJN IN 1996 NIET MEER GELDIG.

NAMENS DE FAMILIE G. BOTTERMAN, GA. BOTTERMAN EN
HUN MEDEWERKERS WENSEN WU U EEN FIJNE JAARWISSELING EN
EEN GEZOND 1996 TOE.

Bij Edah doen weer

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

Edah SerVicelijn *
van maandag t/m vrijdag van
l D tot 12 en van 2 tot 4 uur

06-0506 kunt u grato beten mei onze
«rvKC-afdeling Dsarkuniu
ook terecht voor het adrei

van de Edah bi| u in de buurt.

'Ik ga
voor

Edah!'
Edah G. BOTTERMAN B.V,

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



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 28 december 1995

57e jaargang no. 40

Weekblad Contact kijkt terug op eerste zes maanden 1995:

Bevrijdingsfeest hoogtepunt van eerste halfjaar
Ingezonden mededeling

Kuilen verantwuardiag van de redactie

Het einde van 1995 nadert en dat
betekent dat het tijd wordt om eens
terug te blikken op het afgelopen
jaar. Weekblad Contact doet dit in
twee delen. Deze week gaat Contact
in vogelvlucht door het eerste half
jaar van 1995. Hoogtepunt van
deze zes maanden was de viering
van de 50-jarige bevrijding van
Vorden. f n het kader hiervan
bracht Commissaris Jan Terlouw
van de provincie Gelderland op l
april een bezoek aan Vorden. Sa-
men met burgemeester Kamerling
legde hij een krans op het Verzets-
plein. De herdenkingsdag werd af-
gesloten met de revue 'Kom us an'.
Hiervoor was zoveel belangstelling
dat er in totaal vier voorstellingen
werden gegeven. De festiviteiten
rondom de 50-jarige bevrijding van
Vorden werden op vrijdag 5 mei
met een groot feest afgesloten. Een
jaaroverzicht.

Januari
Jonkheer mr. C.M.O. van Nispcn tot
Sévcnaer overleed vrijdag 6 januari
op 99-jarige leeftijd op Huis Suideras
te Vierakkcr. De heer Van Nispen was
de oudste inwoner van Vorden.
Op vrijdag 13 januari presenteerde de
Vordense band Almost Sober de cas-
sette LStil l Drunk' in café De Herberg.
De Rabobank had in januari ook iets
te vieren. Het plaatselijke kantoor
tractccrdc alle klanten op beschuit
met muisjes in verband met het nieu-
we logo van de bank.
Na dertig jaar nam bakker Toon Schu-
rink afscheid van de Vordense vrijwil-
lige brandweer. Dit gebeurde tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de brand-
weer waar burgemeester E.J.C. Ka-
mer! ing de heer Schurink een oorkon-
de met onderscheiding overhandigde.
Op woensdag 25 januari werd kwali-
taria De Buurman aan de Dorpsstraat
officieel geopend. Vele mensen kwa-
men die dag een kijkje nemen in de
cafetaria die gerund wordt door Patri-
cia ten Barge, de dochter van Hannic
Hendrikscn van café-restaurant De
Herberg.

Februari
De maand februari stond in het teken
van de hoge waterstand. In café-res-
taurant 't Pantoffeltje werd een spon-
tane inzamelingsactie gehouden voor
de gedupeerden van de watersnood in
ons land. De actie leverde 98.885 gul-
den op. De bezoekers van 't Pantof-
feltje kregen een avondvullend mu-
ziekprogramma voorgeschoteld, ter-
wijl diverse vrijwilligers een collecte
in het dorp hielden. Een weck later
gaf de formatie Reflex in zaal de Her-
berg ccn 'watersnoodconcert'. De ge-
meente Vorden was zelf ook bijna
weer het slachtoffer van hoog water.
Het gebied achter de IJsseldijk bij
Vierakkcr en Wichmond ontkwam op
het nippertje aan ccn overstroming.
'Ik hoop dat er veel duiven in en uit
zullen vliegen'. Met deze woorden
opende wethouder M. Aartsen op za-

terdag 25 februari het nieuwe clublo-
kaal van de Postduivenvercniging
Vorden. Deze is gelegen aan de Hen-
geloscweg - het oude PGEM-gebouw
- en door de leden van de club zelf op-
geknapt.
In het laatste weekend van februari
werd in Vorden en Kranenburg weer
volop karnaval gevierd. Met name het
feest in Kranenburg trok vee! bezoe-
kers. Karnavalsvereniging de Deur-
drcajcrs in Vorden hield voor het eerst
weer een optocht.

