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Subsidie voor school
Algemeen Vormend Biologisch en
Agrarisch Onderwijs te Vorden
Dhr W. Faas, direkteurvan de school voor Algemeen Vormend Biolo-
gisch en Agrarisch Onderwijs te Vorden (vroeger in de volksmond be-
kend als de landbouwschool) heeft goeie hoop dat zijn aanvraag aan
het ministerie om 350.000 gulden subsidie te verlenen, gehonoreerd
zal worden.
Intussen is de eerste aanzet binnen. Het schoolbestuur ontving
109.000 gulden. Met deze gelden is men inmiddels druk aan het werk
getogen.

Het oude praktijklokaal wordt mo-
menteel omgebouwd naar een mo-
dern theorielokaal. Sinds 1983 kent
men aan de school de vakinrichting
"verwerking agrarische produkten".
En juist dit vaklokaal dient in een mo-
derner jasje te worden gestoken.
Het lokaal ondergaat een schilder-
beurt. In verband met de warmwater-
voorziening wordt er een afzuiginstal-
latie op zolder aangebracht. Er komt
een zgn. zuurkast voor het inrichten
van scheikunde. Het lokaal dat in de-
loop van januari 1988 klaar is, wordt
door dhr. Paas omschreven als een
multifunktioneel vaklokaal.

Kwart miljoen

Zoals gezegd bedraagt de totale aan-
vraag 350.000 gulden. Wanneerhet
resterende kwart miljoen "afkomt"
dan zal dit bedrag onder meer worden
aangewend om aan het dak isolatie-
maatregelen uit te voeren. De huidige
CV ketel is afgeschreven en zal ver-
vangen moeten worden.

De school is zowel aan de binnen- als
aan de buitenkant aan een schilder-
beurt toe. De ruimte achter de school
is te klein geworden. D it moet worden
vergroot. Daardoor is het o.m. nood-
zakelijk dat het fietsenhok verplaatst
wordt. Ook zal van het geld de deca-
nenkamer en de conciërgekamer her-
ingericht worden.

Veranderingen
De school voor Algemeen Vormend
en Biologisch en Agrarisch Onderwijs
in Vorden telt momenteel 203 leerlin-
gen. Op l augustus 1989 zijn er zoals
bekend veranderingen in het onder-
wijs op komst. Dan zullen de leerlin-
gen die het basisonderwijs gevolgd
hebben en bijvoorbeeld naar boven-
genoemde school willen of naar de
school voor LHNO ('t Beeckland) in
Vorden, de eerste drie jaar hetzelfde
soort onderwijs (voorbereidend be-

roepsonderwijs) genieten. Na driejaar
kan men dan een keus maken welk
onderwijs men dan verder wil gaan
volgen.
De beide zojuist genoemde scholen,
met een regionale funktie, hebben
een leerlingenbestand van totaal 400
tot 500 leerlingen.
Wil dat nu zeggen dat de beide scho-
len straks in Vorden een fusie zullen
aangaan of tenminste minimaal met
elkaar gaan samenwerken?
Dhr. Paas hierover: "Eén en ander is
niet uitgesloten. Er bestaat inderdaad
en reëele kans voor samenwerking.
De beide schoolbesturen hebben al
oriënterende gesprekken gevoerd.
Binnenkort gaan we weer om de tafel
zitten. Het is natuurlijk wel zo datje
een agrariche sektor en een verzor-
gende sektor in Vorden moet blijven
houden", aldus dhr. Paas.

Misvatting
Dhr. Paas wenst nog een veel gehoor-
de "misvatting" uit de wereld te willen
helpen. Zeg hij: "Er zijn nog altijd
mensen die denken dat onze school
de leerlingen uitsluitend voor de land-
bouw opgeleid. Dat is beslist niet zo.
De meeste leerlingen komen later
dikwijls terecht in funkties die zijde-
lings met de boerderij te maken heb-
ben.
Wij houden de leerlingen steevast
voor: kies een vakrichting waar straks
voldoende werkgelegenheid te vin-
den is. Bijvoorbeeld een vak in de die-
renhouderij (verzorging), planten-
teelt, aanleg- en onderhoud tuinen,
diverse soorten industrieën zoals
graan, meel, groente- en fruitverwer-
kende industrieën, noem maar op.

Door het verminderde aantal boeren,
waardoor er minder arbeidsplaatsen
vrijkomen op de boerderij, zijn er voor
de boerenzoon van nu in de toekomst
voldoende andere mogelijkheden",
zo zegt dhr. Paas optimistisch.

Gemeentebestuur
Vorden huldigde
kampioenen
Het initiatief van het gemeentebestuur
van Vorden, in samenwerking met de
plaatselijke sportfederatie (VSF) om
alle kampioenen van de Vordense
sportverenigingen te huldigen, is een
succes geworden.

De grote zaal van het Dorpscentrum
was maandagavond niet alleen het do-
mein van sportlieden, ook diverse ou-
ders, bestuursleden en andere belang-
stellenden hadden een plaatsje ge-
zocht.
De wethouder van sportzaken, dhr.
J.F. Geerken, zei in zijn welkomst-
woord dat het gemeentebestuur
steeds wordt gevraagd om bij recep-
ties e.d. van verenigingen aanwezig te
willen zijn. "Vandaar dat we besloten
hebben om huldigingen op deze wijze
te laten plaatsvinden. In oktober 1985
heeft de VSF een regeling opgezet,
welke door de gemeenteraad van Vor-
den is goedgekeurd", aldus dhr. Gee-
ken. Een van de voorwaarden voor de-
ze huldiging is wel dat de sporter in-
woner van Vorden moet zijn en dat
men zich zelf bij de gemeente moet
aanmelden.
"Ons doel is om waardering te uiten
voor persoon en team. Tevens om de
sport te stimuleren en tevens om het
bezoek aan trainingsavonden te sti-
muleren, want daar wordt immers de

basis voor een kampioenschap ge-
legd", zo sprak dhr. Geerken.

Dhr. Jansen v.d. Berg voerde het
woord in zijn funktie als voorzitter
van de Vordense Sport Federatie. Hij
benadrukte de motivatie die van een
huldiging als deze uitgaat. Hij maakte
tevens van de gelegenheid gebruik
om de sportverenigingen erop attent
te maken dat de VSF een federatie is
die verenigingen van de nodige advie-
zen kan voorzien.
Dhr. Jansen v.d. Berg stond tevens
een moment stil bij de plannen die er
zijn voor een nieuw sportcomplex,
terwijl hij tevens de initiatieven prees
uit particuliere zijde met betrekking
tot de oprichting van een Stichting
Vordens Sportpark.
Na deze toespraken volgde de huldi-
ging van de verschillende kampioe-
nen. Dit geschiedde door de ambte-
naar sportzaken, dhr. Henk Wouden-
berg.
Zo'n 160 sporters mochten deze
avond hun opwachting maken. Indivi-
duele kampioenen, teamkampioe-
nen, nationale kampioenen e.d. Het
gemeentebestuur van Vorden is nl.
van mening dat alle kampioenen in
aanmerking moeten kunnen komen.
Dus geen onderscheid in het soort
kampioenen.

Van de volgende verenigingen wer-
den kampioenen in het zonnetje ge-
zet: Vordens Tennis Park, Touwtrek-
vereniging "Vorden", Touwtrekteam
"Medley", VAMC "de Graafschaprij-

ders", tafeltennisvereniging 'Treffers
'80", volleybalclub Dash, damclub
DCV, aanspanning "In de Reep'n",
Jong Gelre, schietvereniging "Wil-
denborch" en de hengelaarsvereni-
ging "de Snoekbaars".

Midwinterpraot
Zoals gebruikelijk rond Kerstmis is
deze dagen weer een "Midwinter-
praot" verschenen, een uitgave van de
oudheidkundige vereniging "Oud-
Vorden". In deze uitgave wordt uitge-
breid aandacht besteed aan de diverse
typen hooibergen en zaadbergen, o.a.
de één- en vierroedige, zoals die vroe-
ger in Vorden voorkwamen en deels
nu ook nog aanwezig zijn.
Verder bevat de uitgave artikelen over
een polder in Amerika met de naam
'Vorden", oude namen in Linde en de
N.S .U. Pony van de Empo-fabriek in
de dertiger jaren.
De uitgave is verkrijgbaar bij boek-
handel Jan Hassink.
Voor wie nader kennis wil maken met
het werk van "Oud-Vorden": op de
"ni'jaorsvesite" op 6 januari zijn nieu-
we leden van harte welkom. (Zie ad-
vertentie)

Rondrit Bejaarden
De gratis aangeboden rondrit van be-
jaarden en invaliden om ons mooi ver-
lichte dorp te gaan bezichtigen, is een
groot sukses geworden. Ruim vijftig
deelnemers zijn door "autobedrijf
Tragter" A. Klein Brinke rondgere-
den.
Bij zaal^fe Herberg" werden allen
gratis getracteerd op koffie, gebak en
een drankje.

De deelnemers waren zeer ingenomen
met deze^eslaagde geste van de sa-
menwer^^e bedrijven "autobedrijf
Tragter", café rest. "de Herberg" en
drukkerij Weevers.

NCVB
nieuwjaarsbijeenkomst
De dames van de NCVB hebben een
fijne kerstavond gehad, waarbij de li-
turgie was samengesteld door de heer
Snoeyink. Deze liturgie werd voorge-
lezen door mevr. Snoeyink en mevr.
Schouten, terwijl het kerstverhaal
werd verteld door mevr. Otten.
Het zingen op de kerstbijeenkomst
vond plaats onder begeleiding van
mevr. Lammers.

Op woensdagmorgen 6 januari a.s.
heeft men gelegenheid elkaaronder
het genot van een kopje koffie alle
goeds voor 1988 toe te wensen.
De NCVB hoopt allen te zien in het
Dorpscentrum.

Amnesty nieuws
Op maandagavond 4 januari 1988 ver-
wacht de Werkgroep van Amnesty
International weer vele briefschrijvers
in het Dorpscentrum. De brieven
gaan deze keer naar de autoriteiten
van:
- De Sovjetunie, waar Leonid Litvi-
nenko 2000 km van huis verwijderd
een gevangenisstraf van 13 jaar uitzit
wegens zijn geloofsovertuiging (Pink-
stergemeente);
- oeganda, waar mensenrechtenakti-
vist Lance Seera Muwanga zonder
aanklacht of proces wordt vastgehou-
den;
- Singapore, waar Vincent Cheng met
nog vijf anderen zonder vorm van pro-
ces wordt vastgehouden wegens zijn
aktiviteiten in kerkelij^^ kunste-
naars- en studentengroepen.
Er is informatie over de gevangenen
beschikbaar. De voorbeeldbrieven
zijn in het Engels gesteld, maar er zijn
ook brieven in het Nectatends be-
schikbaar, die naar de amUsades van
de betrokken landen worden ge-
stuurd.

Jan Rouwenhorst
al 40 jaar verknocht aan de
borstels en aan de motors
"Och ik denk dat de direktie er niet zoveel aandacht aan schenkt En
voor nüj hoeft het eigenlijk ook niet zo", aldus een reaktie van Jan
Rouwenhorst die aanstaande maandag 4 januari 40 jaar als boekhou-
der aan de borstelfabriek HAVO B.V. te Vorden verbonden is.
Parallel met dit dieiistjubileum lopen ook de aktiviteiten die Jan Rou-
wenhorst in motorsportkringen aan de dag legt Er zullen bijvoor-
beeld weinig enduro-ryders in Nederland zyn die de naam van Jan
Rouwenhorst niet kennen. Daarover straks meer.

Bij de Vordense borstelfabriek HAVO
(thans onderdeel van Vermunt-Roo-
sendaal, daar zetelt de direktie)
zwaait Rouwenhorst sedert 15 jaar de
scepter en is de betiteling boekhouder
wel wat erg "magertjes" voor hem uit-
gedrukt.
Overigens is 1987 voor het echtpaar
Rouwenhorst in de privé sfeer eenjaar
van doffe ellende geworden. Beurte-
lings losten beide echtelieden elkaar
in het ziekenhuis af. "Gelukkig gaat
het nu allemaal de goeie kant op en
hoop ik begin volgend jaar de werk-
zaamheden weer te kunnen hervat-
ten", zo zegt Jan Rouwenhorst.
Alvorens hij bij de HAVO in dienst
trad was Jan Rouwenhorst gedurende
de oorlogsjaren werkzaam als boek-
houder bij de meelhandel Albers in
Vorden. In 1946 verhuisde hij naar
Haarlem om daar te gaan werken bij
het provinciaal bureau voor de Weder-
opbouw. Twee jaar later informeerde
de toenmalige direkeur Haverkamp
of hij geen zin had om bij de HAVO als
boekhouder in dienst te treden.
"Dat leek mij wel. In Haarlem was ook
niets te beleven, dus ben ik op l janua-
ri 1948 in mijn geboorteplaats Vorden
bij de borstelfabriek begonnen. Er
werkten daar toen 65 mensen. We
maakten allerlei soorten borstels (en
nog steeds). Bij de fabriek was een ei-
gen houtzagerij en houtopslag", aldus
Jan Rouwenhorst.

Leiding
Toen in 1964 één der direkteuren van
de HAVO vertrok, was Jan Rouwen-
horst niét alleen boekhouder maar
verzorgde hij ook een deel van de in-
koop e.d. Vijftien jaar geleden werd
het bedrijf een onderdeel van de Bra-
banste "borsteljongens" Vermunt uit
Roosendaal. In de loop der jaren is het
bedrijf in Vorden afgeslankt. Thans
werken er nog zeven man en heeft Jan
Rouwenhorst zoals gezegd de dage-
lijkse leiding in handen. "Ik heb al die
jaren met bijzonder veel plezier ge-
werkt. Ik kan me niet herinneren dat
ik ooit één dag chagerijnig naar mijn
werk ben gegaan. Altijd een prima
verstandhouding met direktie en me-
dewerkers gehad", zo zegt hij.

Motorsport
Jan Rouwenhorst (inmiddels 64) gaat
over eenjaar met pensioen. ("Helaas
is onze bedrijfstak te klein voor een
VUT regeling.") Hij kan zich dan nog
meer met hart en ziel op de motor-

i sport storten.< Zoals gememoreerd,
J^n Rouwenhorst is n-et zijn hele ziel
en zaligheid aan de motorsport ver-
knocht, Hij is vanaf de oprichting in
1£50 bestuurslid.van de Vordense au-
to- en motorclub "de Graafschaprij-
ders". Ruim 38 jaar dus. Tot 1975 heeft
hij de funktie van sekretaris bekleed.
Vanaf 1975 tot 1986 beheerde hij de
centen van zijn vereniging. Momen-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

teel is hij nog "gewoon" bestuurslid.
En wat heet gewoon!
Bij de jaarlijkse Oost-Gelderlandrit
(één der grootste enduroritten in Ne-
derland, red.) is Jan Rouwenhorst
nauw bij de organisatie betrokken. In-
middels is hij ook al 32 jaar bestuurslid
van de KNMV afdeling Gelderland.
De eerste jaren fungeerde hij als se-
kretaris en momenteel hanteert hij
reeds zestien jaar in Gelderland de
voorzittershamer. Het voorzitter-
schap van de provincie Gelderland
houdt tevens in dat Jan Rouwenhorst
deel uitmaakt van het hoofdbestuur
van de KNMV.

Rekenen
Eén van de voornaamste kenmerken
van een boekhouder is dat hij kan re-
kenen. Een eenvoudig rekensommet-
je leert Jan Rouwenhorst al snel dat hij
naast zijn dagelijkse beslommeringen
gemiddeld per week (en dat een heel
jaar lang!) zo'n 20 uur in de motor-
sport stopt.

"Ik heb wel eens gezegd ik kap ermee.
Wanneer ik dit lanceerde werd er van
alle kanten druk op mij uitgeoefend
om toch maar door te gaan. Ik heb me
nu voorgenomen om in 1990, wan-
neer de VAMC "de Graafschaprij-
ders" 40 jaar bestaat, het wat kalmer
aan te gaan doen. Je moet eigenlijk op
gegeven moment een ander dwingen
de funktie over te nemen", aldus Rou-
wenhorst.

Of hij over een paar jaar daadwerkelijk
het bijltje erbij neer gooit valt te be-
twijfelen, gezien zijn slotopmerking:
"Wanneer ik straks gepensioneerd
ben, heb ik natuurlijk zeeën van tijd
voor de motorsport".
Woorden die over de uiteindelijke be-
doelingen van Jan Rouwenhorst (dus
niet stoppen!) geen twijfel laten be-
staan....

BURGERLIJKE STAND

Overleden:
A.RJ. Zents, oud 66 jaar;
G. Disbergen, oud 82 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R JC. Kerk Vorden
Donderdag 19.00 uur Woord- en commu-
niedienst.
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Donderdag 31 december, Oudjaar, 19.30
uur ds. H. Westerink.
Zondag 3 januari, Epifanie-feest, 10.00 uur
ds. K.H .W. Klaassens, na afloop receptie in
de Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Donderdag 31 december (Oudejaars-
avond) 19.30 uur ds. W. Stolte van Zut-
phen.
Zondag 3 januari 10.00 uur dhr. A. v.d. San-
de (Evangelist) van Hilversum; 19.00 uur
ds. K. Dijk van Velp.

Weekenddienst tandarts
31 december en l januari W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253.
2 en 3 januari J.A. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Weekenddienst huisarts
l, 2 en 3 januari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-

morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Donderdag 31 december vanaf 19.00 uur
en vrijdag l januari dr. Warringa, tel. 1277.
Van zaterdag 2 januari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelüke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

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



BORRELHAPJES

KOUD:

Hamsoesjes

Kaassoesjes

Gevulde
Roggetjes

WARM:

Pizza

Lasagna

Provinciale

Balkan

Saucijzebroodjes

Extra gehaktstaaf

Oliebollen
***

Sneeuwballen
***

Beignets
***

Flappen
***

Appelbollen

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Tel. 1750

Wij wensen
een ieder

een
voorspoedig

1988

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

GEMEENTE
VORDEN

AFSCHEIDSBIJEENKOMST BURGEMEESTER
Het gemeentebestuur van Vorden geeft de inwoners en
de besturen van plaatselijke verenigingen gelegenheid
afscheid te nemen van de heer Mr. M. Vunderink, als
burgemeester van Vorden, in verband met zijn benoe-
ming tot burgemeester van de gemeente Borne.

Tijdens een receptie, die zal worden gehouden op
woensdag 13 januari 1988, tussen 20.00 en 22.00 uur,
in hotel-restaurant Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden,
zal in beperkte mate gelegenheid worden geboden zich
met een persoonlijk woord tot de burgemeester - en
zijn gezin - te richten.

Zij die het woord willen voeren worden verzocht dit
uiterlijk 6 januari a.s. op te geven bij de heer Limpers
(tel. 2323 tst. 19).

Burgemeester en wethouders,
J.F. Geerken, loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten, secretaris.

Vorden, 28 december 1987.

