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Afscheid Herman Steenbreker

Herman Steenbreker uit Vorden, heeft na 31 jaar een bestuursfunktie te hebben bekleed afscheid genomen van het plaat-
selijk bestuur van het FNV. Steenbreker is afkomstig uit de gelederen van het NKV. Hem werd een pen met inscriptie aan-
geboden. Voor mevrouw Steenbreker waren er de gebruikelijke bloemen. Namens de FNV werden deze attenties aangebo-
den door sekretaris G.J. Kamperman.
Hierna gaf de heer P. de Vries, ambtenaar sociale zaken van de gemeente Vorden, een lezing over WWV; RWW en de Bij-
stand.
Hij kreeg een aandachtig gehoor. Na afloop werd er een druk gebruik gemaakt om over deze materie te discussieren.

Jaarvergadering
Bijenhoudersvereniging
De Macht v.h. Kleine hield in zaal
Schoenaker haar ledenvergadering, de
voorzitter heette allen hartelijk wel-
kom. Daarna werden de notulen 1 981
voorgelezen en goedgekeurd. De secr.
zegt in zijn jaarverslag dat dit jaar er
weinig te vertellen valt daar er helaas
door de mytziekte niet gereisd kon wor-
den, doch dat ondanks dit verbod de
zomer-oogst toch nog is meegevallen.

Ook de penningmeester kon nog in zijn
verslag een klein batig saldo vermelden
zodat alles nog is meegevallen bij de nu
volgende bestuursverkiezing werden
de aftredende heren Kamperman en
Weenink met algemene stemmen her-
kozen.

Daarna werd door de afgevaardigde
Weenink verslag uitgebracht over de
jaarvergadering der A.N.l. waarover
uitvoerig werd gespreken en de nieuwe
afgevaardigden voor 1983 aangewe-
zen. In de nu volgende punten werd
contributie 1983 vastgesteld en geïnd
en bracht de kascommissie verslag uit
en de penningmeester bedankt voor
zijn beheer. Hierna werd het komende
jaar besproken en werden de bij de
rondvraag naar voren gekomen vragen
en tips behandeld.

Daarna slaat de
voorzitter de vergadering en wenste
allen prettige Kerst en een goede jaar-
wisseling toe hopende dat 1983
ondanks alle onzekerheden betreffen-
de de myt toch een goed bijenjaar zal
worden.

NIEUWJAARSONTMOETING
Op 3 januari 1983, 's avonds van acht tot half tien, geeft het gemeente-
bestuur van Vorden gelegenheid elkaar te ontmoeten in de boerderij bij

het kasteel/raadhuis.

Iedereen is van harte welkom.

Nieuwjaarsontmoeting
Traditiegetrouw organiseert het gemeente-
bestuur van Vorden op maandagavond 3 ja-
nuar i een nieuwjaarsontmoeting welke ge-
houden wordt in de boerderij bij het kasteel
Vorden.

500ste lid
De K o n i n k l i j k e Maatschappij voor Tuin-
bouw en Plantkunde is een grote l ande l i j ke
veren ig ing met ru im 50.000 leden, n a t u u r -
minnende mensen verdeeld over vele afde-
l ingen . Hen van de/e a fde l ingen i s7 .u tphen
en omstreken, waartoe Brummen. Helde,
Gorssel, Almen, Vierakker, Vorden, Stecn-

deren, Wichmond en Warnsveld behoren.
De a fde l ing / u tphen bestaat al meer dan
100 jaar en heeft al die tijd de hand tussen
de leden onderhouden met ta l loze a c t i v i t e i -
ten het gehele jaar door. Daarbij mag niet
vergeten worden het geweldige lande l i jke
blad (iroei en Bloei.

l let gaat goed met de afdeling door regel-
m a t i g ledengroei hetgeen wett igde dat ver-
waeht mocht worden dat in 1982 nog het
500ste lid geboekt kon worden. Reden voor
hel actieve bestuur om voor de 500ste lid en
voor de aanbrenger een h e e r l i j k e t aa r t in
het vooruit/icht te stellen.
Herder nog dan verwacht is het dan toch /o-

Betaling abonnementsgeld
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de leden«de Nederlandse Nieuwsbladpers, waartoe^ËÉc Con-

behoort, toestemming verleend de abonr^pents-
prijs te verhogen.
Het abonnementsgeld wordt nuf 35,- (inkl. 4% BTW) als u
voor 1 januari 1983 betaalt. Betaalt u na 1 januari (ook giro-
betalers) dan moeten wij u f 4,- administratiekosten in re-
kening brengen. U kunt dus f 4,- verdienen als u vóór 1 ja-
nuari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr.
48.63.19.245; postgiro nr. 1.20.58.67. ten name van Druk-
kerij Weevers BV, Vorden.

ver, nog voor Kerst 1982 kon het 500ste lid
worden genoteerd. Met enige ophef zal aan
het 500ste lid de heer M. van Zeijts, Lan-
sinkweg 2 Warnsveld en aan de aanbrenger
de heer Seuhring, Tichelkuilen 99 Zutphen
de taarten ui tgereikt worden.
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Kerstboomverbrandinu
Het l igt in de bedoel ing om gelegenheid te
geven over tol l ige kerstbomen na n i e u w j a a r
te ver /amelen om /e samen te verbranden .
ledereen die daaraan mee wil he lpen kan
zijn kerstboom tussen 2 en 6 j a n u a r i a.s.
brengen op het terrein dat daarvoor ach-
terin Hoetinkhof wordt aangewezen.
De verbranding gebeurt dan op vri jdag 7 ja-
nuar i a.s. om 19.00 uur

Sluiting secretarie op vrijdagmiddag 31 de-
cember a.s.
Op vrijdagmiddag a.s. /al de secretarie 's
middags om 16.00 uur gesloten worden.

