Donderdag 19 december 1991
53e jaargang nr. 38
Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.
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Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

'lEUWJAARSr
RECEPTIE OP
MAANDAG 6JANUARI
1992 IN H ET
GEMEENTEHUIS
Op maandag 6 januari 1992 houden
burgemeester en wethouders de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie, de receptie begint om 20.00 u u r e n /.al tot
ongeveer 2 l .'M) uur duren.

ï» GEMEENTEHUIS

bouwd moeten deze uiterlijk l januari 1992 van een afdekking hebben
voorzien, dit staat in cle Algemene
Maaregel van Bestuur Mestbassins,
een regeling van het rijk. alle bedrijven waarop die regel van toepassing
is hebben hierover al bericht ontvangen.
Voor bedrijven die mestbassins/
mestsilo's hebben gebouwd voor l
juni 1987 geldt dat de afdekverplichting ingaat met ingang van l januari
1995 (opslag varkensmest) en l januari 2000 (rundveemest). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ordening ter gemeentesecretarie.

NLEVEREN
T.L. BUIZEN
Indien u oude t.l. buizen hebt, junt u
deze iedere maandag tussen 16.00 en
17.00 uur inleveren bij de gemeentewerf, het,klein chemisch afvaldepot.
Deze buizen worden namelijk beschouwd als klein chemisch afval.

!« VOORKOM VASTVRIEZEN GROENTE-,
FRUIT- EN TUINAFVAL IN UW GROENE
MINI-CONTAINER

Nu de kans op (nacht)vorst groot is,
bestaat de kans dal groente-, fruit- en
tuinafval vastvriest in de groene
mini-container. Dat is vervelend voor
u, want u blijft 14 dagen met uw gft
( ) j > vrijdag 27 december 1991 is het afval /.itten. M aar het is ook vervelend
gemeentehuis gesloten. Op 'M) en 31 voor de in/.amelaar, want het legen
december is het gemeentehuis geo- van 'bevroren' containers kost veel
pend, maar is de ambtelijke bezetting meer tijd.
minimaal.
Een buitenkraan moet afgetapt worOP DONDERDAG 2 JANUARI 1992 den, om bevrie/ing van de waterleiding Ie voorkomen. In de auto moei
IS HET GEMEENTEHUIS VANAF
ai 11 i-vries. U kunt er zelf ook wat aan
10.00 UUR OPEN!
doen om vaslvrie/en vanhet gft-afval
/oveel mogelijk te voorkomen. Hierondervolgen enkele 'wintertips'. .,
(iebruik nooit /out om bevriezen
OUW-ENKAPte voorkomen, /out verstoort het
VERGUNNINGEN
composteringsproces.
Op 10 december jongstleden heb— Gooi in tijden van (nacht)vorst
zomin mogelijk blad- en tuinafval
ben burgemeester en wethouders
kapvergunning verleend aan:
in de container. Vootal natte bla— de heer T. Kngel, Hackforterweg
deren vrie/.en makkelijk aan el13 te Vorden, voor het veranderen
kaar vast.
van een woning op het perceel
— Leg tenminste een stuk krantenHackforterweg 13 te Vorden.
papier onderin de container, of
nog beter, gebruik de speciale papieren gft-/akken in de groene
Kapvergunning is verleend aan:
— de heer A.H.M. Bartels, Kostedecontainer. De speciale papieren
weg 8 te Vorden, voor het kappen
/.akken blijken in de praktijk het
van 22 dennen, 2 berken en l eik
vastvrie/.en langer tegen te gaan.
op het perceel Kostedeweg 8 te
Het gft-afval gaat bij het ledigen
Vorden, onder oplegging van een
makkelijker uit de container. Het
herplantplicht voor 100 m'-' bosplantsoen.
de heer H. Smallegoor, Almenseweg 62 te Vorden voor het kappen
van l beuken l eik op het perceel
Almenseweg 62 te Vorden, onder
oplegging van een herplantplicht
voor 5 beuken.