Maart
In maart ging de geld inzamelingsac-
tie 'Samen sterk voor de Dorpskerk'
van start met een huis-aan-huis col-
lecte. De geld wervingscommissie
heeft als streven om in anderhalfjaar
500.000 gulden bij elkaar te brengen
voor de restauratie van het dak van de
Dorpskerk.
Jaap en Gerdien Hessclink openden
op vrijdag l O maart hun nieuwe sport-
centrum aan de Overweg. Het pand
van Indoor Sport Vorden heefteen op-
pervlakte van 1500 vierkante meter
en is één van de grootste sportscholen
van deze regio.
Muziekvereniging Sursum Corda
vierde dit jaar haar 65-jarig bestaan.
Op 24 en 25 maart werd er een voor-
jaarsconcert gehouden in het Dorps-

centrum. '^fens werd in maart gestart
met de ventoop van de loten voor de
Supcrlotcrij. De opbrengst van de lo-
terij is bestemd voor de vervanging
van oude en versleten instrumenten.
Alle lOOf^tcn werden - voordat de
Loterij in^|tembcr van start ging -
verkocht.

April
Op zaterdag l april bracht Commissa-
ris Jan Terlouw van de provincie Gel-
derland ccn bezoek aan Vorden. Sa-
men met burgemeester Kamerling
legde hij in het kader van de 50-jarige
bevrijding van Vorden een krans op
het Verzetsplein. De herdenk i ngsdag
werd afgesloten met de revue 'Kom
us an'. De belangstelling voor deze
revue was zo overweldigend dat er na
drie voorstellingen van 'Kom us an'
nog een extra uitvoering moest ko-
men,
Het Paasvuur in Kranenburg trok
ruim vierhonderd bezoekers. Het Cul-
tureel Collectief Kranenburg was bij-
zonder tevreden over de opkomst.
'De feesttent zat propvol', aldus se-
cretaris Annemarie Wolbcrt.
De gemeente Vorden koos in de ge-
meenteraadsvergadering van april
voor het opheffen van het Gewest
Midden IJssel. Daarmee gaf de raad
groen licht voor de vorming van de

Regio Stedendriehoek. De^h'D was
de enige fractie die tegenstemde.
Deze fractie is van mening dat aan-
slui t ing moet worden gezocht bij ge-
meenten in de Regio Achterhoek.
In de raadszaal van het gcrujtntchuis
kreeg de heer H. GrcfhorstJ^oudcn
crcmedaille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau opgespeld. Gref-
horst was 33 jaar werkzaam bij de Ne-
derlandse Spoorwegen.

Mei
Na de viering van Koninginnedag op
zaterdag 29 april, stond Vorden op 5
mei wederom op z'n kop. Nadat het
vrcdcsvuur uit Wageningen was op-
gehaald, werd het bevrijdingfeest
groots gevierd. Naast een optreden
van de Sursum Corda Liberation-
band, Bevrijdingspop en ccn folklorc-
optocht van de Knupduukskes hield
de geldwcrvingscommissic 'Samen
sterk voor de Dorpskerk1 een spon-
sorloop die 10.000 gulden opbracht.
Ook hel vervolg van het bungy jum-
pen - dal op Koninginnedag halver-
wege werd afgelast vanwege techni-
sche problemen - trok op 5 mei veel
publiek.
Drukkerij Weevers vierde op 19 mei
haar 30-jarig bestaan. Op deze dag
werd ook afscheid genomen van be-
drijfsleider M.G. Mulder. Verder

haalde drukkerij Weevers in 1995 het
certificaat ISO 9002 en het mil ieu-
certificaat ingesteld door de St icht ing
Interne MilicuZorg.
Aan het einde van de maand mei werd
Fcycnoord winnaar van het laatste
Sorbo Jeugdtoernooi voor C-teams.
In de finale werd met 1-0 gewonnen
van Anderlccht.

Juni
Op l juni hield de Koninklijke Lucht-
m au h t kapel een optreden in sporthal
'i Jcbbink ter gelegenheid van het 65-
jarig bestaan van Sursum Corda. Ver-
der had Weekblad Contact in juni een
interview met burgemeester A. van
Beeck Calkocn van Hengelo. Onder-
werp van gesprek was de gemeentelij-
ke herindeling. De burgemeester van
Hengelo Hel hierin weten dat er tussen
Vorden en Hengelo nooit fusicbespre-
kingen waren geweest. 'Maar burge-
meester Kamering is van harte wel-
kom om eens te komen praten', lid hij
weten. Inmiddels heeft de gemeente
Varden een gesprek gevoerd met hel
college van B en W van Hengelo. In
februari 1996 komt de gemeente Vor-
den met een notitie die gebaseerd is
op oriënterende gesprekken die zijn
gevoerd niet de gemeenten Hengelo,
Lochem, Steendcrcn en Ruurlo.
Op Tweede Pinksterdag werd er op
het terrein van voetbalvereniging
Vorden een sportdag gehouden in hel
kader van de actie 'Samen sterk voor
de Dorpskerk'. Naast diverse voetbal-
wedstrijden die' op het programma
stonden, konden de bezoekers heli-
coptcrv l Lichten boven Vorden maken.
Hier werd veel gebruik van gemaakt.