Publikaties injjevolue de Wet Aroh, ver-
leende bouwveruiinpinuen.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan dert ien belangheb-
benden de mogel i jkheid of f ic iee l bc/waar
in te dienen tegen bes lu i ten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betrelïen-
de b e s c h i k k i n g heeft genomen. Hieronder
val len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunn ingen . Hen over-
zicht van de ver leende bouwvergunn ingen
treft u onderstaand aan. Het i n d i e n e n van
bezwaar is aan een aan ta l regels gebonden.
Voor nadere in l i ch t i ngen k u n t u contact
opnemen met afde l ing I ter secretarie. Be-

l a n g r i j k is evenwel dat een h c / w a a r s c h r i f l
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
b l i k a t i e moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
- Aan de heer (i. S c h u e r i n k , H n z e r i n c k w e g
10 te Vorden, voor de verbouw van een ma-
chineloods in een varkensstal aldaar.
-Aan de heer A. Beeftink, Joostinkweg 12 te
Vorden. voor het vergroten van de garage
aldaar.
- Aan de heer ( l . l ) i j k m a n , de l l a n c k a m p 14
te Vorden , voor de houw van de h e l f t van
een d u b b e l e w o n i n g aan de l l o e t i n k h o f nr.
102.
- Aan de heer A.M R u t t i n k , Rietgerweg l te
Vorden. voor de bouw van de he l f t van een
dubbe le won ing aan de H o e t i n k h o f nr. 104.
-Aan de heer ( i . J . Pelgrum, H a m m i n k w e g
4 te Vorden, voor het bouwen van een ma-
chine-berging a ldaa r .
- Aan de heer B.J. Groot . lebbink . Almensc-
weg 41 te Vorden, voor de houw van een
veestal en het u i t b r e i d e n van de v\
loods aldaar.
- Aan Nedac B.V. Nieuwstad 4 te Vorden.
voor het verbouwen van een b e d r i j f s r u i m t e
aan de Hnkweg 17 te Vorden.

Het afsteken van vuurwerk
l egen l ie t e i n d e van d i t jaar en in he t p r i l l e
begin van 1983 za l weer het nodige v u u r -

werk de lucht ingaan. Op grond van de be-
palingen in de Algemene Poli t ieverorde-
ning mag dit afs teken gebeuren tussen 31
december na IX .00 uur en l j a n u a r i voor
02.00 uur .

Zoals algemeen bekend mag worden ver-
ondersteld is het afsteken van vuurwerk
n i e t zonder de nodige r is ico 's . Iedereen die
dit gedurende de j a a r w i s s e l i n g gaat doen
wordt er met k lem op gewezen de nodige
voorz ich t ighe id in acht te nemen.
Met name vuurwerk in handen van k i n d e -
ren kan soms noodlottige gevolgen heb-
ben. Geadviseerd wordt om kinderen nooit
alleen v u u r w e r k af te la ten s teken, doch
a l t i j d onder begeleiding van een volwasse-
ne die z i j n verantwoordel i jkheden ken t .

Ook de h u i s d i e r e n lopen gedurende de laa t -
ste dagen van het jaar verhoogde r is ico, l let
komt helaas maar al te vaak voor dat deze
dieren door v u u r w e r k getroffen worden.
I let v e r d i e n t aanbeve l ing de/e dieren gedu-
rende de laatste dagen van het jaar b i n n e n
te houden. Dieren die van vuurwerk schrik-
ken slaan vaak op de v l u c h t , gaan /werven ,
of komen tengevolge van onverwachte
reacties om in het verkeer .

Houdt u hiermee r eken ing , zodat mens en
dier geen kind van de rekening worden!!!!

Kerstavond K.P.O.
.Ongeveer vijftig dames hadden zich in zaal
Schoenaker verzameld voor de traditionele
kerstavond.
Na een uitvoerige explicatie van de heer Lu-
casscn ontvingen de dames de attributen
voor het maken van een kerstbakje, hetgeen
de meeste dames goed afging.
De toneelvereniging Krato voerde vervol-
gens de eenakter op "Het is vaak mis met
Kerstmis".
Tot slot verzamelden de dames zich aan
een weivoorziene koffietafel.
In het nieuwe jaar wordt gestart melde jaar-
vergadering op 18 januari . Naast de gebrui-
kelijke verslagen volgt de bestuursverkie-
zing. Mevr. G. Helmink- te r Huurne is re-
glementair al tredend en niet herkiesbaar.
I let bestuur heeft voor de post van secreta-
resse kandidaa t gesteld mevrouw Lucassen
wonend aan de Ganzensteeg.
Leden kunnen echter ook kandidaten stel-
len.

De tijd- de Jaarwisseling
„'t Liep tegen het nieuwe jaar..." Dat
zingt een oud Kerstlied, vroegergeliefd
bij velen; nu moeten velen er niets meer
van hebben, van „de herder-tjes". Die
zouden er overigens, dunkt me, zelf ook
hartelijk om moeten lachen: „Herder-
tjes..., laat me niet lachen",
„'t Liep tegen het nieuwe jaar..." Maar
dat loopt zo'n vaart niet. Je loopt er wel
gemakkelijk in, met het lied van „de
herdertjes". Maar het slaat natuurlijk
nergens op. Tenminste niet op het
nieuwe jaar van de jaar-wisseling. We
weten immers helemaal niet in welke
tijd van het jaar de geboorte van Jezus
in Bethlehem heeft plaats gevonden.
Was het voorjaar, zomer, herfst of win-
ter? Niemand weet het. De winter ligt

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

het minste voor de hand. De shapen
zijn buiten in het veld, vertelt Lucas 2.
De datum waarop wij het geboorte-
feest van Jezus Messias plegen te vie-
ren is pas enkele eeuwen later gesteld
op 25/26 december. Toch heeft dat
oude Kerstlied geweten of ongeweten
„ergens" gelijk. Het nieuwe „jaar", de
nieuwe tijd is gekomen. We beginnen
nu de jaren te tellen vanaf de geboorte
van de Heer Jezus Christus. Hij heeft
iets nieuws gebracht in onze tijd. We
wensen u Veel Heil en Zegen toe in het
jaar Onzes Heren, Anno Domini 1 983.

Dienst op Oudejaars-avond
In vele gemeenten is er een Kerkdienst
op de Oudejaars-avond, dit jaar dus op
vrijdag 31 december. Ook in Vorden,
Ook in de Vordense Dorpskerk. (Zie
verder de lijst van de Kerkdiensten in
dit blad). Ook al, dat moet even gezegd,
ook al valt deze dienst eigenlijk hele-
maal uit de gang van het Kerkelijk jaar.
Maareen beetje (klein) burgelijkzijn we
in de kerk ook. En dat is wel goed... We
vragen de jeugd: knal goed! We bedoe-
len: niet te vroeg en graag ook niet tij-
dens de kerkdiest in de buurt van de
kerkgebouwen. Dat moet toch moge-
lijk zijn. Dan wordt het rond twaalf uur
echt knal-goed. En de luidklok luidt
graag mee.

Niuwjaarsdienst ook in de Wilden-

Op zondagmorgen 2 januari 1983 zal
er D. V. een kerkdienst gehouden wor-
den in de Dorpskerk onder leiding van
ds. Veenendaal. Na de dienst is er dan
de gebruikelijke, gezellige Nieuwjaars-
begroeting in „de Voorde". Ook in Wil-
deborch is er op zondagmorgen 2 ja-
nuari een korte dienst in de Kapel.
Daarna is er dan ook in de Wilden-
borchse Kapel de Nieuwjaarsbegroe-
ting. Het Kapelbestuur zorgt graag
weer voor de koffie en iets er bij. Het is
verder de bedoeling dat het Kapelbe-
stuur een kort overzicht geeft over „wel
en wee" van de Kapel in het dan voorbi-
je jaar 1982 en ook al enkele wensen
laat horen voor het nieuwe jaar 1 983.
Graag nodigen we eenieder uit voor de
dienst in Kerk en Kapel op zondagmor-
gen 2 januari, de eerste kerkdienst in
het dan nog prille, nieuwe jaar 1 983.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: R.A. Vos en J. de Jong
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
1 j a n u a r i : Geen Dienst
2 januari: 9.30 uur Hoogmis

R. K. KERK VORDEN
31 december: 19.00 uur Woorddienst
1 januari: 10.45 uur Volkszang
2 januar i : 10.45 uur Volkszang

HERVORMDE GEMEENTE
31 december: 19.30 uur ds. J. Veenendaal.
2 januar i : 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
Nieuwjaarsbegroeting na de dienst in "de
Voorde".

KAPEL DE W1LDÉNBORCH
2 januari : 10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink,
Na de dienst Nieuwjaarsbegroet ing.

GEREFORMEERDE KERK
31 december: 19.30 uur ds. J.R. Zijlstra
1 j anua r i : geen dienst
2 januari: 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra; 19.00
uur J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST HUISARTS
l en 2 januari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s. v.p. boodschappen en dringende kon-

sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van vrijdag 31 december 12.00 uur tot
maandagochtend 3 januari 7.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566. Avond- en Nachtdien-
sten van 3 t/m 7 januari dr. Wegchelaer tel.
1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
H. Vaneker, Vorden, tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: januari mevr. v.d. Vuurst,
tel. 2072. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJH
mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Al tena , spreekuren dinsdag en
donderdag K.30-10.00 uur , Dorpsstraat
40a, te l . 05752-3246.

ALPH A - H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Gallecstraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

Een gelukkig nieuwjaar
wordt u toegewenst door de

FA. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

Klein Lebbink bv
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Raadhuisstraat 22

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen iedereen

een
voorspoedig

nieuwjaar

CAFÉ-RESTAURANT-LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen leden, donateurs en oudpapierleveranciers

een voorspoedig nieuwjaar

Bestuur touwtrekvereniging

„Vorden"

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

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

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

FA. WIG WAM

CAFÉ UENK
wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Arnold en Ria schut

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

ri l idULwl en personeel

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Smederij H. van Ark
Burg. Galleestraat 5, Vorden

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

A J. Brandenbarg
EN MEDEWERKERS

VEE- en VARKENSHANDEL

wenst zijn clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GEACHTE KLANTEN

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

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

FA. BONGERS4JENK
VORDEN

Wij wensen al onze kliëntèle,
vrienden en bekenden

een voorspoedig nieuwjaar

Fa. OLDENKAMP
Vorden, Telefoon 05752-2577

BANKETBAKKERIJ

J. VVIEKAR
«P*

i
l E ^

wenst allen

een voo

MEDEWERKERS

ïg nieuwjaar

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

Barendsen Vorden B.V.
EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg 15, Vorden

AANNEMERSBEDRIJF

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

wenst vrienden en bekenden in alle opzich-
ten een

voorspoedig en gelukkig
nieuwjaar

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn,
EN MEDEWERKERS

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

Voetbalver. Vorden
wenst al haar leden en donateurs

een voorspoedig en sportief
nieuwjaar toe.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KK NK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

wenst iedereen een

voorspoedig nieuwjaar

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H J. Groot Roessink
EN MEDEWERKERS

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

wenst allen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
KI u vers Sport Totaal

Diny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefpon 1417.

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

WAS- en TEXTIELVERZORGING

sebeEnk vonden

WENST U ALLEN
EEN SCHOON NIEUWJAAR

Wij wensen u allen een
alleszins geslaagd
nieuwjaar!

VAMOR RIJSCHOOL

G. BULTMAN
M.l. gediplomeerd

H.K. van Gelreweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1753

W/j /essen in BMW en Volvo en motor Suzuki

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

Jan Krijt DE ECHTE SLAGER

wenst allen een voorspoedig
nieuwjaar

AUTO BOESVELD
wenst u allen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SRI Dl -VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

wensen u
een voorspoedig nieuwjaar

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN
Het Hoge 35 - Vorden

SMEDERIJ

H J. BERENDS
Landbouwwerktuigen en watertechniek - Linde

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van sportvereniging

RATTI"ii

wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Een voorspoedig nieuwjaar

u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

HJ. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen een

voorspoedig nieuwjaar

Loonbedrijf B .J.H. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden en medewerkers

Wij wensen U allen een
voorspoedig nieuwjaar

Ten Have Engineering

Industrieweg - Vorden

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

AUTO enTWEEWIELERBEDRIJF
SHELL TANKSTATION

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar



Sigarenmagazijn
Boek- en tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK"

wenst allen
een voorspoedig
nieuwjaar

W/j wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5, Vorden
telefoon 05752-1567.

Hoveniersbedrijf
Fa. Gebr. KETTELERIJ
en medewerkers

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

ZUTPNENSCWEG 29 - VOROEN . m OS7S2-1971

Folkloristische dangroep
„De Knupduukskes"

wenst allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Poeliersbedrijf ROSSEL

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27.

Slagerij
B.G.VLOGMAN

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Vee en Vlees
DJ. JANSSEN'S B.V.
Exportslachterij Apeldoorn
en medewerkers

wensen allen een
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 al onze
clientèle en kennissen
een gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij VISSER
H.K. van Gelreweg 4,
Vorden

•
Ik wens al mijn vrien-
den, kennissen en
cliënten

een voorspoedig
nieuwjaar toe

M. STOFFELS

EEN GOED VOOR-
NEMEN IN 1983?
Samen naar het
Prinsenbal van

De Deurdreajers
ja ... gezellig!

Melkbussen stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
Tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Voor de beginners- en repeti-
tiekursussen praktijkdiploma
Boekhouden en Moderne
Bedrijfsadministratie zijn
nog enkele plaatsen vrij.
D. Luichies - Noorseweg 8
Gorssel. Tel. 05759-2873

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Voor Uw getoonde persoonlijke belangstel-
ling en de vele bloemen en cadeaus, die wij
bij de opening van onze nieuwe vestiging in
Eibergen mochten ontvangen, zeggen wij U
hartelijk dank.

Tevens wensen wij U een gelukkig en voor-
spoedig 1983.

FAM. HELMINK + MEDEWERKERS
Zutphenseweg 24.

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Loonbedrijf Haaring
Beunksteeg 2 - Hengelo (Gld.)

Hengelo Gld. - lekink 8 - Tel. 05753-2888

wenst allen

een voorspoedig nieuwjaar

AUTORIJSCHOOL

DE EENDRACHT
wenst allen

EEN GESLAAGD NIEUWJAAR

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

Fa. BA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

Zaalvoetbalver. Velocitas
wenst u een voorspoedig en sportief
1983 toe.

Draai even 1519 en wij bezorgen u zo'n heerlijke

SALADE
Bondsrestaurant

„DE ROTONDE"
Telefoon 1519, Vorden.

P.S. gemaakt, zoals het hoort met puur rundvlees
en echte mayonaise.

Wegens inventariseren zijn wij 3 januari 1983

GESLOTEN
Bakkerij van Asselt Zutphenseweg is
Bakkerij Oplaat Dorpsstraat n
Winkeltje SchuHnk Burg Galleestr. 22

Slagerij Krijt Dorpsstraat 32
Slagerij Vlogman Zutphenseweg ie

Hotel Restaurant

BAKKER
Vorden

NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI

Boerenkool met worst
of

Hazenpeper met puree
fl. 10,- p.p.

Op dinsdag 4 januari a.s. wordt ik 75 jaar en §
ik hoop dit te vieren met kinderen, kleinkin- ^
deren en achterkleinkind op zaterdag 8 ja-
nuari 1983.

G. ROUWENHORST-WISSELS

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a, Vorden.

EEN AVOND UIT?
15 januari

Prinsenbal van
De Deurdreajers

Almenseweg 7
Vorden.

i
j

*f
>J*

Op 25 december is op 88-jarige leeftijd overleden onze
vader, groot- en overgrootvader

JOHAN FRANCOIS MARTIN
GUALTHERIE'D'AUMERIE

na tot op het laatste moment geboeid te zijn geweest
door allo aspecten van de kosmos.

Beetsterzwaag: C.P.L. Heida-d'Aumerie
J. Heida

Ottawa (Can.): J.H. ter Haar Romeny-d'Aumerie
W.U. ter Haar Romeny

Maastricht: R. d'Aumerie
W. d'Aumerie-Groot
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Apeldoorn, 25 december 1982

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Met grote verslagenhei6 hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze zeer gewaar-
deerde medewerker, de heer

JAN GOTINK

Met dankbaarheid gedenken wij zijn toewijding en het
vele belangrijke werk dat hij voor ons kantoor en voor
ons allen heeft verricht.
Zijn prettige omgang en collegialiteit zullen ons steeds
bij blijven.

Direktie en medewerkers!sters)
Accountantskantoor
Th.J. Sloot b.v.
Tramstraat 4

Hengelo Gld., 23 december 1982
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Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze
kantoren op VRIJDAG 31 DECEMBER (oudejaars-
dag) 's middags om 12.00 uur

zijn.

De avondopenstelling wordt verplaatst naar

DONDERDAGAVOND
30 DECEMBER

De gezamenlijke banken van Vorden.

^x^

G. Wissels & Zn,
afvalcontainers

Ooyerhoekseweg 13, 7231 SB Warnsveld.
Telefoon 05750-26748

Wij danken U voor het in ons gestelde ver-
trouwen en wensen U voor het aankomend
jaar voorspoed en een goede gezondheid

q© juwelier
siemerjnk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorderi

Wegens inventarisatie maandag 3 januari de ge-
hele dag

GESLOTEN

"Meneer de Baron is niet thuis"
Daarom kunt U een kamer hu-
ren in groot landhuis buiten
tussen Ruurlo/Vorden/Zut-
phen/D'chem. Vanaf f 200,-
p/m incl. energie.
Nog vragen? 08340-23719 of
05223-1716.

JAG.REINTJES
Verzekeringen en financiering

wenst allen een voorspoedig
1982.

STAATSLOTEN
De verkoop begint maan-
dag 3 januari 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30- 12.30 uur en's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar •

V.T.P. Vorden
nieuwjaarsreceptie

voor alle leden op donderdag 6 januari
vanaf 20.00 uur in de kantine.

OUD EN NIEUW
Van oliebol tot appelf lap en alles wat er verder nog
bij hoort.

TIP

Zwanenhals gevuld met
slagroom en advokaat.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
TELEFOON 1750

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

Oude kasten, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

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

Oudejaarsdag na 12.15 uur

GESLOTEN
Administratiekantoor

Klein Lebbink b.v.
Raadhuisstraat 22, Vorden

Karnavalsleut
van eigen bodem

opIQtjanuari
De Deurdreajers

Maandag 3 januari a.s. wegens inventarisatie de
gehele dag

GESLOTEN
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Bedankt allemaal
voor het vertrouwen dat we in 1982 van u mochten ge-
nieten. Voor het komend jaar wensen we u het beste.

WULLINK
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

HET HANGT
WEER

VOOR U
KLAAR



„ie Herberg"
is donderdag 30 december

GEOPEND
Oudejaarsdag wordt het weer
oer-gezellig met het voetbal-
spel-toernooi, darts-gooien en
eenentwintigen.

Uw oude gevels weer als nieuw
stralen en chemisch reini-
gen
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-154K).

ROLLUIKEN
hoge isolatie waarde,
nu met winterkorting.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

Tuinhekken stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

De repetities vart de kinder-
dansgroep worden hervat op 3
januari.

Vergeet u niet even verse echte
warme oliebollen te halen?. In
de Snackbar van Bondsrestau-
rant „De Rotonde", tel. 1519.
Vorden.
12 voor f 5,-. Appelbeignets
75 et. per stuk.

Te huur m.i.v. 1 jan. a.s. ka-
mers met gebruik van keuken,
douche en w.c. Eigen ingang.
Brieven onder nummer 42
Buro Contact.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

/utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te huur: Compressoren, ho-
gedruk reinigers warm en
koud.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1,
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

JANUARI
BIJ HELM1NK
ROLLUIKEN
AKTIE MAAND

Rolluiken bieden bescherming tegen:
* kou - sneeuw - vorst - storm en regen
* inkijk en geluid
* inbraak
* hitte en lichtinval

Voor u: extra voordeel in de januari maand b.v.

Rolluik
100 br 100 lang
p.v.c. lammellen voordeelprijs 239,-
Voor showmodel, informatie en gratis plaatsing
naar uw zonweringsspecialist

HELMINK
'meubelen

• 4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

~ Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24. Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16, Telefoon 05454-4190

Vergeet u niet even verse echte warme

OLIEBOLLEN
te halen?

In de snackbar van bondsrestaurant

„DE ROTONDEtt

Telefoon 1519, Vorden.

12
Appelbeignets

voor f Of—

per stuk 75 Ct.

Dat is pas vers en lekker zo warm uit de oven naar
de winkel ook voor oudejaarsdag en alle dagen
van 1983. Heerlijke

Oliebollen
Appelbeignets
Saucijzebroodjes
Stollen

van de Echte Bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel 1384

Tevens wensen wij U een prettige jaarwisseling
Ook namens onze medewerkers.

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSBVREN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1 531

Kennismaking gezocht
Jonge, vlotte, zeer goed uitziende HUZAAR, zoekt
kennismaking voor 31 december om die gezellig
samen te vieren.
U kunt hem è f 5,50 per persoon bestellen bij:

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

VUURWERKPAKKETTÏN
WIJ VERKOPEN VUURWERK TEGEN
ZEER SCHERPE PRIJZEN.

Alle pakketten zijn in werkelijkheid te zien in onze
winkel:

Raadhuisstraat 29
t.o. gemeentehuis Hengelo G -Tel. 05753-1657

* Knallers
* Siervuurwerk
* Gecombineerde pakketten
* Speciale pakketten ongevaarlijk vuurwerk

voor kinderen.

ALLEEN GOEDGEKEURD VUURWERK

Dus: wilt u voordelig kopen,
dan NU naar

VAN TONGEREN
lopen
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NEW FOUR
RENDEZ-VOUS

Zaterdag 8 januari

Jong Gelre regio West Achterhoek

nieuwjaarsbal
orkest Hurricane

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

voor ai u» loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

van 15,95 voor

15,45

van 7,95 voor

6,95
Speciaal geïmporteerd
door uw eigen slijter

Verkrijgbaar in Medium en Dry
In Medium en nu óók... in Dry

van Williams E, Humbert

Zeiler
Schwarze Katz
Liter van 7,95 6,95

Slijterij - Wijnhandel
SMIT

Wij wensen u allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Gauw nog even zo'n lekkere

SALADE
bestellen. Zoals het hoort! Met puur rundvlees en
echte mayonaise. Natuurlijk bij:

Bondsrestaurant

„DE ROTONDE"
Telefoon 1519, Vorden.

Huzarensalade f 5,- PP

Russische Eieren f 7,50 pp
Zalmsalade f 10,- PP

Alle toorten
bouwmaterialen in

•teen, kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,

bankon. vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel.
handgemaakt.

De beste keuken
voor elke vrouw

Kom beslist eerst vrijblijvend bij

Holtslag kijken, voordat u uw keuken

koopt.

Nu de allernieuwste KEUKEN mo-

dellen in onze showroom

GEOPEND:
dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 - 1 3.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf 1 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 1-1-1983

Direct-Opvraagbare-Spaarrekening

Spaar-Direct-rekening

Spaar-Premie-rekening

Spaar-Extra-Premie-rekening

Rabobank Kinder-spaarplan

Zilvervloot-Spaarrekening

Rabo-Tiener-rekening . . * . . . .

Spaarrekening met opzegtermijn
van 3 maanden
van 6 maanden
van 1 jaar
van 2 jaar
van 3 jaar

.33/4%(was4 %)

.4!/4%(was43/4%)

.5 %(was5!/2%)

. 6!/2% (was 63/4%)

. 6 % (was 6l/2%)

61/4%(was71/4%)

. 53/4% (was 6!/4%)

.41/2%(was5 %)

.43/4%(was5!4%)

.5V4%(was53/4%)

. 53/4% (was 61A%)

. 6l/4% (was 63/4%)

Rabobank Wijzigingen voorbehouden

0007 161282



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 30 december

44e jaargang nr 42

Het vuurwerk hoort er bij, ieder jaar, en toch...
Verknal niet al uw geld. Als wij nu eens ÉÉN DERDE DEEL niet verknallen en het bedrag gingen
storten op de bankrekening van de aktie Polen, dat zou toch mooi zijn.

Gewoon doen dus!!!
Veel heil en zegen in het nieuwe jaar en denk aan uw medemensen, ook in 1983!!

Voor Vorden: A.J.A. Hartelman, Decanijeweg 2, telefoon 2055
H. Janssen, Het Wiemelink 18, telefoon 2275
J.H. Lubberdink, Decanijeweg, telefoon 1988

Voor Ruurlo: W. van Langen, Willen Alexanderlaan 9, telefoon 2456
A. Snijders Domineesteeg 18, telefoon 1656

Voor Barchem:C. van Oostrum, Kerklaan 6, telefoon 687

Amro bank, Vorden 43.43.56.557 (giro bank 837570)
Bondsspaarbank Vorden 92.31.10.755 (giro bank 949214)
Rabobank Vorden 36-64.45.553 (giro bank 862923)
Rabo bank Kranenburg 15.51.01.781 (giro bank 864310)
Rabo bank Ruurlo 35.67.27.777 (giro bank 905733)
Bondsspaarbank Ruurlo 92.36.23.000 (giro bank 1014797)
Rabo bank Barchem 33.66.29.303 (giro bank 823848)
OP REKENING: AKTIE POLEN

WEET U
HÖBTÜPAK

BRIEFJES VAN
DUIZEND
UITZIET ?

II DAN MEE!
Volgende rebussen:
8, 15 en 22 januari
in de landelijke en/of
regionale dagbladen
en in de
Avrobode/TeleVi/ier.

U lost de rebus op en schri j f t uw oplossing op een briefkaart . Daaronder zet u
een WILLEKEURIG NUMMER VAN 6 CIJFERS. Dat nummer is uw
lotnummer.
Naast de gewone frankering plakt u nog f 2,— extra aan post/egels: dat is uw
bijdrage aan de St icht ing Klaver Vier 1983. Wilt u via de giro meespelen? Schrijf
een girokaart uit met de oplossing en uw EIGEN G E L U K S N U M M E R . U mag
zoveel oplossingen in/enden als u w i l t . Al wint u deze weck niets, uw kaart met
cigcngemaakt lotnummer b l i j f t geldig voor de televisietrekking van 22 januari.
Hoofdprijs f' 10.000,—, extra hoofdprijs f 25.000,— en vele andere geldprijzen.
Verder maakt u kans om te worden uitgenodigd om in do studio in Almerc mee
te spelen in het Klaver Vier Gcluksspel, dat l ive wordt uitgezonden via de AVRO-
televis ie op de zaterdagen 22 en 29 januar i en 5 en 12 februari. Iedere
pr i jswinnaar kr i jg t t i jd ig bericht. Wij betalen de kansspelbelast ing. 9

Stuur uw b r i e fkaa r t naar: Aetie Klaver Vier
1983, Postbus 1028, 1300 BA Almere; uw
girokaart naar gironummer 1028 t . n . v . Aetie
Klaver Vier 1983, Almere.
Uw inzending moet ui ter l i jk 11 januari binnen
zi jn . Denkt u eraan, dat de P i l en Girodicnst
vooral nu tijd nodig hebben!

' 1983

Stichting
Klaver
Vier

U steunt hiermee de prachtige activiteiten van een 8-tal zeer waardevolle instellingen
in Nederland.

Stichting Verkeersveiligheidsfonds St ichting Nationaal Reval ida t ie l -onds De NeikTlanJ.se l everstichting
S t i c h t i n g B l indhe idsbes ln jd ing in O n t w i k k e l i n g s l a n d e n . l u h i l e u m s i i c h t i n g R i j k s m u s e u m Veren ig ing t o l

behoud van Molens m Nederland Wereld N a l u u r t o n d s Nederland Veren ig ing tol behoud van N a t u u r
m o n u m e n t e n in Nede r l and , samengebracht m de S t i c h t i n g KI A \ T R V ' I I - . R 19K3, / u i l en he t b i jeengebrachte

geld op een waardevo l l e manier besteden.
Het b e s t u u r van de s t i c h t i n g is als volgt samengesteld:

mr . A . A . M , van Agl ( v o o i / i t i e r ) , m e v r o u w mr . KA. l l a a r s (vice - v o o r / i t t e t ) . A . van l imden ( s e c r e t a i r . :
Ci .A. Wagner ( p e n n i n g m e e s t e r ) e n d e leden .1 .1) . Hacke r , i t . l ' h . Queue, d i s . C ' . W . d e R u i j t c i , m i . l ' i e t e i v a n

Vollenhoven, d i . i i . R . van de W a a l .

Totaal _
Doe dus de vo

1/2 MILJOEN gulden,
weer mee!

Uit het politie-rapport

Omgewaaide bomen
De rijkspolitie werd gealarmeerd voor een
tweetal omgewaaide bomen aan de Schut-
testraat. De eigenares, Het Burger Wees-
huis te Zutphen werd in deze op de hoogte
gesteld.

Aanrijding
Op de^^le Zutphenseweg werden een
tweetal^^Bonenauto's aan de linkerzijde
fl ink be;i^ndigd. Beide eigenaren H.V. uit
Winterswijk en A.M. uit Vorden, gaven
elkaar te schuld niet genoeg te zijn uitgewe-
ken. /

Dankzijde oplettendheid van familieleden
en het noteren van het kenteken van een
zich verdacht ophoudende auto kon de rijk-
spolitie de dief van een geldsbedrag van f.
300,- snel ontmaskeren. Terwijl de vrouw
des huizen de ramen zeemde drong en
inwoner van Barneveld de woning binnen
en haalde genoemd geldsbedrag uit de por-
temonnaie. De politie van Barneveld kon
hem aanhouden. De rijkspolitie alhier ver-
hoorde de dader. Deze werd na verhoor
weer op vrije voeten gesteld.

Rijverbod voor acht uur
Op de Lindeseweg hield de rijkspolitie B.
uit Hengelo aan. Hij kreeg een rijverbod
voor acht uur wegens drankgebruik. De au-
to werd voor technisch onderzoek vastge-
houden. Behoudens een defect aan de ver-
lichting bleek deze echter oké.

Moet dat nou!!!!
De Vordense winkeliersvereniging had ook
dit jaar weer gezorgd voor een fraaie kerst-
boom op het plantsoen voor de dorpskerk.
Jammer is het dan te moeten constateren
dat baldadige jongelui de lampen stuk gooi-
den en zo'n 40-tal lampen meenamen. Op
zo'n manier gaat de aardigheid er vanaf.
Hopelijk weet men de daders nog te achter-
halen.

Dropping Ratti met
boerenkool na
De v. v. Ratti organiseert op 21 januari weer
de bekende dropping. 75 personen kunnen
hieraan maximaal deelnemen. Het is dus
zaak zich snel te melden. Dat kan in het
klubhuis van Ratti en bij de wel bekende
organisatoren t.w. de heren W. Sloetjes, G.
van Zeeburg, G. Lubbers, H. Sloetjes en L.
Bleumink.
Na afloop van de prijsuitreiking volgt dan
de gezamenlijke boerenkoolmaaltijd. De
familie B. Hoebink zal ook dit jaar dit ge-
recht weer verzorgen en zal de wordt zeker
niet vergeten.

Touwtrekvereniging Vorden
De Touwtrekvereniging Vorden organi-
seert op 8 j anuar i haar Nieuwjaarsinstuif
voor haar leden. Op die avond zal bekend
worden gemaakt hoeveel oud papier de ve-
reniging in 1982 heeft verzameld. De da-
mes Brummelman, Groot Roessink en
Hummel ink zorgen hier voor de boeren-
koolmaaltijd. In februari organiseert de ve-
reniging weer de bekende avondwande-
ling. In maart wordt wederom aan dona-
teurs, leden en leveranciers van oud papier
een toneelavond worden aangeboden.

Volleybaltoernooi Gemeente
Vorden
School Het Hoge opnieuw
winnaar
Afgelopen woensdag werd in de plaatselijke
sportzaal voor de tweede maal het gemeen-
telijke volleybaltoernooi georganiseerd.
In poule A werd Rijkspolitie l nummer een.
In poule B wist school Het Hoge de eerste
plaats te bereiken. In poule C wist de ploeg
van Gem. secretarie l de ere-palm te vero-
veren. Bij strijd om de ere-plaatsen ging het
daarna tussen de poule-winaars hard, doch
sportief, en spannend aan toe. Uiteindelijk
wist school Het Hoge de eerste plaats te ve-
roveren en won daamede de wisselbeker
voor de tweede maal. Het team van Gem.
Secretarie l werd eervolle tweede, terwijl
Rijkspolitie l derde werd.
Wethouder Geerken richte na afloop de
prijzen uit. Aan dit toernooi werd deelgeno-
men door teams bestaande uit huisartsen,
politieambtenaren, raadsleden en mede-
werkers/leraren van o.l. school, landbouw-
school, school Het Hoge, school De Vorde-
ring, ambtenaren van gemeentewerken, ge-
meente-secretarie, villa Nuova en vereni-
ging Dash.
Na afloop van het toernooi bleek de aan
school Het Hoge opnieuw uitgereikte wis-
selbeker te zijn verdwenen.
De daaropvolgende dag is door een leraar
van genoemde school aangifte van deze
vermissing gedaan bij de rijkspolitie. Waar
de rijkspolitie zich nauw bij deze zaak be-
trokken voelde is naar deze zaak een uitge-
breid onderzoek verricht. Een tweetal re-
chercheurs hebben bij dit onderzoek een
groot aantal vrije uren ingeleverd. Het ui-
teindelijk resultaat mocht er naar zijn. De
wisselbeker is onbeschadigd teruggevon-
den, alhoewel geen aanhouding kon wor-
den verricht. De wisselbeker bevindt zich
thans veilig in de kluis van de rijkspolitie.
De winnende school Het Hoge kan dan ook
de wisselbeker halen op het plaatselijk poli-
tiebureau. De beide rechercheurs die zich
in deze zaak hebben vastgebeten hopen nu
maar dat school Het Hoge de beker op een
veilige plaats opbergt. Wel hopen ze nog
een beetje dat school Het Hoge de rijkspoli-
tie een revanche-wedstrijd uartiu^lt. Ze zijn
de laatste dagen nogal wat dij^Rport mis-
gelopen en zo'n wedstrijd L^^oiets com-
penseren.

AGENDA

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkl.
ledere eerste maandag van de maand
schnjiavond Amnesty International.

5 januari NCVB Nieuwjaarskoffiemorgen

6 januari Bejaardenkring Dorpscentrum

8 januari Jong Gelre Regio Nieuwjaarsbal
Concordia Hengelo Gld.

18 januari Jaarvergadering KPO

Badminton Ver. Flash
Gezelligheidswedstrijf Flash 1.
Zaterdag 18 december werd de wedstrijd
B.V. Flash l en Ba60 I gespeeld. Het was
een spannende strijd, met een goede inzet
van beide kanten. Tenslotte wonnen de
mensen uit Borculo met 2-6, wat gezien het
spel van B.V. Flash toch een beetje te veel
was. Een gelijkspel was beter op z'n plaats
geweest.

Programma
Achtkastelenrijders
De VRTC "De Achtkastelenrijders" heeft
voor volgend jaar het volgende programma
vastgesteld: 17 januari jaarvergadering in
het "Zwaantje". 30 april Oranje crossloop.

31 mei en l ,2 en 3 juni Avondfietsvierdaag-
se; zondag 31 juli Zomertocht; zondag 2
oktober Herfsttocht; 31 december Oude-
jaarscrossloop.

Oudejaarscrossloop
"Achtkastelenrijders"
Aan de door de "Achtkastelenrijders" geor-
ganiseerde Oudejaarscrossloop werd door
215 personen deelgenomen. De uitslagen
waren als volgt: 3 kilometer: 1. Remco de
Groot Deventer 11 minuten 47 seconden;
2.Frank Groot Koerkamp, Joppe 12.02; 3.
Erik Hatterscheid, Wehl 12 minuten en 25
sec. 6 kilometer: 1. G. Harmsen, Eefde
19.08; 2. J. Groen, Zutphen 19.18; 3. H.J.
Weenk, Borculo 19.27. 10 kilometer: 1. W.
te Mervelde, Groenlo36.01; 2. J. Wolbrink,
Kilder 36.42; 3. D. van Egdom, Amersfoort
37.42. 15 kilometer: 1. R. Jolink, Doetin-
chem 48.35; 2. B. van Ommen, Delden
49.04; 3. L. Klapwijk, Doetinchem 49.07.

Recepten voor oudejaarsavond
O/

HET oudejaarsfeest wordt in ons land het liefst in de familiekring ge-
vierd. Het is in hoge mate een gezelligheidsfeest met veel lekkernijen
voor jong en oud zoals oliebollen en appelflappen, warme punch en om
middernacht een hartig hapje.
Hierbij het aloude recept voor het bakken van oliebollen en appelflap-
pen. Het is niet moeilijk, alleen maar een weet.

Oliebollen Appelflappen
BENODIGDHEDEN: 250 gram
bloem, 15 gram gist, 2 ó 2Vi dl
melk, 125 gram krenten, rozijnen
en sucade, iets zout, sla-olie en
poedersuiker.

De krenten en rozijnen in lauw water
wassen en goed uit laten lekken.
Meng de gist aan met wat lauwe
melk, voeg deze bij de bloem, doe er
de rest van de lauwe melk en wat zout
bij en maak hiervan een stevig beslag.
Roer er tenslotte de krenten, rozijnen
en de gesnipperde sucade doorheen.
Laat het beslag dichtgedekt op een
lauwwarme plaats ongeveer een uur
rijzen. Doe in een diepe pan de sla-olie
en iaat deze dampend heet worden.
Maak hierin twee lepels even vet,
neem hiermee wat van het beslag en
laat dit in de hete sla-olie glijden. Bak
de oliebollen goudbruin en gaar. Laat
ze goed uitlekken en besuif ze met
wat poedersuiker.

BENODIGDHEDEN: 125 gram
bloem, 1 theelepel bakpoeder, 2
eieren, 1 dl melk, wat zout, 5 è 6
zure appelen, Vz dl rum, 20 gram
suiker, ± 80 gram frtituurvet of %
dl sla-olie.

De appelen schillen en boren. Snijd ze
in schijven en naar verkiezing kunt u
ze in de rum, die met suiker vermengd
is, weken.
Roer de meel met het bakpoeder, de
eierdooiers, wat zout en scheutje bij
scheutje de melk, door elkaar. Totdat
een glad beslag, zonder klontjes, ver-
kregen is. Vermeng dit zo luchtig mo-
gelijk met het stijfgeklopte eiwit.
Dompel vervolgens enige schijfjes
appel in dit beslag en bak ze met het
frituurvet of de sla-olie in de koekepan
lichtbruin en gaar. Bestrooi ze met
suiker, die vermengd is met fijne
kaneel en dien ze warm op.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
" 'k Gleuve da'k zo de kaarten maor 's veur 'n dag haale, umme de kamp
nog rond te loop'n is ok niks an, de mot blif 'n heel'n dag hangen. Zo'n
griezen kasmissen as dizzen he'w de leste jaor'n neet ehad". De meniere
waorop Toon van de Spitsmoes dit zei was now neet bepaold vroluk. Gin
wonder oaveruggens a'j wet dat Toon, ondanks dat e neet zojong meer is,
neet al te bes 'n helen dag binnen kan zitt'n. "Daor wod e maor nötelug
van", zeg zien vrouw altied.
Gistren (eerste kasdag) waarn de kinder d'r allemaole ewes. Veur de med-
dag waarn ze al ekommen, dat was alzeleaven zo ewes bi'j eur in huus, 'n
eersten kasdag allemaole bi'j mooder an de pot. Now d'r ondertussen ok
al weer un stuk of wat kleinkinder bunt is dat veural veur mooder wel un
zwaoren dag. Toon was t'r al wel 's oaver begonnen umme maor met zien
allen buutenshuus te gaon etten maor daor wol mooder niks van wetten.
Umme 't geld hoeven zee 't eerluk ezeg neet te laoten maor zee von 't zo
ongezellug. Veural veur de kinder was 't ok soms meer un bezuuking as
un fees dat buuten de deure etten. Dan maor liever iets harder loop'n in
huus. 't Tweeden zondag zol ze lekker met un boek op de slippe 'n helen
dag gaon zitten leazen. Dat was althans 't plan ewes, want de Roordink's
waarn d'r onvewachs achterhen ekommen. Die waarn an 't wandelen en
woll'n effen un buurpraötjen maak'n. Veural Toon von dat toch wel ge-
zellug en zovölle wark he'j met zo'n onvewachse vesite toch ok weer neet.
Un goed ketier waarn ze zeker an 't kaarten too een van de jonges van Wil-
lem Roordink binnen kwam hegten: "Vader, kom met nao huus, ze heb
bi'j ons inebrokke'n, alles lig oaverhoop!"
" 'k Gao wel met 'n auto met, dan bu'j d'r gauwer" zei Toon onderwiel e
de kaarten op taofel gooien en opsprong. In 'n rof waarn ze bi'j 't Roor-
dink. Vrouw Roordink had onderweg haos gin tied ehad den kearl van eur
de konte vol te foeteren oaver zien sluchterugheid want hee had natuur-
luk de boel neet goed afeslott'n too zee van huus waarn egaon. Too Wil-
lem en Toon 'n auto al uut waarn zat zee nog te jammeren oaver de grote
staonde klokke die now wel vot zol wean.
Umdat de jonge ok neet wis of de inbrekkers al weer vot waarn gingen ze
maor veurzichtug te wark too zee deur de zieddeure nao binnen gingen.
Jonge, Jonge, zee hadd'n wel rotzooi emaakt, op de götte lei alles al van
de sokken en wieter in huus was 't oaveral un bende. Niks stond d'r meer
op de plaatse. Schienbaor hadd'n zee 't nogal op etbaore waar veurzien
ehad want de melkemmer op de opkamer was zowat leag, in de eier-em-
mer zat niks meer in en zowaar 't aerpelmandjen was naoezien. In de gro-
te kokken was 't kleed van taofel etrokk'n en lei alles deur mekare. Maor
de grote staonde klokke was t'r nog en de kasten zatt'n ok nog dichte. Wel
vremd eigenluk.
"Ik zie 'n inbrekker al", zei Toon opens, "Kiek maor onder taofel!" Daor
lei, tussen de stuulpeute, de motte te slaop'n, goed dikke evretten natuur-
luk.
"Wie is t'r ol al weer 't leste bi'j de motte ewes?", vroog Willem, daorbi'j
zien vrouw ankiekend.
Vrouw Roordink zei hier niks op. Zo zie'j maor: 'n besten breier lot wel 's
'n steek vall'n, ok bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Veur owluu allemaole: Volle heil en zegen in 't ni'je jaor!



30 en 31 december volop

VUURWERK Aan kinderen
beneden 16 jaar

wordt niet verkocht.

Grote sortering pakketten, vuurpijlen, pistolen
en sterretjes enz. enz.

Met duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing. Nu ook in Vorden,
Dorpsstraat 15 en natuurlijk op de Kranenburg Ruurloseweg 91.

BAZAR SUETERS
AUTORIJLESSEN?

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

Oude motoren, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

CONTAC

GELEZEN

Te koop: diepvries tafelmodel
H.Tijink, tel. 05752-6481.

architectenbureau VAN HOUTE
Nieuwstad 25, tel. 1269

Een voorspoedig bouwjaar 1983:
o.a. voor U met dit bovenstaande type cascobouw vanaf 315 kubieke me-
ter en groter. Gratis info.

uuoon
SHOW

in Kerstsfeer!

28 december tot 18.00 uur
29 december tot 18.00 uur
30 december tot 21.00 uur
31 december tot 15.00 uur

Een Kerstshow - speciaal voor sfeer, komfort en gezellig-
heid thuis. Een Kerstshow - met zitmeubelen van Artifort
- Leolux - Gelderland met wandsystemen van Omnia -
BanzBod - Pastoe met ....och, het verhaal wordt veel te
lang. U moet gewoon even komen kijken - gezellig toch!
Tot ziens.

dinsdag
woesdag
donderdag
vrijdag

DORPSSTRAAT 22,
VORDEN
TELEFOON 05752-1314

Draai even 1519 en wij bezor-
gen u zo'n heerlijke salade
Bondsrestaurant de Rotonde,
tel. 1519, Vorden.
P.S. gemaakt, zoals het hoort
met puur rundvlees en echte
mayonaise.

NIEUW!!
Voor deze grote dag hebben wij een uitgebreide
kollektie voor u ter inzage. De nieuwste ontwerpen
van traditioneel tot modern. Komt u eens langs.
Ook de tekst kunnen wij samen met u opstellen.

drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 1404

Vordense Winkeliersvereniging

a.s. donderdag

koopavond tot 9 uur
Vrijdag zijn alle zaken

na 16.00 uur gesloten

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

Oliebollen
Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Saucijzenbroodjes

Natuurlijk vers van de Warme Bakker bij:

t wmkeltie m brood en banket

National stofzuigers
MC-8110

Burg Gilleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1177

Wij wensen U
een voorspoedig en gezond 1983

* Sterke motor
* geruisarme werking
* handig opbergvak

Voor deze prima stofzuiger naar:

Dekker Electro B.V.
Zutphenseweg 8, Vorden. tel. 2122

Wij hebben een kleine hoeveelheid

kastelenkalenders
voor de verkoop. Dit jaar alleen verkoop af kantoor. Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12.

De prijs is f 12,- exclusief BTW en verzendkosten.

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

o f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

Redaktie
en

personeel
van

Contact
wenst U

een
gelukkig
nieuwjaar

Tot a.s. vrijdag 12 uur

kunt u uw abonnementsgeld nog aan
ons kantoor betalen. Dan verdient u
f4,-.
Na 1 januari komt er f 4,- administra-
tiekosten bij.