GESLOTEN OP
VRIJDAG 27
DECEMBER 1991

kan wel voorkomen dat de papieren zak in de container blijft /itten, maar dit is 's winters ook minder erg. Krantenpapier onderin
de bak voorkomt nog niet het vastvriezen aan de zij kan t.
— Plaats de container uit de wind, of
zo mogelijk 's-avonds in een
schuurtje. Als u daar de ruimte
voor heeft, is het verstandig om de
container uit de koude vrieswind
te zetten. Of /.o vorstvrij mogeljk
in een schuurtje of garage. Dit
hoeft niet permanent, maar bijvoorbeeld gedurende de nacht
voor de lediging.
— Stamp uw gft-afval niet aan. Zo
voorkomt u dat er een bonk ijs in
de container on t staat.
Ondanks al uw medewerking kan het
voorkomen dat de inhoud vastvriest.
De reinigingsdienst zal extra moeite
doen om de containers te legen door
automatisch schudden. Toch kan het
ook dan nog voorkomen dat uw container niet geheel geleegd kan worden; meestal laat wel het bovenste
deel los.
De in/.amelaar kan onmogelijk op
een later tijdstip terugkomen om alle
bevroren containers alsnog leeg te
maken. Meestal zal dit in de wintermaanden geen problemen opleveren, onul^w dan minder groente-,
fruit- en tuinafval is. Met name ontbreekt het tuinafval. Wij vragen uw
begrip voorde/e situatie.

HELLING
OVERGANG
AGRARISCHE
DOELEINDEN NAAR
WOONDOELEINDEN
Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn om met
toepassing van het bepaalde in artikel 9, lid 4 van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' vrijstelling te
verlenen voor de overgang van agrarische naar woondoeleinden en wel
voor het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie D, nr. 2040,
plaatselijk bekendGanzensteeg 1.
Ken en ander teneinde medewerking
te kunnen verlenen aan de bouwplannen van de heer E.P. Klein Haneveld tot verbouw van de boerderij
lot burgêrwoning.
De op het bouwplan betrekking hebben bouw- en situatietekeningen liggen toten met 10januari 1992 voor
een ieder ter gemeentesecretarie ter
inzage, met de mogelijkheid voor
een ieder om hiertegen gedurende
bovengenoemde termijn schriftelijk
bezwaren in te dienen bij hun college-

gen.

Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd eerst bellen voor
overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9, Vorden.

25, 26, 27, 28 en 29 december dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 1678.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 22 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 21-22 december J.J. de Kruif, Vorden,
tel. 05752-3372.
24-25 december J.H. Hagendoorn, Lochem, tel.
05730-51483.
27 december 's morgens J.H. Hagendoorn, Lochem, tel. 05730-51483.
27 december na 12.00 uur G.M. Wolsink, Lochem, tel. 05730-56534.
28-29 december G.M. Wolsink, Lochem, tel.
05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700- 33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis^^kt' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494^^reekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie
woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.WB.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262; januari mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeesteren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek
geopend
dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

RECTIFICATIE

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

FDEKK1NG
MESTBASSINS
In het artikel over de afdekking van
mestbassins dat op 12 december in
Gemeentebulletin heeft gestaan zijn
helaas enkele fouten geslopen. Hieronder volgt de correcte tekst.
Agrariërs, die na l juni 1987 een
mestbassin/mestsilo hebben ge-

Huisarts zaterdag 21 en zondag 22 december
dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 9.30-10.00 uur en vat)
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvra-