Op /atcrdag 10 j u n i vierde zwembad
In de Dcnnnen haar 60-jarig bestaan.
Burgemeester Kamerling had op ile/e
dag een verrassing in petto voor be-
stuursl id Harry Mombarg van het
zwembad. Tijdens de feestdag reikte
hij de erepenning van de gemeente
Vorden uit aan de zwembadbestuur-
der. Dit is een onderscheiding die zel-
den wordt uitgereikt. Verder kreeg het
zwembad een klok en diverse spcelat-
tributen voor het kinderbad aangebo-
den.

Schoenmakerij Visser vierde in 1995
haar gouden jubileum. In een inter-
view in Weekblad Contact vertelden
Arno en Els Visser dat het de afgelo-
pen 50 jaar niet altijd even gemakke-
lijk is geweest om de eindjes aan el-
kaar te knopen. 'De schoenmakerij is
beslist geen vetpot. Maar wat moeten
wc anders op deze leeftijd. Ermee op-
houden? Dan is de bijstand het enige
alternatief. Zolang wij dat dus at 'kun-
nen wentelen, gaan wij gewoon door',
aldus het tweetal.
Het Vordcns Mannenkoor en de lesel-
kapel gaven op zaterdagavond 24 jun i
een benefietconcert in de Christus
Koningkcrk. De opbrengst van het
concert kwam ten goede aan de res-
tauratie van de Dorpskerk. De belang-
stelling voor het concert viel enigs-
zins legen.

Kerstrondrit
De Kerstrondrit door tiet dorp voor
bejaarden, gehandicapten en alleen-
staanden op woensdagavond 20 de-
cember was fantastisch. Hiervoor wil
ik de winkeliers in Vorden hartelijk
danken. Het was ccn prachtige avond
en de rondrit was keurig verzorgd. De
chauffeurs van Klein Brinke waren
zoals altijd zeer behulpzaam en het
appelgebak bij de Herberg was heer-
lijk. En niet te vergeten de borrel. Dat
kan toch maar weer in Vorden.

H.L. Knoef-Gossefink
DeSteege 16
Vorden

CONTACT
Lokaliseert Wat u

> . echt interesseert

BZR
Uitslagen bridgeclub BZR Vorden
van woensdag 20 december: Groep
A: 1. mv Van Burk/hr Van de Veen
60.4%, 2. mv/hr Polstra 59.4%, 3. hrn
G re i da n u s/Kloosterman 55.4%.
Groep B: l . dms Den Elzen/Van Ma-
nen 65.3%, 2. mv/hr Jaburg 55.8%, 3.
dms Gerichhausen/Krukziener mv
Bergman/hr De Bic 54.7%.

Gamog
Gamog steunt met een gift van ruim
170.000 gulden de bouw van een
school in de Vietnamese provincie
Nam Ha. Het in 44 gemeenten in Gel-
derland en Flevoland werkzame ener-
giebedrijf doel dit ter gelegenheid van
haar 40-jarig bestaan. Het project
wordt begeleid door Poster Parents
Plan.

HET TEKEH VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

Opproduklendona
gebruik bij het hits-
iiouctetjk chemisch
atval henen, slaat .
sinds kofl dit leken.
Zwal u CM leken, houd
liel alval üan spart an
lover ligi «i op do
yd-.urikQ[i|ko manier.

Zo wotM u mee Ou" oon beier ni*eu
dai*. '

Meet «o(on? Bd vonr non gi.iiis loWcr.
Dislii(x.iliocQ"!nim VF1OM: 079 - 4-10 -149

4De Gompert' viert lustrum
in Country en Western sfeer
Cowboys, paarden en country-muziek
vormden het decor van Rekreatie- en
Ruitersportcentrum De Gompert in
Hengelo. De 'Dunsborger Country en
Westernshow' bood voor de liefhebbers
een afwisselend programma. De eigena-
ren van De Gompert, Herman en Tiny
van Ditshuizen, wilden hun eerste lus-
trum (5 jaar) een feestelijk tintje geven.

Burgemeester A. van Bceck Calkocn zei in
zijn openingswoord ondermeer veel waar-
dering te hebben voor dit initiatief. 'Het
paard staat vandaag weer centraal in deze
show. Wc krijgen nieuwe paarderassen te
zien. Deze ontwikkelingen zijn ook goed
voor Hengelo als paardendorp*. aldus de
eerste burger die het terrein De Hietmaat
promole als een geschikte accommodatie
voor western riding.
Het publiek kreeg een doorlopende show
voorgeschoteld. Het hele programma stond
in het teken van country en western. Veel
muziek, zang en dans en ccn modcshow
werden afgewisseld met demonstraties

western riding waarbij veel vereist werd
van paard en berijder. De cowboys hebben
de temperamentvolle paarden (Quarterho-
res, Pinto's en Appaloosa's) goed onder
controle. Wendbaarheid, snelheid en explo-
sief in de sprint zijn de kenmerken die vor-
men tot eenheid paard en cowboy, Vooral
de eerste meters in de sprint worden de
spierbundels van hel paard op de prncf ge-
steld. In enkele seconden kan het pauixl
weer tot stilstand worden gebracht. Atelier
'Erika' verzorgde ccn exclusieve mode-
show van country- en wcstcrnklcding. Niet
alleen oude klederdracht maar ook moder-
ne kleding werd gcprescniecn.1 zowel voor
kinderen als voor ouderen. Ook liet het ate-
lier als specialiteit de orginclc 'mili tary sty-
le' uit de oude doos zien niet bijpassende
hoofddeksels. Zanger Terry Gordon profi-
leerde zich niet ccn sterk optreden. De Hen-
gel osc motorsportcrToricifHartelman nam
het met zijn motor op tegen een western
paard. Het paard was in het eerste rondje
het snelst. Hartclman kreeg een herkansing.

De tijd die de snelheidsduivel toen ncciY-et-
le was iets sneller dan de viervoeter. The
Future Guys kreeg het publiek razend en-
thousiast met een spectaculaire irick-ri-
dingshow. In een hoog tempo gingen ccn
zestal paarden door de arena. De ruiters wa-
ren echte waaghalzen. De cowboys maak-
ten allerlei acrobatischc sprongen op de
dravende paarden tot groot vermaak van
het publiek. Ook liet deze groep een de-
monstratie cutt ing zien. Acht koeien kwa-
men in de zandbak. Een koe werd geschei-
den van de kudde en door een paard nau-
wlettend in bedwang gehouden. Het paard
neemt zelf hel i n i t i a t i e f en bl i j f t de koe bij
al zijn bewegingen volgen. Het paard doel
het helemaal zelf en is daarop getraind.
Wanneer het paard een paar tikjes in de nek
krijgt van de berijder weet het paard dat zijn
werk er op zit.
Coördinator Guus van der Sluis , die samen
niet het Hcngelose Secretarieel Service
Buro J.M. Ingwcrscn en de vele vri jwil l i-
gers, voor de organisatie zorgden waren na
afloop tevreden. Ook de eigenaren Herman
cn.Tirty van Ditshuizen van het Rckre-alic
en Ruitersportcentrum' De Gompert' von-
den het een geslaagd evenement.

NTN Thuiszorg na 5 jaar ook
voor ziekenfondsverzekerden
Goed nieuws voor ziekenfondsver-
zekerden en cliënten die thuiszorg
nodig hebben. Minister Borst heeft
de stichting NTN erkend als
kraamcentrum en kruisorganisa-
tie.

NTN Thuiszorg is een particuliere
landelijke werkende organisatie voor
thuiszorg en kraamzorg. NTN levert
al meer dan vijf jaar kraamzorg en
thuiszorg aan voornamelijk particu-
lier verzekerden. Door nauwe samen-
werking met de stichting NTN kan
NTN Thuiszorg nu ook de zieken-
fondsverzekerden van dienst zijn.
Voor aanstaande kraamvrouwen geldt
de zorggarantie van NTN en in over-
leg met de verzekerde wordt het aan-
tal kraamzorguren vastgesteld. Ook

is er uitbreiding van het aantal dagen
kraamzorg mogelijk. Meer dagen
zorg kan bij een gecompliceerde be-
valling van groot belang zijn. Dus
eindelijk keuzevrijheid voor aan-
staande kraamvrouwen die zieken-
fonds verzekerd zijn.

Naast kraamzorg levert NTN ook
thuiszorg. Er kan nu ccn combinatie
gemaakt worden met taakgerichte
zorg zoals wond verzorg ing, wassen
en kleden. Dit wordt geleverd via de
AWBZ-verstrekkingen en de aanvul-
lende zorg. Hierrbij valt te denken aan
terminale zorg of ziekenhuis vervan-
gende zorg.
NTN Thuiszorg kent geen wacht-
lijsten en kan binnen 24 uur de zorg
inzetten.



Banketbakkerij
J. Wiekart
en medewerkers

Wij ZIJN GESLOTEN T/M

3 JANUARI

wenst een ieder een

voorspoedig

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

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

LJndeseweg 26

Telefoon

(0575) 55 66 31

wenst allen

een gezond en

voorspoedig 1996

KEURSLAGER

KEURSLAGER

VLOGMAN
Dick en Hetty, de kinderen

en de medewerkers

wenst allen een

voorspoedig
1996

Zulphenseweg 14
Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

KAR NAVALSVERENIGING

'De Deurdreajers'

wenst u allen een

voorspoedig

1996

E HBO-Vereniging

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

wenst u een

voorspoedic
1996

Wij wensen u allen

een
voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. Weulen Kranenbarg
EN MEDEWERKERS - ZELHEM

wenst iedereen

een gelukkig

Nieuwjaar

torden
Aktiviteiten Stichting

B O
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Nieuwjaars-

bijeenkomst

12 januari

14.00 uur in

't Stampertje

Alle dorpsgenoten

wensen wij een

gezond en voor-

spoedig 1996

Info: telefoon 55 20 03

Wij wensen u een prettige

jaarwisseling en staan in

1996 weer geheet voor u

Maar om u van dienst te zijn.

LOONBEDRIJF

H.J. Groot Enzerink
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13

7251 PN Vorden

(0575)55 1571

EeQgelukkig
nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
Kluvers Sport Totaal

2 januari Kluvers Sport Totaal
de gehele dag gesloten

INSTALLATIETECHNIEK

ID

T
l D

ündeseweg 19 - Telefoon (0575) 55 64 80 / 55 67 30

Ontljzering. nntturden, pompen
en bronnen.
Pluim nn u
witertechnbche instilltlits

nar zowel bedrijven iti
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Brinkerhof 82

Vorden

Tel. 55 27 83

OOK IN 1996

TOT UW DIENST

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN

wenst u

een geslaagd

Nieuwjaar

Uw klusjesman

voor al uw kleine
klussen

Wij wensen u
Joostinkweg 6 ©6 n
7257 HK Vorden
rei., (0575) 554145 voorspoedig 1996

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,

begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig

nieuwjaar

HVURDEttSVERENIGrNG

Werkaam in de gemeenten
Hengelo Gld. en forten

wenst haar leden,
huurders en relaties
een

voorspoedig
nieuwjaar

B«I, QOAGOQJEn
NaaimachinespeciaUst
Kerkstraat 13 - Vorden - tr 553700

i ' • .i;hem-w (0573)
252748

Voor naaimachines en kleinvak

• Bernina • Bernette
• Husqvarna ' Anker

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats.

Voor informatie (0573) 25 27 48.

Tevens wensen wij allen een gelukkig
Nieuwjaar.

Wij wensen u een
gezond en veilig rij-jaar.

RfCTMAH
AUTOBANDfH

Slotsteeg 18-7255 LH Hengelo (Gld.)
Te!. (0575) 46 27 79

Warme B^ker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

wenst allen

een
voorspoedig

nieuwjaar

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

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar

een behouden onderweg zijn

en een veilige thuiskomst

AUTO-, RIJWIEL- EN TAXIBEDRIJF

A. Klein Brinke
EN MEDEWERKERS

wenst u een soepe!

lopend en vooral

gezond 1996

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1996

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg Galleestraat 67, 7251 EA Vorden, tel. (0575) 55 25 32

Z7
NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAfiOSSERIEBEDRUF

o
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vordert

Telefoon (0575) 55 26 37

wenst iedereen

een voorspoedig 1996

JONG

GELRE
AFDELING VORDEN

wenst iedereen een

voorspoedig en aktief

1996

Bouwbedrijf Rondeel en

medewerkers danken u

voor het genoten

vertrouwen in 1995 en

wensen u een

voorspoedig en gezond

1996 toe.

rLTLTLTl

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

Wij wensen allen een

voorspoedig nieuwjaar

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

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging

Vorden

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. GROOT ROESSINK
EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten
voor het genoten ver-
trouwen in het afgelopen
jaar.

Tevens wensen wij
Vaaiverinkdijk 1 iedereen een voorspoe-
Hengelo Gld. dig 1996 toe
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