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'Vorden — de meest sfeervolle kerstmarkt in het
Oosten9
Op het Marktplein wordt zaterdag 14 december de inmiddels 7
jaar oud zijnde kerstmarkt gehouden.
Naast een 24-tal kramen met kersiartikelen, lekkernijen, kerststukjes,
kunstnijverheid en vele andere artikelen, verzorgen de padvinders het
houtvuur, de badmintonclub 'Flash'
haar actie en de mini-draaimolen zal
voor de jeugdigen onder ons haai
best doen.
Ook het kerstboomversieren staat
weer op het programma met vele
mooie prijzen.
De markt begint met muzikale optredens van Sursum Corda, twee Wichmondse zangkoren, het Vordens dameskoor, midwinterhoornblazers, de
Knupduukskes, het SUCO-kwartet,
het Vordens mannenkoor en Concordia.
^v
'Het meest leuke is, dat wij dit jaar
voor het eerst een Vordens jeugdkoor en de Nutsblokfluitclub op
onze kerstmarkt hebben', aldus de

voorzitter van de VOV, Wim Polman.
'Nu hebben wij alles compleet, want
de jeugd van Vorden kwam tot dit
jaar nog niet m ons programma
voor', aldus een glunderende Wim
Polman.
'Vorden kan het niet alleen, maar
doet het ook'. 'De spontaniteit van de
verenigingen, het enthousiasme van
de deelnemers en de vele bezoekers,
het bezoek van de Kerstmannen, de
glühwein en niet te vergeten de boerenkoolmaaltijd met worst maken
onze kerstmarkt tot de gezelligste en
sfeervolste kerstmarkt van het Oosten', aldus Wim Polman.
'Harren zou eigenlijk een dagtocht
naar de kerstmarkt van Vorden moeten organiseren, in plaats van die in
Diisseldorf, want de onze is mooier
en gezelliger', zegt Wim Polman gekscherend.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Maandag 9 december is er weer een grote bedrijvigheid in ons
dorp. Op die dag zal een grote groep ondernemers, onder leiding
van hun voorzitter Wim Polman, beginnen met het plaatsen van
150 kerstbomen.
Met man en macht zal worden gewerkt om woensdagavond alles gereed te hebben, zodat vanaf die
avond tot en met 30 december Vorden weer in een sprookjesachtige
sfeer zal vertoeven. Op het ga/on
voor de Herv. Kerk zal een grote
kerstboom worden geplaatst. Ook de
kerstklok zal elders op het gazon
haar trouwe plaats weer innemen.
'Deze kerstklok hebben wij 6 jaar geleden symbolisch overgedragen aan
de jeugd van Vorden. Het lag ook in
de bedoeling, dat de jeugd de kerstklok zelf zou aankleden, maar dat
hebben wij weer overgenomen. Dat
de jeugd meedenkt en meewerkt aan
deze kerstactie, bewijst des te meer
dat er nauwelijk iets vernield wordt',
aldus voorzitter Wim Polman.
'Wij zijn trots op onze jeugd, want

waar kan men zoveel bomen aan de
weg zetten, zonder dat deze vernield
worden. En... ', vervolgt Wim Polman, ' ...wij geven de jeugd wel de
schuld, maar ook volwassenen hebben zich wel eens vergrepen. Maar
hoe dan ook, Vorden, jong en oud, is
gek met haar kerstverlichting. En zo
hoort het ook. Ik wil daar geen scheef
woord over horen', aldus een spontane voorzitter van de V.O.V. Het plaatsen van zulke grote aantallen kerstbomen in het dorp is uitgegroeid tot
een traditie, waarmee Vorden tot in
de wijde omtrek naam heeft gemaakt.
Voorzitter Wim Polman verwacht dit
jaar opnieuw een toename van het
aantal bezoekers van buiten.
'We timmeren op grote schaal aan de
weg, niet alleen in Vorden, maar ook
in de omliggende plaatsen en steden.
Onze slogan is: Vorden, het mooiste
verlichte kerstdorp van Gelderland,
en ik verwacht daar veel response
op.'

Ouderen

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.»
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf l L 00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

( ) p S en 9 j a n u a r i l 992 leegt de inzamelaar weer de groene containers. In
1991 worden deze het laatst op 11 en
12 december geleegd.

ONDENPOEP
Burgemeester en wethouders ontvangen regelmatig klachten over
overlast die hondtnpoep veroorzaakt. Ook rolstoelgebruikers hebben veel last hiervan. Ondanks het
feit dat er aanduwringen aan de rolstoel zitten is het toch vaak onvermijdelijk dat met de handen de wielen
aangeraakt worden. U zult begrijpen
dat dit bijzonder irriterend is.
Zorg er derhalve voor dat uw hond
uitsluitend in de goot poepten als dit
niet gebeurt, zorgt u er dan voor dal.
het in de goot terecht komt.

GROFVUIL
Op 30 en 3 l december haalt de inzamelaar het grof huisvuil op. Hij begint op de 3()e, de 31e heeft hij gepland als uitloopdag indien hij het
grof vuil op de 30e niet allemaal op
kan halen. Als u grof huisvuil hebt
kunt u dit opgeven tot vrijdag 24 december 12.00 uur bij het gemeentehuis, telefoon 05752-7474.
KERSTBOMEN
Kerstbomen haalt de inzamelaar 6 en
7 januari op. Ook hierbij is 7 januari
gepland als uitloopdag. In de bebouwde kom Vorden hoeft u niets te
doen om de kerstboom opgehaald te
krijgen. In het buitengebied moet u
even het gemeentehuis bellen als u
een kerstboom wilt laten ophalen.
Telefoon: 05752-7474.
CONTAINERS
In week 52 (23 tot en met 29 december) , wordt er geen huisvuil geleegd.
Dinsdag 31 december 1991 wordt de
grijze container in de bebouwde kom
geleegd.
Donderdag 2 januari 1992 wordt de
grijze container in het buitengebied
geleegd.

TANDPLAATS^SVmG UNNING
Burgemeester en wethouders hebben aan de heer A. Dijkgraaf een
standplaatsvergunning
verleend
voor de verkoop van worst en vleeswaren in Wichmond.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeesteren wethouders een bezwaarschrift
woixlen ingediend.

m*NlEUWE PASPOORTWET OP l JANUARI

1992

UISVUIL IN
DECEMBER
7-ENKAPVERGUNNINGEN
Op 26 november jongstleden hebben burgemeester en wethouders
bouwvergunning verleend aan:
de heer M. Willemsen te Biumnlen, voor het verbouwen van een
boerderij tot burgerwoning aan
de Mispelkampdijk te Vorden.
Kapvergunning is verleend aan:
— de heer AJ.H. Spies, het Gulik 14
te Vorden, voor het kappen van
een wilg op het perceel het Gulik
14 te Vorden;
— de heer H. Kettelerij, Zutphenseweg 64 te Vorden, voor het kappen van l abies grandis op het
perceel Zutphensewég 64 te Vorden.
— de heerJ.A. Wagenvooit, van Lennepweg 3, voor het vellen van 3
beuken, 9 eiken en 0,02 ha bosplantsoen, aan de van Lennepweg, onder oplegging van een
herplantplicht voor l l eiken en
0,02 ha singel.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dage n na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeesteren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker.tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

'De Vordense ondernemers schenken ook dit jaar weer veel aandacht
aan de bejaarde inwone^^van ons
dorp. Wie straks een ritj^^H maken
door het verlichte dorp kan zich opgeven bij garage Klein Brinke. Men
krijgt een consumptie aangeboden,
en er wordt een aantal naaien door
het dorp gereden', aldi^Vim Polman.

Oliebollenaktie
Concordia

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 8 december 2e Advent 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, gezamenlijke dienst met
partnergemeenten Garlipp e.o. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur Preek-nabespreking in de Voorde.
Kapel de Wildenborch
Zondag 8 december 10.00 uur ds. H. Westerink.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 december 10.00 ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 7 december 18.30 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zondag 8 december 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 december pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Huisarts 7 en 8 december dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9, Vorden.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman. Withaar. Tel. 05754-1351.

Evenals voorgaande jaren organiseert de Vordense muziekvereniging
'Concordia' een oliebollenaktie. De
olie-bollen worden door een bakploeg van eigen leden gebakken op
vrijdag 6 december terwijl de huisaan-huis verkoop zal plaatsvinden
op vrijdag 6 en zaterdag 7 december.
De opbrengst van deze aktie zal worden besteed voor de aanschaf van
nieuwe instrumenten zoals tuba's en
schuiftrombones. Het bestuur van
'Concordia' hoopt dat de oliebollen
gretig aftrek zullen vinden. (Zie advertentie).

Dierenartsen van zaterdag 7 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Stichting Vrienden
van de Wehme

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

Door de invoering van de nieuwe
Paspoort wet op l januari 1992 veranderen er een aantal /aken.
De leeftijd waarop kinderen kunnen
worden bijgeschreven in een reisdocument van de ouders gaat vanaf l
januari 1 992 van l 2 jaar naar l (i jaar. Zaterdagavond jl. gaf de gymnastiekOok is het na l januari 1992 moge- vereniging WIK belangeloos een delijk om kinderen tot 1 6 jaar in de reis- monstratie van haar kunnen in de
documenten van beide ouders bij te koffiezaal van het Verzorgingshuis de
schrijven. Voor jongeren tot 16 jaar Wehme.
is het mogelijk om een toeristenkaart De verschillende oefeningen op de
te verkrijgen tegen een speciaal lange mat met springplank en
jeugdtarief. Met zo'n toeristenkaart
springzeil en springkast werden onkan in bijna alle landen van Europa der leiding van dhr. Velhorst vlekkeloos uitgevoerd! De waardering van
worden gereisd.
Een andere verandering is dat vanaf
de bewoners voor deze oefeningen
l april 1992 het reizen op een verlo- was dan ook enorm.
pen paspoort niet meer mogelijk is. Daar het bovendien de eerste keer
was dat een gymnastiekvereniging
Verlengen van een reisdocument kan
een demonstratie in de Wehme gaf
na l januari 1992 al niet meer. U
moet dus altijd over een geldig reis- en veel bewoners zoiets nog nooit
'live' hadden gezien regende het
document beschikken, ook binnen
de KE( ;.
complimenten.
Het teruggeven van ongeldig ge- Een van de leukste opmerkingen
maakte reisdocumenten blijft be- hoorden wij van een bewoonster. 'Ik
perkt tot die gevallen, waarin het
heb nooit geweten, dat ik er vroeger
zo leuk moet hebben uitgezien!' U
reisdocument een nog geldig visum
begrijpt: dus voor herhaling vatbaar.
of een nog geldige buitenlandse verblijfstitel bevat.
Reisdocumenten kunnen niet meer
worde n verlengd.
In de Paspooi twet is het recht op een
reisdocument voorde burger vastgelegd. Alleen nog op gronden die in
de wet staan vermeld kunnen reisdoOp 4 november zijn de dames van de
cumenten worden geweigerd of verclub op excursie geweest naar garage
vallen verklaard.
Groot Jebbink. Men werd ontvangen
met een kopje koffie, waarna er uitleg werd gegeven over kleine reparaties aan de auto. Daarna mochten de
dames een kijkje nemen in cle shovv-

Vrouwenclub
Medler

Tandarts 7 en 8 december P. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
december mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 december 10.00 uur Oecumenische Dienst in de Herv. Kerk.
Weekend-Wacht-Pastores:
8-9
december
Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 057521230.
Streekziekenhuis
Het
Nieuwe
Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

room en mochten er zelf aan de slag
met de dingen waai uitleg over was
gegeven. Dit was een leerzame
avond. De voorzitster bedankte de
heer Gr. Jebbink voor deze avond.
Op l l november was mevrouw Petri
uitgenodigd. Zij hield een lezing
over vrouwen in drie verse billende
delen van de wereld. Een vrouw uit
Nepal, Burkina Faso en Nederland.
Aan de hand van dia's kreeg men
een indruk van hoe verschillend de
leefgewoontes en omstandigheden
waren.

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend
dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

WICHMOND

VIERAKKER Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 december 10.00 uur Oecumenische Dienst in de Herv. Kerk.

Taxibedrijf

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdel/ng 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Tot slot van deze avond kreeg mevr.
Petri een attentie- aangeboden en
werd ze door de voorzitster bedankt
voor het verzorgen van deze avond.
Op 2 december werd op een gezellige- manier Sinterklaasavond gevierd.
Na het welkomstwoord van de voorzitster en een heerlijk kopje koffie
mocht men om de- beurt grabbelen
in de ton van de Sint, zodat alle dames met een presentje naar huis toe
gingen.
Op 16 december wordt Kerst gevierd.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE HUUR:
paardestal met weidegang.
H. Schouten, Beekstraat 12,
Hengelo Gld.
• TE KOOP:
kerstbomen.
Peppelman, Kerkhoflaan 1A,
Vorden.
• Dame zoekt leuke vriendin
(Ift. ca. 60-70 jaar) die het ook
zat is om alleen te zijn, en af
en toe eens gezellig samen
buitenshuis wil eten. Ik ben
woonachtig in de regio
Zutphen, en zou het heerlijk
vinden om te gaan
samenwonen.
Brieven onder nummer 36-1
aan Drukkerij Weevers BV,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• TE KOOP:
slaapkamerameublement,
wit incl. 2 nachtkastjes +
kaptafel.
Bellen na 18.00 uur. Tel. 1139.
• Enthousiaste, jonge vrouw
biedt zich aan als oppas.
Zowel overdag als 's avonds.
Ervaring met kinderen.
Tel. 05752-1080.

VOOR 'N GEZELLIG WEEKEND

THEO TERWEL

Hartig gevulde Broodjes

AUTOSCHADESPECIALIST

• GEZOCHT:
zit/slaapkamer in Vorden e.o.
voortek./constr. met ruimte
voor tekentafel. Brieven onder
nr. 44-1. Bureau Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Iets waar uw slager garant
voor staat.

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Gewoon Geweldig Lekker!

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

DIT WEEKEND:

5 haien 4 betalen

Muziekvereniging
CONCORDIA

't winkeltje in vers brood en banket

houdt op

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

6 en 7 december a.s.
haar jaarlijkse

Voor het
buitengebeuren:

OLIEBOLLENAKTIE

veld- en jachtkijkers
MEINDL-wandelschoenen
Engelse waxkleding
truien en vesten
hoeden en petten
sport- en wedstrijdbogen
luchtbuksen en -pistolen

opbrengst t.b.u. instrumentenfonds

Fijne verse worst 1 M» 7,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90
Borstlapjesi kiio 12,90

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt u i,, 11,50

Slavinken per stuk 1,UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

100 gram 1,10

Bami of Nasi 1 k,io 6,25

Alfred Jodokus
Kwakworst

Erwtensoep
1 liter

3,25

100 gram

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Pampaschijven

GEWONE

Biefstuk

5 halen

4 betalen

ongewoon lekker 250 gram O,/D

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Hamlappen IK.IO 10,45

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Martei
JoeltreffenJI

DORPSSTRAAT 32 - VORDcü - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

WAPEN- EN SPORTHANDEL
Tel. 05752-1272 - Zutphenseweg 9 - Vorden

groenten en fruit
kaas en noten

Jvtogen wij e.ve.n 11zu aandacht...

MELOC17AS

Wij stofferen snel en voordelig

interieuradviseur

Fam. J.Huitink

Op 5 januari en 12 januari 1992
organiseert

Uw meubels
versleten?
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

GRi)EN
Burg. G' "eestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 6 - 7 - 8 december

opnieuw een groot

t

HERENSTRATENZAALVOETBALTOERNOOI
Inschrijfgeld f 100 - per team.
Inschrijving vóór 25 december 1991
bij Jet Scholtz, tel.nr. 6500 (na 19.00 uur).
UITDENOTENBAR:

voor Uzu aandacht,

Vordense
NOTENMIX

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

250 gram

Jan ter Beek
05752-1807

Muziekver.
CONCORDIA
6 en 7 december
OLIEBOLLENAKTIE

1,65

MOOI - MAGER - MALS

• TE KOOP:
antieke kachel ('Lange Jan')
op petroleum. Prijs f 500,-.
Tel. 05750-22306.
• Jonge vrouw met 3
schoolg. kinderen (11 en 13),
2 honden en 2 katten zoekt m.
spoed (jan./febr.) permanente
woonruimte omg. Lochem
(binnen straal van 10 km). Is
zéér op privacy gesteld!
Liefst vrijst. gastenverblijf of
vrij gedeelte van boerderij, met
c.v. Ongemeubileerd evt.
gestoffeerd. Huur f 500,-tot
f 700,- max. A.E. van
Riemsdijk, tel. 01726-14602.

Fijne Vleeswaren

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

b. v. sateh, kaas, ragout en
diverse andere smaken

tteeds

Eerste klas vlees

BAKKERIJ T STOEPJE
OOK B J U OP DE MARKT

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Panklare Groene Kool 500 gram

1,25

De Sint is bijna vertrokken
en de Kerstman komt er al aan!

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

December is een smulmaand.
De speculaas is nog niet weg of de kerstkrans is er al weer,
en wat dacht U van de kerststollen!

BAKKERIJ 'T STOEPJE

AANBIEDINGEN

SPAKENBURG

WULLINK VORDEN

maandag 10- dinsdag 11
en woensdag 12 december:

2,50

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden.

Voor reparaties
van

Weekendtaartjes van 7.75
Gesorteerde Koekjes

7,25

250 gram voor de prijs van £ OHS

Spiraalkoeken i van 4,75 voor
Krenten- of Rozijnenplakken

j

1 pak NU
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

Met een kompleet Warme Bakkers Assortiment
ELKE VRIJDAG op de markt in VORDEN

X

WARME BAKKER

OPLAA
De bakker die alles MO.VJ zelf bakt en dat proeft U!

ROOMBOTER-

500gram

KERSTKRANSJES f
Kom even proeven!
IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Maandag 9 december a.s zijn wij

Hermina Janneke

Henk Schouten
en

We noemen haar

Hermien Schouten-Luimes

Anja
Henk Smallegoor
Henny SmallegoorBobbink
Dianne
29 november 1991
't Braamzicht
Almenseweg 62a
7251 HS Vorden
Moeder en kind rusten van
13.00 tot 15.00 uur.
Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, vader en opa

Hendrik Jan
Zweverink
Uit aller naam:
H.G. Zweverink-Walgemoet

Jezus Christus is gestorven
is verrezen, ook voor m ij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten
maar, uit deernis met mijn lot,
treed Hij voor mij in bij God.

25 jaar getrouwd.
Op zaterdag 14 december hopen wij dit
samen met Rody en Edith te vieren.

i-#-

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij U
uit voor een receptie van 15.30 tot
17.00 uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Gez. 445:2
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, is na een langdurige en liefdevolle verzorging, thuis, in zijn vertrouwde omgeving, in zijn 91ste levensjaar rustig ingeslapen,
mijn inniggeliefde man, onze lieve vader en opa

GARRIT WILLEM WEENK

7251 EK Vorden
Insulindelaan 46

* 9-4-1901

Vorden:
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de vele persoonlijke
gelukwensen, kaarten, cadeau's en bloemen die
onze trouwdag tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Clemens en Petra
Waenink

Vorden, december 1991.

t 1-12-1991

M. Weenk-Bouwmeester
H.Weenk
J.H. Weenk-Huurnink

Hengelo Gld. : E.B. Lebbink-Weenk
J.B. Lebbink
Vorden : G.M. Bielderman-Weenk
W. Bielderman
Klein- en achterkleinkinderen

Iets lekkers?/
Van de Keurslager
natuurlijk!
U zult er van staan te kijken
hoeveel lekkere hapjes Uw
Keurslager in huis heeft voor
een hartige avond.
Moet het iets héél bizonders
zijn? Bestel dan een heerlijke
salade- of vleeswarenschotel. Uw sukses is gegarandeerd.
VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

KipfHet ,1,89

SPEKLAPPEN

(plus CD-munt)

500 gram J,3O
(plus CD-munt)

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:
DINSDAG:

diverse soorten FEUILLETEE'S
ham/kaas - Grieks vlees - Indisch gekruid
hartige taart - gehaktstaaf

7251 MZ Vorden, 1 december 1991

(plus CD-munt)

'Weenk', Schuttestraat 12

VERHUISD:
fam. HELMINK

Spalstraat 49A
7255 AB Hengelo (Gld.)

Rondweg 4, Vorden
naar:
Hoetinkhof40
7251 WG Vorden
tel. 2394

Na een zorgzaam leven en een liefdevolle verpleging in het verpleeghuis 'De Leeuwerikweide'
te Zutphen is van ons heengegaan onze lieve
vader en opa

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 4 december van 19.30 tot 20.00 uur
in het uitvaartcentrum Monuta, 't Jebbink 4a te
Vorden.
De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden
op donderdag 5 december om 12.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden. Aansluitend de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats.

TIP VOOR DE BOTERHAM:
diverse soorten P316 S 100 gram l ,
(plus CD-munt)

Vorden : Jan Eskes

Wij organiseren een
reünie voor allen die hem
kenden op 18 december
in het Dorpscentrum,
aanvang 20.30 uur.
Informatie en opgave bij
fam. W. den Enting,
tel. 2759 of bij J. Hoppen,
tel. 2017.

Nieuw: horloge broches,
Claudio Calli heel veel
keuze in sieraden,
ook voor heren kettingen,
armbanden,
dasspelden en een heel
uitgebreide collectie
panty's, Hudson, Yves
Saint Laurent

DEMI-BIJOU
Dorpsstraat 17
VORDEN - tel. 3785

Muziekver.
CONCORDIA

Vorden : Tonnie Eskes
Tiny Eskes-Hanskamp
Menno en Bernadet
7251 DN Vorden, 1 december 1991
Onze vader is opgebaard in het uitvaartcentrum
van de Monuta, 't Jebbink 4a te Vorden, alwaar
gelegenheid is tot condoleren en afscheidnemen op woensdag 4 december a.s. van 21.00
tot 21.30 uur.

Na afloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

DERK ESKES
WEDUWNAAR VAN S.M. Klein Ikkink

Zo'n fijne warme
half wollen
onderblouse koopt
u bij

fam. J. Kreunen
fam. B. Janssen-Klein Ikkink
fam. T. Klein Ikkink
fam. H.J. Bargeman
fam. H. Hoetink
Neven en nichten
Vorden, 1 december 1991

500 gram

op de leeftijd van 90 jaar.

Hummelo:
Vorden:
Zutphen:

J.W. Weenk
S. Weenk-Bouwmeester

tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

100 G RAM

De Keurslager
Verstand van

495

G. Nijendijk-Bouwmeester

lekker vlees

G. Bouwmeester-Pardijs
neven en nichten

Vorden, 1 december 1991.

VORDEN
Geschokt en verslagen, maar beseffend dat het
eens kon gebeuren, berichten wij u dat geheel
onverwachts is overleden op 76-jarige leeftijd,
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne
opa

Vorden : Theodora Johanna BesselinkHoebink
Velswijk : Nolda en Jan

Kerkstraat 6
7251 BC Vorden
Tel. 05752-3222

OPROEP aan de inwoners van de Gemeente Vorden
Sinds 10 juni van dit jaar heeft de VVV Vorden haar eigen vestiging.
Door de gunstige ligging en door ruimere openingstijden konden we
ten opzichte van 1990 ruim het dubbele aantal mensen van dienst
zijn - en daarmee natuurlijk ook de Vordense gemeenschap.
Maar ook de kosten zijn behoorlijk opgelopen.
Daarom doet het WV-bestuur een beroep op de Vordense
ingezetenen om te helpen door ingaande 1992 LID te worden.

Bathmen : Ben
Vorden : Jos en Annie
Vorden : Harrie en Margreet
Ruurlo : Betsie en Jan

De contributie voor particulieren bedraagt slechts f 15,- per jaar.
U kunt u telefonisch opgeven bij de secretaris, tel. 05752-1186
of bij de penningmeester, tel. 05752-3114.

's-Heeren- Agnes en Gerard
berg :
Ruurlo : Francien en Arie

Vanaf maandag 9 december
Kerkhoflaan 15

Video- en

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

H.B. Wesselink-Weenk
H. Wesselink

7251 JW Vorden, 29 november 1991

Hebt U belangstelling meldt U
zich dan voor zaterdag 7
december bij Dhr. B. Nijenhuis,
Baron v.d. Heydelaan in
Wichmond. Tel. 05754-1863.

SPAANSE
VLEESSCHIJVEN

kleinkinderen

Sinterklaasavond
zijn wij
om 17.30 uur
GESLOTEN

,&'
Gert en Angelique Jacobs
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

4,98

VLOGMAN

ECHTGENOOT VAN M. BOUWMEESTER

in Vorden

De tafels en stoelen uit de
grote zaal zijn TE KOOP op
zaterdag 14 december van
10.00 tot 12.00 uur.

5,98

(plus CD-munt)

GERRIT WILLEM WEENK

a/d Zutphenseweg.

Ludgerusgebouw

5,98

(plus CD-munt)

500 gram

Uit onze familiekring is in vreoe van ons heengegaan
onze lieve broer, zwager en oom

Brummen : Marietje en Herman
op de leeftijd van 79 jaar.

500 gram

GEHAKT h.o.h.

Heden overleed onze beste zwager en oom

OLIEBOLLENAKTIE

HAMLAPPEN

(plus CD-munt)

BERNARDUS THEODORUS
JOSEPH BESSELINK

6 en 7 december

(plus CD-munt)

RUNDERGEHAKT

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
6 december a.s. op 12.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om plm. 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen worden hierbij uitgenodigd.

4,98

(plus CD-munt)

Nadien gelegenheid tot condoleren in zaal 'De
Herberg'te Vorden.

Vorden:
Zutphenseweg 99

500 gram

WOENSDAG:

WEDUWNAAR VAN ZWEERSINA MARIA KLEIN IKKINK

op de leeftijd van 79 jaar.

VERSE WORST

Boterhamworst 100 gram 0,98

DERK ESKES
Jan Meijs komt
15 december even
terug uit
Nieuw-Zeeland.

MAANDAG:

De begrafenis heeft op het R.K. Kerkhof te Kranenburg plaatsgevonden.

is de hele

KERSTCOLLECTIE
bij ons in de winkel te zien.
De moeite waard om
eens te komen snuffelen,

ALLES VOOR UW AUTO

en ideeën op te doen.

Automaterialen VERHEY

Handelsweg 4 - - Vorden -

Tel. 05752-3228

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

(HENGELOGId.)

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Kerkstraat 1 -Vbrden -Telefoon 05752-1742

BENNIE WENTING
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

hoe u heet? Bestaat
Als u een rekening bij de SNS bank hebt,
hoort daar vanzelfsprekend een rekeningnummer bij. Maar dat betekent niet dat u
voor ons een nummer bént. Integendeel.
U mag van de SNS bank een persoonlijke
en respectvolle benadering verwachten. En
inderdaad, wanneer u geregeld bij ons binnenloopt, dan weten de mensen achter de balie al
gauw wie u bent. Dat is geen kwestie van
extra geheugentraining. Het is een mentaliteit.

Die mentaliteit komt u ook tegen wanneer u een advies wilt hebben of iets wilt
weten. We nemen de tijd voor u, proberen ons
in te leven in uw situatie. Om vervolgens met
een gedegen antwoord of oplossing te komen.
Dat is mogelijk door de opzet van onze
organisatie: de kantoren kunnen en mogen
steeds meer zelf afhandelen. Dus u hoeft niet
steeds te wachten op de beslissing van een
hoofdkantoor waar men u niet kent.

SNS
We doen 't graag beter dan goed.

De beste manier om dat alles te toetsen is
gewoon naar een van onze kantoren te stappen. Die zijn gevestigd in vrijwel het gehele
noorden, midden, oosten en zuiden van
Nederland, van Groningen tot Maastricht en
van Enschede tot Bussum.
We geven u dan graag een indruk van het
brede scala diensten van de SNS bank voor
zowel zakelijke als particuliere cliënten.
En van datgene wat we voor ü kunnen doen.

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 5 december 1991
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Werkverband Vordense minima over afsluiten convenant:

'Er wordt groep medeburgers
in de verdachtenhoek gezet'
Tijdens de dinsdagavond gehouden commissievergadering Financiën, waarbij werd gesproken over het afsluiten van het convenant sociale vernieuwing met Binnenlandse Zaken, werd namens
het Werkverband Vordense Minima ingesproken door mevrouw
Diewerke Folkertsma.
Zij betreurde het dat er geen «verleg
is geweest met de Vordense Minima,
/ij wees erop dat het doel van de
Nota sociale vernieuwing onder
meer is om mensen weer te laten
deelnemen aan de samenleving.
'Wij hebben intussen vernomen, dat
het convenant alleen kan worden afgesloten als er een sociaal rechercheur is of wordt aangesteld. Die is er
in Vorden voor 82 bijstandsdiënten.
Wij hebben er grote moeite mee dat
het convenant in feite over hun rug
wordt algesloten. Kr wordt een groep
medeburgers in de verdachtenhoek
ge/et! Wij hebben destijds de aanstelling van een sociaal rechercheur afgewe/en en dat standpunt is ongewijzigd', aldus mevrouw Folkertsma, die
overigens wel vond dat fraude bestre-

den moet worden, /ij wees erop dat
banenpools geen nieuwe banen
scheppen maareen tweede rangs banencircuit, waardoor armoede troef
blijft.
'Vrouwen zullen opnieuw oververtegenwoordigd zijn vanwege hun dubbele belasting. Als het convenant
wordt afgesloten zullen we in 1992
veel werk moeten verzetten om echte
sociale vernieuwing te realiseren', aldus mevr. Folkertsma.
Wethouder W.M. Voortman (PvdA)
deelde de commissie mede dat het
nu gaat om de afsluiting van het convenant, waar de commissie akkoord
mee ging, en dat in 1992 een eventueel verder beleid sociale vernieuwing geformuleerd zal worden.

WD'erJ.M. Pelgrum over kinderopvang:

'We steken ons hoofd in een
wespennest'
In de commissie Financiën gingen CDA en PvdA akkoord met het
collegevoorstel om de Stichting Kinderopvang Vorden in oprichting een subsidie toe te kennen van f 81.535,-. WD'erJ.M. Pelgrum die over de meerjarenbegroting t/m 1994 heen keek (hij
sprak over 1995) vreesde dat de gemeente Vorden het hoofd in
een wespennest steekt.
'Wij zijn best voor kinderdagopvang,
doch niet op de/e manier.' Straks
moet er, gerekend van baby tot bejaarde, per hoofd van de Vordense
bevolking jaarlijks f 21,80 betaald
worden, En dat gaat alle perken te
buiten.
t
Wethouder Voortman (PvdA) meende dat het niet /o'n vaart /al lopen.
'Op gegeven moment wordt de gemeentelijke bijdrage lager. Het bedrijfsleven moet er bovendien eerst
nog aan wennen, ik heb er wel vertrouwen in', zo sprak hij.
I lij werd ondersteund door CDA'er
Van Voskuilen die ook de verwachting uitsprak dat er t.z.t. voldoende
animo voor kinderopvang zal zijn.
Mevr. Horsting (PvdA) wees erop dat
het arbeidsproces bij vrouwen meer
en meer opgang doet. 'Kinderopvang in Vorden is zeker op zijn
plaats', aldus mevr. l lorsting.

Pelgrum vond de ouderbijdrage van
f 3.000,- per kindplaats enorm hoog.
'Ik maak mij er grote zorgen over.
Het komt straks allemaal op de rug
van de gemeente terecht.' Wethouder Voortman wees erop dat de
i S.000,- is gebaseerd op ervaringsgegevens van andere kinderdagverblijven.
In de commissie kwam tevens aan de
orde om op grond van de bijdrageregeling 1990 intensivering bijzondere
bijstand ontvangen bijdrage van
f 31.790,- te besteden voorde realiseringvan kinderopvang.

Jong Gelre

hebben verricht. Het gebruikelijke
afsc heidscadeau werd hun deel..
De opengevallen vakatures zullen
worden opgevuld door de he"ren Gerarcl llarmsen en Herbert Hulstijn.

De commissie ging akkoord, behalve
VVD'er Pelgrum die liever had gezien dat het geld in het fonds 'Rijzondere Noden' zou worden gestopt.
'Onmogelijk want de gelden moeten
nog dit jaar besteed worden', zo antwoordde wethouder Voortman.

Het belangrijkste agendapunt tijdens de najaarsvergadering van Jong
Gelre vormde de bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar waren
Jan Eskes en Marinus Bouwmeester.
Voorzitter Anclré Knoei bedankte
beide heren voor de inzet die zij de
afgelopen zes j aar voor de vereniging
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Na afloop van het vergadergedeelte,
waarbij 35 leden aanwezig waren,
werd de aktiefilm 'Bird on a wire' vertoond.

E

W

E

E

K

V L O G M A N

Kipfilet in spekjessaus
Benodigdheden voor 4 personen
•/ kipfilets van 100-150 gram per stuk; peper; zout; 100 gram bloem; 60 gram
margarine <>f boter; 100 gram dobbelsteentjes gerookt spek; l fijngesrdpperde ui; l
geperst (eentje knoflook; 2'/2 t/ieelepel paprikapoeder; '/_> liter kippehoitillon van l
tablet; l' / 2 deciliter koffiemelk; 3 eetlepels madeira; worcestersaus; 2- ? toefjes peterselie.
Benodigdkeukengerei: Koekepan, sen>eersc/iotel, sanskom.

Bereidingswijze
Bestrooi de kipfilets met peper, zout en 40 gram van de bloem. Smelt de
margarine 1 in een koekepan en bak de kipfilets daarin goudgeel. Neem de
kipfilets uit de pan. Smoor op een laaggedraaide warmtebron in het achtergebleven braadvet het spek, de ui en de knoflook. Laat dit niet bruin worden.
Roer er voorzichtig de rest van de bloem en 2 theelepels van het paprikapoeder door en laat het mengsel in enkele minuten gaar worden op een laaggedraaide warmtebron. Giet er dan de bouillon bij en roer het geheel tot een
gladde saus.
Voeg aan de saus naar smaak de koffiemelk, de madeira, zout, peper en worcestersaus toe. Leg de kipfilets terug in de pan met saus en laat ze daarin ()
minuten zacht sudderen. Schik de kipfilets op een serveerschotel en schenk
hierover de helft van de saus.
Gameer de kip met de peterselie en strooi er de rest van het paprikapoeder
over. Spoel de sauskom om met kokend water en serveer hierin de rest van de
saus.

Kerstkoilekte en kerstattentie-aktie van de
Raad van Kerken Vorden/Kranenburg
'Een goede Vordense medelevendheid'
Optocht van
Zwarte Pieten
Afgelopen maandagavond was het
een drukte van belang in en bij de
Openbare School. Vele jeugdige
Zwarte Pietjes, vergezeld van hun ouders, waren naar de school gekomen
om mee te dingen naar de prijzen,
die de Vordense Ondernemers Vereniging beschikbaar had gesteld voor
de Zwarte Pieten die zich het leukst
en het origineels hadden aangekleed.
De jury bestaande uit mevrouw Kamerling en mevrouw Bakker hadden
het niet gemakkelijk bij de beoordeling, maar konden uiteindelijk 10'
Zwarte Pieten een prijsj.e overhandigen.
De eerste drie prijswinnaars waren
de volgende: 1. Linda Bogchelman;
2. Roy Eykelkamp; 3. René Bogchelman.
Nadat iedereen een zak snoep en een
lampion had ontvangen, kwam de
optocht op gang, onder de klanken
van de drumband van Concorcha.
Deze leden van Concordia hadden
zich van deze gelegenheid allemaal
verkleed als Zwarte Piet. .
In prachtige kostuums werd het een
echte Zwarte Pieten optocht door het
dorp. Via de Kerkstraat, Burg. Galleestraat, Het Jebbink, Zutphenseweg, Dorpsstraat, Stationsweg, Molenweg, Insulindelaan en Kerkstraat
kwam iedereen, en met name de kleine Zwai|fcPietjes, vermoeid maar voldaan wcl^jij de school terug.
Daar werd nog een driewerf hoera
uitgeroepen voor de drumband en
daarna gingen alle Zwarte Pietjes vol
venvacht ing, voor wat nog komen
gaat, n«huiis.

Openbare
Bibliotheek
Nieuwe aanwinsten
Andrews, Lynn V. — De vlucht van
de zevende maan; Bishop, Mark —
De essentie van karate; Bradford,
Barbara Taylor — De vrouwen van
Maxim; Brinks, Herro — Oostelijk
Duitsland; Bukowski, Charles
Hollywood; Gear, W. Micheal - Het
volk van de wolf; Haefs, Gisbert —
Hannibal: Kroniek van Carthago;
Jeffree, Dorothy — Taalontwikkeling
spelenderwijs; Laura Ashley
Handboek stijlvol wonen; Lenselink,
J. — Moderne bewapening in kort
bestek; Lestrieux, Elisabeth de — De
smaak van bloemen; McCullough,
Colleen — Macht en liefde: de mannen en vrouwen van Rome; Marlens,
A. — Nieuwe gids voor school en beroep; Paridon, Hans van — Langs
Twentse Havezathen; Poenboek Financiële gids voor jongeren; Saadawi, Nawal El — God stierf bij de Nijl;
Speeiïïlmgids
Beschrijving en
beoordeling van 10.000 films; Suskind, Patrick - - D e duif; Sulitzer,
Paul-Loup — Haar grootste triomf;
Siebelink, Jan
Hartje zomer;
Vreede, Mischa de — Geen verleden
tijd; Vries, Jan de — Etymologisch
woordenboek.

Alweer loopt het jaar 1991 naar het einde. Voor velen is de maand december gezellig, maar
ook anderen behoeven wat extra aandacht. Het is al jaren zo dat in de week van 9-1 3
december een 95-tal kollektanten/trices door buurtschappen en de straten van Vorden gaan
om huis aan huis een beroep op u te doen voor de kerstattenties. Ook dit jaar doen zij dat weer!
Deze attenties worden bezorgd voor onze ouderen, zieken en medemensen die niet vergeten
mogen worden. In aanmerking voor de kerstgroet komen:
- alle mensen boven de 80 jaar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen;
- de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar een dode te
betreuren hadden en op hetzelfde adres wonen;
— de mensen in de tehuizen.

J'
I

Een van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat werkt van
twee kanten; je doet een ander een plezier en je krijgt er zelf een gelukkig gevoel bij. Daar gaat
het uiteindelijk om!
Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen en geef van harte. Als u de kollekte gemist heeft,
kunt u ook een storting doen op rekening van de Raad van Kerken: Rabobank Vorden,
rek.nr. 36.64.06.485 (postgiro bank: 862923). Een eventueel batig saldo wordt besteed aan
de aktiviteiten van de Raad van Kerken.
Behalve in de tehuizen worden nog eens een dikke 600 fruitbakjes bij particulieren gebracht.
Zonder uw financiële hulp zou dat niet mogelijk zijn! De Raad van Kerken wenst u gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 1992 toe.
N.B. De kerstsamenzang in de Dorpskerk vindt op zondagavond 22 december plaats.
Zingt u ook mee1?

il*.

s o
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VORDEN

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)
Spreekuur: iedere woensdag 10.00-12.00 uur
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/
voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Wijziging verkeersregels

Werkzaamheden SWOV

Per l november jl. zijn enkele verkeersregels gewijzigd. Op dinsdag 19
november heeft dhr. M.H.M. Gabriel
van de Rijkspolitie te Vorden een lezing gehouden en dia's vertoond
over de nieuwe spelregels in het verkeer. Daarna is een video bekeken
over'Ouderen in het verkeer'.
U kunt o.a. bij de SWOV een folder
halen en eventueel informatie inwinnen over de wijzigingen.
Om dit te kunnen signaleren heeft de SWOV ook de hulp Misschien heeft u nog andere vravan ouderen nodig. Hebt u ideeën of wensen laat het ons dan gen. Ook daarvoor bent u van harte
weten, dan kunnen we u misschien behulpzaam zijn met het zoe- welkom op het spreekuur, iedere
.woensdagmorgen van 10.00 tot
ken naar oplossingen.
12.00 uur. Schikt de/e tijd niet dan
kunt u evt. telefonisch een afspraak
Radio uitzending voor senioren volgende programma's uitgezonden: maken. Ons nr. is 05752-3405.
6 dec. — Een notaris geeft toelichWist u dat Radio Gelderland regelFormulieren invullen
matig uitzendingen verzorgt speciaal ting op het nalaten bij testament. Dit Uw administratie regelen
voor senioren? Deze programma's heeft niet alleen betrekkingj:)p mate- Voor veel mensen een moeilijke klus!
worden uitgezonden op vrijdagmid- riële maar ook op immateriële zaken. Er komt een km sus in februari 1991
dag van 17.30 tot 18.00 uur. U kunt, 13 dec. — Hoe staat het in ons land van 6 lessen in Vorden. De kursns
als u dat wilt, telefonisch (tijdens en en met name in de Provincie Gelder- wordt georganiseerd door Centrum
tot een halfuur na de uitzending rea- land met de verzakelijking van de ou- de Waterstraat in Zutphen en uitgegeren, tel. 085-454557).
derenzorg?
voerd door Nanda Woelders.
Wilt u meer weten, dan kunt u bellen
U kunt ook schrijven, het adres is: 20 dec. -- Ouderen en de dagen naar: 05750-13844 op maandag-,
Omroep Gelderland, Apeldoornse- rond Kerstmis en Oud en Nieuw.
dinsdag-of woensdagmorgen.
weg 17-19,6814 BG Arnhem.
27 dec. — Ouderen en hun organisaties binnen het COSBO Gelderland
Steunfunktionaris M \'()\',
In de maand december worden de in het nieuwe jaar.
Lonisevan ('den

In Vorden zijn veel organisaties die een bijdrage leveren aan het
welzijn van ouderen. Eén van de taken van de SWOV is de samenwerking te bevorderen tussen deze organisaties en stichtingen in
het belang van de ouderen. Het kan zijn dat er nieuwe projecten
opgestart moeten worden of dat er verbeteringen kunnen worden
aangebracht in het bestaande aanbod van hulp en dienstverlening.

MidwinterOp zondagmiddag 15 december a.s.
wordt in de Wildenborch een Midwinterwandeling gehouden. In de
met natuurschoon zo rijk bedeelde
omgeving is een wandelroute uitgezet van ruim 7 kilometer. Onderweg
kan men genieten van midwinterhoornblazers, welke op een aantal
plaatsen hun blaaskunst ten gehore
zullen brengen.

BZNin
Sourcy Center
Zieuwent

Op vrijdag 14 februari 1992 komt de
concert-tour
'Congratulations',
waarmee BZN dit jaar haar 25-jarig
bestaan viert, naar Zieuwent. Het
Sourcy Center biedt ook dit jaar wederom onderdak aan Nederlands
meest populaire formatie.
Deelnemers ontvangen tevens een Om de vele BZN-fans in deze regio in
kop heerlijke erwtensoep. Ook zal de de gelegenheid te stellen het concert
b i j deze tijd passende glühwein en in Zieuwent bij te wonen zijn al kaarwarme chocolademelk niet ontbre- ten voor bedoeld optreden verkrijgken.
baar bij: Focus Lichtenvoorde, RuurInschrijven voor deze prachtige wan- lo, Lochem, Aalten, Winterswijk, Eideltocht kan men op zondagmiddag bergen; Groenlo Diskotiek Kaak.
15 december bij de Kapel, Kapelweg Voor verdere informatie: 05445l te Vorden.
2222.

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!
Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
j een milieu- maatregel nemen die u
| geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen N F F l T
u er graag meer over!
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

nenverkoop waarvoor ruime belangstelling bestond. Onder leiding van
verkoopleider Cor Bruinsma gingen
de geschonken bonnen gril van de
hand. \a afloop van de goed verlopen verkoop, was er ruim gelegenheid om na te praten over het weekend en bespiegelingen te houden
over het komende vliegsei/oen.

Tentoonstelling en
bonnenverkoop
P. V. Vorden
Op /.atenlagSO november en /omlag
l december jl. hield de P.V. Vorden
haai jaarlijkse clubtentoonstelling.
In de accommodatie van d'Olde
Smidse vonden /.owel de duiven als
de duivenmelkers dat weekend een
goed onderkomen. Zaterdagavond
opende de voor/i t ter, Cor Bruinsma,
de tentoonstelling waarna een iederkennis kon nemen van de behaalde
resultaten van /ijn duiven nadat de/e
beoordeeld waren door keurmeester
L. Hetterscheid.
Met name Dick de Beus kwam, tot
/ i j n eigen verba/ing, op de/e tentoonstelling goed uit de verf'. Hij wist
het eerste hokkampioensc hap bevlogen te behalen, /o'n hokkampioenschap bestaat uit de totaaltelling van
de behaalde punten door: een oude
bevlogen doffer, een oude bevlogen
duivin, een jonge bevlogen doffer en
een jonge bevlogen duivin.
Des te opmerkelijker is de/e prestatie
in de wetenschap dat hij slechts de
keu/e had uit één bevlogen jonge
doffer. Maar /oals bij elke tentoonstelling /ijn er meerdere kampioenschappen te vergeven. Zo wist de
combinatie G. en H. Boesveld beslag
te leggen op het eerste hokkampioenschap onbevlogen.
H.A. Kykelkamp & Zn. bleken in het
be/it van de schoonste oude doffer
die tevens schoonste van het geheel
bleek te /ijn. Ook de teenagers kwamen goed voor de dag. Zo behaalde
Martin Bruggeman met een oude
duivin de titel schoonste oude
duif. Met jeugdkampioensc hap werd
op naam van Erik Oldenhave geschreven, op de hielen gevolgd door
Martin Bruggeman en Michel Oldenhave.
De tentoonstellingscommissie had
op uitstekende wij/e zorggedragen
voor een aantal schitterende prij/en
voor /owel de winnaars van de verse lullende klasses als de verloting.
Zondag l december was de /aal van
d'Olde Smidse open voor een bon-

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

De uitslag van cle tentoonstelling was
als volgt:
Klasse l oude doffers onbevlogen: 1.
W'. Oldenhave; 2. H. Bruggeman, 3.
H. en G. Boesveld.
Klasse 2 oude duiven onbevlogen: l.
I I . en G. Boesveld; 2. H. Bruggeman;
3. Ene Oldenhave.
Klasse 3 oude doffers bevlogen tot
500 km: 1. H. Stokkink; 2. D. de Beus
'en Zn.; 3. H.A. Eykelkamp en Zn.
Klasse 4a oude duiven bevlogen tot
500 km: l. H. en G. Boesveld; 2. I), de
Beus en Zn.; 3. D. Gotink.
Klasse 4b oude duiven bevlogen tot
500 km: 1. M. Olieslager; 2. H. en G.
Boesveld; 3. J. Eulink.
Klasse 5 oude doffers bevlogen boven 500 km: 1. H.A. Eykelkamp en
Zn.; 2. 11. en G. Boesveld; 3. M. Olieslager.
Klasse 6 oude duiven bevlogen boven 500 km: l. Martin Bruggeman; 2.
D. de Beus en Zn.
Klasse 7 jonge doffers on bevlogen: 1.
H. en G. Boesveld; 2. H. Stokkink; 3.
G.J. Oldenhave.
Klasse 8 jonge duiven onbevlogen: l .
Eric Oldenhave; 2. F. Hummelink.
Klasse 9a jonge doffers onbevlogen:
l. A.A.Jurriens; 2. GJ. Oldenhave; 3.
D. de Beus en Zn.
Klasse 9b jonge doffers onbevlogen:
1. H. en Ci. Boesveld; 2. Michel Oldenhave; 3. G.J. Oldenhave.
Klasse lOajonge duiven bevlogen: 1.
H.A. Eykelkamp en Zn.; 2. H. en G.
Boesveld; 3. A.A.Jurriens.
Klasse lOb jonge duiven bevlogen: 1.
H. en G. Boesveld; 2. G.J. Oldenhave;
3. D. Gotink
Klasse 11 late jongen: 1. Michel Oldenhave; 2. Michel Oldenhave.
Klasse 12 veteranen: 1. C. Bruinsma;
2. W. Oldenhave; 3. W. Oldenhave.
Hokkampioenen onbevlogen: 1. H.

en (i. Boesveld; 2. H.A. Eykelkamp
en Zn.; 3. E. Oldenhave.
Hokkampioen bevlogen: 1. D. de
Beus en Zn.; 2. H. en G. Boesveld; 3.
H. Stokkink.
Schoonste oude doffer: H.A. E\ keikamp en Zn. Schoonste oude d u i f Martin Bruggeman. Schoonste jonge
doffer: A.A. Juiriens. Schoonste jonge- duif: H. en G. Boesveld. Schoonste van het geheel: H.A. Eykelkamp
en Zn.
Jeugd hokkampioenschap: 1. Eric
Oldenhave; 2. Martin Bruggeman;3.
Michel Oldenhave.

SPEELRUIMTE VOOR UW APPARATUUR
WIJ BIEDEN U EEN KOMPLETE KOLLEKTIE AUDIO- EN VIDEOMEUBELEN IN BLANK GELAKT EN RUSTIEK EIKEN
MOGELIJKHEDEN STEREOTORENS:
Met glasdeur, rolluik of open
Met k lep b la d of vast bovenblad
Met lade voor C. D. 's
Op bolpoten of zwenk wielen
Midi- of maxi-uitvoering
Legplanken in hoogte verste/baar
Katalogus beschikbaar

Hannie
Morssinkhof start
met kursussen

Een uitgebreide kollektie vindt u bij uw specialist:

Hannie Morssinkhoi heeft aan haar
winkel in Vorden aan cle Nieuwstad
14 een mooi lokaal toegevoegd. Het
voormalige slachthuis, dat later als
opslagruimte werd gebruikt, werd in
een korte tijd omgetoverd tot een
schitterend lokaal van ca. 40 m-. Het
is de- bedoeling om dit lokaal te gaan
gebruiken voor het geven van kursussen. Docenten zijn inmiddels al
aangetrokken.
In eerste instantie is gedacht aan het
geven van kursussen in patchworkquilton, het werken met en verwerken van stoffen, het maken van poppen en het maken van plooikappen
voor lampekappen. Bij voldoende
belangstelling /ou ook een kursus
kaïtonnage kunnen worden georganiseerd.

HELMINK

meubelen
HELMINK

REULING

Goudreinetten
25 Hand- of
Perssinaasappels

uni en gedessineerd

&
op alle blouses

Muziekver.
CONCORDIA
6 en 7 december

Grote Kerstster

2 Winter-

in 4 kleuren 6,95

cyclamen 10,95

uni gekleurd & gedessineerd

OLIEBOLLENAKTIE

Deze aktie geldt t/m zaterdag 7 december.
Kunstgebittenreparatie

2 bos BLOEMEN
naar keuze 8,95

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

op alle rokken

Gieser Wildeman
Stoof peren

KOLDENHÖF's Versmarkt

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

Al naar gelang de belangstelling
den de kursussen overdag of
vonds gegeven. Om u een idee te
geven hoeveel tijd een kursus
vraagt, kunnen wij alvast vermelden
dat het leren plooikappen maken 3
avonden in beslag neemt, het mafei van poppen 5 avonden en het
urken met en verwerken van stoffen 6 tot 8 avonden. De kursusduur
van patchwork-quilton kan door de
kursist zelf worden ingevuld. U kunt
zich tijdens het open huis ook voor
een kursus aanmelden.

M A A K T HET MOOIER BIJ U THUIS

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

Dames en natuurlijk ook heren, die
belangstelling hebben voor één van
genoemde kursussen zijn vrijdag 13
december van harte welkom aan de
Nieuwstad 14, waar Hannie Morssinkhof open huis houdt van haar
kursuslokaal. Aan de hand van diverse werkstukken kan men zien wat
er zo al gemaakt kan worden in de
vrije uurtjes. U kunt tijdens de open
dag ook deskundig advies krijgen
op al uw vragen.

VORDEN / TEL. 05752 1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - Ruurio - Telefoon 05735 - 14 38

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

- Waldkorn siiniiikl heerlijk bij een

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.
Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

honing ii niet te venmanen

Waldkorn wordt gebakken van een

- Waldkoni btU'gd mei oiitlr »/

unieke melange van mout, rogge,

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

R'UURLO

ongekend kkker.

zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk aan

- WaMkorn mei imtyaudttt

DEZE WEEK:

Ardennerham ii een ware dehcatesst
- Wiildkorn mei enkele pLik

geproefd en u wilt niet anders meer.

appel nj peer ii een friae en

Zo lekker is Waldkorn.

gezonde combinatie.

Heerlijke
MOSCOVISCH

Waldkorn. Uniek donker nieergranenbrood.
NU van 4, 75 voor

HENK GRAASKAMP

05735-1161

boertnkaai n

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

- Waldkorn met naluarznnicrt

Waldkorn uniek in z'n soort.

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Tonny Jurriens

kopje bouillon of heldere soep.

Een boer
is niet
van gister...

per zakje

't winkeüje in vers brood en banket

255 bladzijden f 24,90

BIJ UW

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

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Uitgever: Staring Instituut Doetinchem

Verkrijgbaar via de boekhandel

Leuk idee voor Sinterklaas..

CENTRALE ANTENNE INRICHTING ZUTPHEN

WILD

Speciaal voor de
Kerst en
Oud en Nieuw..,

MEDEDELING AAN ALLE ABONNEES IN
VORDEN

Wild en Gevogelte
Als gevolg van de gestegen exploitatiekosten zijn wij
genoodzaakt de CAI-bijdrage met 2% te verhogen.
De verhoging wordt afgerond op 5 cent naar boven en
gaat in op 1 januari 1992.

Voor vakwerk in

Erkend
Uneto

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

GEVOGELTE
* KALKOEN, delen, rollade, filet, haasje, frikandeau,
dijen
* PEKINGEEND, tamme - eendefilet
* TAMME GANS, WILDE GANS, filet
* PARELHOEN
* TAM KONIJN, delen, rug. rugfilet
* KWARTELS, eieren
* FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets
* FRANSE SCHARRELKIPPEN
* BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade, enz.
* SOEPKIP, delen, poulet
* EIEREN

* REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief, peper
(kant-en-klaar)
* ZWIJN, bout, rug, rollade, bief, peper (kant-enklaar)
* SPRINGBOK, filet, rollade, bout
* FAZANT, haan, hen, filet
* HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kant-en-klaar)
* WILDE EEND, filet, paté
* DUIVEN, filet
WILD KONIJN
Alles uitsluitend vers
Diverse wild paté's
want vers is

lekkerder

voor poelierskwaliteit
Laarstraat 82, Zutphen, tel. 17707
VOOR BEDRIJVEN VERZORGEN WIJ OOK KERSTPAKKETTEN
VRAAG ONZE KATALOGUS. BESTEL VROEGTIJDIG

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN

Technisch Installatiebedrijf

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink

ANTIEKHANDEL

uw
BRUILOFT
WORDT

Boudewijn Smeitink

Nu nog meer gezelligheid
en sfeer in onze zalen!
Reserveer tijdig!
Vele mogelijkheden met o.a.
KEGELEN, BOWLEN, SCHIETEN,
RESTAURANT en
OUD HOLLANDSE SPELEN

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

• GRENEN MEUBELEN •
• DECORATIE-ARTIKELEN •
• GROTE KAARSEN COLLECTIE •
Ruurbs^vg 4.'i

HENGELO ((M)

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om Ie renoveren?

Tel ()!)7!..U()73

Bij de Woodboy-vakman informeren! @\

BIJ ONS
EEN FEEST

HEETtO j£.

Horeca Buitencentrum
SCHEGGERTDIJK 10, 7218 NA ALMEN
Bel voor info: 05751-1296 (bij Zutphen)

RUURLOBV

Garvelinkplein20

TT 05735- 1661
J. G. Pannekoek

Ook voor zeer grote partijen

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER

mode voor
het héle gezin

^^

fashion

A

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

V4N

UMI

Leo Westerhof:

WAT ONS BETREFT
KAN DE SINT NU
WIL KOMEN....

periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

Hou uw body fit
met 'THERMOFIT',
half wollen ondergoed
TE KOOP BIJ:
•*.

a/d Zutphenseweg
in Vorden

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

M0<*. .

VAN UW BIGGEN STUREN.

**

[IBMiiTiim
UW ADRES VOOR
CD plaatjes

SE!

Muziek cassettes
\s

Singles
en CD singles
Opbergsystemen

ïoV

VOORTAAN KUNT U

Ook voor uw
NATIONALE
PLATEN-/CD BON
Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Wilt u de groei bevorderen? De gezondheid
beschermen? De kleur verbeteren? Of is voergemak uw eerste eis? Aan u de keus.
Uit het nieuwe assortiment Biba-biggenvoeders kiest u precies het voer dat bepaalde
eigenschappen stimuleert. Zo besteedt u steeds
betere zorg aan de opfok van uw biggen.
En kunt u betere resultaten, zoals
lagere voerkosten, bereiken.
De Hendrix' verkoper kan
u alles over de nieuwe Bibabiggenvoeders vertellen en u
H.Vlogman,
adviseren bij uw keus.
Vorden
tel. 05752-2959
WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Sint koopt bij
Jansen,
waar hij 1001
artikelen
vindt!

i

'Mensen,
verzeker je
van een

Als installatiebedrijf beperken we ons niet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaarlijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storingsdienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

INSTALLATIEBEDRIJF

Bleekstraat 1
Hengelo (Gld.)
Tel. (05753)1360

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Uniek
kwaliteitsvlees

Ruime keus in zowel NIEUW
als gebruikte banden
Wij zijn GISLAVED dealer
maar leveren
vele andere merken
VLEESBEDRIJF
,DEHUIKERT"

RlfTMAN
WTOBANDfN

levert mals, sappig en
buitengewoon smakelijk
rundvlees. Het is bovendien
zonder toegediende hormonen
of restanten van andere
genees- of groeimiddelen.

Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779

Bij ons verkrijgbaar en vakkundig gelegd

$AMIFLOORm
DE ENIGE LAMINAATVLOER DIE DOOR LAKKEN
EEN ONBEPERKTE LEVENSDUUR VERKRIJGT.
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE EN
OOK VOOR DOE-HET-ZELVERS.

HELMINK

meubelen

Maak van uw AOW een PENSIOEN
waar muziek in zit.
HOE
?
Bel vandaag nog 05735 - 1410 en
luister welke verrassing er voor nu en
later voor u klaar ligt!

VORDEN / TEL. 05752 1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK M A A K T HET MOOIER BIJ U THUIS

Voor folder en informatie:
Telefoon (05739) 12 02

Planten: HET KAN NOG!
TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD en ADVIES

Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhof16
7251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054
(b.g.g.3778of1164) •

Haagbeuken
Fruitbomen
Bolacacia
Rozenstruik

,

Bollen

3,50
vanaf 12,50
32,50
3,50
HALVE PRIJS

WAT IS PERFEKTIE?
•
•
f
•
•

WEVERS ASSURANTIËN

HF.T BESTK UIT Dl. NATUUR
VERWEND WORDEN
AANDACHT
ER K EN N i NI;
ARTISTIEK

m UW

Molenlaan 1a, 7261 BS Ruurlo

Nü doen-voor alle zekerheid.

WENSEN

• KAPPERS MET STIJL
OHIDI-.K />/ A'.-t/'.V.AtO.V.V \.-\\ ./IM Hl l A'.SV.VA

/ ,\ ut ;.\ STKI-:\ I-:N .v.'MA1 n-KI t KI u

JHAARMODJ-:
I M HVOORE EDAMES
R SKNI HI-:RI-:N
NK
X('//'///.,v.s/ n / < ; 21
TI i.n<«>\'05752 - 1215

Tot ziens bij:

Autoverzekering
vanaf f 7,50

UITNODIGING

WORDEN

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
.

KOST MEER!

Aan alle varkenshouders,
Het bestuur van de varkenshouderijkern „Zelhem e.o./IJsselstreek"
nodigt u uit voor het bijwonen van 'n lezingcyclus:

Ruurioseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671 .

per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585

Urtica

De
Reeoordweg 2, Vorden
Tel. 3459

AGRARISCH RECHT

OCCASION
SHOP

GEVRAAGD
perl juli 1992:

[Dagelijkse praktijk van een plattelands notaris.]

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur
vrijdag9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

Te bespreken onderwerpen zijn o.a.: Erfrecht, Successie en schenking
gen, Maatschappen, Bedrijfsopvolging, etc.
Lokatie: Witte Paard te Zelhem
Aanvang 20.00 uur - Einde 22.30 uur
Data:

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 DECEMBER 1991
14 JANUARI 1992
18 FEBRUARI 1992
17 MAART 1992
7 APRIL 1992

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch dynamische produkten

LEERLING
KAPPERS(STERS)
voor onze salons in
Vorden (05752) 1215
Dieren (08330) 22109

Het bestuur van de varkenshouderijkern
,,Zelhem e.o./IJsselstreek"

van 1,25 voor

0,95

Aanbieding geldig van 6-12 t/m 12-12-1991.

Spreker voor alle avonden zal zijn Mr. A. Schellenbach, notaris te Hengelo (Gld.). Deelname aan deze interessante avonden is kosteloos. Wij
hopen U te mogen begroeten!

* AUDIO
* VIDEO e.d.

RODE BIETEN

JIM HEERSINK
H

A

A

R

M

O

D

E

Geopend:
di. t/m vr. van 9.30-12.00 uur
za. van 9.30-12.30 uur

VOLOP KEUZE
ZIE ONZE ETALAGE
Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

BIJ OTTEN

Café-Restaurant
VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000
Eigen technische dienst

't

C

l0«pe« van 't

Wij zijn beide kerstdagen GEOPEND
en verzorgen graag uw kerstmenu.
Tevens kunt u een lekkere salade laten bezorgen.
BEL VOOR INFORMATIE: 05752-6634

Graag tot ziens
Fam. Eijkelkamp

KERSTMARKT

Milieubewust
stoken

BIJ

WORDEN
Ruurioseweg 65a, Vorden
Tal. 05752-3671

GASSERVICE
FLEVOLAND

„'t Heerlijk avondje is gekomen
Sint was erg moe van al dat gejakker,
hij zocht een goede plaats voor zich en zijn makker:
in Halle maakte hij toen bij OTTEN een stop,
ook zijn paard wilde echt niet meer verderop.
Want in OTTEN's toonzaal, in de Dorpsstraat,
zagen zij schitterende meubels, 's avonds laat.
Beiden lieten zich vallen met een plof,
het paard was grijs van ellende en stof.
Zij zagen het meteen: mooie bekleding, beresterk,
geen gekraak in de voegen, écht ambachtelijk werk!
De beste plaats voor hem en zijn makker, zijn paard,
uitrusten op een bank van OTTEN, dat was wat waard.
Er was zoveel moois te zien, héél enorm:
banken, stoelen en fauteuils, mooi van vorm
en met prachtige bekleding van stof en leer,
maar ook tafels, kasten en nog heel veel meer.
Nu wist Sint hoe hij veel mensen kon verblijden,
uitgerust en opgewekt kon hij straks verder rijden.
Eén ding was voor hem duidelijk, zeker weten,
OTTEN in Halle zou hij nooit meer vergeten!.

Zuinig
stoken
TE KOOP
Goedkope nieuwe en
gebruikte GAS-, OLIE-,
HOUT-, KOLENHAARDEN en
KACHELS..
ALLESBRANDERS en
KOOKKACHELS en
GASFORNUIZEN.

Inruil mogelijk

fa. JANSEN
Bleekstraat 1
Hengelo (Gld.)
Tel. (05753) 1360

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?
Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud
• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel
Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

SrËcËrruin

Installatiebedrijf
7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Telefoon 05735-1414

Dorpsstraat 20,
Halle Gld.,
Tel. 08343-1219

B.V.

G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten.
Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur
voor de onderhoud van uw gasapparatuur.
GGF wordt ondersteund door ATAG, VAILLANT, FASTO, REMEHA en JUNKERS

Meubelfabriek Otten b.v.
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WIK Wichmond jub lieert
Op 4 december was het precies 40 jaar geleden dat de gymnastiekvereniging WIK te Wichmond is opgericht. Volgens de notulen van de oprichtingsvergadering waren er al gauw enkele enthousiaste mensen die zich opgaven als lid.
/o heeft men nu mevrouw Weide als
erelid en oprichtster van de vereniging in het midden en eind augustus
vierde dhr. Henk Jansen het 2f> : jarig
j u b i l e u m als penningmeester.
Kr /ijn momenteel nog enkele leden
meer dan 'M') jaar lid van de gymnastiekvereniging geweest. De/e 'oudgedienden' herinneren /.icli vast nog de
tijd dal men in het huidige VVithmundi gebouw uitvoering hield.
Vanwege de ruimte (de helft van de
/ a a l ) hield men 2 avonden de uitvoering.
Voor het echter /o ver was, moesten
de dames en meisjes eerst nogdejurken passen. Die was te kort, die te
wijd en die te lang, maar met hulp
van ouders en de familie Klein Lebbink kwam alles netjes ie /ittcn.
Ook het opberghokvan de toestellen
kunnen velen /.ich nog voorstellen.
De tuindeuren moesten open, wielen
onder de brug, het raam van de tuindeur bleef vaak niet heel, maar desondanks stonden de toestellen
droog.
De aanschaf van de toestellen bleek
steeds moeilijk ge/ien de /wakke 1 financiële positie. Vaak werd er 2e
hands gekocht van andere verenigingen uit de b u u r t , of'we gingen naar
Koe hem en probeerden daar de
hoogste korting te krijgen. Voor er
toestellen werden aangeschaft, verkochten de- leden ballpoints, loten
etc. om het nodige geld bijeen te krijgen.
De leiding wisselde door de jaren
heen, maar steeds was 'Tante Dien

van de Kapper' de rechterhand voor
WIK. Soms viel /.e bij /iekte in, ook
heeft /e /elf enkelejaren les gegeven.
De uitvoeringen verplaatsten /ich
naar het St. Ludgerus gebouw omdat
de aanloop voor de springtoestellen
te klein werd. Voor de rekstok moesten er speciale gaten in de vloer gemaakt worden, maar in onderling
overleg kwam dit ook in orde.
Ondertussen waren er al vergevorderde plannen voor de bouw van de
"Sporthal de I,ankhorst' aan de Lankhorstcrstraat. In 1985 werd daarvoor
het eerst les gegeven. Men vond de
leden en de toestellen haast niet in
/o'n f i j n e grote ruimte. Voor leden
en leidingeen grote vooruitgang.
De huid i ge leider dhr. H. Velhorst uit
Empe traint op de- dinsdag ca. 55 leden variërend in leeftijd van 4 tot 58
jaar. Knkele groepen doen mee aan
wedstrijden die georganiseerd worden in ons rayon 'De Han/estreek',
een onderafdeling van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond.
De adspirant-damesgroep haalde
onlangs in Zelhem een Ie prijs t i j dens de springwedsti ijden.
Het bestuur en de leiding proberen
het ple/ieren de gezelligheid tijdens
de- t urn-uren hoog te houden. Gymnastiek als recreatie moet ontspannend en mag inspannend /ijn. In de
toekomst hoopt men op een aanwas
van leden in alle leeftijden. Op /aterdagavond 14 december a.s. isdejubileumuitvoering in de sporthal.
Na afloop van de uitvoering is er in
de kantine- van S.V. Sociï gelegenheid
het bestuur te feliciteren.

an ik je man even lenen ?':

De toneelgroep Krato verzorgde zaterdag 30 november in zaal
Schoenaker tweemaal een optreden, 's Middags voor de bejaarden en 's avonds voor andere belangstellenden.

l Ic-t s l u k o p /.ich ging over een vrijge/elle dame Agnes (gespeeld door
Mirjam Reintjes) die haar verre t a n t e
in Rusland per brief'had laten weten
dat /ij gelukkig getrouwd was. Wel,
de- t a n t e , die- het verhaal over het getrouwd-y.ijn niet geloofde, kwam naar
I lolland om haar nicht op te /oeken.
Toen waren de poppen pas goed aan
het dansen.
De vrijge/ellc- dame, van de eerste
leugen niet gebarsten, toverde- haar
b u u r m a n ten tonele als de echtgenoot. Kortom, allerhande venvikkelingen, hetgeen het publiek volop
deed genieten.

bedrijf Gelderland in samenwerking
met de Kamer van Koophandel in
het Ondememingshuis, Burg. Dijckmeesterweg 12 te- /utphen een voorlichtingsbijeenkomst over het beginnen van een eigen bedrijf.
De/e voorlichting is specifiek bestemd voor mensen die /ich willen laten informeren over wal er y.oal komt
kijken bij het op/etten van een eigen
bedrijf.
Aandachtspunten /ijn o.a.: vergunningen/wettelijke regelingen, ondernemingsvormen, aanpak bij het
opstellen van een ondernemingsplan en hoe en waar men de daarvoor benodigde (markt) gegevens
kan verzamelen, investeringsplan, financieringsmogelijkheden en exploitatiebegroting.
De deelnemers aan de/e oriëntatiemiddag krijgen een documentatiemap uitgereikt met daarin o.a. het
werkboek 'Handleiding voor de startende ondernemer'.
Belangstellenden kunnen /ich aanmelden bij het Instituut Midden- en
Kleinbedrijf Gelderland, telefoonnumméra 05750-14203.

I Iet kwam natuurlijk nog wel tot een
echt huwelijk. De vrijge/elle dame
werd verliefd op de taxichauffeur van
haar tante en leefde nog lang en gelukkig!
Opmerkelijk waren de fraaie coulissen en kleding door Krato /elf vervaardigd. De verdere medespelenden
waren: Bert Wunderink als Oom Boris; Willem Klein Heerenbrink als
b u u r m a n ; Gerda Mullink als Tante
Bels; Annie Bosch in de rol van de
buurvrouw; Astrid Sueters als doe liter Kvelien; Geert Wasseveld, de vader van de buurman; debutante Nel
Rodenburg als de- moeder van de
buurman en Nico Lichtenberg als de
taxichauffeur.
Grime: Anneke Roelvink en Ineke
Wunderink. Souffleuse: Hennie Fleming.

WBV Thuis Best in
verzelfstandigingsproces

Op dinsdag 26 november j l . kwamen
de- leden van de varkenshouderijkern
Eibergen-Groenlo c-.o. bijeen voor
een Ie/ing en bijbehorende dia's over
het bedrijf van de- heer W. Giesbers.
Allereerst werd ingegaan op het ontstaan van het bedrijf, van oorsprong
is het een boerderij, en / i j n vader
deed vroeger huisslac h t i n g e i i lot aan
1979.
In 1980 werd de eerste slachterij gebouwd. Het bedrijf telt nu 100 top/.eugen, daarom is de varkens-K.I.
heel belangrijk om eigen hoog kwalitatief fokkerijdiercn aan de slachthaken te krijgen.
Inmiddels is hel bedrijf uitgebouwd
tot 50 slachtingen per week. Om dit
tevenverken heeft hij vier mensen in
vaste dienst en vijf part-timers.
Het bedrijf bestaat uit drie sporen,
huisslachtinge-n, verkoop aan grossiers en particulieren.
Vanaf dit voorjaar is er een winkel bijgekomen in Kibcrgen, waareen heel
breed assortiment aan vlees te koop
is. Het bedrijf van de heer Giesbers is
uniek in Nederland, omdat er niet alleen gefokt en gemest wordt, maar
ook geslacht
/odoende wordt de kwaliteitsbewaking heel goed in de- gaten gehouden, en is de- consument vcr/ekerd
van een goed eindproduct

Geslaagd
DECEMBER:
4 ANBO, Soos Dorpscentrum
•1 Welfare Weh me
() Open Tafel, cle Wehme
5 V'eldtoertocht VRTC.de
8-Kas telenrijders
9 ANBO, Klootschieten de
(io lel berg
10 Open Tafel, de Wehme
11 ANBO, Soos Dot pscentrum
l l HVG Wichmond, middag voor
oudc^ui

Toneelgroep Krato vermaakte
publiek intens
Hel door l lans van Wijngaarden geschreven blijspel '/.eg kan ik je man
even lenen?', ging er bij het publiek
in als koek. Onder regie van Marian
/wevei ink /et te Krato de typetjes bijzonder goed neer.

Starten eigen bedrijf Lezing varkensOp donderdag 12 decembei organihouderij kern
seert het Instituut Midden- en Klein-

l 2 Keü^pi ing KBO in /aal
Herfkens
12 Kerstbakje maken Floralia
12 KBO IJsselsenioren
13 Opc-n^afel, de Wehme
14 Juhi^BnuitvoeringW.I.K.
15 Midwinterwandeling
Wïldenborch
15 Kerstconcert Vordens
Mannenkoor in Vierakker
16 ANBO, Klootschieten de
Goldberg
16 HVG dorp Vorden, Kerstavond
l (i Vrouwenclub Medler, Kerst
17 Open Tafel, de Wehme
17 KPO Vorden
17 KPO Viei akker. Kerstavond
17 Soos Kranenburg, Kerstvierinu
17 NGVB, Kerstavond
l (S ANBO, Soos Dorpscentrum
18 I IVGWic hmond, Adventsviering
18 Welfare Wehme, Kerst
contactmiddag
18 Necl. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Kerstfeest
19 Bejaardensoos donderdagavond
Vierakkei -Wie hmond, Kerstfeest
19 Kerstmiddag Bejaardenkring,
Dorpscentrum
19 I IV( i Wildenborch, Kerstviering
20 Open Tafel, de Wehme
20 HSV „de Snoekbaars" afhalen
vergunningen in de Sporthal
21 HSV „de Snoekbaars" afhalen
vergunningen in de Sporthal
23 ANBO, Klootschieten cle
Goldberg
24 Open Tafel, de Wehme
27 Open Tafel, de Wehme
28 Oudejaarscrossloop, VRT('. de
8-Kas telenrijders
30 OliebollenaktieW.I.K.
30 ANBO, Klootschieten de
Goldberg
31 Open Tafel, de Wehme

De heer H.T. Knol uit Vorden is in
Den I laag geslaagd voor het diploma
NGPR Public Relations en Voorlichting. Hij volgde- de/c opleiding aan
hetWittenborgCollege te- Deventer.

Kiïitievana
Op donderdag 28 november deed
een inwoner van Vorden a a n g i f t e - v a n
d i e f s t a l van een fiets. De- f i e t s werd uil
de- t u i n van een woning aan de / u t phenseweg ontvreemd.
Op donderdag vond er een aanrijding plaats op de Rondwcg te- Vorden. Ken bestuurder stond met / i j n
auto voorgesorteerd op de- Rondweg
om linksaf te slaan. Ken bestuurder
van een personenauto die achter
hem reed had dit Ie- laai ge/ien en
reed in volk' vaan achter tegen de
voorgesorteerde auto aan. Met als
gevolg dal de/e omsloeg. Kr waren
geen gewonden, wel moesten beide
voertuigen worden algesleept.
( ) p vrijdag 29 november deed de- gemeente Vorden a a n g i f t e - van vernieling van verkeersmeubUair. Aan de
M i s p e l k a m p d i j k werden twe-e- af/elhekken verbrand.
De schade is 1500,-.
Op vrijdag vond e-r ook ce-n aanrijding plaats op de- Ruurloseweg teVorden. Twee personenauto's reden,
komende uit de r i c h t i n g v a n Ruurlo
en gaande in de richting Vorden.
over de- Ruurloseweg. Op he-t moment dat de rode l i c h t e n van de
spoonve-gove-i gang in wei king traden
remde de- ee-rstc bestuurder hie-noor
af, de- tweede had dit t o t a a l nie-t gemerkt en re-e-el achter op de- c-ersteauto.
()]) vrijdag kwam c-e-n melding van de'
GSM binnen dat e-r twe-c- bussen vast
/ouden slaan in de- Sialionswe-g IeVorden. Ter plaatse bleek dat er twee

GROKP VORDEN

bussen stonden die 1 nie-t dooi de- Stationsweg konden omdat e r a a n beide
/ijden van de- Stationsweg e-e-n auto
geparkeerd stond. De auto's stonden
aan de- rechtcr/.ijde van de- weg e-n dit
is ve-rbodcn. Na e-e-n .'W-tal m i n u t e n
kwam de- eigenaar van e-e-n van deauto's, nadat h i j / i j n a u t o had wegge
reden, konden de- bussen verder hun
weg vervolgen.
( )p /aterdag 'M) november werd aangifte' gedaan van diefstal van e-e-n kilometerleller. De- le-ller met ee-n waardevan 'M} gulden werd van C-CMI lie-ts geha.ild we-lke- bij he-t NS Station in de
stalling stond.
Op /.aterdag vond e-e-n aanrijding
plaats op de- Hamminkweg Ie- Vorden. Bestuurders van personenauto's kwamen elkaar tegemoet In een
bocht l a a k t e - men elkaar, l ' i t sporen
e-n stand van de- voertuigen blee-k dat
een van hen niet voldoende rechts
had gereden.
Op zondag l december bleek na controle dat e-e-n bestuurde-r te vee-I alcohol had genuttigd om nog in e-e-n
auto te- mogen rijden. Na ademanaIvse- we-rel c-e-n rijverbod opgelegd e-n
proces-verbaal aangezegd.
Oj) /omlag vond c-e-n aanrijding
plaats op de Ruurloseweg. Ken bestuurster sloeg linksaf vanaf de Ruurlose-wc-gde- Kike-nlaan in waarbij / i j deint tegenove-rge-sielde- r i c h t i n g naderende a u t o over he't hoofd /ag. Ken
a a n r i j d i n g nie-| male-i ie-le- schade- was
hc-t gevolg.

Jeugd Vorden puik in de kleding
jK

C u Groot Jebbink

Ten gevolge van de nota 'Volkshuisvesting in de jaren Negentig'
van Staatssecretaris Heerma van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de Woningbouwvereniging Thuis Best een bijeenkomst belegd met de Gemeentebesturen van Hengelo (G.) en Vorden. Deze bijeenkomst stond in
het teken van de deregulering van bevoegdheden en de verzelfstandiging van de Woningbouwvereniging en de daarmee samen- JANUARI:
3 Open Tafel, de Wehme
hangende verandering van de organisatiestructuur.
6 Vrouwenclub Medler,
De met voornoemde- de-regulering
van bevoegdheden verband houdende regelgeving werd tijdens de/e bijee-nkomst belicht van de /ijde van deNationale VVoningraad dooi' de heien J. de Rooveren P. Jansen.
De centrale overheid trekt / i c h verder terug en legt de bevoegdheden
t.a.v. het volkshuisvestingsbeleid
thans bij de gemeenten.
Vanuit haar taakverantwoordelijkheid oefent cle gemeente in de nieuwe s t i j l direct loe/icht uit op de taaks t e l l i n g van de- Woningbouwvereniging. De verzelfstandiging van de
Woningbouwvereniging werd nader
toegelicht door de- secretaris van de
vere-niging, de heer K. Driessen.

De- consequenties v.w.b. het interne
organisatie-veranderingsproces
hoopt hij - in nauw overleg met bes t u u r e n medewerkers - voor 1991 afgerond te hebben.
I let samenwerkingsverband mei de
betreffende gemeenten /iet hij graag
gestalte krijgen middels het hanteren van convenanten.
Verder plc-itte hij voor een optimaal
volkshuisvestingsbeleid binnen de
beide gemeenten, teneinde de- woning/oekenden snel aan gepastehuisvesting te helpen.
De- bijeenkomst werd met een uitgc-breicle discussie afgerond door de
voor/ittei van de Woningbouw c-ic-niging, de- lic-er 11. van der Linden.

Kamerplanten
7 HVG Kofflemorgen Nieuwjaar
7 Plattelandsvrouwen Vorden,
N ieuwj aarskof fiemiddag
7 SoosmiddagKranenburg
8 HVG Wichmond,
Nieuwjaarsavond
9 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 NGVB N'ieuwjaarswensenmiddag
15 Welfare, handwerken 'De Wehme'
20 Vrouwene l u b Medler Ie/ing
2 l Soosmiddag Kranenburg
2 l N( :\'B, dr. Dage-vos, 'Stress'
22 HVG Wichmond,
jaarvergadering
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Toneeluitvoering Toneelgroep
Linde in Dorpscentrum
29 Welfare, handwerken 'De Wehme'

l \\e-e- wc-kc-n terug konden de jeugdkommissieleden van de- VA. Vorden al melden, dal /e- e-e-n a a n t a l Vordensezakenmensen bereid hadden gevonden, om de- gehele pupillenafdcling Ie voor/ien van gesponsorde kleding.
Men is sindsdien niet bij de pakken ne-ergaan / i t t e - n , want lie-t alge-lopen we-e-ke-nd. waren de- jeugdleden spelend in het
A 2 e n G2 team aan de beurt om van e-e-n twe-e-tal sponsors de voe-tbaluitrusling in o n t v a n g s t te- ne-men.
Me-t de- overhandiging van de/e kle-ding heeft de jc-ugdkommissie van de- V.V. Vorden bereikt dat voortaan alle
junioren-en pupillenteams in gesponsorde- k l e - d i n g l i u n wedstrijden /.uilen afwerken.
fo/o's w Yardeti

SPORT-nietiatf
Veldtoertochtl991
Zondag 8 december organiseert de
VRTC de Achtkastelenrijders in Vorden haar jaarlijkse veldtoertoch t, dit
jaar voor de l ()e keer.
De/e veldtoertocht wordt gevreesd
en bemind door de deelnemers. Vorig jaar waren er ruim 380 deelnemers.
De start is 's morgens bij het gemeentelijk sportpark aan de Oude
Zutphenseweg. De afstand is ca. 40
km. Er is voldoende kleedgelegenheid en doucheruimte bij de V.V.
Vorden. De route is geheel met pijlen
uitge/.et en is tevens zeer geschikt
voorATB-rijders.
Nu al hebben diverse renners van
naam en faam de organisatie toege/.egd te /.uilen starten. Voor inlichtingen: 05752-1875.

Volleybal
Dames Dash
De dames van Dash/Sorbo hebben
cle lastige uitwedstrijd afgelopen zaterdag tegen Devolco 2 tot een goed
eind gebracht. Dash won met 0-3 en
nestelde zich door dit resultaat nog
wal steviger aan de kop van de ranglijst.

In de eerste set boden de Deventer
dames uitstekend tegenstand. Vooral
aanvallend hadden de Vordense dames heel wat met Devolco te stellen.
Door met z'n allen de schouders er
Hink onder te zetten gelukte het
Dash om de set met 11-15 te winnen.
In de tweede set was Dash/Sorbo
duidelijk de betere ploeg. De Vordense dames bleven de gehele set op
voorsprongen wonnen met 9-15. In
de derde set aanvankelijk een gelijkopgaancle partij die uiteindelijk met
12-15 door de Vordense dames werd
gewonnen.

Dash Heren
De heren van Dash hebben een eind
gemaakt aan de negatieve uitslagen
in thuiswedstrijden. Wilp werd het
slachtoffer van de Vordenaren die nu
wel eens wat wilden laten /ien voor
eigen publiek. Wilp werd met 3-1 verslagen.
In de eerste set leek de negatieve spiraal van de thuiswedstrijden doorgetrokken te worden want Dash speelde
niet best en verloor met 9-15. Maar
in de tweede set sloeg Dash toe. Tot
7-7 ging het gelijk op maar daarna
was het gebeurd met Wilp. Dash begon steeds beter in zijn spel te komen
en scoorde steeds makkelijker. Dash
won de set met 15-9.
In de derde set ging het steeds beter
met de Vordense mannen want Dash
nam meteen een voorsprong die niet
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3E TREKKING
ST. NICOLAASAKTIE
Vleespakketten
1. H. Vliem
2. J. Lenselink
3. R. Borgonjen
4. J. W. Mogezomp
5. Sandra Bosch
6. Bos
7. K. Ubink
8. Jansen
9. >. Vliem
10. KarienWullink
1 1. J. Holthuyzen
12. T.A. Heuvelink
13. E.Wentink
14. J.Scjiooltink
15. j. Besselink

Waarlerweg2
Beunkstege 1
de Hanekamp21
Veldhofstraat 12
Hoetinkhof93
Kerkweide 2
Nieuwstad 21
Helmichstraat 1 7
Kamphuizerweg 1
Almenseweg 1
.de Heurne 43
Oude Borculoseweg 14
Hoetinkhof27
Kon. Emmastraat9
Julianalaan7

Vorden
(iorssel
Vorden
Kranenburg
Vorden
Baak
Vorden
Hengelo
Warnsveld
Vorden
Varsseveld
Vorden

Verrassingspakketten
L J.H.Tiessink
2. C.W. Eijerkamp
3. J.Sprukkelhorst
4. C.A. Gosselink
5. tam. Garritsen
6. Sander Spaarwater
7. W.P. Blom
8. J. Harmsen
9. D. Harmens
10. Slotboom
l 1. H.Wuestenenk
12. A.W. Janssen-Besselink
13. Walther
14. J. Schotman
15. Annie Bosch
16. S. teVaarwerk
17. Ab Sjouken
18. G.A. Regelink
19. R. Rouwenhorst
20. M. Horstman
21. G. Burkink
22. W.M. Hissink
23. Karen Gussow
24. M. Klumpenhouwer
25. F. Olthaar
26. B. Nijenhuis
27. W.A.L. Hendriks
28. Wolsheimer »
29. B. Laarkamp
30. Mevr. M. Verbeek
3LJ.H.F.tenBarge
32. B. Bosman
33. R. Dijkman
34. C. Hofman
35. H. Gosselink
36. P. de Vries
37. H.J.Angenent
38. J J. Hagen
39. J.A. Dieleman
40. "Kater
41. A. Slager-Peters
42. K. Pöhn
43. M. Rood
44. E. Leunk-v. Batavia
45. Genie Schepers
40. M. N ij hof
47. A. Berends
48. J. Harmsen
49. tam. Rouwenhorst
50. H.Snellink
51. M.(i. Spiegelenberg
52. M. Duistermaat
53. RemkoThalen
54. fam. Brak
55. G.J.Sarink
56. H.J. Beerning
57. J. v. Wij k
58. Mevr. Maters
59. M. Anema-Foppen
60. A. v. Zeyst

Bergweg 4
de Horsterkamp 5
Het Stroo 21
Almenseweg 52
Vierakkersestraatweg 16
*HetJebbink29
Wiemelink49
Schimmeldijk4
Stationsweg 27
Kieftendorp l l
(iaiTelinkkampweg 31
Dr. C. Lulofsweg4
De Brabant 17
Insulindelaan 25
v. Heeckerenstraat 11
Brinkerhof27
'tWiemelink53
Hengeloseweg l 6
Insulindelaan 54
Wilhelminalaan 3
Po l we g 6
Rietgerweg3
Staringstraat 6
Rijksweg 41
de Voornekamp 61
Addinkhof23
Brinkerhof 59
De Haar 30
Almenseweg 48
Ruurloseweg63
Mispelkampdijkv36 DeBoonkl7
Verl. Kroe/.elaan 38
B. v. Hackfortweg 32
Prins Clauslaan 19
Hoetinkhof51
Hoetinkhof259
de Bongerd 36
de Voornekamp 4
Molenweg 13
dr. Staringstraat 16
Ruurloseweg6
Hofweg 36
Warkenseweg 5 A
Lage Lochemseweg 33A
De Banenkamp 11
De l lorsterkamp 7
Hoetinkhof44
Rondweg 3
Bekmansdijk4
O. Zutphenseweg 5A
Ruurloseweg 89
Hoetinkhof279
't Hof 5
Hamminkweg2
Hoetinkhof227
Hetjebbink67
Hoetinkho(219
Christinalaan 3
Het Kerspel 30

Lochem
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Hengelo
Ruurlo
Vorden
Hellevoetsluis
Vorden

Wie h mond
Vorden
Warnsveld
Vorden

Ruurlo
Vorden

Warnsveld
Almen
Vorden

meer uit handen werd gegeven. Met
gevarieerd spel werd Wilp onder een
enorme druk gezet waar ze blijkbaar
niet tegen opgewassen was, want
Dash kon de set rustig uitspelen en
winnen met 15-8.
Wilp liet in de vierde set nog even
haar tanden zien en kwam na een
ruime achterstand op 10-10 weer
naast Dash. Wat een makkelijke set
leek te worden werd voor Dash nog
een spannende bedoening. Maar
Dash gooide precies op tijd nog even
alle remmen los en wist de set te winnen met 15-10, mede dankzij de publieke steun.
Zaterdag 14 december speelt Dash
op het gebruikelijke tijdstip wederom thuis. Ditmaal tegen Bruvoc dat
op ongeveer dezelfde plaats opereert
als Dash.
Uitslagen
H2B Devolco 7 — Dash 2 0-3; D3B
Olympia l — Dash 6 3-0; H2A Bruvoc 3 — Dash 3 2-1; MA SVS l Dash l 2-2; MC Vios l — Dash l 3-0;
DP Dash 2 — SVS 4 3-1; D2A Dash 4
- Dev. 2 2-1; D3A Dash 5 — ABS 2
1-2; D4A Dash 7 — WIK 5 1-2; HP
Dash l — Wilp l 3-1; IA Dash l ABS l 1-3; IC Dash l — Hansa l 3-0;
MBDash l - A B S l 3-0.
Programma
D rekr.A WSV E — Dash A; H rekr.B
WSV B — Dash B; D rekr.B Harfsen
A — Dash B; H rekr.A Dash A Epse; IA Dash l — Bruvoc 1; H2A
Dash 3 — DVO 3; D3 div.B SVS Dash/Sorbo.

Voetbal
Vorden — Helios
Vorden had in de uitwedstrijd tegen
Helios Vrouwe Fortuna niet op haar
hand. Acht minuten voor tijd werd
Peter Hoevers bij de stand 2-2 binnen het strafschopgebied gevloerd.
Wilco Klein Nengerman knalde de
bal echter hoog over.
In plaats van 2-3 voor Vorden werd
het een paar minuten voor tijd 3-2
voor Helios door een doelpunt van
Bert Doornberg.
In deze wedstrijd nam Helios in de
25e minuut met 1-0 de leiding door
eenf doelpunt van middenvelder
Hans Reymers. Dit was tevens de
ruststand.^^ijf minuten na rust
bracht Ri^»d Achterecht de stand
op 2-0 en leek de strijd beslist.
Vorden kwam echter goed terug. Na
een uur spelen verkleinde Peter Hoevers tot 2-dftterwijl Reindjan Westerveld vijf nepten later voor 2-2 zorgde. In de slotfase dus een zeer onfortuinlijk Vorden dat zeer zeker een
puntje verdiend had.

Ratti l zaterdag
Ratti —ZW'562-O
Afgelopen zaterdag stond Ratti voor
de moeilijke opgave het altijd goed
spelende en in 'winning mood' verkerende ZW '56 voor de tweede
maal dit seizoen te verslaan. De Kranenburgers kwamen sterk uit de
startblokken met goede doelpogingen van M. Sueters en R. Hendriksen, het net bleef echter aan de binnenkantvan het doel onberoerd.
Na ongeveer twintig minuten was het
dan zover: Sueters omzeilde goed de
buitenspelval en stelde zo de net voor
Welleweerd ingevallen Dinand Hendriksen in staat af te ronden. Hierna
namen de gastheren gas terug waardoor het niveau iets daalde. ZW zag
echter nimmer kans veel druk op de
Ratti-verdediging uit te oefenen
waardoor de krappe voorsprong van
l -O tevens de ruststand was.
Na de thee werd verwacht dat ZW
het Ratti nog moeilijk zou maken,
maar vijftien minuten in de tweede
helft pikte wederom D. Hendriksen
(k- bal goed op en knalde de bal van
dichtbij tegen de touwen. In het resterende half uur was ervan combinatie-spel weinig sprake..Met lange halen van vooral de steeds weer sterk
keepende H. Rutgers kreeg Ratti nog
een paar kansen, maar gescoord
werd er n iel meer. 2-0 Was de dik verdiende einduitslag.
Na de wedstrijd bleek dat Ratti goede
zaken had verricht, want grote concurrent Eefde speelde gelijk en hierdoor kruipt Ratti dichterbij. A.s. zaterdag: Ratti — Dinxperlo.

Damesvoetbal

Bronkhorst
Vorden

Ratti—Witkampers
Na twee weken niet in competitie verband te hebben gevoetbald, werd er
door de dames van Ratti een competitie-wedstrijd gespeeld tegen het
laag-geklasseerde Witkampers. Al
vroeg in de wedstrijd bleek Ratti het
betere team te zijn, alleen kwam dit
niet goed tot uiting, want de gecreëerde kansen werden niet benut.
Toch wist Petra Visschers een kans te
benutten, l-O voor Ratti.

Ondanks het minder goede voetbal
weid er toch nog een keer gestoord.
Dit keer was het Linda Tenvel die na
een pass vanaf het middenveld wist te
scoren. 2-0 Was de ruststand.
In de tweede helft werd Ratti teruggedrongen opeigen helft, maai door
goed verdedigingswerk kwam Witkampers niet tot scoren. Daarentegen scoorde Ingrid Temmink voor
R a t t i het derde doelpunt van de wedstrijd.
Ongeveer tien minuten voor het eind
wist Gerda Bijenhof nog een keer te
scoren vanuit een vrije trap. 4-0
Winst voor Ratti. Dit betekent dat
Ratti nog steeds bovenaan staat in de
hoofdklasse A en twee punten is uitgelopen op de naaste concurrenten
LoenermarkenTerborg.

Prinses Kiki overhandigt
klootschiettrofee

Socii
Programma 7-12
Wilhelmina SSS Fl — Socii Fl; KSH
Cl — Socii C l ; Socii BI — Warnsveldse Boys B l.
Programma 8-12
Socii — Deo; De I loven 2 — Socii 2;
KI. Dochteren 3 — Socii 3; Socii 4 —
SCS 2; Socii 5 — De Hoven 6.
Uitslagen 30-11
Socii F l — S p . Brummen Fl 1-8; Socii F l — ZutphaniaEl 7-1; Socii C l Ratti Cl 2-0; OBW BI — Socii BI
0-1.
Uitslagen 1-12
Socii — De Hoven 0-0; Witkampers l Prinses Kiki geflankeerd door Drikm (irnol /ehhink en Jan
— Socii 3 0-4; Socii 4 — Beekbergen
6 0-2; Socii 5 — Erica '76 7 4-6.
Zondagmorgen vond nabij camping 'De- Goldberg' de jaarlijkse klootschielwedstrijd plaats tussen de- Club van Eli van 'Dr Dcurdreajcrs' en de oudvorlbalveteranen van 'Vorden'. De oud-voetballers, /eer bedreven in het
gooien (de oud-Dcurdreajers /.eer bedreven in het 'achterover' gooien) slaagden erin de wedstrijd te winnen. Namens 'Vorden' mocht Drikus Groot JcbUitslagen 30-11
binkde beker uit handen van Prinses Kiki in ontvangst nemen.
SSSE Dl — Ratti Dl 7-0; Eibergen F l
Voor Jan Krabben borg was er de/e dag een speciale beker nl. voor de sportief- Ratti F l 2-5; Ratti F2 — Reunie F2 ste, meest aardige en meest aantrekkelijke klootschieten
12-1; Ratti BI — Grol B2 7-0; Socii
Cl —Ratti C l 2-0.

S.V. Ratti

Programma 7-12
Ratti B I — SKVWB2.
H a l l e C l — Ratti C l

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

V.V. Vorden
Uitslagen
Warnsveld Dl - - Vorden Dl 0-5;
Warnsvelcl El —Vorden El O-1.
Ven K Al —Vorden Al O-^iSV '38
A l —Vorden A2 1-0; Ru^ B1 Vorden BI 5-2; Pax C l — Vorden (11
3-0; Vorden C2 — Zelos C2 5-1.
Zondag l clec.: Helios l —Vorden l
3-2; Markelo 3 — Vorden g^-1; Vorden 3 — Ratti l 4-2; Vo^^i 4 Keyenburgse Boys 6 2-0; Lochem 8
- Vorden 5 1-6; Vorden 6 — KSV 4
2-2; Vorden 7 — Dierense Boys 5 2-1.
Programma
Vorden Dl — AZC Dl; Brummen 1 1
- Vorden El; Vorden E2 — Brummen E2; Warnsveldse Boys F l — Vorden Fl; De Hoven F l —Vorden F2.
Colmschate Al — Vorden Al; Vorden A2 — Zelos A2; Ratum BI Vorden BI; SSSE Cl - Vorden C l ;
Vorden C2 — Almen C2.'
Zondag 8 dec.: Vorden l — Brummen 1; Lochem 3 — Vorden 2; Vorden 3 — Veldhoek l; Vorden 4 Baakse Boys 3; Lochuizen 4 — Vorden 5; Vorden 6 - - Rietmolen 5;
Warnsveldse Boys 4 - - Vorden 7;
Keyenburgse Boys 8 — Vorden 8.

Dames Dash/Sorbo
uit de beker
De dames van Dash/Sorbo speelden
dinsdagavond in de sporthal Hetjebbink voor de beker tegen ere-divisionist Sudosa uit Assen.
De Vordense ploeg, dat enkele klassen lager speelt, bood vooral in de
eerste set flink tegenstand. Met veel
krachtsinspanning wisten de dames
uit Assen met 12-15 te winnen. In de
tweede en derde set waren de be/< >ekers uit het Noorden duidelijk de betere ploeg. Setstanden 9-15 en 10-15.
Eindstand 0-3.
Zaterdag 7 december spelen de dames van Dash/Sorbo thuis voor de
competitie tegen SVS uit Schalkhaar.

L.R.enP.C.'De
Graafschap'
Op /.ondag 24 november heeft Irma
Wormgoor met haar pony Tosca in
Lochem bij een indoor-dressuur
wedstrijd de Ie prijs behaald met 127
punten.
Op zaterdag 30 november /.ijn de
paarden naar Lochem gegaan voor
een indoor-springwedstrijd. Irene
Regelink behaalde met Ra m zes de 7e
prijs bij het klassiek springen klasse
B en behaalde de 2e prijs bij het progressief springen klasse B. Martine
Rutting met Erasmus behaalde de 3e
prijs bij het progressief springen
klasse B.

Badminton Flash
Flash l speelde de laatste wedstrijd
van de eerste seizoenhelft tegen
Doesburg. Het was een nogal ongelukkige wedstrijd. Men speelde daar
met andere shuttles dan Flash gewend was en er had net /o goed met
pinpongballetjcs gespeeld kunnen
worden. Toch probeerde Flash er
nog iets van te maken. Er werd nog
wel een enkelspel gewonnen, maar
dat was toch ook alles.
Drie dagen later ging Flash l naar
Winterswijk voor revanche. De/e
wedstrijd werd vooruit gespeeld en
dat kwam Flash wel goed uit eigenlijk. Pluumke was helemaal nergens.
Flash was veel te sterk en won met
8-0.
Jeugdteams
Flash l speelde een spannende' wedstrijd legen Didam. Beide teams waren ongeveer even sterk, (leen wonder ook dal er veel driesetters gespeeld werden. De uitslag werd 4-4.
Flash 2 deed het niet /o heel veel beter. De tegenstander was Secpacrd en
die wilden een beetje vroeg t h u i s
zijn! Ze probeerden /.o snel mogelijk
alle wedstrijden af te maken hetgeen
gelukte: 8-0.

R.A.W.
De schietvereniging Raak-A l tijd-Wat
te Vierakker hield afgelopen week
weer haar jaarlijkse straten- en b u u r t toernooi in hel Ludgei usgebouw.
Het was weer een ge/ellige en goed
be/ocht toernooi.
17 Heren-en 4 damesteams deden er
aan mee. De beste schutters van de
herenteams bleken te / i j n : 1. Baron
v.d. l levdenlaan '2 met 90 pi., /ij ontvingen tevens de wisselbeker; 2. Toverstraal 2'met 83 pt.; 3. Koekoekstraat l 74 pt.
Damestcams: 1ste werd de Vogel/.ang
l met 63 pt.; 2. Koekoekstraal 2 met
62 pt
Persoonlijk l leren: 1. Arie Elsman 40
pt.; 2. Jan Schieven 34 pt.; 3. l lans
den Bakker 33 pt.
Van de dames waren dat: 1. mevr.
Wanders 29 pt.; 2. Karin Regelink 27
pt.; 3. Nel Nijenhuis 22 pt.

Bridgeclub BZR
Uitslagen woensdag 27 november
Groep A: 1. mevr. Bornkamp/mevr.
Hendriks; 2. mevr. Van den Berg
dhr. De Roode; 3. mevr. Van Burk/
dhr. Machiels.
Groep B: 1. dhr. Den El/en dhr. l lissink; 2. mevr. Bergman/dhr. Snel; 3.
mevr. Gasseling/mevr. Waru aar.
Elke woensdagmiddag in bet Dorpscentrum/'t Stampertje, inl. tel. 2830.

WEEKENDRECEPTEN
POELIER
ROBEERTSEN
Gevulde eend
2 jon<re u'i/de /Hinklare eenden; zont, />ef>er; 2 sinaasappelen; ' • t/ieelef>el gedroogde dragon; I teentje knoflook; l ui;
l worteltje; 100 gholer.
Voor de saus: / dl ki/>/>ehoi/illon; l dl
droge witte wijn; l ui; I ee/leftel fijngefmkle peterselie; l eelle/>el fijn^e/iukte
selder ij; 30 g hut er; 75 g hlueni; ' -eellefiel t(»n<itcnf)nree; l citroen; 2 sinaasfift/>elen; 2 eet lef iel.s suiker; 2 eelleftels
(inind Mti> nier; l eetleftel rode hessengelei.

Wrijf de panklare vogels van binnen
en van buiten in met /out en peper.
Schil de sinaasappelen, snijd de \ l i e zen lussen de partjes weg en snijd het
vriH htvlees in stukjes. Schep de dragon erdoor en pers er hel gepelde
t e e n t j e knoflook boven u i t . Vul de
eenden lot slot met het sinaasappelmcngsel en naai de openingen dicht
mei keukengaien.
Pel en snipper de ui. Snijd bel geschrapte worteltje in plakjes. Verhit
de boter in een ruime wildpan en bak
de eenden snel rondom bruin. Voeg
de ui en de wortel toe en braad de
vogels met een schuin op de pan geplaatst deksel op een laag v u u r gaar
in circa 40 m i n u t e n .
Vermeng intussen voor de saus de
bouillon met 2 dl witte wijn en laat
het mengsel op een laag vuur inkoken tol de helft.
Vei hit de boteren fruit de gesnipperde ui met de peterselie en de seldcrij
glazig, strooi de bloem erover en roer
hel geheel tot de bloem kleurt. Roer
er geleidelijk de ingekookte bouillon
door tol een gebonden saus ontslaat.
Roer de lomalenpuree door de saus
en laai hem 10 m i n u t e n /achtjes koken.
Borstel de citroen en de sinaasappelen onder de- kraan en schil /e met de
dunschiller. Snijd de schillen in dunne reepjes. Verhit l dl w a t e r e n kook
daarin de schillen 10 m i n u t e n .
Pers de ontvelde citrusvruchten u i t .
Smelt de suiker in een pan met dikke
bodem, roer er het vnu htesap door
en laat het 5 minuten inkoken. Roer
het ingekookte sap door de saus en
doe ook de gekookte (goed uitgelekte) S('lulletjes bij de saus.
Breng de saus op smaak met grand
marnier en bessengelei. Leg de gebraden eenden op een warme schaal.
Blus de boter af met de rest van de
wille wijn, laat de jus 5 minuten
doorkoken. Giel wat saus over de
eenden en geef de rest erapart bij.