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Rij Alcohol Vrij
W

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Veilig Verkeer Nederland

'f///

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

KERK- EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS
Hervormde Gemeente
Zondag 22 december, Vierde Advent: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Schriftl. Micha 5 en Luk. 1:26-56. Lied: gez. 131 m.m.v. de Cantorij gez. 66
en Adventslied. Kollekte: binnenlands diakonaat. Er is zondagsschool en
jeugdkerk; 19.00 uur Kerstsamenzang Raad van Kerken m.m.v. Vordens
Mannenkoor en Excelsior.
Dinsdag 24 december, Kerstavond: 21.00 uur Kerstnachtdienst ds. P.W.
Dekker; 23.00 uur Kerstnachtdienst ds. P.W. Dekker m.m.v. Sursum
Corda. Kollekte: partnergemeenten.
Woensdag25 december, Eerste Kerstdag: 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst m.m.v. koor Interchrist. Kollekte: evangelisatiewerk Kerk en
Wereld; 19.00 uur Kinderkerstfeest van en voor alle kinderen.
Zondag 29 december: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Kollekte:
Oudejaarskollekte N H K.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 22 december: 10.00 uur ds. T.J. Hagen, Westendorp; 19.00 uur
dienst R.v.K. Kerstsamenzang in NH Kerk.
Dinsdag 24 december, Kerstnachtdienst: 21.00 en 23.00 uur ds. P.W.
Dekker, Kerstnachtdienst in de NH Kerk (gezamenlijk).
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag: 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur Kinderkerstfeestviering in NH Kerk.
Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag: geen dienst.
Zondag 29 december: 10.00 uuren 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 december: 18.30 uur.
Dinsdag 24 december: 22.30 uur Nachtmis van Kerstmis.
Woensdag 25 december: 15.00 uur Kindje wiegen.
Donderdag 26 december: 10.00 uur Tweede Kerstdag.
Zondag 29 december: 10.00 uur H. Familie.

R K Kerk
Zondag 22 december: 10.00 uur.
Dinsdag 24 december: 18.30 uur Familieviering.
Woensdag 25 december: 10.00 uur Hoogfeest van de geboorte van de
Heer.
Zaterdag 28 december: 18.30 uur Woord- en Communiedienst.

Weekend Wacht Pastores
22-23 december: Pastoor Lammers, tel. 05753-1275.
29-30 december: Pastoor Van Zanten, tel. 05753-1314.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 december, Vierde Zondag van Advent: 10.00 uur ds. G.H.
Verhaere, em. pred. te Lochem.
Dinsdag 24 december, Kerstavond: 19.30 uur ds. C. Bochanen,
Kerstavond.
Woensdag 25 december, Kerst: 10.00 uur ds. C. Bochanen, Kerst.
Zondag 29 december, Eerste Zondag na Kerst: 10.00uurdr.G. Vossers,
em. pred. te Vaassen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag21 december: 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 december: 10.00 uur Boeteviering.
Dinsdag 24 december, Nachtmis: 23.00 uur Nachtmis.
Woensdag 25 december: 9.00 uur Hoogfeest Kerstmis.
Donderdag 26 december: 10.00 uur Gebedsdienst.
Zaterdag28 december: 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 december: 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend Wacht Pastores
22-23 december: Pastoor Lammers, tel. 05753-1275.
29-30 december: Pastoor Van Zanten, tel. 05753-1314.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur. PAAZ
iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal Ooyerhoekseweg
8,
tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels; elke regel meer l 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Kerstbomen. Bouwmeester,
Schuttestraat 26, Vorden.
• Huiswerkbegeleiding
aangeboden. Na., Sk., Wk., Bi.
Inl.: De Koning, (05752) 2147.

KOMT U OOK

2e Kerstdag zijn wij GEOPEND
vanaf 16.00 uur.

inde

Dinsdag 31 december "Oudejaarsdag"
organiseren wij weer vanaf 14.00 uur
het ouderwets gezellige

NED. HERVORMDE KERK?

"POTBILJARTEN"

Aanvang 19.00 uur.

met o.a. leuke w/ld- en gevogelte prijzen.

met medewerking van: Chr. gemengde zangver. „EXCELSIOR"
Vordens Mannenkoor
Koperensemble „SURSUM CORDA"
Raad van kerken Vorden-Kranenburg

• TE KOOP:
siersmeedhekwerk en
schoorsteenkappen op
maat. Div. ander las- en
constructiewerk mogelijk.
Spoorbielzen 2 m lang f 15,(geschikt voor hoekpaal).
Geïmpregneerd tuinhout
145x18 mm, v.a. f 2,35 per m.
Creosootpalen lang 1,6 m
v.a.f 5,-perst.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
I.Ruurlo. Tel. 05736-1577.

Het Oude Jaar uit en
het Nieuwe Jaar in.

• TE KOOP:
kerstbomen, rechtstreeks van
het veld.
A. Tinneveld, Winkelsdijk 3
(Schoneveldsdijk), