
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 17 december 1987
49e jaargang nr. 37

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6% BTW)

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

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

BURGEMEESTER VUNDERINK:JUKUfclVimiibltlK VUlMJÜKlfSK:

'Ik heb Vorden altijd als een tussenstation gezien9

"Ik heb Vorden altijd als een 'tussenstation'gezien.
Steeds gedacht, deze gemeente wordt niet mijn laat-
ste als burgemeester. Ik ben dan ook zeer blij met
mijn benoeming in Borne, hoewel ik het wel jammer
vind dat ik het rekreatieprojekt moet laten schieten.
Datzelfde geldt tevens voor de verplaatsing van de
Gems. Gelukkig is er in Borne nogal wat industriële
bedrijvigheid en staat mij nog een stukje stadsver-
nieuwing te wachten", aldus burgemeester Vunde-
rink. Zijn dertien jaar durende ambtsperiode in
Vorden omschrijft hij zelf in wat hij noemt 'twee fa-
sen'.

Projekten
"In de eerste fase is het accent op de projekten ge-
legd en in de tweede fase de organisatie van het ge-
hele gemeentelijke apparaat. Wat betreft fase één is
er tijdens het 'bewind' van de heer Vunderink heel
wat tot stand gekomen in Vorden. Om een paar za-
ken te noemen: realisatie van de sportzaal (in een
latere fase sporthal); realisatie mortuarium; het
'oude'gemeentehuis in Vorden werd Dorpscentrum
waardoor de brandweer het voormalige gymlokaal
als kazerne in gebruik kon nemen; aanleggen ten-
nisvelden en dan het grootste prqjekt waar de heer
Vunderink mee te maken kreeg: de aankoop van
kasteel Vorden en de daarmee gepaard gaande ver-
bouwing.

Stoeipartij
"Dat Dorpscentrum en kasteel Vorden heeft een he-
le stoeipartij gegeven ", zo weet de heer Vunderink
zich nog al tegoed te herinneren. Zelfs liepen raads-
leden tijdens de diskussie de zaal uit, zo hoog laai-
den de emoties toen op. Toen de gemoederen wat be-
daard waren kreeg burgemeester Vunderink een
paar jaar later tijdens een raadsvergadering spon-
taan de handen van de raadsleden op elkaar. Hij
had het 'gefikst' dat de gemeente Vorden uitein-
delijk van de zes miljoen kosten er slechts één mil-
joen voor haar rekening behoefde te nemen. De
waardering door de raad werd toendertijd niet on-
der stoelen of banken gestoken.

Kolleges
Het is een publiek geheim dat de heer Vunderink het
in die dertien jaar niet altijd met zijn wethouders
heeft 'geschoten', om deze term maar eens te gebrui-
ken. Diverse malen werden er portefeuilles verwis-
seld en moest burgemeester Vunderink een wethou-
der in bescherming nemen. Terugblikkend zegt hij:
"Ik kan inderdaad niet zeggen dat desamenwerking

in de verschillende kolleges die ik heb meegemaakt
altijd goed was, hoewel ik in zijn al^^tenheid
moet zeggen dat ik aan de meeste wethmXiers wel
goede herinneringen bewaar", zo zegt hij.

Raad mondiger geworden
De heer Vunderink is van mening dat de raad in
Vorden mondiger is geworden. Zegt hij: "Toen ik
hier kwam ging alles wat gemoedelijker. De raad
was vrij gemakkelijk te overwegen. Later werd dat
anders (denk aan de diskussies over-het gemeente-
huis). Tegenwoordig zitten ze steeds meer boven op
de stukken. Er wordt sneller geïnteruppeerd waar-
door je soms genoodzaakt bent het reglement van
orde te hanteren. Dat is zowel voor mij als de raad
niet fijn", aldus de 50-jarige heer Vunderink.

De diskussie ging Vordens burgervader niet uit de
weg. "Ik vind dat heerlijk. Tegenwoordig voeren
meer mensen het woord. Dat ervaar ik echt niet als
lastig", zo zegt hij.

Gemeente Borne 20.000 inwoners
De heer Vunderink komt in Borne terecht in eel
meente met ca. 20.000 inwoners.
De samenstelling van de raad is in het Twentse:
CDA 9 raadsleden, PvdA 4 en VVD 3. En dan nu
een liberale burgemeester.
Is dat te rijmen ? "Ik zou het niet weten, in elk.
is tijdens de diverse prettige gesprekken bij de
fielschets'gekeken naar een man met een bestuur-
lijke ervaring, een man die leiding kan geven en kan
coördineren", zo wimpelt hij bescheiden af.

Alvorens de heer Vunderink destijds in Vorden be-
noemd werd, was hij werkzaam op Buitenlandse
Zaken in Den Haag. Om precies te zijn op het bu-
reau Zuid-A zie. Daarvoor had hij in Leiden zijn stu-
die rechten voltooid.

Begin januari zal tijdens een speciale raadsvergade-
ring afscheid van de heer Vunderink worden geno-
men als burgemeester van Vorden.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) * maakt bij de receptie
Wethouder Mr. MAV. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752—2323).

lokatie zou moeten worden uitgewe-
ken.

Voor het terrein was om die reden dan
ook een optie tot koop verleend aan
dit bedrijf.

De voorkeur voor verplaatsing van de
GEMS ging evenwel uit naar een an-
dere lokatie. De keuze daarvoor is in-

1. Bouwvergunningen
Op dinsdag 8 december j.l. hebben
burgemeester en wethouders een
bouwvergunning verleend aan:
- de hee C.G. Vliem, Zelledijk 7, voor

het bouwen van een mestsilo op
het perceel Zelledijk 7;

- deheerC.Klok,deHorsterkampll,
voor het aanbrengen van een dak-
kapel op het perceel de Horster-
kamp 11;

- de heer M.T.S. Wentink, Stuwdijk 5,
voor het bouwen van een houten
mestsilo op hetperceel Stuwdijk 5.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
deze vergunning daartegen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders
bezwaar maken.

2. Terinzagelegging verslag bezwaren
tegen de ontwerp-Verordening
Krondwaterbeschermingsgebieden
Gelderland.

schermingsgebieden Gelderland ligt
ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken ter visie.
Diegenen die schriftelijk bezwaar
hebben ingediend tegen de ontwerp-
verordening werden in de gelegen-
heid gesteld hun bezwaren monde-
ling toe te lichten voor een commissie
van Provinciale Staten. Het verslag
daarvan ligt ter visie.

3. Industrieterrein Vorden 1986
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Goed om te weten

Het verslag van de Commissie van
Provinciale Staten voor het horen van
indieners van bezwaren tegen de
ontwerp-Verordening grondwaterbe-

l Nieuws over be-
stemmingsplannen\

Voor het hieronder aangegeven ge-
bied ligt met ingang van a.s. maandag
(opnieuw) het ontwerp-bestem-
mingsplan Industrieterrein Vorden
1986 ter visie.
Dit plan heeft ook reeds in 1986 ter vi-
sie gelegen. Het voorziet in de uitbrei-
ding van het industrieterrein ten noor-
den van het huidige industrieterrein.
Van vaststelling van het bestem-
mingsplan door de gemeenteraad is
het tot nu toe nog niet gekomen. Dit
omdat het plan wellicht nog zou moe-
ten worden aangepast indien met de
voorgenomen verplaatsing van
GEMS Metaalwerken b.v. naar deze

' • . '

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

middels gevallen op het gebied ten
westen van het huidige industrieter-
rein.
Gelet op de inmiddels verstreken tijd
hebben burgemeester en wethouders
gemeend het bestemmingsplan op-
nieuw in ontwerp ter visie te moeten
leggen. Zij die destijds bezwaren heb-
ben ingediend zijn bij afzonderlijk
schrijven van het vorenstaande in
kennis gesteld.

Belangstellenden worden verwezen
naar de advertentie elders in dit blad.

Abonnementsgeld
Wy delen u mede dat het abonne-
mentsgeld, evenals vorig jaar, f 36,-
per jaar bedraagt.
De t uden van betaling aan ons kan-
toor worden volgende week in Con-
tact bekend gemaakt.
Dit in verband met de opening van
ons bedryf.

Drukkerij Weevers BV
Administratie

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
G J. Vliem en J.C. Reinders.
Gehuwd:
DJ. Stokkink en J.A.E.M. Braam.
Overleden:
W. Klein Bramel, oud 66 jaar.

NIEUWS v/d KERKEN

Doopdienst in de Dorpskerk
Deze zondag is de vierde zondag van
Advent. Kerst komt al heel dichtbij.
In de evangelie-lezing (Lucas 1:57
e.v.) hopen we toch ook al te horen
over een geboorte - nu nog van de
voorloper van Jezus, dat is Johannes.
Johannes betekent "God is genadig".
Een mooie naam om over tehoren op
deze zondag dat er dopen is. Ook on-
ze jonge kinderen mogen in de Doop
het teken ontvangen van "God is ge-
nadig".
Wie dat tot zich door laat dringen, dat
God elk van ons op het oog heeft,
groot en klein, leert komen tot ver-
wondering. De verwondering van het
zien van nieuw leven. De verwonde-
ring die nodig is om van harte kerst-
feest te kunnen vieren.

WEEKENDDIENSTEN

R.k. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Woord- en Commun-
niedienst; Boeteviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 20 december, 4e Advent, 10.00 uur
ds. H. Westerink, bediening van de H.
Doop.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 december 10.00 uur ds. D. v.
Keulen van Zeist; 19.00 uur dhr. E. Wind
van Apeldoorn.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 19 december 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
19 en 20 december dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. «Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15totlO.OOuurenl7.45tot!8.15uur

Weekenddienst tandarts
19 en 20 december W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

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

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafelde Dekje
Contactpersoon mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappeiyke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



GROENT FAM.J.HUITINK
Dorpsstraat 17, Vorden.
Telefoon 1617

Aanbiedingen geldig do. 17 dec. t/m do. 24 dec.

Spaanse
CLEMENTINES

•»§• ..

wensen
prettige
.rstdagen

CA. 20 SOORTEN RAUWKOST UIT EIGEN SNIJKEUKEN.

Kersttijd is Stollentijd
Wij bakken ze weer, die warme lekkernij.
Wilt U bestellen, even 1 373 bellen.

WND/MOLENB/1KKERS

Wij bakken voor U:

Kerststol, Kerstbrood, Krente- of
met of zonder Amandelspijs,

Roomboter amandel kransen of staven,
Tulband, verschillende soorten KeFSttaarten,
Gebak ruim gesorteerd. Appelbollen, Appel
beignets, Appelf lappen, enz.
Saucijzenbroodjes, Pudding soorten

Bestel al dit lekkers bij de man die ZELF bakt:

WARME BAKKER
f TEL. 1373

Bij ons begint de voorbereiding al bij de inkoop, zodat wij u
de komende feestdagen kunnen verweniwi met topkwaliteit.
In onfe slagerij vindt u een hele keur aaircpecialiteiten.
Allemaal met veel persoonlijke aandacht en zorg klaar
gemaakt, om uw Kerstdiner tot een groot succes te maken.

Een gezellige avond met familie of vrienden?
Wat dacht u van een heerlijke fondue of gourmet schotel?

Bestel op tijd, zodat wij aan elke bestelling
veel zorg en aandacht kunnen geven.

Voor de vroege vogels: wij zijn donderdag 24 dec. om half acht open!!

Ons rundvlees
een klasse apart

Bief stuk

Contra filet
Entre cöte
Runderrollade
Staartstuk
Rosbief

gewoon
kogel
haas

Heerlijk mals
varkensvlees

Filetrollade
Fricandeau
Karbonade
Varkenshaas
Varkensmuis
Schnitzels
Kotelette suisse
Varkensoesters

Kip en Kalkoen

Braadkippen
Kippepoten
Kipfilet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet
Kalkoenkarbonade

Feestelijke
vleeswaren

Lams en Kalfsvlees

Lamsbout
Lamskoteletten
Lamsrollade

Kalfsschnitzels
Kalfsbiefstuk
Kalfsrollade

Specialiteiten

Pampaschijven
Runderrollen
Cordon Bleu
Gevulde varkenshaas
Half om half rollade
Kalfs- of Rundertong

Achterham
Gebr. Runder rollade
Gebr. Varkens rollade
Coburger ham
Rookvlees/N agelhout
Saucijzenbroodjes
Pizza's

i paté's
sauzen
salades

Kerstaanbieding 23 en 24 december
2 heerlijke Braad- of Grillkippen

samen voor 1 tientje

Wij wensen u allemaal heel fijne
en vredige Kerstdagen toe.

Jan en Nel
kinderen

en
medewerkers



Wij danken iedereen hartelijk
voor de getoonde belangstel-
ling en felicitaties, ontvangen
na de geboorte van

Roy

fam. D. Vlogman

December 1987.

dr. Haas afwezig
van 21 december
tl m 30 december.

Waarneming:
voor patiënten wiens achter-

naam begint met A t/m K
dr. Vaneker,

Zutphenseweg 62, tel. 2432

voor patiënten wiens achter-
naam begint met L V m Z

dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

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

• TE KOOP
Schouwmodel gashaard +
gevelkachel. Tel. 05450-
3934. -

• TE KOOP:
van particulier prachtige Nis-
san Micra, bj. '84, 47.000
km. Vr.pr. f 8950,-. Tel.
05752-2879 (na 19.00 uur).

• TE KOOP:
nog enkele zeer mooie Duitse
herderpups met stamboom
ingeënt en ontwormd. Inl. G.
Willekes, Barchemseweg 4,
Ruurlo, tel. 05735-1217.

• TE KOOP:
Verse mooie Kerstbomen bij
Peppelman, Kerkhoflaan, Vor-
den.

• TE KOOP:
Jonge Duitse Herders, moe-
der zeer lief. Tel. 05752-
1783.

• TE KOOP:
Diepvrieskist ca. 300 liter,
tel. 2455.

• Verhuisd
van Hoetinkhof 22 naar Het
Jebbink 48, 7251 BA Vor-
den fam. H.C. Kettelerij, tel.
2455.

• TE KOOP:
Slachtkalkoenen, Harmsen,
Schimmeldijk 4, Voden, tel.
1343.

• TE KOOP:
Eetaardappelen, Open-
haardhout! H.W. Wesselink,
Eikenlaan 23, tel. 6774.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2000,- tot
f4000,-. B. Smeitink, tel.
05753-2524.

• HUISVROUW zoekt werk
voor een aantal uren per
week. tel. 2554.

• TE KOOP:
mooie Kerstbomen, vers v/h
land bijW.M.Hissink, Rietger-
weg 3, Vorden, 05752-1705.

Jong G eire
jaarafsluiting

op vrijdag

18 december
in het

Dorpscentrum
om 20.00 uur. Komt allen!

Het belooft weer bar gezellig
te worden.

Attentie voor de a.s.
feestdagen verse kalkoen,
haantjes, kip en konijnen,

eieren enz.
Poeliersbedrijf

Rossel
Nieuwstad 45, tel. 1283.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Maandag 21 december a.s. hopen wij D.V. samen met
onze kinderen ons 25 jarig huwelijk te herdenken.

E.H. Elkink
E. Elkink-Zieverink

Gerrie en Hans
Arjan
Jannie

Wij nodigen U uit op de receptie van 19.30-22.00 uur
in „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

December 1987
Storm v. 's Gravenzandestraat 3
7251 XE Vorden

In plaats van kaarten

Onze ouders

Ab en Dini Jansen

zijn op 27 december a.s. 25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren
op 26 december om 20.00 uur in zaal „de Herberg",
Dorpsstraat 1 0 te Vorden.

Carla en Emmy

De Hanekamp 1 5
7251 CH Vorden.

Op 1 9 dec. a.s.
zijn wij 40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit op maandag 21 dec. a.s.
samen met moeder, kinderen
en kleinkinderen te vieren.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, berichten wij U dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve zorgzame man, vader
en opa

Lubartus Gerhard
(Bertus) Lenselink

ECHTGENOOT VAN BERNARDA TE BRAKE

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: Bernarda Lenselink-te Brake
Vorden: Gerrie en Gerrit Arfman

Henk en Ans
Bea

Eefde: Jan en Riekie Lenselink
Lubert en Peter

Zelhem: Nardie en Amold Mulderij
Marko, Elze, Maaike

Schagen: Hermien en Ab Barsingerhorn
Thijs en Roei

Lochem: Gerda en Harry Elferink
Wendy

Vorden: Bertie en Jan Klein Brinke
Sandy, Marjon, Ferdy

Lochem: Janette en Tonny Jurriëns
Suzan

7251 DC Vorden, 12 december 1987
Mispelkampdijk 50

Mijn man, vaderen opa is opgebaard in het uitvaartcen-
trum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar
woensdag 16 december van 19.30 tot 20.00 uur gele-
genheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De Rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 17
december om 12.00 uur in de Hervormde Kerk te Vor-
den, waarna deteraardebestelling zal plaatshebben om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal „de Herberg" te Vorden.

G. Broekgaarden
en

H.C. Broekgaarden-Brlnkerhof

Gelegenheid tot feliciteren van 15-16.30 uur \
in de zaal van „de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 PP Tolweg 2, Vorden

Dankbetuiging

Door Uw aanwezigheid en reacties is gebleken voor
hoevelen mijn lieve man, onze vader en opa

Evert Jan Kettelerij

een raadsman was en hoe zeer hij gewaardeerd werd.

Uw blijken van medeleven zijn voor ons een grote steun
geweest.
Hiervoor onze oprechte dank.

J. Kettelerij-Luijmes
Bert en Gerrie
Ard en Ron
René en Anneke

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze ge-
liefde broer, zwager en oom

Lubartus Gerhard Lenselink
ECHTGENOOT VAN BERNARDA TE BRAKE

op de leeftijd van 73 jaar.

fam. J.W. Lenselink-Norde
fam. Joh. Besselink
fam. Z. Knoef-Lenselink
fam. J.H. Lenselink
fam.J.W. Silvold

Vorden, 12 december 1987
^fcjspelkampdijk 50.

Donderdagavond 17 december

KLAVERJASSEN

Wilt U met de a.s. feestdagen
nog een heerlijke salade,

bestel dit dan s.v.p. vroegtijdig.

CAFÉ - RESTAURANT >£
en diverse zalen

TkSCHOENAK£R^\

VORDEN Ruurloseweg 64
Telefoon 05752-6614

een liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis „de
hme" te Vorden, is van ons heengegaan, onze lieve

moeder en oma

Gerritdina Tragter
WEDUWE VAN W. HALLERS

in de ouderdom van 93 jaar.

Lochem: G J. Hallers
A.H. Hallers-Eggink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 9 december 1987
„De Wehme", Nieuwstad 32

C orrespondent i ead res:
Albert Hahnweg 162
7242 E M Lochem

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zondag 20 december a.s.

Kerstkoffieconcert
door Gebr. Eijkelkamp.

m

't Wapen
van 't Medler
Aanvang 12.00 uur.

Toegang vrij.

Na afloop
collecte voor
Bejaardencentrum
„de Wehme"

Een gezellige Kerst met...
mini Kerstboompjes

mini Kerstballetjes
Kerstslingers

Kerstkaarten
Zelfmaakkaarten

Kerstservetten
Kersttafellakens

Voor onder de Kerstboom:

3-deiige Parkerset 49,95

Winterboek
voor de Hartstichting

29,95

't Is lekker van de Keurslager

Voor een goede maaltijd
tegen een redelijke

prijs!

Brusselse
kipfilet
100 gram

1,85

Tip voor de boterham:
Uit eigen worstmakerij:

Schouderham
1 50 gram 2,25

gebr. varkens
rollade
100 gram 1,69

Rundergehakt
500 gram

5,98

Wilt U s.v.p.
vroegtijdig uw
Kerstbestelling
doen?

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat i.v.m. Kerst onze kantoren op
donderdag 24 december vanaf 16.00 uur
gesloten zijn.
De avondopenstelling wordt verplaatst
naar woensdag 23 december.

Oudejaarsdag 31 december zijn onze
kantoren vanaf 12.00 uur gesloten.

De gezamenlijke banken
van Vorden.

Wegens familiefeest
zaterdag 1 9 december a.s.

de gehele dag

gesloten

Zutphenseweg 1 5 - Vorden

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217.

De openbare
bibliotheek

verkoopt
afgeschreven

BOEKEN
tot 1 januari.

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

De Kerst LP van het
Vordens Mannenkoor is voor
f 19,50 verkrijgbaar bij de

plaatselijke Banken.

Weekaanbieding
Uitgekiende laars met
echte lamsvachtvoering.
Koude voeten onmogelijk.
Helioform staat erachter.
In leer.

170.- NU
GALANT

VAN 1 OO
GARANT l £«Jf—

Insuède
GALANT

VAN
GARANT

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



A utobedrijf Groot Jebbink
en medewerkers
wenst iedereen

prettige feestdagen
en een

pechvrij 1988
toe

Rondweg 2 - Vorden

De NIEUWE MEUBELKOLLEKTIES VOOR 1988 komen volop binnen,
daarom 2 dagen uitverkoop van een groot aantal showroom-
modellen van delopende kollektie.

Vergeet U niet met de feestdagen
zo' n heerlijke

salade
te bestellen!

Door onze koks
in eigen keuken bereid.

en
zoals het hoort....

met puur rundvlees
en échte mayonaise.

Bestelt U op tijd?

Restaruant-Grill

Botonbe
Vorden -tel. 1519

Wandmeubelen, salontafels, bankstellen
in alpine wit, blank eiken, donker eiken, leder, etc.

HELMINK
De betreffende modellen zijn d.m.v. stickers aangegeven.

meubelen VORDEN TEL s

Picea Omorika
Voor een aparte
Kerstboom naar

BOOMKWEKERIJ

M.G.SpiegelenbergBV
Ruurloseweg 26 - Vorden

Winteraanbieding
ALLEEN BIJ ONS KOSTEN

BANDEN
BIJVOORBEELD:

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

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

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

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

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

incl. BTW en montage.

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

KLAAR TERWIJL U WACHT
EN U RIJDT WEER ZO

AUTOBEDRIJF

BENNYWENTING
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo
tel. 05753-3300 • •ITJU.I.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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

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

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Biljartver. KOT
organiseert Eerste Kerstdag

25 december

GROTE BINGO
Met extra grote vleespakket-
ten en andere grote prijzen.

Aanvang 19.30 uur

Café cTOIde Kriet
Wichmond

Tel. 05754-285

DOE VOORDELIG UW
KERSTINKOPEN IN EEN

SFEERVOL VERSIERDE TUUNTE
Er is thans veel winterkleding sterk afgeprijsd.

Profiteer van

ECHTE KORTING
Extra koopavonden op 22 en 23 december tot 21.00 uur

Wij wensen u allen
Prettige en sfeervolle Kerstdagen

en een voorspoedig 1988
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

H.C.I. SHOWROOM KOMPLEET IN KEUKENS-KACHELS-SANITAIR-BOUWMATERIALEN
KEUKENS KACHELS SANITAIR BOUWMATERIALEN / STENEN / TEGELS

In de H.C.I.-showroom ziet u de mooiste
voorbeelden van komplete, stijlvolle keu-
kens. We ontwerpen gratis een keuken
die past bij uw smaak, ruimte en budget.
Ontdek de onbegrensde mogelijkheden in
vormen, materialen en kleuren.
De topkwaliteit inbouwapparatuur is o.a.
van Siemens, Pelgrim, Miele en Atag.

Prachtige open haarden (in schouw ge-
plaatst), gaskachels, voorhanghaarden
etc., u vindt ze in onze showroom.
We tonen kwaliteitsmerken als Belfires,
Westminster, Helex, ThermoCet, Supra
en Dovre, in vele perfekte uitvoeringen en
stijlen. Kachels met opvallend hoog ren-
dement. We weten alles over zuinig en
komfortabel verwarmen.

Schoonheid kenmerkt het sanitair van de
H.C.I. De H.C.I. ontwerpt badkamers en
toiletten voor elke ruimte en in iedere stijl.
Bewonder in onze showroom de kompleet
ingerichte badkamers, konventioneel
maar ook zeer modern, uitsluitend kwali-
teitsmerken.
Laat u voorlichten over materialen, vor-
men, kleuren en accessoires.

De tegel- en baksteengalerie in onze ge-
zellige showroom, toont u ons fraaie en
grote assortiment bakstenen, tegels en
dakpannen.
De variatie in vormen, kleuren, dessins en
gebruiksmogelijkheden is groot.
We hebben stenen voor allerlei buiten- en
binnenwerk.tegels voor vloeren en wanden
van o.a. keukens en badkamers.

Wilt u meer weten over isolatie, plafond-
systemen, deuren, schuif- en kiepramen,
kunststof platen of sierpleisterverwerking?
Kijk en vraag in de H.C.I.-showroom.

foto s H.C.I.showroom.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur. Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.

V OP KLASSE KUN JE BOUWEN
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.
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BURGEMEESTER VUNDERINK BENOEMD IN BORNE

Raad met stomheid geslagen
"Neemt u mij niet kwabjk dat ik te laat ben, maar ik kreeg zojuist een telefoontje uit
Zwolle dat ik met ingang van 16 januari aanstaande benoemd ben als burgemeester
in Bome." Met deze woorden verontschuldigde burgemeester Vunderink zich dins-
dag by de aanvang van de raadsvergadering in Vorden.
Wel, de raad stond perplex. Zelfs de naaste medewerkers op het gemeentehuis ver-
namen het nieuws tijdens de raad! Het geheim was zorgvuldig bewaard gebleven.
De fraktievoorzitter van de WD, de heer H. Tjoonk was het eerste by zy'n 'positie-
ven'. "Van harte gelukgewenst. Wy hopen dat u in Borne prettig zult werken. Het
stemt ons tot voldoening dat wy dit nieuws eerder weten dan uw vrouw! Verder hoop
ik dat Vorden voor u een goede leerschool is geweest", aldus Tjoonk.
Tussen de verschillende agendapunten en schorsingen door deed de heer Vunde-
rink een verwoede poging om te trachten zyn vrouw te bereiken teneinde haar de
'goede tyding' mee te delen. Dit lukte vooreerst niet. "Ik heb het toen maar aan mijn
zoontje verteld, die zal myn vrouw wel inlichten", zo sprak de heer Vunderink, die
vervolgens de heer Tjoonk bedankte voor zyn eerste spontane reaktie.

Kortingen welzijnsuitkering
worden niet doorberekend
Bij het 'hot-news' over de benoeming
van burgemeester Vunderink zou de
raad bijna vergeten dat er deze avond
weer over de stelpost Welzijn verga-
derd zou worden. Wel, de raad van
Vorden 'hervond' zich snel want ook
nu weer stond de behandeling van dit
agendapunt bol van diskussies met on-
der meer een schorsing (hoe kan het
anders in Vorden) van ruim één uur!
Toen het er na veel gediskussieer naar
uitzag dat de meerderheid van de raad
zich achter het minderheidsstandpunt
van het kollege (wethouder Geerken
CDA) zou scharen - alleen de fraktie
van de VVD steunde het meerder-
heidsvoorstel van het kollege - en de
raad op het punt stond te gaan stem-
men, verzocht de VVD om schorsing.
Tijdens deze schorsing gingen de frak-
ties van de WD en PvdA bij elkaar
aan tafel zitten teneinde te trachten op
eenzelfde golflengte te komen.

Toen men 'de schorsingskamer' inging
wenste de WD de korting op de wei-
zijnsuitkering in de periode 1988-1992
wel door te berekenen aan de vereni-
gingen en instellingen. Toen men
weer naar buiten kwam, werd er een
gezamenlijk amendement, onderte-
kend door de heer Groen (WD) en de
heer Van Tilburg (PvdA) ingediend
waarbij beide frakties eensluidend ver-
klaarden de korting niet door te willen
berekenen.
De heer M. Groen: "Bij een kompro-
mis moet je een beetje water bij de
wijn doen". Verder wensten de beide
frakties een bedrag van 12.000 gulden
aan de stelpost welzijn te onttrekken
ter kompensatie van het niet doorbe-
rekenen van kortingen aan welzijnsin-
stellingen. Verder wenste men een be-
drag van 5.000 gulden ten laste van de
stelpost welzijn te bestemmen voor
het muziekonderwijs. Verder een do-
natie van 10.000 gulden aan het Fonds
Kunstaankopen te doen (het minder-
heidsvoorstel beoogde 15.000 gul-

den). Voorts demogelijkheid voor
deorganisatie van kulturele aktivitei-
ten van geval tot geval op grond van
nadere voorstellen tot bezien. (In het
minderheidsstandpunt van wethou-
der Geerken werd voorgesteld een be-
drag van 12.000 gulden beschikbaar te
stellen.)

Happen naar adem
"Ons amendement beoogt een realis-
tischer verdeling van de gelden", zo ar-
gumenteerde de heer Groen nog-
maals.
"Werkelijk, ik moet even naar adem
happen. Verbazingwekkend. Een ake-
lige gang van zaken", zo reageerde
mevr. Aartsen (CDA) 'witheet'.
Wethouder Geerken (CDA) toonde
eveneens één en al verbazing. "Eerst
wil de PvdA een kunstbeleid en nu
weer niet", aldus de heer Geerken.
Mevr. Aartsen en de heer Geerken wa-
ren wel gelukkig met het standpunt
van de WD en de PvdA om de kortin-
gen op de welzijnsuitkering niet door
te berekenen aan de verenigingen.
"Wanneer je dit wel zou doen dan
brengje de mensen met een minimum
inkomen in de problemen", zo zei
mevr. Aartsen reeds bij de aanvang
van dit agendapunt.
Het amendement van de WD en
PvdA werd vervolgens in stemming
gebracht. Het CDA inklusief wethou-
der Geerken stemde tegen. De heer
Voortman (PvdA) was van mening dat
de strekking van het minderheids-
voorstel van de heer Geerken geen ge-
weld is aangedaan.
Op verzoek van de frakties zegde de
heer Geerken toe dat er het volgende

voorjaar een diskussie over het gehele
welzijnsbeleid in Vorden zal worden
aangegaan.

Raad in principe voor
onderkeldering koetshuis
De raad heeft dinsdagavond een prin-
cipebesluit genomen tot onderkelde-
ring van de toekomstige uitbreiding bij
het koetshuis. Daardoor kan het ruim-
tegebrek van het gemeentelijk archief
worden opgeheven. Met uitzondering
van de heren Voortman en Wempe en
mevr. Horsting (allen PvdA) besloot
de raad voor de zogenaamde lange ter-
mijnoplossing (30 tot 35 jaar).
Het kollege zal volgend jaar met defi-
nitieve voorstellen komen waarbij
mevr. Aartsen (CDA) de kanttekening
maakte dat er op voorhand voor 1988
maximaal 175.000 gulden voor bouw-
kosten kan worden uitgetrokken. "We
zullen streven naar een zo goedkoop
mogelijke oplossing", zo beloofde bur-
gemeester Vunderink.
De reden dat genoemd drietal voor de
zgn. korte termijnoplossing (tien jaar)
koos, was gelegen in het feit dat er in
de toekomst 'elektronisch' opgeslagen
zal kunnen worden. Dit met het oog
op toekomstige wetgeving. De heer
Van Tilburg (PvdA) was met burge-
meester Vunderink van mening dat
het de komende tien jaar met die wet-
geving nog niet zo'n vaart zal lopen.
De raad besloot om een bedrag van
4.100 gulden beschikbaar te stellen
voor het ontwerpen van een bestem-
mingsplan voor het kruispunt Horster-
kamp/Ruurloseweg/Stationsweg/
Dorpsstraat en dit bedrag te putten uit
de reserve verkeersomleidim

Opening Drukkerij Weevers
In verband met de opening is ons bedrijf beperkt open, alleen
spoedorders (rouwdrukwerk) worden verwerkt.
Wilt U hiermede rekening houden?
Maandag staan wy weer volldig tot Uw dienst.

voorbaat dank.

Drukkery Weevers BV

SPIJKER
BROEKEN
Snowwashed, old washed,
stone washed, gold washed,
met spie en draaipijp enz. enz-
U ZEGT HET MAAR...

29,
79

HET GROOTSTE
ASSORTIMENT
(ZEKER WETEN)
IN UW
OMGEVING

Jaarvergadering VW
Volgens VW sekretaris Leo Slütter. "In Vorden
verdienen 60 tot 70 mensen hun brood door toerisme"
Tijdens de jaarvergadering welke de
plaatselijke VW donderdagavond in
bar-bodega "'t Pantoffeltje" hield,
deelde sekretaris Leo Slütter mede
dat het VW zeer is ingenomen met
de resultaten welke het gemeentebe-
stuur tot op heden ten aanzien van het
bungalowprojekt heeft bereikt. "Lo-
kaal verdienen in Vorden zo'n 60 tot
70 mensen hun brood direkt of indi-
rekt door het toerisme. Na realisering
van de plannen rond het huidige ge-
meentelijke sportcomplex kan dit
aantal oplopen tot ruim boven de 100.
Lokaal is deze werkgelegenheid dus
wel degelijk van belang", aldus dhr.
Slütter.

Hij is van mening dat het financieel
verantwoord is om t.z.t. binnen het
WV-bestuur een full-time kracht aan
te trekken die zich met deze materie
gaat bezighouden. De kosten van de-
ze, kracht zouden volgens Slütter dan
betaald moeten worden door wat hij
noemt de "rendement plukkers".
Momenteel heeft de VW ten aanzien
van promotie naar "buiten" de pro-
duktie van en video-clip in bewerking.
Aan de balie van het VW kantoor
worden in de zomermaanden gemid-
deld zo'n 2500 mondelinge informa-
ties verstrekt.

Momenteel is er ook een info-folder
'Vorden" in druk. Deze folder bevat
veel informatie voor de toerist en met
een gemeentelijke aanvulling veel in-
formatie voor de Vordenaren en de
nieuwkomers in Vorden.

Publiekstrekkers
Uit het jaarverslag van sekretaris Slüt-
ter bleek dat als grootste publiekstrek-
ker de bezichtiging van de tuinen van
"de Wiersse" tevoorschijn is geko-
men. Dit jaar bezochten 14.144 perso-
nen deze tuinen.
In zijn totaliteit worden er jaarlijks
door het VW of in samenwerking
met verenigingen 50 evenementen
georganiseerd. Behalve de genoemde
tuinen gelden ook de Staringavonden,
de Kunstmarkt, de bezichtigingen van
Kasteel "Vorden" (gemeentehuis) als-
mede de wekelijkse fietstochten langs
de acht kastelen als absolute "top-
pers".

Braderie
Ook zal er het komende zomersei-
zoen weer een braderie op het pro-
gramma staan. Volgens vice-voorzit-
ter Rombouts, die deze avond de ver-
gadering leidde, is het de bedoeling
van het WV bestuur deze braderie
wat compacter te maken, waardoor
het totale gebeuren wat gezelliger
wordt. De WV is er tot op heden nog
nit in geslaagd om een eigen kantoor
te krijgen. Inmiddels heeft het bestuur
een douanehuisje aangeboden gekre-
gen, welke binnenkort op geschikt-
heid bekeken zal worden.
Tijdens de Info-Markt, de afgelopen
zomer, is er in het Dorpscentrum een
dia-klankbeeld over Vorden vertoond.

Met name dhr. J. v.d. Broek, oud-ge-
meentearchitekt, heeft bij de tot-
standkoming van deze dia-presentatie
nogal wat inbreng gehad.
Dezelfde v.d. Broek kreeg donderdag-
avond de handen van de aanwezigen
op elkaar toen hij deze dia's aan het
VW bestuur aanbood. "De bedoe-
ling is wel dat het VW daar ook wat
mee doet", zo voegde dhr. v.d. Broek
bij de overhandiging van het cadeau
aan zijn speech toe.

Binnenkort zal het VW bestuur af-
scheid nemen van drie ex-bestuursle-
den, t.w. de heren L.G. Weevers,
AJ.W. Reekers en LTJ. Slütter. In
hun plaatsen werden benoemd P. Tae-
kema, R.C. Haanstra en P. Takken.

Binnenkort meer

Volgens Wethouder J J. Geerken van
sport en cultuur zal de voetbalvereni-
ging "Vorden" nog dit jaar meer duidt- -
lijkheid krijgen inzake de voetbalvel-
den.
De voetbalclub heeft circa vier jaar ge-
leden een bouwaanvraag ingediend
voor en nieuwe akkomodatie. De huidi-
ge akkomodatie voldoet niet meer aan
de eisen van deze ujd en kosten, gezien
onderhoud, verwarming e.d., handen
vol geld.

De gemeente Vorden heeft deze bou-
waanvraag tot dusver naast zich neer-
gelegd. Dit in verband met het rekrea-
tieprojekt^^Burginvest in Vorden op
poten wil metten. Het was nl. nog
steeds niet duidelijk of de gronden
van het gemeentelijk sportpark in het
projekt opgenomen zullen worden.
"Het was meer van ja-voetbalvelden,
nee-voetbalvelden. Het ziet er thans
echter naar uit dat Burginvest de
grond wel nodig heeft. Men is mo-
menteel bezig om in Vorden een an-
dere lokatie voor de voetbalvelden te
zoeken. Ik verwacht nog deze maand
uitsluitsel. Het is ons als college wel
duidelijk geworden dat een groot deel
van de Vordense bevolking een sport-
park zo dicht mogelijk bij de kom van
Vorden wil hebben. Wij hebben uiter-
aard tegen Burginvest gezegd dat de
lokatie die de huidige velden moeten
vervangen qua oppervlakte minimaal
dezelfde moet zijn. Liever nog wat
'ruimer in het jasje'. Mede met het
oog op deontwikkeling van de tennis-
sport hier terplaatse", zo deelde wet-
houder Geerken ons woensdagavond
mede.

Dhr. Geerken maakte er geen geheim
van dat hij het liefst een ruime akko-
modatie verwezenlijkt wil zien met
meer mogelijkheden dan voor de
voetbalsport alleen.
Gezien de onderhandelingen die er
momenteel gaande zijn kon dhr.
Geerken nog geen mededelingen
doen over de plek waar mogelijk in de
toekomst een ander sportpark c.q.
voetbalvelden in Vorden aangelegd
kunnen worden.

Pannekoekenrit
"de Graafschaprijders"
De deelnemers aan de oriënteringsrit
welke de VAMC "de Graafschap-
rijders" zondagmiddag organiseerde
lieten zich na afloop de pannekoeken
in bar-bodega "'t Pantoffeltje" goed
smaken. Alvorens het zover was en de
prijzen zouden worden uitgereikt,
amuseerden de deelnemers zich met
een spelletje bingo.
Deze Pannekoekenrit met een lengte
van 40 kilometer was uitgezet door de
dames Wisselink en Mennink. Na
afloop reikte Bert Regelink aan de
volgende personen de prijzen uit:
Auto's A-klasse: l.E.A. Verstege,
Hengelo, 20 strafpunten; 2. PJ. van
Huffelen, Epe, 30 str.p.; 3. B J.
Menkhorst, Halle, 30 str.p. - Auto's

toerklasse (leden): 1. G. van Veldhui-
zen, Warnsveld, 40 str.p.; 2. J.H.
Ebbers, Lichtenvoorde, 40 str.p.; 3. S.
de Boer, Hengelo, 50 str.^kAuto's

toerklasse (met-leden): 1. J. Hannink,
Raalte, 20 str.p.; 2. A. Tuitert, Laren,
30 str.p.; 3. J.G. Pannekoek, Ruurlo,
30 str.p.
De familie Berendsen kreeg de
aanmoedigingsprijs overhandigd.

Open dagen op t Beeckland"
groot succes

"'t Beeckland", de school voor Lhno in Vorden, werd dezer dagen bezocht door ruim zeshonderd belang-
stellenden. Overdag kwamen de leerlingen van zeventien basisscholen uit de hele omgeving de school be-
zoeken. Al deze kinderen konden zien en ervaren wat het Lhno inhoudt.
Velen van hen ontdekten dat deze vorm van voortgezet onderwas niet alleen voor meisjes een heel goede
keus kan /yn.

's Avonds stond de school open voor
ouders en andere belangstellenden.
Onder hen ook velen die samen met
hun kind de schoolkeuze voor het ko-
mende jaar nog moest bepalen. Al
deze bezoekers waren zeer enthou-
siast. Zij konden bij Kennis der Na-
tuur allerlei bloemstukjes maken met
droogbloemen en ander materiaal uit
de natuur. Ook kon men in één van de

theorielokalen lesjes op de computer
uitproberen.
De expositie van werkstukken ge-
maakt in de lessen Handvaardigheid
trok veel belangstelling.

Een hoogtepunt van deze dagen was
wel de met veel verve gebrachte mo-
deshow. Door de leerlingen werden
prachtige kreaties geshowed. Deze

waren door hen zelf op zeer fantasie-
volle wijze ontworpen en vervaardigd.
De kapsels waren verzorgd door de
Vordense kapsalon "Manny".

Dat deze dagen zo'n succes waren, is
zeer zeker voor een groot deel te dan-
ken aan de leerlingen van "'t Beeck-
land" zelf, die bijzonder enthousiast
hun school presenteerden.



de Timmeneë M
KESTAUKANT4CAKÉ M

eigenaar: Arie Maalderink
Lochemseweg 16
7231 PD Warnsveld
Telefoon 05751-1336

- 1987 -
KERST-MENU'S
GEACHTE GAST,

Bi] deze presenteren wij
U onze plannen voor de
komende kerst.
De prijzen van het
hoofdgerecht zijn inclu-
sief de voor- en na-ge-
rechten (dus all-in).

VOORGERECHTEN

Ook dit jaar is weer ge-
kozen voor een voorge-
rechtenbuffet. Deze be-
staat uit diverse koude
en warme hapjes, waar-
van U zichzelf naar
smaak en behoefte
mag bedienen.

NAGERECHTEN

Keuze uit een 5-tal des-
serts.

HOOFDGERECHTEN

H iervoor kunt U een
keuze maken uit:

Supreme de Dindonneau
"Sandeman"
Een mals kalkoenhaasje
in een saus met whisky
en sherry.

45,-
Gigue de chevreuil
a gueuze
Een heerlijk stuk ree-
bout in een saus met
het befaamde Gueuze
bier.

54,-
Tournedos a la noël
Een zachte biefstuk van
de haas, waarbij onze
chef een perfecte
champignon-garnering
creëerde.

55,-
Saumon
"Limbourgouise"
Een zachte zalmmoot
met de heerlijke Lim-
burgse champignons,
geserveerd met een
Nantua saus.

Filet de porc
a l'Arlonaise
Een malse varkenshaas
op een saus met groen-
ten in rode wijn.

46,50
'3e Kerstdag'
Zondag 27 december
serveren wij enkel

Boerenkool of Hutspot
met rijk garnituur
(worst, ribbetjes, enz.)

15,- p.p.

Evenals vorige jaren ga-
randeren wij U een
kerstmenu met sfeer.

Reserveert U

Dan hoeven wij U niet
teleur te stellen.

Prettige
feestdagen
Arie Maalderink
en Annette Huetink

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 21 december 1987, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Industrieterrein
1986".
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op uitbreiding
van het industrieterrein ten noorden van het huidige
terrein.

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder hiertegen schriftelijk bezwaren indienen
bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA Vorden.

Vorden, 17 december 1987.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor een ieder, vanaf 18 decem-
ber 1987, ter gemeente-secretarie ter inzage ligt het bij
Koninklijk Besluit van 9 november 1987, no. 11 onher-
roepelijk geworden bestemmingsplan "Woonwagenerf
1985".

Vorden, 17 december 1987.

De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET openbare kennisgeving
verzoek om vergunning (art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 18
december 1987 op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maan-
dagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. H J. Ruiterkamp, Wiersserbroekweg 6, 7251
LG Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de bestaande inrichting met een afgedekte stalen si-
lo voor de opslag van rundveemest, adres inrichting
Wiersserbroekweg 6 te Vorden;

2. dhr. G J.W. Zweverink, Hengeloseweg 3, 7251 PA
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
inrichting met een open foliebassin voor de opslag
van rundveemest, adres inrichting Hengeloseweg 3
en 5 te Vorden;

3. dhr. W A J. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251 NG
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
inrichting met een open foliebassin voor deopslag
van rundveemest, adres inrichting Lindeseweg 9 te
Vorden;

4. dhr. H.W. Slöetjes, Schuttestraat 8, 7251 MX Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een stalen open mestbassin voor de
opslag van rundveemest, adres inrichting Schutte-
straat 8 te Vorden;

5. dhr. G J. Bijenhof, Wildenborchseweg 29, 7251
KJ Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de bestaande inrichting met een open stalen mestsi-
lo voor de opslag van rundveemest, adres inrichting
Wildenborchseweg 29 te Vorden en

6. Maatschap Zents, Ruurloseweg 107, 7251 LD Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een afgedekte mestsilo van beton voor
de opslag van rundveemest, adres inrichting Ruurlo-
seweg 107 en 107a te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand vanaf de datum van
tervisielegging SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 11 januari 1988. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient nit be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 17 december 1987.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten mr. M. Vunderink

HUIDVERZORGING
Cf uuóta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN ex artike' 11
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn het bestemmingsplan "Woon-
wagenerf 1985" in die zin te wijzigen dat de bestem-
ming "Agrarisch gebied" de bestemming "Woonwa-
generf" krijgt. Een en anderom in de toekomst de reali-
sering van drie standplaatsen aldaar mogelijk te maken.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 18 december
a.s. tot 5 januari 1988 voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-wij-
zigingsplan bij hun college.

Datum: 17 december 1987.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris. de burgemeester.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 18
december 1987 op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maan-
dagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:

1. dhr. E J. Lettink, Lieferinkweg 3, 7251 NV Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van de be-
staande inrichting met een open mestsilo van staal
voor de opslag van rundveemest, adres inrichting'
Lieferinkweg 1 en 3 te Vorden;

2. dhr. H.G A. Sueters, Ruurloseweg 91, 7251 LC Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor de verkoop van speelgoed, huis-
houdelijke artikelen, alsmede voor de verkoop en j
opslag van vuurwerk, adres inrichting Dorpsstraat
15 te Vorden;

3. dhr. TJ.M. van Mierlo, Frans Halsstraat 50, 7021
DM Zelhem om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een gereedschapsmakerij,
adres inrichting Kerkhoflaan 3 te Vorden;

4. Dhr.GJ.vanArk.Wildenborchseweg 19,7251 KB
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een landbouw/veehouderij-
bedrijf, inclusief een open mestsilo voor de opslag
van rundveemest, adres inrichting Wildenborchse-
weg 16 en 19 te Vorden;

5. dhr. J. Wentink, Stuwdijk 5, 7251 KL Vorden om
een vergunning tot het uitbreiden van de inrichting
met een open mestsilo van hout voor de opslag van
zowel varkens- als rundveemest, adres inrichting
Stuwdijk 5 te Vorden;

6. dhr. G.Berendsen, van Lennepweg 8,7251 JM Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, adres inrich-
ting van Lennepweg 8 te Vorden en

7. dhr. A J. Flamma, Hamminkweg 11, 7251 PZ Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een open mestsilo van hout voor de op-
slag van rundveemest, adres inrichting Hammink-
weg 11 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand vanaf
bovengenoemde datum enwel bij de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die be-
roep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van
de Wet op de Raad van State een verzoek doen om
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet vanaf
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 17 december 1987.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten mr. M. Vunderink

Rabobank G3
Voor ons is een drukke tijd aangebroken.
Wij zetten alles op alles om uw
betalingsopdrachten t/m 31 december
a.s. 12.00 uur nog dit jaar te verwerken.

U kunt uzelf en ons daarbij van dienst zijn,
door uw opdrachten al eerder in te
leveren.
Wij kunnen deze dan verwerken, zoals u
dat van ons gewend bent.

Direktie en personeel
Rabobank Vorden

Regel uw
bankzaken tijdig

Bestel tijdig
Gratis bezorgen in Vorden
21 dec-24 dec

Volop keus in:

Kerstbomen
voor elk wat wils

Kerst graf takken
losse verkoop voor

Graag tot ziens!

Wij wensen u goede kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Bloem sferkun&i

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W.ELBRINK
Telefoon 05752-1436

PROEFT U
DE KERSTSFEER e,

hcol, vwcr a;.n alles gedacht, l «'£'"'£" M k cr ccn "Echt.
Utkranscn. KcrsU^Kn c^baV,- ̂  ̂  ̂  ̂ ^

bij uw lichte Bakker.

• <&

ECHTE
BAKKER]

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

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

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

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

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

SUPER KERST- KNALLERS!
DAMES
TRUIEN

WINTER
IACKS

MNBII WNC nog steeds en zolang
de voorraad strekt

Uitzoeken
30 kleuren
mt. 72-116

UITZOEKEN!

nog steeds en zolang
de voorraad strekt

van f.89,-nu uitzoeken
SPOTGOEDKOOP!

Extra
koopavonden:
Dinsdag 22 dec.
Woensdag 23 dec

KINDER
TRUIEN

JOGGING
PAK

Voor al uw nieuwe haarden,
kachels, allesbranders

en kookkachels
Inruil mogelijk

Fa.Jansen
Bleekstraat 1 - Hengelo (G) - tel. 05753-1360

P.S. Bij aankoop van een Zibro Kamin
oliekachel 20 liter olie cadeau!

Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc., etc.
Op de boter- en kaasboerderij

,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

UdenkÊover een
koopsom l polis ?

Koopsom-Polis
Van ƒ 2.500 - tot max. ƒ 16.998,-
Koopsom-polissen met lijfrente-aftrek zijn

er in vele soorten. Zij bieden u nu grote
fiscale voordelen en straks een aantrekkelijk

extra inkomen. Mits u die polis afsluit op de voor
u persoonlijk meest gunstige voorwaarden,

De verzekeringsadviseurs van de bank met de S
gaan volledig uit van uw persoonlijke

omstandigheden. En bieden u daardoor een

volledig fiscaal aftrekbaar.
voor u maximaal aantrekkelijke oplossing,
Voor een dergelijk advies naar maat is een
advertentie minder geschikt. Vandaar dat wij
u hierbij uitnodigen voor een persoonlijk
(uiteraard vrijblijvend) gesprek op één van
onze kantoren. Dat kan door onderstaande
coupon even in te zenden, Wij nemen
dan contact met u op.

ZONDAG 20 DECEMBER
tijdens de KERSTMARKT

OPEN HUIS
MET

KERST-SHOW
Onder genot van een
sprankelend drankje
showen mannequins en
dress-men
feestelijke combinaties
doorlopend van
13.00 tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom.

Modecentrum

Ruurlo

Vraag advies van de bank met de S-
Die haalt er voor n uit wat erin zit.

COUPON
voor individueel advies

Naam:

Straat:

Postcode:

Telefoon:

Neem contact met mi] op voor een vrijblijvend individueel
advies over de fiscale voordelen van een Koopsom-Polis.

Plaats:

In gesloten envelop zonder postzegel zenden aan Antwoordnummer 1634,
7550 WB Hengelo,

Kerstbomen
Alle maten,
met en zonder kluit.

BOOMKWEKERIJ

M .G. S piegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

De kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de sfeer
met:

Die onovertroffen kerststallen
goed gevuld en met zuivere amandelspijs.

Roomboter-Amandel kerstkrans
Kerststaven
Kersttaarten of gebakjes
Kerstkransjes
Alles vers van de Warme bakker haalt u bij:

't winkeltje in vers brood en banket

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

Bestel s.v.p. bijtijds.
Wij wensen u prettige kerstdagen.

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

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

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

WAARDEBON
Bij aanmelding voor 1 januari 1988
1 GRATIS RIJLES

aangeboden door

AUTORIJSCHOOL HORSTMAN
De Eendracht 3 - 7251 GA VORDEN
Telefoon 05752-1012



IS ONZE VEILIGHEID U
EEN STUKJE VRIJE TIJD WAARD?

Het Korps Nationale Reserve
(NATRES) bestaat uit vrijwilligers, die
in hun vrije tijd worden opgeleid om,
zodra dat nodig is, een belangrijke
rol te spelen bij de beveiliging van
ons land. Bij oorlogsdreiging nemen
zij onmiddellijk de bewaking op zich
van vitale punten, zoals bruggen,
stations en dergelijke. Punten, die in
eerste instantie van belang zijn voor
een ongestoorde mobilisatie, maar
die ook daarna moeten worden
beveiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage.

De NATRES-vrijwilligers zijn dan het
eerste op hun post. Dat kan, want
die post is in of dicht bij hun woon-
plaats. Dat heeft bovendien als voor-
deel dat zij het gebied dat zij moeten
bewaken kennen als hun broekzak!

Vrijwilliger bij

Om op hun taak berekend te zijn,
oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n
100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld
over oefenavonden van 3 a 5 uur en
oefendagen (5 a 8 uur ) in het
weekend. Voor deze oefeningen ont-
vangen zij een tegemoetkoming in de
kosten.

Is onze veiligheid u een
stukje vrije tijd waard?
Vraag dan meer infor-
matie, door onder-
staande bon in te
sturen. Voorwaarde is
wel dat u uw militaire
dienstplicht achter de rug
heeft (of een andere militaire
opleiding). En dat uw leeftijd
tussen 19 en 50 jaar ligt.

HET
KORPS

Beschermen wat je dierbaar is

BON Ik wil graag meer
informatie over de NATRF.S

Naam:

Adres:

Postcode: Pro v.:

Woonplaats:

Registratienummer:

In een ongefrankeerde enveloppe sturen aan:
NTC, Antwoordnummer 10100, 2800 VB Gouda.

l.v.m. de Kerstdagen en Nieuwjaar

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
H.C.I. SHOWROOM + EXPEDITIE

Maandag 21 dec. open van 9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur

Dinsdag 22 dec. open van 9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur

Woensdag 23 dec. open van 9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur

Donderdag 24 dec. Gehele dag gesloten

Vrijdag 25 dec. 1e Kerstdag gesloten
Zaterdag 26 dec. 2e Kerstdag gesloten

Zondag 27 dec. gesloten
Maandag 28 dec. open van 9.00-12.00 en van 13.00-17.00'uur

Dinsdag 29 dec. open van 9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur

Woensdag 30 dec. open van 9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur

Donderdag 31 dec. Oudejaarsdag gehele dag gesloten
Vrijdag 1 jan. 1988 Nieuwjaarsdag gesloten

Zaterdag 2 jan. gehele dag gesloten

IN DEZE PERIODE WORDT ER NIET BEZORGD

WijwensenTI
±J + M « r>v ---̂

en eetwo&fipoedtenSS
JL -̂̂ -̂ vr

H.C.l i BOUWMAT.CENTRUM l U.B.l
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141. v

Autobedrijf
Kuypers
Vorden

Na de mededeling in dit blad op 29 oktober
j.L, berichten wij nu alle cliënten van onze
auto-afdeling, dat wij met ingang van 24
december a.s. de verkoop, reparatie en
onderhoud zullen beëindigen.
Wij bedanken allen voor het vertrouwen dat
u vele jaren in ons heeft gesteld.
U als trouwe gebruiker van shell-produkten
bevelen wij Autobedrijf Groot Jebbink van
harte aan.

Naar aanleiding van bovenstaande zullen wij.
Autobedrijf Groot Jebbink, trachten onze

service op te voeren om U zodoende nog beter
van dienst te kunnen zijn en heten U van

harte welkom.

Autobedrijf
Groot Jebbink

Vorden

M uziekveren igi ng
Concordia" "

dankt iedereen
die eraan heeft
meegeholpen

de oliebollenaktie
wederom
tot een

groot succes
te maken

erstbomen,
erstbakjes,

rersttakken
'erstversieringen

rerststukjes,
erst-doe-het-zelf artikelen

erststerren,
erstrozen,

erstgroen,
erstkransen,

erstboeketten,
aarsen,

erst sfeer.
Bloemist - Hoveniersbedrijf
Tel. 1 508 of 2054 - Vorden

Woensdag de 30e

en donderdag Oudjaar
bakken onze koks
weer fantastische,
lekkere, verse,
warme

oliebollen "\
en

appelbeignets!
U kunt natuurlijk ook even bestellen.

Restaurant-Grill

„!? Hotnnör"
Vorden - tel. 1519

Brand OH b.v., Zutphen

Uw adres voor:
* huisbrandolie
* gasolie
* autodiesel
* smeermiddelen
* propaan en butaan

Bel s.v.p.
05750-17957

en informeer naar
onze gunstige

condities

BRAND OIL BV - v.d. Capellenlaan 58, 7203 BP Zutphen - tel. 05750-17957
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Weer aktie voor hongerend Afrika

Hulporganisaties hopen massale
sterfte te voorkomen N A T I O N A L E

A K T I E

De nationale aktie "Afrika Nu" voor giro 555 zal a.s. maandag
21 december haar hoogtepunt bereiken. Op de televisie zal
die avond, de maandag vóór Kerstmis, anderhalf uur lang
aandacht besteed worden aan de situatie in Afrika en akties in
Nederland.
De hulporganisaties willen met deze aktie voorkomen dat
opnieuw - zoals in 1984/1985 - honderdduizenden mensen in
Ethiopië en andere Afrikaanse landen de hongerdood /uilen
sterven.

De oorzaken
In 1985 regende het twee dagen in
Ethiopië. In 1986 slechts twee weken.
Dit jaar viel er opnieuw veel te weinig.
De boeren hebben hun werk voor
niets gedaan en als je niets te eten hebt
kun je niet blijven doorgaan.
Iets nieuws is de zeer schadelijke

sprinkhanenplaag, die met name het
noorden van Ethiopië en Soedan
bedreigt. Sprinkhanen zijn een nor-
maal verschijnsel na een periode van
droogte. Een zwerm vernietigt per
dag wel zo'n 100.000 kilo graan! Ze ef-
fectief bestrijden is niet eenvoudig.
Maar er valt wat aan te doen.

Den Haag

Tenslotte de factor oorlog.
Oorlog maakt het de hulpverleners
niet alleen moeilijk om hun werk te
doen, maar de situatie van de bevol-
king verslechtert er ook nog direct
door. Boeren gaan minder produce-
ren, families vluchten naar andere
streken.

Een grocf gevaar is ook dat de kanalen
van de hulporganisaties in oorlogsge-
bieden bedreigd worden. Af en toe
worden ze afgesneden.

Bij Afrika Nu hoeft U zich daar geen
zorgen om te maken.
Er zijn nu garanties gegeven dat de
voedseltransporten niet meer worden
aangevallen.

Ook internationaal wordt er naar
oplossingen gezocht. Al kunnen de
mensen in Afrika daar niet op wach-
ten.

Kijkt u ook?
Deze week besteden actualiteitenru-
brieken op otffc) en televisie veel aan-
dacht aan dl^Ruatie in verschillende
Afrikaanse landen. Dagelijks worden
Afrika-nieuwsbulletins uitgezonden.
Kijkt U ook aanstaande maandag 21
december or^ederland l naar ander-
half uur "A^Pl Nu"?

We hebben nog de tijd om een ramp
te voorkomen. Nu het geld nog! Geef
op giro 555 in Den Haag.

Kerstboom op zfn plaats INGEZONDEN
Buiten verantwoording van de Redactie

Om Vorden nog meer in Kerstsfeer te doen geraken, schonk de fa.
Barendsen tg.v. hun 185-jarig jubileum een reusachtige kerstboom,
te plaatsen in het centrum van Vorden.
Afgelopen zaterdag werd de boom met inspanning van velen op z'n
plaats gezet, waarna hy in kerstsfeer werd opgetuigd.

Komen de Wyzen écht
uit het Oosten?
Dezer dagen is mij terore gekomen,
dat er enkele mensen zijn, die vinden
dat de prachtig verlichte boom op het
dorpsplantsoen, versierd met pakjes,
niet past in hun Kerstgedachte.
Niet vanwege de verlichte boom,
maar de pakjes zouden een commer-
ciële bijsmaak hebben.
Als Wim Polman wil ik hier even op
ingaan en het één en ander rechtzet-
ten, omdat heel veel mensen wel eens
wat horen, maar er nooit precies het
juiste van weten.

De grote kerstboom is als een extra
verfraaing van ons mooi verlichte
Kerstdorp geschonken door de fa. Ba-
rendsen ter gelegenheid van het 185-
jarig bestaan van hun zaak.
Om deze boom nog een extra gezellig
tintje te geven, heb ik als voorzitter
van de Vordense Ondernemersvere-
niging voorgesteld de boom op een
Scandinavische wijze te versieren
door middel vam pakjes. Deze oude
traditie in Scandinavië hebben wij (als
zo veel andere tradities) overgeno-
men en waarom niet?

Kerst is toch het feest van het licht en
geschenken?
Waren het niet in die dagen „de Her-
dertjes" en „de Wijzen uit het Oosten"
die ook geschenken meebrachten? Ik
kan me nauwelijks voorstellen, dat er
destijds achter deze geschenken al
een commerciële gedachte zat.
En zo is het ook met onze mooie
boom gesteld. Heel mooi en gezellig
versierd om te passen in de sfeer van
„Kerst 1987" (zonder bijbedoelingen).
De geweldig leuke reacties, die mij da-
gelijks bereiken, niet alleen over de
grote boom en Kerstklok, maar over
ons mooie Vorden, sterken mijn ge-

dachten, dat deze Kerstverlichting
aan geheel Vorden toebehoort.

Dat de Vordense Ondernemers dit ini-
tiatief financieren en er ongelooflijk
veel tijd in steken, is van een totaal on-
dergeschikt belang.

Tot slot wens ik allen toe: Prettige
Kerstdagen - een Voorspoedig en Ge-
zond 1988 en Vrede op aarde.

Wim Polman,
Insulindelaan 5, Vorden.

Kerst-concert
Warnsvelds Mannenkoor
In de Hervormde kerk te Warnsveld
geeft het Warnsvelds Mannenkoor
a.s. dinsdagavond 22 december een
Kerstconcert.
Dit Kerstconcert is dan de afsluiting
van het zilveren jubileumjaar van het
mannenkoor en zal tevens het eerste
zijn van een hopelijk lange traditie,
waarin ook samenzang een plaats zal
hebben.
Medewerking zullen verlenen de so-
praan T iene den Otter, de (eigen) bari-
ton Paul Eijkelkamp en de vleugel zal
worden bespeeld door Linda van der
Mee. Zoals altijd is de muzikale lei-
ding in handen van de dirigent Hans
Vos.

De Wegwijzer
De afgelopen periode hebben een
aantal Vordenaren gebruik gemaakt
van de informatie telefoon van „de
Wegwijzer". Via die nummers kan ie-
dereen, die zelf de weg niet weet, in-
lichtingen krijgen over waar je moet
zijn voor bepaalde uitkeringen, subsi-
dies.
Om de bereikbaarheid te vergroten is
vanaf heden een extra telefr^Éium-
mer op een ander tijdstip bescrmcb
Zie daarvoor de advertenties.

cbaar.

Uitslag ^
Zonnebloemloter^
De trekking werd gehouden op 23
nov. j.l. Gelukkige winnaars, zover
hun namen bekend waren, hebben
hiervan reeds bericht ontvangen. Vele
kleine prijzen zijn in het district Gel-
derland terecht gekomen, helaas wei-
nig grote.

De trekkingslijst kunt U inzien in het
Dorpscentrum en de Openbare Bi-
bliotheek of indien U slecht ter been
bent bellen naar dhr. Gerritsen, tel.
3464.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

DECEMBER
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
20 Kerstconcert Gebr. Eijkelkamp in

café Eijkelkamp
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering
27 VRTC de Achtkastelenrijders.

Oudejaarscrossloop.
28 Hollands Glorie Dorpscentrum

JANUARI
5 Nieuwjaarskoffiemiddag Ned.

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

fiemorgen
6 NCVB Nieuwjaarsmorgen

10 Koffieconcert Concordia in
Dorpscentrum

19 KBO Gym Jaarvergadering met
gratis bingo

19 NCVB Lezing
23 Pronkzitting Karnavalsver.

De Deurdraejers in de Herberg

SPORTNIEUWS

• Nederlaag Dames Vorden '64
Voor de waterpolocompetitie werd
het afgelopen weekend door de da-
mes van Vorden '64 gespeeld tegen de
IJsselmeeuwen uit Zutphen. Een vrij
gelijkopgaande strijd was het, waarbij
de IJsselmeeuwen in de Ie periode

-'het initiatief namen en op een 0-1
voorsprong kwamen.
In de 2e periode was het initiatief en
betere spel voor Vorden '64. Grietje
Welleweerd bracht door twee treffers
Vorden op voorsprong: 2-1. De derde
periode was het spel omgekeerd. De
dames van de IJsselmeeuwen scoor-

den 2x, wat de stand op 2-3 bracht. In
de vierde periode beschikten de IJs-
selmeeuwen over meer felheid en in-
zet, wat werd beloond door het maken
van 2 doelpunten: 2-5.
Vorden '64 zette alle op alles, maar
wist niet dichterbij te komen dan 4-5,
door doelpunten van Grietje Welle-
weerd en Hermien Tissink.

Vorden '64-IJsselmeeuwen
De aspiranten van Vorden '64 speel-
den een thuiswedstrijd tegen de IJs-
selmeeuwen. De IJsselmeeuwen kwa-
men al vrij snel op een 0-1 voorsprong,
waarna André Karmiggelt er 1-1 van
maakte. Vervolgens werd het 1-2 en 2-
2 door wederom André Karmiggelt.
De periode werd afgesloten met een
2-3 stand.
De IJsselmeeuwen liepen verder uit
naar 2-3. Door doelpunten van Harold
Kolkman en Arjan Wilgenhof kwam
Vorden op gelijke hoogte. Vervolgens
werd het 4-7 voor de IJsselmeeuwen
in de derde periode.
De laatste periode werd de eindstand
bepaald op 6-10. Voor Vorden werd er
nog gescoord door André Karmiggelt
en Micha Westerik.

Waterpolo meisjes aspiranten
De meisjes aspiranten van Vorden '64
speelden hun vierde competitiewed-
strijd tegen Neptunus uit Arnhem. De
wedstrijd werd, ondanks de zeer goe-
de inzet van de meisjes, kansloos velo-
ren met 9-0.

• PK V nieuws
Op de Oneto '87 te Enschede behaal-
den leden van PKV de volgende pre-
dikaten: Grote hoenders: Wyandotte
Columbia, H. Berenpas lx G, idem
gestreept, H. Berenpas lxG, idem wit,

'J. Rouwenhorst lx F, lx G - Dwerg-
hoen: Wyandotte wit, J. Rouwenhorst,
3x ZG - S ierduiven: Afrikaanse
meeuw, mej. G. Sanders, 2x ZG, Fe-
meschburger schecke, mej. G. San-
ders, lx F, 2x ZG - Konijn groot:
Vlaamse reus witt, A. Dijkstra, IxZG,
lx G - Konijn midden: Witte nieuw-
zeelander, H. Verstege, lx ZG, 2x G,
idem, A. Dijkstra lx ZG; Groot zilver
in de kleuren midden zwart, licht-
zwart, donker blauw en midden-
blauw,^ vanHeerde, IxF, lxZG,2x
G - Kleine rassen: Hollander zwart,
J.G. Deksen, 3x G - Dwergrassen:
Kleurdwerg blauw grauw en blauw-
grijs, mej. Sanders, lx F, lx G - Ca-
via's: gekruind goud Agouti, m. v.d.
Heide, 2x G.

Politievaria
Op woensdag 9 december kwamen op de Dorpsstraat een automobilist en een
bromfietser met elkaar in botsing. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de
voertuigen werden beschadigd. De botsing was het gevolg van een foutieve in-
haalmanoeuvre van de bromfietser.

Op vrijdag 11 december werd een naast de VS-markt geparkeerdstaande perso-
nenauto, een bruine Ford Escort, aangereden. De veroorzaker meldde zich niet.
Eventuele getuigen worden verzocht zich te melden.
- Op dezelfde dag vond op de kruising ruurloseweg/Kostedeweg een aanrijding
tussen twee personenauto's plaats. Een van e bestuurders lette niet goed op en
reed zonder voorrang te verlenen de Ruurloseweg op. Flinke schade was het ge-
volg. Eén van de auto's moest worden afgesleept.
- Ook op de elfde kwamen op de Zutphenseweg een personenauto en een
vrachtauto met elkaar in botsing. De bestuurder van de personenauto, komen-
de uit de richting Zutphen, viel in slaap en kwam op de linkerweghelft terecht.
Door uit te wijken kon de vrachtautobestuurder die vanuit Vorden kwam, een
frontale botsing voorkomen en bleven de gevolgen beperkt tot materiële scha-
de. De personenauto moest worden afgesleept.

In de nacht van 10 op 11 december werden een achttal personenauto's openge-
broken. Uit die auto's werden evenzovele radio's ontvreemd. De totale schade
loopt in de duizenden gldens.
Opnieuw wordt iedereen die ook maar iets verdachts gezien of gehoord heeft
gevraagd dit te melden bij de politie.

In de nacht van 11 op 12 december werd ingebroken in een winkel aan de
Dorpsstraat. De ruit van de toegangsdeur werd vernield. De buit had een waar-
de van enkele tientallen guldens.

De afgelopen week zijn wat meldingen binnengekomen van vuurwerkoverlast
en vernielingen d.m.v. vuurwerk. De komende tijd zal flink worden gelet op het
voortijdig afsteken van vuurwerk. Betrapte overtreders kunnen rekenen op in-
beslagname van hun spullen.

Ook de afgelopen week werd weer aandacht besteed aan het verkeer op de
Rijksweg. 90 personenauto's werden gekontroleed, er werd geen enkele over-
treding gekonstateerd. Wel werden 38 bestuurders bekeurd omdat te hard werd
gereden.

Afgelopen maandagavond werden vier jeugdige Vordenaren betrapt bij het ver-
nielen van kerstboomlampen. De schade is inmiddels vergoed. Laten we met
onze vingers van andermans spullen afblijven.



KERSTAANBIEDING SLAGER HANS JONKER
Schouderrollade OP DE MARKTIN VORDEN

500 gram 5,- SPECIALE MARKT WOENSDAG 23/12 VAN 14.00 TOT 17.00 UUR
Verse worst grof en fijn 500 gram 3,98 Schouderkarbonade
Rookworst </# eigen keuken 5 stuks 11,- 4 Metworsten 12,- P*" kil° 5,98

Welkoop bezorgt vogels ook
A A ^-^.prettige feestdagen.
Vogelvoederhuisje

gelakt Nu 46,50

Kenner strooivoer
1 kë l AHVan 1,85 voor I,OU

Mezenbol
100 gram.
Nu 0,55
Zaad/
pittenstaven
3 Stuks.
Nu

l

M
l
H
M
N
l
l
l
l
l .
Ê Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583; M

Toldük, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

WClk$0|) De Grote Groene VakwiHkel

^lïfW^

Kenner pinda's
Zak van 500 gram.
Van 2,60
voor Prijzen zijn ÉÉ

inclusief BTW.
Aanbiedingen geldig

t/m 24 december.

ECHT ENGELS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

t
DundeeCake

Echte Bakker
VAN ASSELT

Amnesty nieuws
Amnesty International staat a.s. vrij-
dag 18 dec. op de wekelijkse markt op
het marktplein. De reden van deze
aanwezigheid is om zoveel mogelijk
groeten te sturen aan 38 verschillende
gevangenen, waar ook ter wereld.
Geen kerstgroeten. U hoeft maar een
kaartje te ondertekenen en u geeft
hen een belangrijke morele steun in
hun benauwde situatie waarin ze ver-
keren.
Komt allen, omdat ze recht hebben op
een menswaardig bestaan.

De bouw is gereed van ons nieuw

"Mobil Tankstation en Shop''
Autobedrijf Xh 'Tragter"

(eig. A. Klein Brinke)
Zutphenseweg 85 - Vorden

Ter gelegenheid hiervan ontvangt iedere
automobilist bij het tanken (volle tank) op
vrijdag 18 dec. en zaterdag 19 dec. een
Badhanddoek KADO.

Mobil is meer dan u tankt.

Vorden in Kerstsfeer
Tevens organiseren wij in samenwerking met
café-restaurant „de Herberg" en Drukkerij Weevers
een rondrit door het mooi verlichte dorp, voor alle
inwoners van Vorden, die niet in staat zijn deze
mooie kerstverlichting in ons dorp te bezichtigen.

Wij denken aan bejaarden, gehandicapten,
alleenstaanden, etc. (ook voor mensen in 'n rolstoel)
Op woensdagavond 23 dec. a.s. vanaf 19.00 uur.

- Wij halen U van huis
- Rondrit
- Traktatie bij „de Herberg"
- Wij brengen u weer thuis
- U ontvangt een leuke attentie
-Dit alles is GRATIS

Mocht u hieraan willen deelnemen, dan gelieve u
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij:

Autobedrijf v/h Tragter, tel. 1256
Café-Restaurant „de Herberg", tel. 2243 of bij
Drukkerij Weevers BV, tel. 1010



Bakkerij 't Stoepje Uw warme bakker op de markt te Vorden

Spakenburg

Roomboter Amandel Kerstkransjes soo gram van ?.- voor 5,50
zwaar gevuld O, DU

Vrijdag 18 december a.s.

Tegen inlevering van deze
WAARDEBON ontvangt U

een

\ Banketstaaf
\ in luxe doos

van 4,- voor

EN VELE ANDERE
KERSTSPECIALITEITEN

Jan van Aart van Jan de Bakker

Witte/bruine bollen 1O,-
Schuimkransen 10 voor 5,-

Ar/e Mink uw warme bakker op de markt.

2,50

Uw voordeel bij de Winterschilder:

Fl 50,- premie
per man per dag!

U krijgt een premie als we uw huis van binnen
opknappen: 50 gulden per man, per dag!

van 23-11 t/m 18-12 1987 en
van 04-01 t/m 18-03 1988

Voor niet-partikulieren is de winterpremie f 35,-

Wij maken méér van uw huis
en dat kost deze winter minder.

Uw Winterschilder

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

Meester schilders.

Wolshop
Regelink

Uw adres voor alle soorten:

breigarens
sokkengaren

kussenvulling

voorgedrukt stramien
splijtgaren

kussenpakketten

en nog veel meer!

Raadhuisstraat 5 - Hengelo (G)
Tel. 05753-2266

KORTINGEN .
bij

TACX SCHOEN MODE
van

10 TOT 50%
op bijna de gehele

NAJAARSKOLLEKTIE

Het kortingspercentage
is aangegeven

d.m.v.
witte plakkers met rode opdruk

TOT ZIENS
BIJ

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo (Gld.)

t.o. gemeentehuis

Tel. 05753-2547
's maandags gesloten

l.v.m. Kerstmis, vrijdag 25 december,
is de Markt verplaatst naar

woensdagmiddag 23 december vanaf 14.00 uur.
de Marktvereniging.

Hazebouten 7,75 per V2 kg / Hazeruggen 9,75 per V2 kg
POELIER Braadkuikens 5,25 per kilo

H O FFIVIAN N wenst U prettige feestdagen.

"DE VAICWEIDE"

3 Hyacinten 4,50

ersttakken 16,50

Extra grote
cyclamen 6,50

3 blokken 4,50

Kerstbakje 6,95

Voor elke koper een

Kerstboom voor 6,95

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

N A T I O N A L E
A K T I E

ïterslfoiwerb
e van

ua« de r.k.&erti te Uiwakfier.

Gem. &mgver vCaus weo
o.U.

Tlei.-ttcrv. Bern (soor U)icVux\<mèi
o.lv. Oannie 'Brouwer

Dorpene ÏÏUntum&oor

Op eatcr^ag i9t)ec 196?
m Ac r.6. !^er& h UieraJ&er

Qanuang 19.5° uur.

Den Haag

Benzine

Dieselolie

Petroleum

Huisbrandolie

De laagste prijzen bij de

Vrije Pomp
G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3-Tel. 05752-1811 of 1217



Neem een voorproefje op de kerstdagen:

Kleine Stollen van 5 V0or 4,50

Ook tevens
Kerstmarkt-aanbieding.

't winkeltje in vers brood en banket

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

3 jaar geleden de primeur in Vorden
en inmiddels een traditie...

Oudejaarsnacht
een
N ieuwjaarsborrel
in "'t Pantoffeltje"

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

Toegang onder voorbehoud.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktic:
Rcstaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekeade keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiedincr.

Zondag 27 december 1987

organiseert VRTC De Achtkastelenrijders, Vorden
de

Oudejaarscrossloop
Afstanden: 2,5 - 5 - 10 en 15 km

Start: gemeentelijk sportpark.
Oude Zutphenseweg te Vorden

Starttijden: 2,5 km - 10.30 uur
5 km - 10.45 uur
10+ 15 km - 11.00 uur

Ereprijzen voor elke afstand.
Kleed- en douchegelegenheid volop aanwezig

Inlichtingen:
telefoon 05752-3112

Voor al uw
Kerstben od igd heden

bijv. kaarsen, kerstballen, drijfschaaltjes
en koek- en ijzerwafels,
kerststerren, verlichting en kunstbomen

Fa.Jansen
Bleekstraat 1 - Hengelo (G) - tel. 05753-1360

P.S.: Ook voor schaatsen en sleeën

Familie Van Zijtveld en medewerkers
wensen u een gelukkig 1988.

Wij zijn eerste Kerstdag gesloten,
evenals 31 december en 1 januari.
Verder zijn we alle weekenden geopend.

Tijdens de Kerstda^^ serveren wij een
uniek KERSTMENU bestaande uit drie
gangen, onder andere pannekoek met
hazepeper en pannekoek met warme
vruchten. ^

Voor grotere gwipen graag even
van te voren reserveren.

Tel.: 05735-2090 Hengeloseweg 2
7261 LVRuurlo

gelukkig
gebeurde
net weer bij

ander

JUWEL
'«en zorg minder

barendseii
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

de wegwijzer
wijst u letterlijk de weg
naar uitkeringsmogelijkheden,
subsidie .̂d.

Bereikbaar van maandag tot vrijdag
tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Alléén zaterdag
tijdens Kerstmarkt:

Rockport
herenschoen
van 169,90 voor

99-

WuHink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - lel. 1342

WINTER-
TUINFEEST?
Jazeker, dat kan! Onze perfekt
gecreëerde tuinzaal, uniek voor Oost-
Nederland, biedt u de mogelijkheid zowel
's zomers als 's winters te genieten van
een sfeervolle dag of avond. De bij avond
verlichte tuiriois het decor voor uw feest.
De royale glazen schuifdeuren en een
ingenieuze dakkonstruktie, die
moeiteloos geopend kunnen worden,
vormen de enige scheiding tussen de
aantrekkelijkheid van buiten en de
behaaglijkheid van binnen.

Kortom: gezelligheid en sfeer
in elk seizoen
Party-Restaurant „De Smid" heeft alles
in huis voor uw receptie, huwelijks- of
personeelsfeest, eventueel met
barbecue, koud/warm buffet, diner,
gourmet of oudhollandse spelen voor 25
tot 1 50 personen. Net wat u wilt, keurig
verzorgd, piekfijn geregeld voor u en uw
gasten.

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Wij feliciteren direktie en medewerkers van

Drukkerij Weevers
met de opening van de nieuwbouw van het
bedrijfspand aan de Nieuwstad 30a te Vorden

• Architektenburo Heijink b.v., Hengelo Gld.

• Odink Bouwmij b.v., Eibergen

• Dekker Elektra b.v., Vorden

• Loodgietersbedrijf Jansen, Vorden

• Schildersbedrijf Uiterweerd, Vorden

• Emsbroek Inst. techniek, Vorden

• Hoveniersbedrijf Kettelerij, Vorden

• Grondverzetbedrijf Beeftink, Vorden

• Stratenmakersbedrijf Bijenhof, Bronkhorst

• Fa. Intermontage, Terwolde

• Interieur Wim Polman, Vorden

Fam. Weevers heel hartelijk bedankt
voor de zeer prettige samenwerking
in de afgelopen periode.
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Kampioen

Het is het volleybalteam van Nuova gelukt hij de bedrijfsvolleybal-
competitie in Zutphen kampioen te worden.
Hierdoor promoveren /ij naar de 2de klasse.

Huldiging enduroteams
"de Graafschaprijders"
Het is nog niet eerder in de geschiedenis van de Vordense motorclub
"de Graafschaprjjders" voorgekomen dat twee clubteams kampioen
van Nederland zyn geworden. Aanvankelijk zou aanstaande zondag
het senioren-endu roteam in de Stadsschouwburg door de KNMV ge-
huldigd worden. Het team bestaande uit de rijders Jan Klein Brinke,
MeesSiers, Johan Braakhekke en Walter Arendsen. Manager G errit
Arfman en teamleider Jan Slagman.
Inmiddels is ook bekend geworden dat het nationale clubteam van
"de Graafschaprjjders" ook als Nederlands kampioen gehuldigd zal
worden.

In eerste instantie was dit team, be-
staande uit Gerrit Hoftijzer, Benno
Schuppers en Joop Wuestenenk als
tweede geëindigd. Door de jury werd
evenwel een verkeerdepuntentelling
toegepast, zodat het team van "de
Graafschaprijders" "achteraf te ho-

ren kreeg, dat ook zij de nationale titel
in de wacht hadden gesleept.

Het afgelopen seizoen fungeerde
Gerrit Arfman ook bij dit succesvolle
team als manager en Jan Slagman als
teamleider.

SPORTNIEUWS

• Vorden wint in slotfase
van Voorst

Vorden kan met een gerust hart van de
welverdiende winterstop gaan genieten,
want wij kunnen ons geen seizoen her-
inneren, waarhy Vorden totaan januari
geen nederlaag heeft geleden!
Vorden behaaldeuit 13 wedstrijden 21
punten. Uit werd 4x gelijk gespeeld,
nl. tegen ABS, Markelo, Dierense
Boys en DW. Thuis werd slechts één
punt(RPSC) aan een tegenstander ge-
laten.

Zondag uit tegen Voorst won Vorden
in de slotfase dankzij een doelpunt
van Bennie Wentink met 1-2. Dat ge-
beurde op een moment dat beide
ploegen zich reeds bij een gelijkspel
hadden neergelegd. Voor de rust werd
er door beide ploegen niet best ge-
speeld. Weinig kansen, zodat de rust
met een "logische" 0-0 aanbrak. In de
tweede helft vlotte het beter. John de
Boer van Voorst gaf zijn ploeg een 1-0
voorsprong. Peter Hoevers bracht de-
partijen weer naast elkaar en zoals
omschreven was het Bennie Wentink
die op de valreep scoorde: 1-2.

Uitslagen zondag 13 december
Voorst 1-Vorden l 1-2, AD '69 2-Vor-
den 2 3-2, Vorden 3-Zutphania 3 3-0,
Sp.Brummen-Vorden4 l-3,Vorden5-
Witkampers 7 9-4, Vorden 7-Steende-
ren 4 9-0.
Programma zondag 20 december
Baakse Boys 2-Vorden 3, Vorden 5-
Keijenborgse Boys 5, Vorden 6-SHE
6 SHE 5-Vorden 7.

• Damesvoetbal
Winterswük-Ratti l 1-6

De dames van Ratti kwamen moeilijk
op gang en het duurde lang voordat
het eerste doelpunt viel. Een voorzet
van Marjo Toebes werd prima inge-
kopt door CarlaAddink: 0-1. Een vrije
trap, genomen door Gerda Bos, werd
een doelpunt, doordat de Winters-

wijkse keepster de bal niet pakte en
tussen haar benen door liet gaan: 0-2.
Een tegen-doelpunt viel doordat de
Ratti-keepster tegen haar laatste
vrouw botste en Winterswijk de bal
kon inschieten: 1-2. Onnodig, maar dit
was de ruststand.
In de tweede helft was het Carla Ad-
dink die een mooie voorzet van Ever-
dien Overbeek met het hoofd het doel
in werkte: 1-3. Vervolgens kreeg Ratti
een vrije trap mee, net buiten het zes-
tien-meter gebied. Gerda Bos schoot
over de Winterswijkse muur in de lin-
kerbovenhoek raak: 1-4. Lisette Spit-
hoven scoorde 1-5.
Na de aftrap werd de bal onderschept
door Gerrie Berendsen, die de bal
mee gaf aan Lisette en die maakte het
af met een schot laag over de grond.
Binnen een minuut 1-6.

• Sinar Maluku l-Ratti l
(afd. zaterdag) 1-2

Met in de eerste helft veel pech en in
de laatste minuut van de wedstrijd het
geluk aan haar zijde won Ratti in Vaas-
sen van een op thuisterrein nog onge-
slagen Sinar Maluku. Voor Ratti was
er afgelopen zaterdag na deze wed-
strijd iets te vieren, omdat het nu 2
punten los is van haar opponenten in
de 2e klasse A.
De Kranenburgers, die nog steeds
rechterspits Pascal Klootwijk en afge-
lopen zaterdag ook Percey Lash mist-
ten, begonnen de wedstrijd vrij zwak.
De gastgevers konden al vrij snel op
een 1-0 voorsprong komen doordat de
Sinar-ploeg gebruik maakte van bal-
verlies aan Ratti-zijde. Ratti verzuim-
de echter om grote kansen te benut-
ten. De pech sloeg genadeloos toe
toen Martin Dijkman vanaf 7 meter
met een hard schot de Sinar-doelman
passeerde en een verdediger van de
gastgever op de doellijn redde. Ook
Dick Smit had pech omdat eenkopbal
vanaf dichtbij over ging.
De tweede helft bracht voor Ratti
meer succes. De voorzetten vanaf de
flanken via Jan Leegstra en Han Telle-
gen leidden tot doelrijpe kansen. Pas
na ongeveer 20 minuten spelen kwam

Ratti, overigens verdiend, op gelijke
hoogte. Een voorzet van Han Telle-
gen werd vanaf de tweede paal door
Harm Welleweerd in de verre hoek
geplaatst, ingekopt. De laatste 25 mi-
nuten moesten de beslissing dus bren-
gen.
Sinar Maluku creëerde enkele goede
mogelijkheden en trof zelfs nog de lat.
Ratti-doelman Johan Verstege bleef
erg attent keepen en voorkwam een
nederlaag voor zijn ploeg. Ratti wis-
selde Hans van Kesteren voor Wim
Lichtenberg en begon aan het slotof-
fensief. De gasten moesten wachten
op de laatste minuut. Uit een vrije trap
van Reinier Gosselink werd de bal
door opnieuw Harm Welleweerd uit-
stekend ingekopt.

Een nipte doch wel verdiende overwin-
ning van de Kranenburgers, die met dit
resultaat uiteraard koploper büjft in de
2e klasse A.

• Dammen
DEZ Laren-DCV Vorden 2 4-16

Het tweede tiental heeft een flinke (en
niet eens geflatteerde) 4-16 overwin-
ning geboekt op DEZ Laren. Hierbij
leden de beide koplopers in de topsko-
relijst van de eerste distriktsklasse hun
eerste verliespunten op: Aart Walra-
ven speelde een gelijkwaardige remise
en Willen- Lueks (DEZ) verloor zelfs
kansloos van Gert Hulshof.
Jan Koerselman opende de skore:
zijn tegenstander blunderde en gaf di-
rekt op. Na een remise van Saskia
Buist liep de tegenstander van Bertus
Nijenhuis zich in een klassieke stand
vast. Na de overwinning van Hulshof
en Theo Slütter, en de gelijkwaardige
remise van Gert ter Beest, liet Henk
Klein Kranenbarg de volgende winst-
partij aantekenen. Na een doorbraak-
kombinatie moest hij nog precies re-
kenen, want als zijn tegenstander ook
op dam zou komen, was de remise
daar. Hij koos echter de juiste weg.
Bernard B reuter overrompelde zijn
tegenstande^^i/enals Gerard Dim--
mendaal. Deze laatste speelde echter
nog remise door een aantal foutzetten
in de tijdnoodfase.
L. Hut-S. Buist 1-1, A. Haijtink-J.
KoerselmanJJ, R. Holterman-B. Ni-
jenhuis 0-2, JBeltmanjr-M. Walraven
1-1, J. Beltman sr-H. Klein Kranen-
barg 0-2, J. Schilstra-T. Slütter 0-2, W.
lueks-G. Hulshof 0-2, B. Stegink-G.
ter Beest 1-1, J.H. Beuzel-G. Dim-
mendaal l-l, G. Stegeman sr-B.Breu-
ker 0-2.

DCV Vorden 3-DEZ Dinxperlo 10-6
Het derde achttal blijft grillig spelen.
Tegen de (nog ongeslagen) koploper
werd een reguliere 10-6 overwinning
geboekt. Door de nederlaag tegen
Brummen enkele weken geleden, is
een kampioenschap waarschijnlijk on-
bereikbaar.
De overwinning kwam tot stand dank
zij de onderste borden. Captain Gerco
Brummelman, Henk Lenselink, Mike
Voskamp en Rik Slütter boekten aan e
borden 5 tot en met 8 allen een over-
winning. In de bovenste helft kwam
alleen Jürgen Slütter en Berend Ros-
se l tot remise.

B. Wentink-J. Heezen 0-2, B. Rossel-
G. Gerritsen l-l,J.Slütter-J.Rexwin-
kel 1-1, M. B oersbroek-J. Lammers 0-
2, G. Brummelman-J. Gerritsen 2-0,
H. Lenselink-G. Lenkhof 2-0, M. Vos-
kamp-G. Heezen 2-0, R. Slütter-R. te
Grotenhuis 2-0.

DCV Vorden 1-Schaesberg 12-8
Het fortuin lacht de Vordense dam-
mers weer toe. Ook nu werd een over-
winning geboekt, die met iets minder
geluk niet was behaald. De eerste op-
steker kwam uit een organisatorische
fout van de bezoekers. Door een mis-
verstand was een speler in het Lim-
burgse land achtergebleven, waar-
door Bennie Hiddink de eerste 2 liet
aantekenen. H arry G raaskamp haalde
na anderhalfuur spelen een winnende
damkombinatie uit. Jan Masselink
hielp de Schaesbergers weer in het za-
del door een simpele plakker te over-
zien in een stelling, die overigens toch
al overwegend minder stond. Na een
(krappe) remise vanTonny Janssen en
enzelfde resultaat van H arry Vos en
Theo Slütter maakte Simon Wiersma
gelijk door in tijdnood in een dam-
kombinatie te lopen. Henk Ruesink
speelde hoog spel aan bord 3. Hij
speelde een hekstellingvariant, die
hem goedekansen kon brengen, maar
waarin zich ook (weliswaar diep ver-
borgen) een voor de tegenstander
winnende finesse bevond. Zijn tegen-

stander zag het echter niet en met snel
spel (vanwege de wederzijdse tijd-
nood) werd hij in de vernieling ge-
speeld. Gerrit Wassink had het beste
van het spel tegen de bekende dampu-
blicist Leen de Rooij, maar deze zag in
het eindspel nog kans de remisehaven
binnen te zeilen. HenkHoekman ging
het beter af. Met een flankaanval be-
gon hij, en nadat hij de andere strate-
gische velden bereikt had, was winst
een kwestie van tijd.
H. Hoekman-A. van Hove 2-0, G.
Wassink-L. de Rooij 1-1, H. Ruesink-
G. Stam 2-0, H. Graaskamp-J. Goris-
sen 2-0, J. Masselink-K. Leemreize 0-
2, T. Slütter-J. Schuller 1-1, S. Wiers-
ma-H. Velraeds 0-2, H. Vos-L. Peters
1-1, T. Janssen-P. Rijken 1-1, B. Hid-
dink-niet opgekomen 2-0.

J u niore n v ie rtallen:
DCV Vorden-Eendracht Tholen 1-7
Het juniorenviertal heeft weer een
dikke nederlaag geleden. Gebrek aan
routine zorgde voor een nieuwe 1-7
nederlaag. Michiel Boerkamp was al
enigszins in het defensief gedwongen
toen hij verrast werd door een dam-
kombinatie. Mike Voskamp had zich
wel een gewonnen stelling verschaft,
maar in het middenspel verspeelde hij
zijn voordeel. Later verloor hij zelfs
nog door oppositie. Martin Boers-
broek's tegenstander speelde een ge-
vaarlijke partij, een zogenaamde Parti
Bonnard. Martin werd hierin het
slachtoffer van een van de vele kombi-
naties in dit speltype. Alleen Jürgen
Slütter zorgde voor een punt.
M. B oersbroek-R. G unter 0-2, J. Slüt-
ter-A. Kousemaker 1-1, M. Voskamp-
J. Moerland 0-2, M. Boerkamp-H.
Günter 0-2.

Onderlinge kompetitie
T. Janssen-H. Wansink 2-0, H. Rue-
sink-t. Slütter 1-1, H. Hoekman-B.
Breuker 2-0, H. Klein Kranenbarg-H.
Wansink afg., H. Graaskamp-b. Hid-
dink 0-2, B. Nijenhuis-T. Janssen 0-2,
Y. Baakman-J. Hoenink 0-2,ÉËEsse-
link-g. Hulshof 2-0, M. Klein Wanen-
barg-g. ter Beest 0-2, S. Buist-H. Or-
delman 2-0.
Jeugd: groep A: N. te Linde-f. Meyer-
man 0-2, D. van Dijk-A. Molenrhjk 0-
2, A. Harmsen-B. Berenpa^p2, T.
Temmink-B. Klein Kranenbarg 0-2,
GJ.Wassink-B. Berenpas 2-0, T. Tem-
mink-A. Harmsen 0-2. Groep B: W.
Woltering-Martijn Mokkink 0-2, B.
Star-R. Kamperman 2-0, Marleen
Mokkink-S. Nijenhuis 0-2, R. Kam-
perman-R. Berentsen 2-0, M. Lub-
bers-B. Star 0-2, R. Boltink-M. Mok-
kink 1-1, S. Nijenhuis-K. Koren 2-0, R.
Bleumink-R. Kamperman 2-0.

• W Vorden
Kompetitieuitslagen junioren, 12 de-
cember 1987: SKVW Al-Vorden Al
afgelast, Vorden A2-Ruurlo A2 6-1,
Schalkhaar Bl-Voden BI 5-2, Voden
B2-Longa '30 B3 5-1, Voden Cl was
vrij, Eefde C2-Vorden C2 afgelast.

Inhaal- en Bekerprogramma zaterdag
19 december 1987: Vorden Al-Wil-
helmina SSS Al (vriendschappelijk),
Sp. Meddo Al-Vorden A2.
A lle andere elftallen zijn vrij.

• Monsterzege van Vorden
tegen Dior

De heren van Vorden hebben zondag-
avond in de uitwedstrijd tegen Dior
flink uitgehaald. De Vordenaren won-
nen met 3-12.
De eerste periode eindigde in 1-3, de
tweede periode in 3-6, de derde in 3-9
en de vierde periode in 3-12.
De Vordense doelpunten werden ge-
scoord door Marck Karmiggelt 2x, Ar-
jan Mengerink 3x, Riek Groot Roes-
sink lx, Freddy Dijkman 2x, Herwin
Wilgenhof 2x, Han Berenpas lx en
Rudi Sloot lx.

• Op Koninginnedag weer
stratencross!

Gestimuleerd door het succes van een-
paar jaar geleden, toen er zo'n vijfdui-
zend personen kwamen kyken, heeft de
Oranjecommissie het bestuur van de
VAMC "de (i raaf schaprijders" ver-
zocht om ook op Koninginnedag 1988
een stratencross te organiseren.

"de Graafschaprijders" heeft hier po-
sitief op gereageerd. Zo zal t.z.t. ron-
dom het plantsoen in de kom van het
dorp een parcours worden uitgezet. In
totaal zullen er zo'n 20 rijders van start
gaan, verdeeld in een jeugd-en een se-
niorenklasse.

N A T I O N A L E
A K T I E

giro

Het bestuur van "de Graafschaprij-
ders" zal een deelnemersveld uit "ei-
gen kring" samenstellen. Gezien de
twee nationale titels die de enduro-
teams onlangs hebben behaald is men
ervan overtuigd zelf voldoende kwali-
teit in huis te hebben om het publiek
een spectaculaire race voor te schote-
len.
De benodigde vergunningen zullen
geregeld worden door de plaatselijke
Oranjevereniging, aangezien dit mo-
torsportgebeuren in z'n totaliteit on-
der de vlag van de Oranjecommissie
valt.

• Geslaagde veldtoertocht
De Vordense Rijwiel en Toerclub "de
Achtkastelenrijders" organiseerde
zondag een veldtoertocht door de om-
geving van Vorden en Lochem. Ruim
150 deelnemers stapten op hun fiets
voor een tocht van veertig kilometer.
De tocht voerde de deelnemes naar ht
Galgengoor richting Almen over het
landgoed Waliën, over de Velhorst
naar het Grote Veld. Vanaf het Grote
Veld werd gereden naar de Lochemse
Berg, en via Barchem naar de Wilden-
borch en zo terug naar het S portpark
te Vorden.
De rit was uitgezet door de heren Har-
ry Eggink en Henk Arfman van de
VRTC. De deelnemers waren zeer te-
vreden over de veldtocht. Eén van de
deelnemers brak onderweg een sleu-
telbeen, toen deze na een val met de
fiets een andere fietser over zich heen
kreeg.

• Dash/Sorbo
Dames in Groningen met 3-2
ten onder tegen Olympia

De Dames van Dash/Sorbo hebben de
reis naar het hoge noorden niet met een
overwinning kunnen bekronen. Welis-
waar werd er goed gespeeld, doch het
Groningse Olympia bleef met 3-2 aan
de goede kant van de score. Desalniet-
temin konden de Vordense dames twee
punten "pakken".
Geheel tegen de gewoonte in (Dash
heeft veelal "aanpassingsproblemen"
in de eerste set) gingen de Vordense
dames ditmaal uitstekend van start.
Er werd een 1-8 voorsprong genomen,
voor een groot deel te danken aan de
wijze waarop het Vordense blok funk-
tioneerde. Toen de thuisclub orde op
zaken wilde stellen was het al te laat.
Dash won met 11-15.

In de tweede set hervond Olympia
duidelijk haar ritme. Via een goede
service, waartegen Dash/Sorbo niet
veel verweer had, won Groningen vrij
gemakkelijk met 15-7.
De derde set leverde een spannende
partij volleybal op. Eerst zag het er
naaruit dat de thuisclub gemakkelijk
tot winst zou komen. De Vordense da-
mes vochten zich "terug" in de wed-
strijd, liepen in tot 13-12, maar moes-
ten alsnog een 15-12 setnederlaag in-
kasseren.
In de vierde set werd er aan Vorden-
zijde keihard gewerkt, de speelsters
pepten elkaar op, hetgeen tot gevolg
had dat Olympia tot verdedigen werd
gedwongen wat de Groningse ploeg

Den Haag

in die fase van de wedstrijd niet al te
best afging. Uitslag 8-15.
De vijfde set moest dan de beslissing
brengen. Het leek erop dat het team
van Jaap Sanders de setoverwinning
zou gaan behalen. Toen er gewisseld
werd leidde Dash/Sorbo met 4-8. De
Groningse dames kwamen terug tot
10-10. Jammer voor Dash dat juist in
die uitermate belangrijke fase van de
wedstrijd de arbiter enkele beoorde-
lingsfouten maakte, waardoor Dash
een beetje van slag raakte en Olympia
op de valreep de volle buit 15-12 kon
binnenhalen.

De teleurstelling droop van de gezich-
ten van de Vordense dames. Er had im-
mers met een beetje geluk "meer inge-
zeten"!

Zege Heren Dash tegen
Boemerang
De heren van Dash hebben zaterdag
in de thuiswedstrijd tegen Boemerang
een goede prestatie neergezet door
met 3-1 te winnen. Het was een span-
nende aangelegenheid waarbij de
ploegen niet veel voor elkaar onder
deden.
In de eerste set had de thuisclub bij
sommige spelers met enige nerveusi-
teit te kampen, waar Boemerang
dankbaar van profiteerde: 12-15. De
Vordenaren herstelden zich in het
verdere verloop van de wedstrijd. Met
name de pass kwam goeduit de verf.
Via de setstanden 15-13,15-11 en 15-9
trok Dash de volle winst naar zich toe.

Uitslagen
Dames: Boemerang 1-Dash 2 0-3,
DVO 2-Dash 3 3-0, Dash 4-Olympia I
3-0, Dash 5-Epse l 2-1, Sp. Deventer
5-Dash62-l,WIK4-Dash7 1-2, DVO
7-Dash 8 0-3, Dash 9-Sociï 3 2-1.
Heren:Dash 1-Boemerang 13-1, Han-
sa 2-Dash 2 2-2, Salvo 1-Dash 3 3-0,
Dash 4-WSV 3 3-0.
Jongens: Dash Al-Almen Al 0-3,
DashCl-PsalaC10-3.

• B i Uartuitslagen
Wo. 2 dec. Kranenburg I-Den Elter l
40-20; di. l dec. Kranenburg 2-Excel-
sior 4 32-33; do. 3 dec. Kranenburg 3-
Tremethe l 37-33; di. l dec.DeBogge-
laar 2-Kranenburg 4 40-21.
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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

FEESTELIJK EN MODIEUS...
Extra

koopavonden:
Dinsdag 22 dec:
Woensdag

23 dec.

Nieuw binnen....

Dames rokken, broeken
en pulli's in de ijskleuren!
Rokken f.49,- en f.59,-
Pulll's f.39,- en f.49.-
Broeken f.39,- en f.49,-
U kunt zelf combineren

Combinatie f.10, extra korting!

Dorpsstraat 29

Ruurlo
MAAKT MODE
BETAALBAAR!

G

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

HAAL NU UW
BESTELLIJST!

vuurwerk Wm^L k̂ \J vuurwerk

Gereedschap en Ijzerhandel
|\r QCCD Dtf Spittaalstraat 22 - Zutphen
UI DE II BV Tel. 05750-18040

7251

fons Jansen °e -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Wie is de Kerstman?
TEGENWOORDIG heeft zelfs Sint Nicolaas een concurrent en wel in
de Kerstman. Deze moet ervoor zorgen dat wij in de donkere dagen
onze gehele kerst- en nieuwjaarstoelagen spenderen aan dure ge-
schenken. De commercialisering van het klaas- en kerstwezen is
inmiddels al zover doorgedrongen, dat zelfs de allerkleinsten zich niet
meer laten foppen. Zij weten dondersgoed dat ook de Kerstman de
inhoud van onze portemonnee betekent en geraffineerd als zij zijn
spelen zij daar gretig op in, u in de veronderstelling latend dat uw
'dreumes' nog steeds zo schattig en klein is dat hij dit soort fabeltjes
gelooft.

IN DE WINKELCENTRA

yANAF het eerste moment dat ik hem in
Nederland zag moest ik hem al niet.
Laat die vent blijven waar hij thuishoort,
Amerika of Duitsland dat doet er niet
toe, als hij maar niet hier komt om de
laatste centen uit mijn portemonnee te
kloppen. Ik heb zo al genoeg moeite om
de lening die ik voor het feest van de
Goed Heiligman heb afgesloten vóór
zijn wederkomst terug te betalen. Ik
krijg de laatste tijd zelfs de indruk dat de
bond van vijfjarigen met de winkeliers
een geheim verbond hebben gesloten
om overal zowel Sinterklaas als de
Kerstman te propageren. Mocht dit
waar zijn dan is er duidelijk sprake van
een geheim verbond waar u en ik ald
nietsvermoedende en gulle ouders met
open ogen intrappen. De kinderen ge-
loven niet in de Sinterklaas, noch in de
Kerstman, maar alleen in de goedgelo-
vigheid van hun ouders die soms zelfs
zo gek zijn dat zij een lening afsluiten
om hun kroost van de nodige speel-
goederen te voorzien. De rol van de
gelovigen lijkt duidelijk omgedraaid, de
kinderen geloven allang niet meer, al-
leen de ouders geloven nog dat hun
kinderen nog geloven.
De winkeliers varen er inmiddels wel bij
en helemaal ongelijk kan ik ze niet
geven. Jarenlang hebben de verkopen
in het slop gezeten en zij grijpen elke
kans aan die hen de mogelijkheid biedt
het bestaan nog iets te rekken. De des-
kundigen hebben uitgezocht dat er
naast het geschenkfeest dat Sinterklaas
heet, best nog ruimte bestaat voor een
soortgelijk iets. Alleen als ik die des-
kundige was, zou ik de data van de ver-

schillende winstgevende bezigheden
wat verder uit elkaar plaatsen, zodat de
dames en heren consumenten de fi-
nanciële aderlating van het Sinterklaas-
feest een beetje te boven hebben kun-
nen komen. Wat dacht u van de Paas-
man?

Big business
MAAR wees eens eerlijk, leder die een
winkeltje heeft met leuke spulletjes, en
al jaren problemen heeft de touwtjes
aan elkaar te knopen, doet een poging
het hoofd boven water te houden en
grijpt elke mogelijkheid aan om de
omzet een beetje op peil te brengen. Ja
toch? Helaas gaat dit voorbeeld al jaren
niet meer op. Sedert tijden doen de

mensen hun klaas- en kerstinkopen
voor het grootste deel bij de grootwin-
kelbedrijven, de kleine middenstand
komt ejy^>g nauwelijks aan te pas. Als
wij continenten nu zouden besluiten
om dit jaar de grootwinkelbedrijven te
mijden en alles bij de kleine midden-
stand aan te schaffen, dan zou er toch
nog iets van de kerstgedachte overblij-
ven.

Helaas, klaas en kerst zijn big business
geworden en de grootwinkelbedrijven
zijn er uitsluitend bij gebaat dat u zoveel
mogelijk geld uitgeeft aan He-Man,
Cindy en andere onzinnige prullaria.
Zelfs bestaat er de mogelijkheid om
zeer dure cadeaus met geld dat u van
hen leent te financieren, verdienen ze
tenminste ook nog wat aan de rente.

Het is jammer dat een feest dat oor-
spronkelijk bedoeld was om verbroede-
ring onder de mensen te brengen te-
genwoordig vrijwel uitsluitend wordt
aangegrepen om de consument eens
flink uit te laten pakken. Nog veel erger
is het eigenlijk dat de consument dat
ook met zich laat doen. Blijkbaar be-
staat er onder velen van ons toch de
behoefte om het kerstfeest tot een ma-
terieel consumeerfestijn te doen ver-
worden. De blaam treft niet uitsluitend
de grootwinkelbedrijven. Ook wijzelf
voelen ons beter op ons gemak bij een
materieel vreet-festijn dan bij het den-
ken aan de vrede op aarde.

Te Amerikaans
DE pogingen die de laatste tijd worden
ondernomen om de Kerstman bij ons
populair te laten worden, zijn vooral toe
te schrijven aan de grote bedrijven. Hun
marktdeskundigen"hebben besloten
dat die man ook hier wel aan zal kunnen
slaan. De Kerstman is echter bij lange
na niet zo populair als Sinterklaas. Hier
en daar ziet men wel eens een opge-
schoten dwerg met een witte baard en
een rood pak luid schreeuwend voorde
winkels staan maar gelukkig maakt hij
bij lange na niet zo'n indruk als de wijze
oude en eerbiedwaardige kindervriend
Sint Nicolaas. Maar het schreeuwerige
van die gnoom slaat niet aan. Dat is iets
wat thuis hoort in de Amerikaanse cul-
tuur en niet in de onze.
Natuurlijk zijn zowel Sinterklaas als het
kerstfeest uiterst plezierige aangele-
genheden en moeten wij ze misschien
meer gaan zien als een gelegenheid om
eens aardig voor elkaar te zijn. Ook
vinden veel mensen het prettiger om
het geschenkenfeest in plaats van op 5
december gewoon naar 24 december te
verplaatsen, niet in de laatste plaats om
het feit dat vrijwel iedereen dan een
paar vrije dagen heeft. Het is wel jam-
mer dat de gehele sfeer daarom veran-
dert en dat de Kerstman de gelegenheid
krijgt om met zijn geschreeuw ook ons
land aan zijn voeten te krijgen.

"7)'fl, maar wat ik me afvraag...

Zijn dat ook MENSEN
ZOALS

WIJ?

gewone mensen
zoals ik

"
Ja, dat zijn:
O profiteurs
O drugsgebruikers
O dak- en thuislozen

M ^'

Onze samenle-
ving verandert. Wat

moeten wij met daklozen,
minderheden, zwerfjongeren,

vluchtelingen, enz.? Ons ergeren, tolerant zijn of...
Waarover praat 'men'? Ook voor u ligt er documenta-

tie klaar rnet feiten en 'andere' meningen. Vraag de
informatie, dus weg met die vooroordelen. Dan blijft
Nederland voor iedereen: EEN PLEK OM TE WONEN.

("Een plek om te wonen" is een project onder auspiciën van het Vrij-
zinnig Protestants Centrum, het Ministerie van W.V.C, en de Sectie
Dienst van de Raad van Kerken in Nederland.)

REAGEER VPC, Nieuwegracht 27, 3512 LC
Utrecht. Tel. (030)33.15.49

HET is jammer dat de geest van
het kerstfeest en van Sinterklaas
zoals we dat vroeger kenden ge-
heel verloren dreigt te gaan in een
groot commercieel en materieel
festijn. Het karakter van de beide
feesten wordt door de vergaande

commercialisering ervan, danig
aangetast. Het is te hopen dat de
verwording van het kerstfeest niet
al te ver doorgaat, anders kunnen
wij over een tijdje alleen nog maar
denken aan consumeren en verte-
ren. Iets wat de vrede op aarde
niet echt ten goede zal komen.

REMCO POUW

Voor de laatste avond
van het jaar

IEDER land heeft zo zijn eigen kenmerken, dit komt vooral tot uiting in
het vieren van traditionele feesten. Met oudejaarsavond bijvoorbeeld
gaat men in de Verenigde Staten en Engeland gewoonlijk de straat op
om rond te hossen. In Duitsland wordt door velen in restaurants of
stamcafé's al vroeg een tafel besproken, waar men zich te goed doet.
Wij Nederlanders vieren de jaarwisseling liever binnenshuis, in de eigen
familiekring, soms ook met vrienden, buren en kennissen, leder maakt
zo z'n plannetjes voor deze avond. Maak dus van oudejaarsavond een
gezellig feest met een hapje en een snapje. Tot de onverwoestbare
tradities behoren tevens appelflappen en oliebollen. Maar daarnaast
moeten er ook de hartige hapjes zijn en niet te vergeten gezellige
drankjes voor jong en oud.

Huzarensla
HET meest bekend zijn wellicht
de verschillende 'slaatjes' de HU-
ZARENSLA. (Vroeger maakten
keukenmeisjes in garnizoens-
plaatsen, deze sla van resten eten
voor de arme huzaren, die blijk-
baar niet genoeg te eten kregen!
Vandaar deze naam).

DUS wordt er in deze sla aan rest-
verwerking gedaan; maar de in-
grediënten die er in ieder geval in

moeten zijn voor 4 personen: plm.
250 gram gaar vlees, plm. 5 ge-
kookte aardappelen, 1 grote ap-
pel, uitjes, augurkjes. olie en azijn,
gekookte biet, 1 krop sla en 1 è 2
eieren.

HAK het vlees, de uitjes, augurkjes en
de appel. Doe de massa in een kom.
Vermeng ze met olie, azijn, peper en
zout naar smaak. Leg de massa op een
vleesschaal, in het midden iets hoger.
Bedek het geheel met mayonaise. Gar-
neer de schotel met sla, partjes hardge-
kookt ei, in plakken gesneden biet en
wat uitjes en augurkjes.

Kaviaareieren
1 GLAASJE Duitse of Deense
kaviaar (dit is namelijk een wat
goedkoper soort), 8 hardgekook-
te eieren, boter en citroen.

OP een langwerpige schaal plaatst u
halve (over de lengte middendoor ge-
sneden) hardgekookte eieren. Met een
theelepel legt u op de eierdooier een
klein klontje kaviaar. Gameer de scho-
tel met kleine stukjes citroen.

Hambolletjes
VOOR hen die wel eens wat an-
ders willen. Dit is tevens een har-
tige hap.

HARDE broodjes (oude broodjes,
dus die hardgeworden zijn, zijn
ook goed), 1 dl warme melk, 100
gram fijngehakte ham, 1 eetlepel
gehakte peterselie en 2 eet Ie pel s
geraspte kaas.

HAAL uit de broodjes het binnenste.
Maak de melk warm en roer er het
kruim, de gehakte ham, de peterselieen
de kaas door. Vul de broodjes en bak ze
20 minuten warm in een matig warme
oven.

IJskoffie
VOOR 8 personen. 8 dl vanille-ijs,
1 dl koffie-extract; 1/2 dl rum en 8
rozetten slagroom.

MAAK een goed sterk koffie-extract,
bijvoorbeeld van espressokoffie en laat
dat vóór het vermengen met het ijs eerst
koud worden. Het ijs en de koffie ver-
mengen en een scheutje rum toevoe-
gen. Serveer deze'ijselijk' lekkere drank
in kopjes met een rozet slagroom er
bovenop.



NTACT KERST-
KRANT
1 December 1987

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.

Vorden.
Telefoon 05752-1010

Telefax 05752-1086

De gedachte achter Kerstmis
Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus Christus, is in de huidige
samenleving een gebeurtenis met vele gezichten. Blijft het voor de één
ieder jaar weer een tijd waarin men zich opnieuw verdiept in de wortels
van het Christelijk geloof, voor de ander is het de tijd om zich extra te
bekommeren om de medemens. En voor weer een ander is het een
ideale gelegenheid om elkaar eens lekker te verwennen met cadeautjes
en zich tegoed te doen aan een vijfgangendiner.
Maar wat is de eigenlijke achtergrond van dit belangrijke feest van het
Christendom? En in hoeverre spelen andere motieven een rol bij de
Kerstviering?

HOE OUD IS DE KERSTVIERING?

1987 JAAR zou je op het eerste gezicht
zeggen; zo lang is het geleden dat Jezus
werd geboren. Maar zo is het niet, en
zeker niet in de Westerse wereld. In de
Oosterse kerk werd de geboorte van
Jezus oorspronkelijk herdacht op het
feest van de Epifanie, een feest dat
plaatsvond op 6 januari ter ere van de
Verschijning van het Goddelijk Woord.
Maar in het machtige Romeinse Rijk
besloot men omstreeks het jaar 330 na
Christus de datum op 25 december te
bepalen in verband met het zonnewen-
defeest van 'sol invictus', de Onover-
winnelijke Zon; men wilde dit laatste
festijn vervangen door het feest van de
Heiland, Jezus Christus dus, die zich
het Licht der wereld noemde. Toen dit
eenmaal was ingeburgerd, vond het vrij
snel ook in het Oosten ingang.
Ook de dingen die we tijdens de kerst-
dagen plegen te doen zijn niet vanaf de
eerste dag netjes opgetekend, maar
hebben hun vorm door de eeuwen heen
gekregen. Belangrijk zijn de vier weken
vóór Kerstmis, de Advent - Latijn voor
'Komst'. Aanvankelijk werden die vier
weken gezien als een voorbereiding op
het feest van de menswording van de
Heer Jezus Christus maar in de wes-
terse traditie is hier een dimensie bijge-
komen: naast het verschijnen van de
Godmens met de geboorte van Jezus is
de Advent ook de verwachting van de
komst van de Heer om het Rijk Gods
definitief te ontplooien.

Kerstgebruiken
UNZE kerstgebruiken zijn deels van
christelijke, deels van heidense oor-
sprong. Christelijk zijn bijvoorbeeld het
opstellen van de kerstkribbe en het
kindjewiegen; het was Franciscus van
Assisi die als eerste de arme stal in
Bethlehem probeerde na te bootsen. In
nonnenkloosters werd eeuwenlang het
gebruik van 'kindjewiegen1 in ere ge-
houden, het wiegen van een pop die het
Christuskind voorstelt, terwijl men spe-
ciale wiegeliederen zingt. Kerstliedjes
werden al in de tiende eeuw gezongen
door Franciscanen en sommige zijn zo
populairgeworden dat ze niet meer zijn
weg te denken uit de westerse Kersttra-
ditie (Stille nacht, Heilige nacht).

Van heidense oorsprong is het gebruik
van de kerstboom. Vooral in Noord-
west-Europa is er vóór de Middeleeu-
wen sprake van een zeer intensieve
boomcultus, op zich waarschijnlijk
weer een uitvloeisel van een voortdu-
rende boomverering in verschillende
oude culturen. Bomen werden gezien
als symbool van vruchtbaarheid, leven,
van 'het eeuwig terugkerende zonne-
licht', als symbool bij huwelijk, geboorte
en dood. Nu is het waarschijnlijk dat de
kerkelijke leiders er niet in geslaagd zijn
dit heidense gebruik afdoende te be-
strijden. Dat ze het geprobeerd hebben
staat vast: in de geschiedbronnen vin-
den we talloze verbodsbepalingen.
Maar de mensen gingen, zonodig bin-
nenshuis, gewoon door met hun ver-
eringsriten. De kerk heeft toen maareen
methode toegepast die je ook'in andere
godsdiensten gehanteerd ziet: men
heeft de heidense cultus geïntegreerd
in de liturgie van de officiële kerk. En
net als het kerstlied is de kerstboom nu
een vaste traditie tijdens de kerstdagen
en vaak nog weken daarna. Niet alleen

in huiskamers, maar ook in etalages,
parken en opgespoten op ruiten.

Verzoening
TOCH is naast deze achtergronden van
het Kerstfeest ook nog een ander as-
pect de moeite van het overdenken
waard. Men kan vanaf het begin van de
jaren '80 in dag- en weekbladen lezen
dat de rol van de godsdienst in onze
maatschappij steeds kleiner wordt.
Neemt het aantal burgers dat geregi-
streerd staat als behorend tot een ge-
loofsgemeente misschien niet sterk af,
het aantal burgers dat belijdend gelooft
zeker wel.
Steeds minder mensen laten zich iets
gelegen liggen aan het werkelijk'vieren'
- dat wil zeggen religieus belijden - van
Kerstmis. Toch blijft Kerstmis een even
prominente plaats innemen in de sa-
menleving. Dat is natuurlijk deels te wij-
ten aan de commercie die - en dat is nu
eenmaal inherent aan de economische
inrichting van onze maatschappij - je
welhaast dwingt 'iets te doen' aan Kerst.
Worden we niet ieder jaar weer verrast
door de kerstkransjes-, kerstman-
netjes-, kerstlampjes- en kerstballen-
aanbiedingen in de winkels?
Nee, er moet nog een andere verklaring
zijn voor het feit dat Kerstmis ondanks
het meer en meer wegvallen van het
fundament waarop het rust, de religie,
nog steeds sterk leef t onder de mensen.
En dat is de gedachte van verzoening,
verbroedering, vergeving. Natuurlijk,
die gedachte maakt deel uit van de
Christel ij ke^k religieuze) gedachte,
maar leidt ̂ rornaast een autonoom
bestaan.

Het Kerstfeest maakt deze, niet
per se religieuze waarden, die als
het ware in de samenleving ver-
borgen zi|A, wakker. Het maakt
ze wakkeraoordat het als sym-
bool van verzoening, verbroede-
ring en vergeving de mensen de
ruimte geeft hun verlangen naar
'vrede op aarde' daadwerkelijk te
uiten in de viering van het Kerst-
feest. Dit is er dan ook de oorzaak
van dat tijdens Kerstmis burger-
oorlogen worden onderbroken
om, ondanks de vijandschap, ui-
ting te geven aan de wens van
vrede en de wil tot verzoening.
Daarom worden familie- of vrien-
denruzies nu net tijdens Kerstmis
bijgelegd en is te zien dat de men-
sen eikaars gezelschap opzoeken
en zich bekommeren om de een-
zamen. Vrede, verzoening en ver-
geving, daar streven alle werkelijk
Kerstvierende mensen naar. Van-
uit de religieuze gedachte, vanuit
de sociale gedachte of vanuit bei-
de.

PETER VAN DER ROEST

Monsterpuzzel met kerstwens
HORIZONTAAL: 1 jongensnaam; 4 ge-
beurtenis; 10 prat; 14 zinnebeeld; 20
zangstem; 23 aan het begin; 24 God der
zee; 26 familielid; 27 halve stuiver; 28
horizon; 29 scheepsvloer; 31 schild-
houder; 33 mopperen; 35 strik; 36 boos;
38 voordeel; 40 plaats in Frankrijk; 41
steenvrucht; 42 stoot; 43 kunstmatig be-
vloeide vlakte; 45 titel; 47 afwaswater;
49 plaats in Zeeland; 51 water in Duits-
land; 52 hoge bal; 54 vis; 55 algemene
taalwetenschap; 57 vis; 59 ordenen; 61
zoogdier; 62 vragend vnw.; 65 eng; 67
Europees wisselsysteem; 69 dief; 70
tenen mand; 71 schaden; 73 kleintje; 74
sokkel; 77 afvaardiging; 80 scheikundig
element; 81 pers. vnw.; 83 Turks ge-
recht; 84 het puik; 85 vereniging tegen
het drinken; 87 malle praat; 92 deel v.h.
gezicht; 93 jongensnaam; 95 rookarti-
kel; 98 wolf; 99 gokt; 102 omlaag gaan;
103 waterplant; 106 toilet; 108 deel v.d.
mast; 110 voor; 111 mythologisch fi-
guur; 113 baken; 115 dierengeluid; 117
overleden; 120 de oudere; 121 titel; 122
wond; 124 soort onderwijs; 125 gering-
schattend; 128 deel v.d. week; 130 jon-
gensnaam; 131 voegw.; 132 windrich-
ting; 134 daar; 135 weg; 136 deel v.e.
trap; 138 bedwelming; 140 levenslucht;
142 deel v.e. groentetuin; 144 chem.

symbool; 147 schoolorgaan; 149 bevel;
150 medische term; 153 mil. rang; 156
lengtemaat; 157 de goden; 158 op die
manier; 159 geografische term; 161
Romeins keizer; 162 kon. eenheid; 163
jong; 164 vrucht; 165 stap; 167 iedereen;
169 kleur; 170 cijfer; 171 soort school;
172 uit Ierland; 174 Ministerie van Eco-
nomische Zaken; 175 groet; 179 lidw.;
180 chem. symbool; 183 eiland i.d.
Javazee; 185 Amerikaanse tinhandel;
189 bevallig; 191 onvoorziene aanval;
196 plaats in Noord-Brabant; 199 fami-
lielid; 200 persoon; 201 ankerplaats; 202
dronken kreet; 204 seconde; 205 ge-
vangenis; 207 tak; 209 rommelig huis-
houden; 210 meisjesnaam; 211 klein
ijzerdeeltje; 213 Duits lidw.; 215 bene-
den; 217 kleed; 218 bak voor reptielen;
221 voormalig Ned. kolonie; 224 nieuw;
225 en anderen; 226 lied; 227 zangstem;
228 ontvangen; 231 ondernemersorga-
nisatie; 232 gast; 234 paters maristen;
235 kleine inham; 237 klap; 238 meis-
jesnaam; 240 belemmering; 242 toet;
245 lof; 246 werktuig; 247 jongensnaam;
248 boom; 250 strik; 252 titel; 254 Am-
sterdamse Tijd; 256 huid; 257 tijding;
258 plaats in Noord-Holland; 260 dui-
venhok; 262 krypton; 263 Oegandese
verzetsbeweging; 265 plaats in Noord-

Holland; 266 ovaal; 268 plaatsen; 270
bout; 272 meisjesnaam; 273 eerste op-
treden; 274 stuntelen; 275 verharing;
277 babbelaar; 279 graven; 280 een
zekere; 281 stuk grond; 283 meisjes-
naam; 285 vloerbedekking; 287 indien;
288 Lectori Deo; 289 legeronderdeel;
290 mil. rang; 291 achter; 293 Frans
voegw.; 295 technische film; 296 ijzeren
punt; 297 bepaalde hoeveelheid; 300
paling; 302 geest; 306 spoel; 307 kunst-
matige insem.; 309 geen gehoor; 310
gedraaid snoer; 311 handelsterm; 313
etenswaar; 315 ondernemingsraad; 316
uitkeringsregeling; 317 plaats in Zee-
land; 320 dun spinseltje; 322 vervelend;
324 opwinding; 325 lekkernij; 326 jon-
gensnaam; 327 titel; 328 literair werk.

VERTIKAAL: 1 deel v.d. dag; 2 als onde-
ren; 3 scherp takje; 4 prul; 5 onbelem-
merd; 6 zonnegod; 7 dik; 8 plaats in
Frankrijk; 9 lijn; 11 geweerpiramide; 12
voorzetsel; 13 mak; 14 dwaling; 15 in-
druksel; 16 betalingsbewijs; 17 Latijn;
18 honderd jaar; 19 niet raak; 20 reptiel;
21 Frans lidw.; 22 langzaam; 25 snelle
toper; 27 kleun 30 liefkozing; 32 Euro-
pees land; 34 dienaar; 35 plooisel; 37
deel v.h. hoofd; 39 insekt; 42 voetbal-
club; 44 lijm; 46 halm; 48 tros aard-

wormen; 50 ik; 51 Spaanse kreet; 52
geruime tijd; 53 zee; 55 atmosfeer; 56
meisjesnaam; 58 sluiting; 60 bijbels f ig.;
61 stuk; 62 open; 63 voorzetsel; 64 aard-
appelbrij; 66 kapitaal dienst; 68 naait; 70
zonder kleun 71 daartoe; 72 verstand;
75 boom; 76 bijbels f ig.; 78 naar; 79 deel
v.d. dag; 81 stank; 82 stierenvechter; 85
vrucht; 86 plaats in Duitsland; 88 geo-
grafische aanduiding; 89 rivier in Italië;
90 politieke partij; 91 vrucht; 94 ver-
keerd; 95 verbrandingsrest; 96 politieke
partij; 97 pers. vnw.; 100 voorzetsel; 101
onderwijzen; 104 beweeggrond; 105
rund; 107 plaats in Italië; 109 zeepwater;

,112 meisjesnaam; 114 zwaan 116 van
ogenblikkelijk belang; 118 familielid;
119dorp in gem. Ravenstein; 122 plaats
in Noord-Brabant; 123 bouwland; 124
mistletoe; 126 gewas; 129 dorp; 131 be-
houdens vergissingen; 133 olympisch
record; 137 lof; 139 druppeltje vet; 141
zeuren; 142 paard; 143 kruid; 145
bloem; 146 verwachting; 148 kwijt ra-

ken; 151 ronddwalen; 152 ogenblik; 154
ontkenning; 155 walmen; 158 telw.; 160
vernis; 163 slecht humeun 164 hij die
een aalmoes vraagt; 166 plaats in Bel-
gië; 168 daar; 169 pers. vnw.; 173 soort
schip; 174 familielid; 177 korte baard;
178 uitroep; 181 reeds; 182 niet klein;
183 Vlaams schrijver; 184 streep; 186
klein aanbeeld; 187 vrome levenswijze;
188 schaden; 190 bovendien; 191 bij-
belse plaats; 192 kapot maken; 193
zangnoot; 194 hoofddeksel; 195 weg
met bomen; 197 jongensnaam; 198
richting in wetenschap; 201 tocht; 203
automerk; 206 gebogen; 208 opdracht;
209 gebouw; 210 mop; 212 Europeaan;
214 sluiting; 216 droog vloer; 218 breek-
baar; 219 bijbelse naam; 220 meisjes-
naam; 222 Frans schrijfster; 223 op een
zekere tijd; 226 pluim; 229 Nord-Nord-
Est; 230 eerstgenoemde staat; 233 licht
geluid; 236 Egyptische godheid; 237
afstandsmaat; 238 bijbelse naam; 239
dichterbij; 241 tjokvol; 243 titel; 244 rus-

tiek; 246 vrucht; 247 tijdperk; 249 com-
municatiemiddel; 251 bedroefd; 253
overmaking van geld; 255 ontwikke-
lingslijn; 256 langdurige ruzie; 257 poe-
zennaam; 259 meisjesnaam; 261 meis-
jesnaam; 262 klemt; 264 jongensnaam;
265 eten; 266 feestelijke versiering; 267
spoedig; 268 rangeerlocomotief; 269
kniezen 271 prikkelbaar mens; 272 eer-
ste vrouw; 274 ut retro; 276 balvormig
uitbraaksel; 278 mil. rang; 282 rijks uni-
versiteit; 283 soort onderwijs; 284 voeg-
woord; 286 mil. politie; 289 element; 290
oneven; 292 deel v.e. kar; 294 stier; 297
inw. orgaan; 298 gang; 299 en derge-
lijke; 300 Landes Arbeits Ambt; 301
indompeling; 303 Pays Bas; 304 regel;

• 305 geringe warmte; 308 interkerkelijk
bureau; 310 deel v.h. gezicht; 311 Rot-
terdamse Rijnpijpleiding; 312 uitroep;
314 computerterm; 316 Uitg. Gem.
Adm.; 318 zangnoot; 319 chem. sym-
bool; 320 zangnoot; 321 voegw.; 323 in
memoriam.
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Holtslag
Bouwmaterialen bv

wenst een leder

Prettige Kerstdagen
en een

plezierige
Jaarwisseling

Vanaf
21 december 1987
t/m
3 januari 1988
is ons bedrijf
beperkt geopend.

Holtslag Bouwmaterialen bv
Spoorstraat 28 - Ruurlo
Tel. 05735-2000

ffi
/"V

VANAF 18

2e KERSTDAG
GESLOTEN

BANKSTEL
massief eiken
draion velours

diverse stoffen
KERSTPRUS

1775,-

BUFFETKASTEN
geheel massief

eiken front
vanaf

k 1085.-

in:

GRANDIOZE
AANBIEDINGEN

blank en donker eiken, alpine wit en grenen
slaapkamers, etc.

EETKAMERSTOEL
massief eiken
met zadelzit

vanaf

198,-

3 +2 ZITS
echt rundieder

in 5 kleuren
KERSTPRUS

2595,-

2 ZITS
BANKEN in

gobelin, rundieder
cretonne,

k draion, etc.

VOOR DE
SENIOREN

2 zits banken,
fauteuils,

ledikanten,
etc.

EIKEN
SLAAPKAMER
in honingkleur

ledikant 140x200
+ 2 NACHTKASTJES

compleet

1498,-

KOOPAVONDEN

W/j wensen u
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoed/g 1988

Tijdens de Kerstmarkt en voor de Kerstdagen

Speciale aanbiedingen

RIJWIELHANDEL

fa. Mekking
Julianaplein - Ruurlo

BP benzine station

DINSDAG 22 DECEMBER
WOENSDAG 23 DECEMBER
DONDERDAG 30 DECEMBER

3+2 ZITS
Ieder-look

diverse kleuren
KERSTPRUS

^ 1495,-

TOOGKAST
blank eiken 1.90
mtr. breed zware
massieve panelen

KERSTPRUS

2498,-

H E LM l N K meubelen
Zutphenseweg 24 VORDEN Tel. 05752-1514
Laagte 16 EIBERGEN Tel. 05454-74190

Een kerststukje
ineen
handomdraai

* Zie ook onze tapijthal, 34 rollen
merktapijt voor de laagste prijs op
voorraad

* Prijzen zijn geldig zolang de voorraad
strekt

* Gratis reservering en verzekering voor
latere levering

* Ruim 4000 m2 verkoopruimte

JE staat er versteld van wat je tegenwoordig allemaal kunt kopen om
zélf kerststukjes te maken. Het aanbod is zo ruim dat er voor ieders
smaak wel wat te vinden is. De moeilijkheid is: 'Hoe doe je het?'
Het is verstandig het zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit is niet zo
makkelijk als het lijkt, want we hebben allemaal de neiging om het nog
mooier te willen maken. Dus leg uzelf wat dat betreft beperkingen op.

UESIN
Van 18 tot en met 31 december vieren wij feest! Onze grandioze
Kerstshow is extra feestelijk, want Ruesink won de SUPERCUP.

VIER REDENEN OM DEZE KERSTSHOW BESLIST TE BEZOEKEN!
Aktie nieuwe auto's.
Een nieuwe auto kopen in 1987 betekent een
voordeel van ^Q% op de prijs die u in 1988
gaat betalen. Een voordeel dat van f 1.200,-
tot maar liefst f7.200,- kan oplopen.
(Dit geldt alleen voor auto's die uit voorraad
leverbaar zijn).

Aktie gebruikte auto's.
Nu een gebruikte auto kopen, betekent, dat u
pas op 1 juli 1988 hoeft te betalen óf u krijgt
voor 2 jaar een reparatieverzekering gratis,
(max. f 10.000,- en alleen bij occasions boven
de f 7.000,-):

_JËIT""

Onze jongste aanwinst de Citroen AX
heeft al een groot succes. Op onze
Kerstshow staan 2 extra voordelige en
exclusieve uitvoeringen: de AX 10E Hit voor
f 14.650,-* en de AXURELimitévoorf 16.900,-*.
Wees er snel bij, want wij hebben maar een
beperkt aantal en Op = Op. *excl. afleveringskosten.

Een speciale BX NOUVEAU voor deze
Kerstshow met alle accessoires zoals
stereoradiocassette met autostore, Ameri-
kaanse koplampen, striping, enz. Deze auto
kost rijklaar f 26.750,- en op onze Kerstshow
kost dit juweel f24.250,-. Apart, mooi kompleet!

De kerstster
IN elke huiskamer hoort met Kerstmis
een kerstster. Deze zijn in vele maten te
koop. We kunnen brede kopen met veel
bloemen maar we zien ze ook op een
hoog stammetje gekweekt. Dit geeft
een heel apart effect. De kerstster op de
foto staat in een oude groene schaal
van geperst glas. Dit is zomaar een
voorbeeld, u kunt zelf een mooie pot of
schaal uitkiezen. Neem deze desnoods
mee naar de winkel om daar te kijken
naar een kerster die er het best in past.

Kom kijken en proefrijden op onze
geweldige KERSTSHOW. Koffie, een
drankje en een plak Kerststol staan voor
u klaar.

Autobedrijf Ruesink heeft mede dankzij Op de Kerstdagen 25 en 26 december
u, Citroënrijders, de SUPERCUP van evenals zondag 27 december* is onze
Citroen Nederland gewonnen, als beste show gesloten. Op de koopavonden

Citroëndealer van Nederland met de vrijdag 18, woensdag 23, maandag 28,
hoogste verkoopcijfers en de dinsdag 29 en woensdag 30 december

beste service. is onze Kerstshow tot 21.00 uur open.

* Zondag 20 december is de
show in Ruurlo wel open.

31 december om
15.00 uur is onze
Kerstshow afgelopen

Ruurlo: De Venterkamp 11 Tel.: 05735-2004
Haaksbergen: Kruislandstraat 46 Tel.: 05427-13124

ALS laatste een stukje met een prach-
tige kaars. Deze is goudkleurig. Wel wat
duurder, maarz'n prijs meer dan waard.
Dit stukje is goed te gebruiken als tafel-
versiering tijdens het kerstdiner. We
vullen de vaas op met oase. Hierin
kunnen we nu een kaarsenhouder ste-
ken. We zetten de kaars erin, maar
omwikkelen deze aan de onderkant met
folie om te voorkomen dat de pit nat
wordt. Om de kaars heen zetten we een
mooi blauw hyacintje, wat zachtgroen
mos en we steken er een trosje paarl-
moerkleurige balletjes naast. Een kerst-
stukje dat werkelijk èf is.

JETTY MEESTER



Kerst-Inn 1987
zondag 20 december 1987
Zondag 20 december wordt voor de negende achtereenvolgende keer de Kerst-Inn Ruurlo gehouden in
sporthal 't Rikkenhage. Aan de Kerst-Inn zullen meewerken:

Koren: Chr. Gemengd Koor "Sursum Corda"
Kinderkoor Ruurlo
Markant
Ned. Hervormd Kerkkoor
Ouderenkoor "Ons Genoegen"
RX. Gemengd Kerkkoor Ruurlo
Ruurlo's Kamerkoor

Begeleiding: Koninklijke Muziekvereniging "Sophia's Lust"
Blokfluitensemble Muziekschool "De Triangel"

Organist: Wim Dolphijn

Declamatie: An Huitink

Plaats: Sporthal 't RIKKENHAGE - Tijd: zondag 20 december 1987 - Aanvang: 1930 uur, zaal open 19.00 uur.

DE AVANG
MOCASSIN!

Ambachtelijke
heren-mocassins van
Nederlands fabrikaat.
Degelijk gemaakt van
soepel leer, volgens
het oude indiaanse
handwerk,systeem.
Verkrijgbaar in de
kleuren:1 blauw, zwart,
grijs en bordeaux.

Met de Kerstdagen gezellig dineren

RESTAURANT

Scheggertdijk 10 - 7218 NA Almen - Tel. 05751-1296

Erkend ANWB Bondsrestaurant

Op 1 e Kerstdag serveren wij u een heerlijk kerstmenu.
U kunt reserveren om 15.00 of 19.00 uur,
voorafgegaan door een borreluurtje.

Gaarne opgave menu.

Op 2e Kerstdag bieden wij u een kerst-è la carte-kaart.
U kunt reserveren om 13.00, 16.00 of 19.00 uur.
Voorafgegaan door een borreluurtje.

Menu's worden op aanvraag toegezonden.
Ook verzorgen wij gaarne diverse salades.

Fam. v.d. Vaart en medewerkers
Uw gastheer J. v.d. Vaart

Nederlands-Top-Fabrikaat
Voor voet-gezondheid

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

Ook voor de Kerst het adres
voor kwaliteit en service:

Bloemist - Hoveniersbedrijf

é.v.

Zutphenseweg 64 - Vorden.

itte&m
fam. J. HuitinkT Dorpsstraat 17, Vorden. •• • » t •

/ De specialist in Rauwkost voor de Regio. * \

Vele soorten uit voorraad leverbaar, vervaardigd in eigen snijkeuken.
Ook het adres voor Rauwkostschotels.

Laat uwKerstgroet vergezeld gaan met een
Frufanand van de vakman.

Aangesloten bij de Fruitexpres.
Wij verzorgen uw bestelling door geheel Nederland. /

Geef uw bestelling zo vroeg mogelijk
aan ons door.

De Groentespeciaalzaak
L V voor de regio.

JONG

wenst iedereen

Prettige feestdagen en
een voorspoedig 1988.

DECEMBER IS
DE FEESTMAAND

In december met zijn lange avonden is er altijd wel iets te vieren. Een receptie
van 't bedrijf, de traditionele feesten, een bezoek aan de schouwburg met goede

vrienden. Misschien heeft u samen iets te vieren met een intiem souper.
Door uw kleding kunt u van zo'n avond iets heel bijzonders maken.

Bij ons vindt u altijd iets aparts voor zo'n gelegenheid. Voor man en vrouw
of beter gezegd, voor dame en heer. Voor een feestelijk gevoel.

VISSER MODE HEEFT VEEL MEER IN HUIS.

mode
BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDER 05752 i 38 i

alles voor de kerst-
boom, er om heen n

en ook er onder!
er in: kerstballen, pieken, enge-
lenhaar, slingers en kaarsen (ook
elektrisch)
er om heen: kandelaars, boom-
standaards, kerstklokken, kerstpapier-mobieles en kersttafellakens.
er onder: veel geschenken om het huis mooi te maken of het huishouden
gemakkelijker of om beter te kunnen doe-het-zelven.
En een zeer exclusief assortiment kaarsen.

barènds&i Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1261

Wij wensen u allen
prettige feestdagen en

een heel voorspoedig J 988

EGEITUn
LID R.O.V.

B.V.

Luxe - Electra - Huishoudelijke artikelen.
Grote keuze in verlichting en leuke cadeau-artikelen.

Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1414

Vuurwerk - Pijlen - Rotjes - Kanonslagen

GROTE KEUS IN SIERVUURWERK

10% voorkoop korting
tot 28 december. Haal onze bestellijst met lage prijzen.

Assortiment vanaf f 15,-

Wapen- en Sporthandel

Super rotje per pakje.

Thunder Cracker per pakje 0,55
per slof 200 stuks

Japanse kanonslag per pakje o,eo
per slof 200 stuks

Httdt doeltreffendi

Zutphenseweg 9, Vorden

Super kanonslag per pakje o,eo
per slof

0,15
10,50
11,50
23,—

Verkoop en afhalen op 30 en 31 december - Bestel snel, dan is alles nog in voorraad!



Kerst-Inn 1987
Ruurio
Zondag 20 december wordt 's avonds
voor de negende achtereenvolgende
keer de Kerst-Inn Ruurio gehouden in
sporthal 't Rikkenhage. Dit sfeervolle,
traditionele gebeuren waarbjj het ac-
cent ligt op het samenzijn, samen zingen
(waarby de koren het voortouw nemen),
het samen beleven van de Kersttraditie,
geniet elk jaar weer grote waardering
van de Rumiose bevolking. Maar ook
uit omliggende plaatsen komen velen
naar Ruurio om de Kerst-Inn mee te be-
leven.

Aan de Kerst-Inn werken mee het Chr.
Gemengdkoor "Sursum Corda", het
Kinderkoor Ruurio, Markant, het Ned.
Hervormd Kerkkoor, het Ouderenkoor
"Ons Genoegen", het R JC. Gemengd-
koor Ruurio, het Ruurio's Kamerkoor.
Het "Kinderkoor Sursum Corda" en
beide koren uit Mariënvelde kunnen
helaas wegens verplichtingen elders
niet deelnemen.
De muzikale begeleiding, ook voor de
samenzang, wordt verzorgd door de K o-
ninkujke Muziekvereniging "Sophia's
Lust". Het Ouderenkoor "Ons Genoe-
gen" zal worden begeleid door het
Blokfluitensemble van muziekschool
"De Triangel". De Kerst-Inn zal muzi-
kaal worden omlijst door organist Wim
Dolphjjn.
Traditiegetrouw is in het programma
een declamatie van Ann Huitink opge-
nomen.

Kerstmarkt in Ruurio
Voor 't eerst in de geschiedenis krygt
Ruurio haar eigen Kerstmarkt Het ini-
tiatief hiertoe is genomen door de
Ruurlose Ondernemers Vereniging en
't Nut De Kerstmarkt wordt gehouden
op zondagmiddag 20 december. Een
dag die velen in kerststemming zal
brengen, want aansluitend aan de
Kerstmarkt is er's avonds in de sporthal
onze traditionele Kerst-Inn.
De Kerstmarkt wordt gehouden op het
Kerkplein en Julianaplein.
Een andere primeur voor Ruurio is dat
tijdens de uren van de Kerstmarkt de
winkels ook geopend zjjn, tendjl diver-
se middenstanders die middag een spe-
cialiteit te bieden hebben.

De Kerstmarkt is niet commercieel
van opzet. Het zijn dan ook de vereni-
gingen die de kraampjes zullen bezet-
ten en het Kerkplein en Julianaplein
in kerstsfeer zullen hullen.
In een eerder stadium hebben ROV-
voorzitter Rob Teunissen en de voor-
zitter van 't Nut, Loucky B os, de vere-
nigingen die aangesloten zijn bij de
Centrale Raad aangeschreven met het
verzoek deel te nemen aan de Kerst-
markt. Ook werd in die brief een aan-
tal suggesties gedaan.

"Gelukkig hebben de verenigingen
van de suggesties weinig gebruik ge-
maakt en zelf ideeën op tafel ge-
bracht", zegt Rob Teunissen. In totaal
hebben zo'n negentien verenigingen
gereageerd en naar verwachtng zal dit
aantal nog stijgen.

Het wordt een zeer bijzondere Kerst-
markt, de moeite van het bezoeken
waard. Om u enigszins een indruk te
geven wat er zoal rond de Dorpskerk
en op het Julianaplein gaat gebeuren,
willen we enkele details vermelderL
In diverse kramen is er lekkers te ver-
krijgen, zoals gebakken wafels, knij-
pertjes, poffertjes, Glühwein, choco-
lademelk, enz. Ook wordt eigenge-
maakte kerstversiering aangeboden.

In de Dorpskerk wordt op verschillen-
de tijdstippen in het dialect een kerst-
verhaal voorgelezen.

* i r *4 • L 4

!

")e Keurslager en al zijn mensen zetten hun beste beentje voor met de komende feest-
dagen! Alleen het beste is goed genoeg! Kom kiezen uit een prachtige selektie vlees en
fijne vleeswaren; specialiteiten die u elders niet tegen komt. Keurslagersklasse,

stuk voor stuk!

ten

RUNDERROLLADE (Rosé)
RUNDER-STOOFROLLADE
VARKENSFILETROLLADE

VARKENSSTOOFROLLADE
KALFSROLLADE

ROLLADE HALF OM HALF
GEVULDE ROLLADE

500 gram reeds vanaf

8,25

GEZELLIGHEID
KENT GEEN TUD

FONDUE- EN
Heerlijke vleesjes, mooi op-
gemaakte schalen. Aparte

vleesballetjes en voortreffe-
lijke sausjes. Kiest u maar

ultl

GOURMETTEN
Vraagt u eens naar lo'n
mooie Gourmetschotel. Ze
wordt op maat gemaakt

voor iedere portemonnee. Al-
tijd een suksesl

DE KEURSLAGER IS SPECIALIST IN
ROSBIEF & LENDE

ENTRECOTES
RIB- & BRAADSTUK

KALFSGEBRAAD
COTELETTEN

BLINDE VINKEN
CONTRAFILET & HAAS

BIEFSTUKKEN

FRIKANDO KALF/VARKEN
GEVULDE COTELETTEN
ALLE HEERLIJKHEDEN

VOOR DE SOEP
Ruime keuze uit ons

KALFSVLEES
ASSORTIMENT

van oesters tot riblap.

«SSB»'S.-**-"*''

Met de Kerst
geven wij U een
ruime keuze aan

kip en
kalkoen,

baby-kalkoen,
kalkoen poten,
kalkoendijen,
kalkoenfilet,

kipfilet,
grill-kip,

drumsticks,
bouten

Ook kunnen wij U
een ruime keuze geven)

aan lamsvlees,
lamszadel, lamsbout,

lamskoteletten,
etc.

Heerlijk als
apretiefje:

VIS-COCKTAIL

Verder:

GEVULDE
STOKBROODJES

Frisse
IUZAREN SALADE

Keurslager

ACHTERHAM
(gekookt)
uit eigen

worstmakerij.
Bijzonder geurig en
smaakvol! 100 gram

2,25

VLOGMAN Wij wensen u tevens
prettige feestdagen

Zutphenseweg 16 Vorden,

Tel. 05752-1321
Dik en Hetty Vlogman
en medewerkers

V

lekker vlees

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

W/j wensen u
Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1988

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8 -TEL. 2122

'T HJNSTE KQMT
VAN DE

BANKETB

Amandelkranzen
Taarten - Puddingen
Ms - Zwanehalzen
Leonidas

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. G alleestraat, Vorden
Tel. 1750

f /



NTACT KERST-
KRANT
2 December 1987

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.

Vorden.
Telefoon 05752-1010

Telefax 05752-1086

Café Restaurant „06 KeiZeFSkrOOD
Ruurlo-Tel. 1416

Onze specialiteit tijdens de Kerstmarkt op zondag 20 december
is onze heerlijke Evvrten en Bruinebonen soep

Voor de feestdagen verzorgen wij voor U:

Gedistilleerd - Wijnen
Salades - Kroketten
Bitter garnituren

Gaarne
vroegtijdig
bestellen.

Wij wensen onze

familie, vrienden en kennissen

Prettige Feestdagen

fam. G. van Tuil - Dorpsstraat 15 - Tuurio - Tel. 05735-1416

woninginrichting
Meubelen -Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Tel. 05752-1421

Herberg
OPENINGSTIJDEN:

Donderdag 24 dec.: vanaf 17.00 uur gesloten
1e Kerstdag: GESLOTEN
2e Kerstdag: GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw Kerst-diner.

OUDEJAARSDAG organiseert bitjartvereniging „de Herberg"
tot ca. 18.00 uur diverse spelen, zoals: Potbiljarten, Ballero, enz.

NIEUWJAARSDAG 1 januari GESLOTEN

salades
tijdens de feestdagen
Uw bestellingen voor de feestdagen zien wij gaarne

uiterlijk 23 of 30 december tegemoet.
Telefoon 05752-2243, of onderstaande BON inleveren.

BESTELLING SAUVDE: KERST / OUD EN NIEUW

P.Huzaar (f 5,25 p.p.)
p. E i (f 7,50 p.p.)

P. Zalm (f 8,50 p.p.)
NAAM:

ADRES:

•>§-

Afhalen: 24 december óf 31 december tot 17.00 uur.

Tips voor
onder de
kerstboom

t is erg gezellig om uw
kersttafel te dekken in Verlo-
pende kleuren'. Dat wil zeg-
gen dat u verschillende tin-
ten in één kleur gebruikt.
Bijvoorbeeld van donker-
rood naar lichtrose.

Laat u goed adviseren over
de wijn die u gaat serveren.
Voor veel wijnen is het nood-
zakelijk dat ze een uurtje
voor het serveren vast ge-
opend worden.

Krenten en rozijnen die u
voor uw cake of krenten-
brood gebruikt moet u eerst
even door de bloem rollen.
Ze zakken dan niet tijdens
het bakken.

Week kaarsvet van metaal
met kokend water. Vooral
niet krabben met een scherp
voorwerp.

Kaarsvet op hout kunt u wel
afkrabben. Maar doe dit met
een bot voorwerp en wel
voorzichtig.

Dat men elkaar onder de
mistletoe mag kussen da-
teert uit de tijd dat men dacht
dat de maretak in bewaring
was gegeven aan de godin
van de liefde.

Koperen pannen en schalen
zijn heel populair bij het
kerstdiner, omdat er dan
vaak wild wordt gegeten.
Vroeger waren koperen pan-
nen altijd aan de binnenkant
vertind omdat koper giftig is.
Tegenwoordig hebben we
roestvrij stalen pannen die
aan de buitenkant verkoperd
zijn.

Niets Is gevaarlijker in de
keuken dan een bot mes.
Laat het mes dat u het meest
nodig denkt te hebben tijdig
slijpen.

DE GROENE MODE
Aantrekkelijke kleding voorman en vrouw

Tiroler lode JAGERSJASSEN voor dames en heren,
in lang en kort model.

BODYWARMERS. THERMOKLEDING, ROMIKA
VACHTLAARZEN. PANTALONS, KNICKERBOCKERS en
KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en

PETTEN.
BEAVER WAXJASSEN, 100% wind- en waterdicht ijzersterk.

iteeds doeltrtffendl

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272.

Zutphenseweg 9, Vorden

Wie kleurt mee?
Ook aan de jeugdigen is gedacht.
Voor jullie hebben we een prachti-
ge kleurplaat. Laat jullie fantasie
maar werken en maak er een
kunststukje van.
Wanneer jullie er mee klaar zijn
doe hem dan in een enveloppe met
in de linkerbovenhoek de vermel-
ding „Kleurplaat" en stuur hem
naar Drukkerij Weevers BV,
Nieuwstad 30, 7250 AA, Vorden,
Postbus 22. Vergeet vooral niet je
naam, adres en leeftijd in te vullen.
Veel sukses.

Ie prijs.
2e prijs_
3e prijs.

.f 10, 10 troostprijzen van f 2,50

.f 7,50 Over de uitslag kan niet

.f 5, gekorrespondeerd worden.

Naam:

Adres:

Woonplaats L

Leeftijd:

Inzenden vóór zaterdag 2 januari 1988.



Elektrische mixer
van 89,95
MOOT 69,95

Voor de feestdagen speciale aanbiedingen

i/m 24 december
10% korting

op alle Playmobil

Bij aankoop van een

BK cassette
prachtig lepelrek GRATIS

Ruime keuze in
Kerstversiering

Kaarsen en
Kerst- en

N ieuwjaarskaarten

250 m2 KOOPPLEZIER - NATUURLIJK BIJ: SPEELGOED- HUISHOUD- EN KADOSHOP

Bij aankoop van een

Legpuzzel elke
2e puzzel HALVE PRIJS Dorpsstraat 15

Vorden

BAZAR SUETERS

Cafó-Restaurant

„'t Wapen van
't Medler"

2e Kerstdag geopend

Wij brengen u dit jaar
een geweldig

Vijf-gangen-
keuzemenu
voor f 50,- p.p.

Bel voor informatie,
of kom eens langs

AJ.Eykelkamp
Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 05752-6634

Natuurlijk kunt u bij ons ook

è la carte eten.

Ook kunt u weer die heerlijke
salades bij ons bestellen.

1 e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag gesloten.

Wij wensen u
prettige feestdagen

Wij wensen
U allen

Gezellige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1988

Schilders- en Behangersbedrijf
Rijksstraatweg 92-96 - Tel. 23409 - WARNSVELD

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen
en een

Voorspoedig 1988
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk.

SACHS
DOLMAR

B. FOKKINK -RUURLO
GARVELINKKAMPWEG 2a -Tel.: 05735-3100

Wij wensen U
heel fijne Kerstdagen

en een voorspoedig 1988

Bestel tijdig Uw

Kerstsalade
Feestelijk gegameerd en van

welbekende kwaliteit uit eigen keuken.

Snackbar

A. Langelaar
Kerkplein 14-Tel. 1532

24 december na 5 uur gesloten
t/m 1 januari 1988.

Voor de feestdagen J,

Een feestelijke
blouse, rok of
japon, kom
dan even in

onze kollektie
kijken.

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

Zutphenseweg 29. Vorden. Tel 05752 1971
r,),it 78. Wmters*i|k Tel Ob430 13980

^ PARKEREN VOOR DE DEUR

„Van v^fer op zoon"
Autorijschool,J .H. Hilferink"
de Boonk 39 - Tel, 1619 - Vorden

deelt u mede, dat nu ook
zeiïstancüa is gevestigd:idti

Autorijschool „H J. Hilferink"
Insulindelaan 38 -Tel. 1098 -Vorden

Wij lessen in BMW schakel en Mazda Automaat.

Theorielessen dinsdagavonds van 8 tot 9.30 uur.
Ook met Ja en Nee dia's.

Hopende dat U hem ook de gunst en het vertrouwen
zult willen geven, die ik u gedurende 27 jaar van

leerlingen en oudleerlingen heb mogen ontvangen.

Opgave van leerlingen mogelijk op beide adressen.

W/j wensen allen een gezegende Kerst
en een geslaagd 1988

Wij wensen u allen

j Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig nieuwjaar j

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

S

Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1988

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32a, 7261 AX Ruurlo.
Tel. 05735-3070

Vordense Ondernemersvereniging
Koopavonden Dihsdag 22 december

Woensdag 23 december
De plaatselijke banken alleen op 23 december

Woensdag 30 december
(m.u.v. de plaatselijke banken)

Winkelsluiting | om ' l Uur OP | Donderdag 24 december
Donderdag 31 december

't allermooiste
vuurwerk bij büïéndsert

Zutphenseweg 15 - Vorden -Tel. 1261

een schitterende kollektie om uw
keus te kunnerügpalen is
beschikbaar. ™
Vroeg bestellen is verstandig.

VANAF 17 DECEMBER KUNT U
ONZE BESTELLAT AFHALEN
PROFFTEER VAIHINZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op woensdag 30 december en
donderdag 31 december a.s. vanaf 8 uur.

Molenlaan 1a, 7261 BS Ruurlo tel.1410

Aannemersbedrijf

WEVERS B.V.
nieuwbouw - onderhoud - renovatie

en

WEVERS
ASSURANTIËN

verzekeringen-hypotheken-financiering
reizen

WijwetwfU

en een Uwiïpoedig 1988

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141.



Rabobank" * 4
.wenst U l *

prettige feestdagen
> " ° o.' en een .'•* :
voorspoedig 1988"

-VORDEN

Ook op

KERST-
MARKT
VORDEN
1987

aanwezig.

IrTfeestelij
geven in

Kerstsfeer.

j Stationsweg 22

WC l l [00 II & Gn>te Groene Vakwinkel

ZALEN

Rijksstraatweg 11 - tel. 05750-22753

wenst U:

u qetju in*

l̂ nfSî f

Wierader^

Prettige
Kerstdagen

Rabobank en een

fa. K.G. Hetze/& Zn.
Brillen - Kontaktlenzen - Goud - Zilver - Uurwerken

Borcu/oseweg 3-5 - tel.: 05735-1203
Ruurlo

0179

Zondag 20 dec. a.s. zijn we geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Op deze middag stellen wij U in de gelegenheid om uw eigen
Kerstbakjes te maken.
Wij zorgen voor een ruimte sortering kerstmaterialen en tevens,
indien nodig, voor een goed advies.

De koffie is klaar.

Ook op deze middag hebben wij een extra grote
sortering in Kerststukken, Kersttakken, Kerstbomen,
Hyacinthen.

BLOEMENBOETIEK

Zelhem - Ruurlo - Varsseveld BEO

Voorspoedig
1988

Bestel voor de feestdagen
tijdig uw salade-schotel.

Bij salade-schotels
vanaf f 50,-

BRANDENBARG
vee-.vlees-en varkenshandel

Geesinkweg 4. 7231 RE WarnsveW. tel. 05750-21570

A J. Brandenbarg
en medewerkers
wensen hun clientèle

gratis l J staart

fam. de Boer en medewerkers.

PRETTIGE
KERSTDAGEN

EN
GELUKKIG NIEUWJAAR

tmmnKKXKKl .» j j

VORDEN van 11 december
t ATI 31 december

Het gezelligste koopcentrum
van de Achterhoek

in kerstsfeer

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1988

Ruurlo

Direktie en personeel van

»RLKK! RU
WEEVERS

• verlicht met ca. 130 kerstbomen
• verlichte kerstklok
• 50 winkels met een uitstekend en ruim

assortiment
• met gezellige cafe's en uitstekende restaurants
• geen parkeerproblemen
• koopavonden op dinsdag 22 december

woensdag 23 december

TÊMXTÊMTilXKKHM^

\ NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

|

wensen u
j$

Prettige
feestdagen

De Tuunte wenst u
Prettige Kerstdagen

Voorspoedig 1988
HETSUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN



KERSTMARKT
zaterdag 19 december 11.00-18.00 uur

op het marktplein te Vorden
1 7 kramen in kerstsfeer, houtvuur, kerstmuziek met draaiorgel, bezoek van de Kerstmannen,

optreden Vordense zangkoren, muziekvereniging, midwinterhoornblazers, folklore,
boerenkool met worst.

PROGRAMMA:
1 1 .00-1 3.30 Draaiorgel - Kerstmuziek

13.30-14.00 Muziekvereniging Sursum Corda
14.00-14.30 Midwinterhoomblazers

1 4.30-1 5.00 Trompetmuziekduo
1 5.00-1 5.30 Dameskoor
1 5.30-1 6.00 Mannenkoor

1 6.00-1 6.30 Zangkoor Interchrist
1 6.30-1 7.00 Folkloristiche dansgroep de Knupduukskes

1 7.00-1 7.1 5 Midwinterhoomblazers
1 7.1 5-1 8.00 Muziekvereniging Concordia

vanaf 17.00 uur

BOERENKOOL MET WORST
Om de Kerstmarkt af te sluiten, nodigen wij U uit om voor de prijs van f 2,50

een heerl^Dord Boerenkool met worst - op de Kerstmark îB de open lucht -
W te komen eten.

Bonnen, die recht geven op een bord boerenkool met worst kunt u vooraf halen
bij de deelnemers van de Kerstmarkt en op de Kerstmarkt tot 1 6.00 uur.

DE GEZELLIGSTE KERSTMARK1WAN DE
ACHTERHOEK OP ZATERDAG 19 DEC. IN VORDEN.

U KOMT TOCH OOK?

Verzilverde
artikelen voor
uw kersttafel

juwefier

<x> opticien

Komt U ook n!
de Kerstmarkt?

wii hebben ietstekkersvoorU
gemaakt!

r proeven en kopen
bij de Warme Bakker

VORDEN
Ook op

Kerstmarkt 1987
aanwezig

DEELNEMERS KERSTMARKT:
De Herberg café-restaurant; Jeugdsoos „'t Stampertje"; Artifleur bloemen; Schurink brood-
banket; Tuunte supercentrum; Polman kunstnijverheid; Siemerink goud-zilver; Visser dames-
en herenmode;

Weihnachtsstollen
Kerstkransen
Kerstkransjes

Staven
Allemaal even lekker; alles van

de beste kwaliteit Kernvers, dot proeft u
Tot ziens op de Kerstmarkt.

't winkeltje in vers brood en banket

URG.GALLEESTRAAT2

Wiekart banketbakkerij; Vlogman slager; Welkoop huish. artikelen; v. Asselt brood-banket;
Rodenburg slager; V.S. super supermarkt; Huitink groenten-fruit; Oplaat brood-banket;
Sueters bazar; Dijkerman bloemen.



NTACT KERST-
KRANT
3 December 1987

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.

Vorden.
Telefoon 05752-1010

Telefax 05752-1086

r Voor de komende feestdagen

Bittergarnituur
Luxe Salades
Hors d'ceuvre var/es
Traditionele Nederlandse gerechten, o.a.:

- Boerenkool \
-Hutspot (metgarnituur
- Stampot Zuurkool / X

Hazepeper
Wildgoulash
Jachtschotel
Minibuffet met haring, paling, gamalen, makreel &

Kaaskraam
Salddekraam met sausen en stokbrood

of warm en koud buffet

Reserveer vroegtijdig voor de Kerstdagen.

De Cuifcl

CAFÉ-RESTAURANT EN ZALEN

„de Luifel"
Dorpsstraat 11 - 7261 AT Ruurlo

fam. Klein Bluemink en medewerkers
wensen u allen Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1988.

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: HOETINKHOF 75 - VORDEN - TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

W/j wensen allen
Prettige Feestdagen
en een Gezond 1988.

Van maandag 28 december t/m zaterdag 2 januari: De
traditionele sfeervolle Woonshow bij Wim Polman in
Vorden.

WOONSHOW 1988
N KERSTSFEER

Gedurende onze woonshow
expositie van:

aquarellen en
tekeningen
van

Annemarie van Es
en

Bea Hazewinkel

Een sfeervolle woonshow in stijl, zoals u van Wim
Polman gewend bent. Nieuwe trends in woontextiel,
verlichting en meubelen met design, het antwoord
vindt u bij Wim Polman. Het juiste advies, een goed
idee, comfortabel wonen in het algemeen, verrassende
kleuren en mogelijkheden, dat zijn de woonklanken
voor 1988. Nu bij Wim Polman in de showroom met
live-music gepresenteerd. U bent van harte welkom.

OPENINGSTIJDEN:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

28 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.

2 jan.

van 10.00 tot 21.00 uur
van 10.00 tot 21.00 uur
van 10.00 tot 21.00 uur
van 10.00 tot 16.00 uur
van 10.00 tot 17.00 uur

Alle grote merken vindt u bij Wim Polman, o.a.:
Leolux. Gelderland, Artifort, Pastoe, Omnia, Behr,
Casteleyn, Arteluce, Artemide, Flos, Luci, Saporiti,
Matteo Grassi, Ploeg, Kendix, Weston, Besouw,
Stutgarter, etc., etc.

interieurverzorging

Dorpsstraat 22
Vordt-n 05752.1314

CAFÉ - BAR - CAFETARIA

Wamsveld
Tel. 27686

Wij verzorgen voor de feestdagen graag voor U een

Huzaren Salade - Russisch ei - Zalm salade
en Vegetarische salade

Tevens wensen wij U prettige feestdagen en een voorspoedig 1988

Fam. te Winkel

interieuradviseur

r

Voordelig? Nouenot'
ti6K6n m33r... of laat het ons eens voorrekenen'

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bi| u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Hackforterweg 19. Withmond Tel 05754-517

AIVU 8,

Cafetaria "De lage Weide"
Wamsveld

Bij iedere f 25,- die u bij ons besteedt, een

"Rio" ijstaart gratis
(geldig van 21 -12-'87 t/m 3-1 -'88)

Met de feestdagen verzorgen wij graag uw salades, o.a.
HUZAREN- en ZALMSALADE

Tevens ijstaarten en bittergamituren.

Op 1 e en 2e Kerstdag worden de bestellingen bezorgd tussen
11-13 uur 16-18 uur

Op Oudejaarsavond tussen 17-20 uur.

Openingstijden met de feestdagen:
1e Kerstdag: gesloten. Alleen afhalen van bestellingen. Geen patat.

1 e Kerstdag: 12-19 uur / 2e Kerstdag 12-18 uur
Oudejaarsdag 12-18 uur / Nieuwjaarsdag 12-19 uur

Bestel tijdig!!

Administratiekantoor Zutphen b.v,•

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

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

Nevenvestiging:

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



Drukkerij. Weewrs verhuist
EindeliJK is het zover,

vanaf maandag 30 november zijn wij in ons
nieuwe pand gehuisvest.

U kunt ons dan vinden op het adres:

Ook ons telefoonnummer is dan gewijzigd:
Het telefaxnummer is:

Het postbusnummer blijft:

Nieuwstad 30a Vorden

05752-1010
05752-1086
22, 7250 AA Vorden

Onder architektuur van het bureau Heijink
is aan de Nieuwstad een pand verschenen

waar Vorden trots op kan zijn.
Om het ook van binnen te bekijken zult u

nog even geduld moeten hebben
tot de volgende data:

donderdag 17 december officiële opening
vrijdag 18 december open huis/receptie:

zaterdag 19 december open huis:
voor genodigden

voor belangstellenden van 10.00-13.00 uur

Wij hopen u op één van deze dagen te begroeten.

Direktie,
LG. Weevers/J.G. Weevers-Oonk
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