Vuurwerk - Pijlen - Rotjes - Kanonslagen

GROTE KEUS IN SIERVUURWERK

Assortiment vanaf f 15,-

Wapen- en Sporthandel

Super rotje per pakje

Thunder Cracker per pakje 0,55
per slof 200 stuks_

Japanse kanonslag per pakje o,eo
per slof 200 stuks

tteeds doeltreffendi

Super kanonslag per pakje o,GO
per slof

0,15
10,50
11,50
23,--

Zutphenseweg 9, Vorden Verkoop en afhalen op 30 en 31 december

GEMEENTE
VORDEN

Bij de afdeling gemeentewerken kan op korte termijn in
de buitendienst worden geplaatst een

. medewerker
in algemene dienst
voor 38 uren per week

De functie omvat het verrichten van alle voorkomende
werkzaamheden bij de afdeling gemeentewerken zoals
onderhoud wegen, straten, rioleringen en groenvoor-
zieningen.

Van de te benoemen medewerker wordt verwacht dat
hij zelfstandig kan werken, goede kontaktuele eigen-
schappen bezit en enige ervaring heeft in voornoemde
werkzaamheden.
Bovendien strekt enige ervaring in het maken van
straatwerk tot aanbeveling.
Salarisgrenzen vanaf 21 jaar: f 1.996,- tot f 2.336,-
met een diensttijd uitloop tot f2.571,- bruto per
maand. Bij gebleken geschiktheid behoort verdere uit-
loop tot f 2.816,- tot de mogelijkheden.

De gebruikelijke rechtspositionele regelingen zijn van
toepassing.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het
hoofd van gemeentewerken, de heer B. Bekman, tel.:
05752-2323, tst. 35.

Sollicitaties dienen binnen 10 dagen te
worden ingezonden aan burgemeester
en wethouders van Vorden,
Postbus 9001, 7251 HA Vorden.

Winteraanbieding
ALLEEN BIJ ONS KOSTEN

BANDEN
BIJVOORBEELD:

155-12 van f 80,65 voor 78,-

155-13 van f 86,50 voor 78,-

165-13 van f 91,50 voor 85,-

175-70-13 van f 96,- voor 92,-

185-70-13 van f 99,- voor 95,-

incl. BTW en montage.

Bij aankoop van vier banden
ballanceren gratis en
uitlijnen f 25,-

KLAAR TERWIJL U WACHT
EN U RIJDT WEER ZO

AUTOBEDRIJF

BENNY WENTING
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo
tel. 05753-3300 ••^i . .

Ik ben voorzichtig met vuurwerk... cJIJ OOK •

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Voor de jaarwisseling
heerlijke

oliebollen
appel beignets
ananas beignets
appelbollen

van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeitje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

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

3 jaar ge/eden de primeur in Vorden
en inmiddels een traditie...

Oudejaarsnacht
een
N ieuwjaarsborrel
in "'t PantoffeltjeII

met een glas champagne van het huis
luiden we het nieuwe jaar in!

Toegang onder voorbehoud.

bode

1 $mrtoffe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Rcstaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tet 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

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

Oliebollen
Appelbeignets
Appelflappen

Appelbollen
Saucijzenbroodjes
en diverse
gevulde broodjes

Natuurlijk vers van de Warme Bakker bij:

't winkeltje in vers brood en banket

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

RUILVERKAVELING
'HENGELO-ZELHEM'

GRONDUITGIFTE OOGSTJAAR 1987/1988
De Landinrichtingscommissie voor de ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem zal de in haar beheer
zijnde landbouwgronden voortaan middels een
belangstellingsregistratie (in plaats van de jaar-
lijkse verloting) aan agrariërs in gebruik geven.
Belangstellenden (ook degenen die voorheen
grond hebben geloot) kunnen zich hiervoor
schriftelijk aanmelden op het secretariaat van
de Ruilverkaveling:

Hengelosestraat 26b,
7256 AC Keyenborg.

De sluitingsdatum van deze belangstellings-
registratie is 4 januari 1988 om 9.00 uur.

De Landinrichtingscommissie.

6
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

. 7251

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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



Annemie en Mathijs hebben
een broertje.
We noemen hem

Bart
Bart en Ria Nijhof

22 december 1987
De Banenkamp 11,
7251 LVVorden.

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Remco

Gerrit Lenselink
Gerdy Lenselink-Zweverink
Moniek

22 december 1987
Sarinkkamp 76
7255 CW Hengelo (Gld.)

Op dinsdag 29 december
1987 is onze dochter en ons
zusje geboren.
Wij noemen haar

Alice

Hans, Rika, Martin
en Nicole Bruggeman

Het Hoge 31,7251 XT Vorden

Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal te Warnsveld.

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

• TE HUUR gevraagd z.s.m.
Ruim huis met grote tuin.
Min. 3 sl.kmrs+ kantoorruim-
te, zeer rustig gelegen, liefst
aan rand v.h. dorp, huur max.
f 750,- p.mnd.
Brieven onder nr. 39-1 Bureau
Contact, Postbus 22,7250AA
Vorden.

• VERHUISD m.i.v. heden
fam. J. Korenblek
van Baakseweg 14 naar
Pastorieweg 7, Vorden.

• DROOG HOUT TE KOOP
tel. 6646.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
_ direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

IIIM l REVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Op 20 juni waren wij 40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit D.V.
vrijdag 8 januari 1988 te vieren
met onze kinderen en kleinkinderen.

J. Wassink
en

WJ. Wassink-Mennink
Wij houden receptie
van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Vorden.

7251 MH Vorden, december 1987
Bergkappeweg 4

Met verslagenheid namen wij kennisvan het plotseling
overlijden van onze broer, zwager en oom

Jan B.F. Steenbreker

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: H. Steenbreker
T. Steenbreker-Beening

Vorden: A. Steenbreker
Warnsveld: J. de Wild

M. Lefers
Boekelo: G. Steenbreker

A. Steenbreker-van Dijk
Vorden: B. Steenbreker

M. Steenbreker-Giesen
Zutphen: J. Veldscholten-Steenbreker

J. Veldscholten
Zutphen: H. Steenbreker

T. Steenbreker-Otten
Baak: H. Schooltink-Steenbreker

H.Schooltink
Vorden: J. Steenbreker

J. Steenbreker-Wissink
neven en nichten

7251 LB Vorden, 28 december 1987.
Ruurloseweg 67

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake zal worden gehouden op woensdag 30
december om 19.00 uur in de Christus Koning Kerk,
Het Jebbink 8 te Vorden, waarna gelegenheid bestaat
tot condoleren en afscheid nemen van 20.00 tot 20.30
uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.

De uitvaartmis zal plaatshebben op donderdag 31
december om 10.30 uur in de St. Antonius van Padua
Kerk te Kranenburg, waarna aansluitend de teraarde-
bestelling zal plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats
aldaar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Schoenaker te Kranenburg.

Zaterdag
2 januari a.s.
GESLOTEN

boretidseti
Zutphenseweg - Vorden

Verdrietig om haar heengaan en dankbaar voor al het-
geen zij voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij U
mede, dat heden na een kortstondig ziekbed is over-
leden mijn zorgzame huisgenote en onze lieve moeder
en oma

Berendina Brouwer-Teunissen
SEDERT 1971 WEDUWE VAN REINARD BROUWER

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden, JA. Besselink

Hoevelaken, G J. Sipma-Brouwer
G. Sipma

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

7251 XZ Vorden, 26 december 1987
Het Hoge 80

Geen bezoek aan huis

Deteraardebestelling heeft plaatsgehad op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Het heeft ons goed gedaan.
Enorm de belangstelling

de felicitaties
de bloemen
de cadeau's

Dagen om nooit te vergeten, zowel voor 't personeel als voor ons.
Het was geweldig dat u in zo'n grote getale kwam
om ons te feliciteren met ons 50-jarig bestaan
en onze nieuwe drukkerij.

fam. Wee vers
en medewerkers.

W/j maken van deze gelegenheid gebruik om u allen voor 1988
een goede gezondheid en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.

Heden overleed ons trouwe lid

B. Brouwer-Teunissen

op de leeftijd van 82 jaar

Bestuur en leden
H.V.G. Dorp

Vorden, 26 dec. 1987

GEMEENTE
VORDEN

l

NIEUWJAARSRECEPTIE.

Het gemeentebestuur van Vorden houdt op 4 januari
1988 een Nieuwjaarsreceptie, in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

Aanvang: 20.00 uur.
De receptie eindigt om ongeveer 21.30 uur.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

Oplaat, bakker

van Asselt, bakker
bakker

, banketbakker

Rodenburg slagerij
VlOgman, slagerij

HUltink, groentevakman

2 januari gesloten

fT
'Ni'jaorsvesite"

voor leden van de
oudheidkundige vereniging
"Oud-Vorden"

op woensdag 6 jan. a.s.
in "'t Pantoffeltje"
aanvang 8 uur.

Nieuwe leden
van harte welkom!

Wegens inventarisatie
zijn wij a.s. maandag

4 januari
de gehele dag

GESLOTEN

Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583.

De6roteGroeneVakwiHkt!

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden,
zo ook alweer de nieuwe voorjaarscollecties.
Daarom starten wij op 2 januari a.s. met onze
winteropruiming om ruimte te maken voor deze
voorjaarsmode.

KOMT U MAAR, HET HANGT VOOR U KLAAR

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

maandagmorgen gesloten
woensdagmiddag open mode

burg. galleestraat 3 - vorden

In onze opruiming v.a. 2 januari:

College's »a fijne pasvorm
nu v.a. "T W ™ " v.a.

nu van f 140,- voor

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Met de beste wensen
voor 1988.



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

een
voorspoed/g 1988
RADIO - TV - VIDEO

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

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

wenst alle kliënten

een voorspoedig
nieuwjaar

SCHOONMAAKBEDRIJF

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

wenst iedereen

een gelukkig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

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

wenst vrienden en bekenden in alle opzich-
ten een

gezond, voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

BRAAM SIGAREN SPECIAALZAAK

BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 10a

Wenst u

een voorspoed/g 1988

3RI Dl-VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

wensen u
een voorspoed/g nieuwjaar.

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

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

Barendsen Vorden B.V,
EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg 15, Vorden

Wij wensen U

een gelukkig en
een voorspoedig 1988

FAM. HELMINK
Zutphenseweg 24.

EN MEDEWERKERS

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.

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

„Tragter" en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

Fa. BA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

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

Een voorspoedig 1988

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

GEACHTE KLANTEN

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

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

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

een gelukkig nieuwjaar

Mede dankzij U was 1987 een
goed jaar en samen wordt ook 1988
vast een succes.

Wij wensen u
een
plezierige jaarwisseling

qs juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

Diny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

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

EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten
voor het genoten vertrouwen
in het afgeven Jaar.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1988 toe.

Het bestuur van sportvereniging

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

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Directie en medewerkers
wensen u allen

een
voorspoedig 1988.

U allen

een voorspoed/g
en sportief 1988
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

Voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

Martens
ttttJi Jotltnfftitél

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

SMEDERIJ

H J. BERENDS
Landbouwwerktuigen en watertechniek - Linde

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Karnavalsvereniging

„De Deurdraejers

wenst u allen

een voorspoedig
en gezond

1988

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn,
EN MEDEWERKERS

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

GRAMMOFOONPLATENHANDEL

Fa. FJ. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting.

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

KAPSALON

WIEKART
EN MEDEWERKSTERS

wenst u allen

een gezond en
voorspoedig 1988

DIREKTIE EN MEDEWERKERS VAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar
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Ruim duizend man publiek bij
Hollands Glorie
Jeugdsoos 't S tampertje doet al driejaar lang op het eind van het jaar aan een flink brokje Vorden-promo-
tie. De aktieve Vordense jongelui slaagden er nl. in om afgelopen maandag voor de derde maal in succes-
sie het populaire radio programma "Hollands Glorie" vanuit het Dorpscentrum de ether in te laten gaan.
Presentator Krijn Torringa die het bij/onder goed met /ijn "maatjes" in Vorden kan vinden wil volgend
jaar december dolgraag terug komen. Of dat inderdaad het geval zal 4jn, wordt in de loop van de maand
augustus beslist.

Hollands Glorie van j.l. maandag was
weer een bijzonder sfeervol gebeuren.
Niet minder dan ruim duizend jonge-
lui hadden een plaatsje in de "oven"
van het Dorpscentrum gevonden om
maar niets van de Nederlandstalige
artiesten te missen. Want warm was
het. Voor de jeugd geen enkel pro-
bleem. Men vermaakte zich uitste-
kend.
Tussen de verschillende nummers
door presenteerde Krijn Torringa

'Toontje-hoger toontje-lager". Marij-
ke Smeerdijk zat er een "toontje"
naast, maar Enith Overbeek timede
exakt goed.

De aanwezigen in de zaal konden vol-
op genieten van onder meer Frank
Boeijen(wat is hij mateloos populair!)
en zijn groep, de Deurzakkers, Car-
men G omez, Ben Cramer, The Dutch
Boys, de Havenzangers, Colinda, Po-
wer Light, Frank en Mirella e.d..

De optredens wisselden elkaar in
hoog tempo af. Tussen de bedrijven
door maakte Krijn Torringa een praat-
je met de artiesten. De gebruikelijke
nieuwjaarswensen ontbraken even-
min.

Na afloop toonde de AVRO zich weer
uitermate tevreden over de ontvangst
en de organisatie in het achtkastelen-
dorp.

'Nieuwjaars - Party5

Op zaterdagavond 2 januari presen-
teert de Stichting HAM-Party voor de
tweede keer een nieuwjaarshappe-
ning, de zogenoemde 'Nieuwjaars-
Party' wederom in zaal Schoenaker te
Kranenburg. Vorig jaar beleefden 450
bezoekers dit feest dat opviel door zijn
gezelligheid. Tevens was het de pre-
mière van de 'Wild Woman Tour' van
de Lochemse formatie Ides of May.
Voor de komende Nieuwjaars-Party
heeft de stichting wederom een attrak-
tief programma samengesteld. Begon-
nen wordt die avond met de Ameri-
kaanse zanger/gitarist Colin Scott, ge-
volgd door een" uitbundig optreden
van de elf-mans formatie Easy Eddy
and his Sweet Lovers. Uiteraard op die
avond een gratis nieuwjaarsborrel met
oliebol!

Colin Scott
De Amerikaan Colin Scott (Scotty
voor insiders) mag beschouwd wor-
den als een oude rot in het vak. In zijn
studententijd bracht hij zijn eerste LP
uit. Daarna was hij als vaste artiest vijf
jaar lang verbonden aan 'Disneyland'.
Na die periode trok hij door Amerika,
Engeland en Nieuw-Zeeland. Als
voorprogramma toerde hij mee met
bands als The Beach Boys, King Crim-

son en de grote John Mayall. Het re-
pertoire van Colin Scott bestaat veelal
uit folkmuziek aangevuld met rock
and roll hits. Daarbij begeleidt hij
zichzelf op akoestische gitaar. Deze
twaalfsnarige gitaar is handgemaakt.
Naast de optredens wordt hij veel ge-
vraagd voor het inspreken van radio en
televisiereklames.

Easy Eddy and his
Sweet Lovers
Deze elf-mans formatie, inklusief
twee mafioso, stond in de zomer van
vorig jaar voor het eerst (als gelegen-
heidsband) op het podium. Eén van
die eerste optredens was tijdens het
'Erbarmenfestival' in Varsseveld al-
waar zij met hun originele act en hun
perfekt vertolkte covers het hoogteunt
van dit bijzondere festival vormden.
De gehanteerde formule bleek sukses-
vol en de vraag naar optredens steeg
alras. Inmiddels vormen zij een gere-
nommeerde band met optredens die
staan als een dijk.
Show, sfeer en lekkere muziek vor-
men de ingrediënten van Easy Eddy
and his Sweet Lovers. Het repertoire
bestaat uit covers uit de jaren '60 en
'70, van funk, rock and roll tot ballades
en soul. Dit alles keurig in pak!

Politie-varia
Op 23 december vond er een ongeval plaats op de kruising Horsterkamp-Bea-
trixlaan. Een bestuurder wilde linksaf slaan de Beatrixlaan in. De achterop-
komende bestuurder had dit te laat in de gaten en reed tegen de achterzijde van
de voor hem staande personenauto op. Gevolg enige materiële schade.
- Ook vond er op de Zutphenseweg een inbraak plaats. Na het vernielen van
een voordeurruit en slaapkamerruit is men binnengekomen. Mert heeft de wo-
ning doorzicht. Ontvreemd is een geldbedrag aan muntgeld en bankbiljetten.
Tevens werd ontvreemd een aantal oude munten en een koperen vogeltje. De
technische recherche stelde een sporenonderzoek in. De Rijkspolitie te Vorden
heeft de zaak in onderzoek.

Op 27 december ontdekte de Rijkspolitie te Vorden een serie ergerlijke vernie-
lingen aan diverse zaken:
- op de Rondweg werd bij de Tolweg het bord met straatnaam gepoogd omver
te buigen;
- bij de Deldensebroekweg werd het straatnaambord met het bord "nadering
voorrangsweg" omvergebogen;
- het bord met aanduiding bushalte bij de afslag Kieftskamp en bij de Lindense-
weg omvergebogen;
- op de hoek Horsterkamp met de Rondweg werd het verlichte verkeersbord op
de verkeersheuvel geheel vernield. De gehele elektrische bedrading werd ver-
nield;
- op de Raadhuisstraat werd en kerstboom met verlichting omvergegooid en de
verlichting kapotgegooid. Ook de boom bij Kluvers moest het ontgelden.
- bij de Katholieke Kerk aan Het Jebbink werden 2 strengen met kerstboomver-
lichting van de muur getrokken en vernield;
- op de Zutphenseweg werd een bord met aanduiding "parkeerplaats" omver-
getrokken en tevens een bermpaaltje uit de grond gerukt.
De Rijkspolitie te Vorden heeft een onderzoek ingesteld.
Het ingestelde onderzoek had tot gevolg dat een 5-tal knapen, te weten 3 uit
Warnsveld, l uit Lochem en l uit Zutphen, op 28 december naar het bureau te
Vorden zijn gehaald en over de feiten onderhouden. Zij bekenden alle genoem-
de feiten, met uitzondering van de vernieling bij de kerk.
Van de wegbeheerders, gemeente en H .E.K. en de Vordense Ondernemersver-
eniging komen de schadetotalen nog binnen. De schade zal dan door de vanda-
len vergoed worden. Proces verbaal zal worden opemaakt.

Betaal nu
uw
abonnementsgeld
voor
Contact

en
verdien f O/-""

AGENDA

JANUAI
5 Nieuwjaarskoffiemiddag Ned.

Bond v. Plattelandsvrouwen
5 KBO Gym Nieuwjaarssoos
5 HVG afd. Dorp Nieuwjaarskof-

fiemorgen
6 NCVB Nieuwjaarsmorgen
7 Bejaardenkring

10 Koffieconcert Concordia in
Dorpscentrum

19 KBO Gym Jaarvergadering met
gratis bingo

19 NCVB Lezing
21 Bejaardenkring
23 Pronkzitting Karnavalsver.

De Deurdraejers in de Herberg
27 HVG afd. Dorp Jaarvergadering

in de Voorde

SPORTNIEUWS

Wees voorzichtig met vuurwerk!

• Martin Jansen uit Zutphen
wint 15 kilometer cross

De Oudejaarscrossloop welke de
VRTC "De Achtkastelenrijders" zon-
dagmorgen in Vorden organiseerde
trok niet minder dan 170 deelnemers.
Vergeleken met voorgaande jaren dit
keer weinig dames aan de start. De or-
ganisatoren hadden een parcours uit-
gezet in de omgeving van het Galgen-
goor, De Belten en de Wildenborch.
Start en finish waren op het gemeen-
telijk sportpark aan de Oude Zutphen-
seweg. De deelnemers konden uit vier
afstanden kiezen, te weten de 2,5 - 5 -
10 en 15 kilometer.
In alle klassen een overduidelijke win-
naar: Edwin Alferink uit Arnhem won
de 2,5 kilometer, de 5 kilometer ein-
digde in een zege voor Hans Bosman
uit Deventer, Frank Wiegman uit
Brummen zegevierde in de klasse 10
kilometer terwijl Martin Janssen uit
Zutphen de 15 kilometer voor zich
opeiste.

Heren Dash kansloos
De heren van Dash hebben uit tegen
Bruvoc uit Brummen een zeer slechte
wedstrijd gespeeld. De ploeg was niet
al te gemotiveerd. De passing was slor-
dig terwijl bovendien het 'blok' even-
min optimaal funktioneerde. Het
werd via de setstanden 15-11, 15-13
en 15-9 een regelmatige 3-0 neder-
laag.

Uitslagen Dash
Dames: Dash 2 - Isala 4 3-0; Dash 3 -
WSV l 0-3; Bruvoc 3 - Dash 4 1-2;
DVO 5 - Dash 5 1-2; Dash 6 - Isala 5
0-3; Dash 7 - Vios 5 3-0; Dash 8 - Isala
7 3-0.
Meisjes: Bruvoc A - Dash A 0-3.
Heren: Bruvoc l - Dash 13-0; Dash 2
- Vios 2 3-0; Dash 3 - Wilhelmina 4 3-
0.
Jongens: Isala A - Dash A 3-0; DSC C
- Dash C 1-2.

- Veldrijden
Zondag j.l. werd in Vorden op Kamp-
huizen de laatste wedstrijd van de
veldritkompetitie Vorden-Harfsen
verreden. Deze 10 wedstrijden wer-
den georganiseerd door de RTV
Wichmond-Vierakker enj^ETP Zut-
phen. De 6 beste uitslage^llden voor
de eindstand. Dhr. E. Rozendaal uit
Voorst reikte na afloop de prijzen uit.
De einduitslag was: 1. Rudy Peters,
Wichmond, 70 punten, ̂ Foh. Boes-
veld, Steenderen, 65 pn^B Joh. Par-
dijs, Vorden, 60 pnt., 4.«ans Linde-
boom, Zutphen, 55 pnt., 5. Mano
Waarlo, Wichmond, 51 pnt.

A.s. zondagmorgen 3 januari 1988
wordt op het parcours Kamphuizen te
Vorden hetKlubkampioenschap veld-
rijden verreden, zowel van de RTV
Vierakker-Wichmond als van de ETP
Zutphen.

• Zondag 3 januari start
Stratenzaalvoetbaltoernooi
4<Velocitas"

Zondagmorgen 3 januari wordt in de
sporthal 't Jebbink een begin gemaakt
met het Stratenzaalvoetbaltoernooi,
welke wordt georganiseerd door de
plaatselijke zaalvoetbalclub "Veloci-
tas". In totaal hebben zich 20 teams
voor dit toernooi opgegeven.
In poule A komen uit: Molenplan,
Hanekamp, Wildenborch, Hoetink-
hof 2 en de Boonk 3.
Poule B: Addinkhof, de Boonk 2,
Hoetinkhof l, Eendracht/Julianaweg
2 en Wigabé.
Poule C: Brinkerhof, de Bongerd, N
319 Vorden, Medler, Linde.

Poule D: Boonk l,Eendracht/Juliana-
weg l, de Doeschot, Kranenburg en
Tranendal.
Het toernooi wordt gesponsord door
Corry ten Barge van "de Herberg".
Dhr. A. Schut van café "Uenk" heeft
de wisselbeker beschikbaar gesteld.

Het toernooi wordt op zondag l O ja-
nuari voortgezet.

• Wintertraining
"de Graafschaprüders"

Zaterdag 2 januari start de VAMC "de
Graafschaprijders" met haar winter-
training. Dit onder leiding van KNMV
bondstrainer Jan Broekhof. De start
en finish is anders dan voorgaande ja-
ren. De locatie is thans het clubge-
bouw "De Bezige Bij", gelegen aan de
Eikenlaan.

• Nieuwjaarsinstuif
"Vorden '64"

De zwem- en polovereniging "Vorden
'64" organiseert op dinsdag 5 januari

een Nieuwjaarsinstuif. Deze instuif
heeft een meer sportiefjcarakter. Op
die avond kunnen de leden en ouders
van leden gratis zwemmen in het
zwembad "'t Rijsselt" te Eefde. Na dit
sportief gebeuren kan men onder het
genot van en drankje nog een poosje
gezellig nakletsen.

• N ieuwjaarsbijeenkomst
jeugd "Vorden"

Zaterdagmiddag 2 januari wordt er in
het clubgebouw een nieuwjaarsbij-
eenkomst gehouden voor alle jeugd-
teams van de voetbalvereniging "Vor-
den". De pupillen van "Vorden" ne-
men in de maand januari deel aan een
regionaal zaalvoetbaltoernooi, welke
in de sporthal te Wichmond wordt
georganiseerd.

• BUjartuitslagen
Dinsdag 15 dec. Tremethe I-Kranen-
burg 2 40-30.
Donderdag 17 dec. Kranenburg 3-
Heezen l 33-39.

Kampioenen
"De Graafschaprijders" bekend
Nu de laatste aktiviteiten ten einde /ijn, heeft het bestuur van de Vor-
dense auto- en motorclub „De Graafschapryders" de balans van de
"kampioenen" opgemaakt. Deze zullen gehuldigd worden tijdens de
feestavond op zaterdag 6 februari in "de Herberg" te Vorden.
Deze avond zal dan tevens de jeugdmotorsportman en de algeheel
sportman van de VAMC bekend gemaakt worden.

Hans Berendsen is er in geslaagd om
voor de tweede keer in successie de
"Deldentrophee" in de wacht te sle-
pen. De winnaar van deze "Delden-
trophee" mag zich nl. all-roundmotor-
sportman noemen. Hij is het afgelo-
pen jaar nl. in de combinatie cross,
trial, grasbaan, enduro en de twee-
uurscross als beste uit de bus geko-
men.
Hans Berendsen was dit jaar toch wel
bijzonder succesvol door ook de "Ok-
horstbaantrophee" te veroveren. Een
veelbelovend rijder dus, deze Hans
Berendsen.
Johan Braakhekke werd bij de enduro
(klasse senioren) clubkampioen; Ger-
rit Hoftijzer behaalde de titel in de
classe Nationaal. Motorcrosskam-
pioen bij de jeugd werd Bert Jan Teu-
nissen. Bij de senioren ging de titel
naar Hans Berendsen.

De eindklasseringen waren als volgt:
Enduro klasse senioren: 1. Johan
Braakhekke 524 punten, 2. Walter
Arendsen 517, 3. Mees Siers 496,
4. Jan Klein Brinke 482, 5. Rob van
der Straat 230 punten.
Enduro klasse Nationaal: l.Gerrit
Hoftijzer 493, 2. Joop Wuestenenk
492,3. Tonny Harmsen 486,4. Benno
Schuppers 483, 5. Erik van Ark 461
punten.
Motorcross klasse jeugd 50 t/m 125 cc:
1. Bert Jan Teunissen 240 punten,
2. Dennis Helmink 197, 3. Marcel
Vruggink 188, 4. Rudy Peters 152,
5. Herbert Harmsen 91 punten.
Motorcross klasse senioren: 1. Hans
Berendsen 240 punten, 2. Jan Klein
Brinke 174, 3. Marcel Bulten 157,
4. Stephan Braakhekke 144, 5. Ger-
ben Vruggink 139 punten.

Tijdens genoemde feestavond op 6 fe-
bruari zullen tevens het senioren- en
juniorenclubteaum van "De Graaf-
schaprijders" uitgebreid in het zon-
netje worden gezet.
Beide teams werden in 1987 kam-
pioen van Nederland.

Voor het jaar 1988 heeft "De Graaf-
schaprijders" wederom talloze evene-
menten op het programma staan:
trials, grasbaanraces, enduro, een
cross/enduro weekend in Limburg,
het befaamde Achtkastelenweekend,
de organisatie van de Oost-Gelder-
landrit en niet te vergeten de Straten-
motorcross welke op Koninginnedag
in Vorden wordt verreden.

Het ligt in de bedoeling van het be-
stuur van "de Achtkastelenrijders" om
ook in 1988 een Oudejaarscrossloop te
organiseren.

Na afloop van deze cross ontvingen de
volgende hardlopers een ere-prijs:
2,5 kilometer: 1. E. Alferink, Arnhem,
9 minuten en 44 seconden; 2. R. v.d.
Meulen, Velswijk, 10.02; 3. S. Mole-
naar, Zutphen, 12.01.
5 kilometer: 1. H. Bosman, Deventer,
17 minuten en 42 seconden; 2. H.
Weenk, Borculo, 17.50; 3. F. te Plate,
Lichtenvoorde, 18.08.
10 kilometer 1. F. Wiegman, Brum-
men, 34 minuten en 7 seconden; 2. H.
Lubberding, Lochem, 34.52; 3. G.
Ruumpol, Ruurlo, 36.11.
15 kilometer 1. M. Janssen, Zutphen,
52 minuten en 8 seconden; 2. R. Jo-
link,Doetinchem,54.25; 3. B.Hasper,
Deventer, 55.36.

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 28 december 1987
tot 22 januari 1988

Het abonnementsgeld voor 1988 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 22 januari 1988 betaalt.

Betaalt u na 22 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 22 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank no. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.



Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27.

J.H. WILTINK
en medewerkers

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

Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

KAPSALON BEERNING

wenst allen een
voorspoedig n/euw/aar

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

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Sigarenmagazijn
Boek- en tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK"

wenst allen
een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

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

J.A.G. HEINTJES
Vorden, telefoon 141 7

Verzekeringen en financiering

wenst allen
een voorspoedig 1988.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Wij wensen U een voorspoedig 1988

Administratiekantoor Zutphen b.v.

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

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

Nevenvestiging:

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

VOORVERKOOP}

Wij wensen een ieder een
voorspoedig 1988.

's
2 januari
zetten wij een streep
door de prijzen
van onze winterkollektie.

DUS DOE UW VOORDEEL.

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATW

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

WEEKBLAD CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN

Wij
wensen

al onze klanten

Gelukkig
1988

Dekker Electro
Zutphenseweg 10 - Vorden

00
00
O)

LOGA wenst u
een gezond
nieuwjaar m

DEREGT BLOEMENDAAL 2> WIEGERINCK-

Leden van de Maatschap:

Mr B.H J. deRegt
B.J. Bloemendaal
G.J. Bloemendaal
T J .H. Wiegerinck

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

Wij wensen u mede namens alle medewerkenden een voorspoedig 1988 toe.
A.s. donderdag 31 december is ons kantoor vanaf 12.00 uur gesloten.

Wij wensen U

een voorspoedig

1988.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

Wij wensen een ieder

een voorspoedig 1988

C A FE -R E STA U R ANT

Th J. Schoenaker
Ruurloseweg 64 - Kranenburg - Vorden

Fam. Schurink

en medewerkers

wenst een ieder

een gezond en voorspoedig

1988

't winkeltje in vers brood en banket

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

Een
gelukkig 9n sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
"VORDEN"

direktie en medewerkers van

LMB Vorden BV

wenst U allen
een voorspoedig 1988.

R.T.V.
Vierakker-Wichmond

wenst u
een voorspoedig
en gezond 1988.

Fiets- en bromfietsspecialist

Reind Zweverink
de Ikink 8 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2888

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

gezond 1988.

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

.ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

en medewerkers wenst iedereen

een voorspoed/g 1988

W/j wensen al onze klanten
een goed 1988

Schoenmakerij

VISSER
Raadhuisstraat 1 8 - Vorden
Telefoon 05752-1849

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

H.J. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

Namens bestuuren
werkgroep wensen wij

een ieder een zeer

vreugdevol 1988

Wij wensen u

een
voorspoedig 1988

Hoveniersbedrijf en kwekerij

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

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW - TOYOTA - SUZUKI - HONDA

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

wenst u allen
een voorspoedig 1988


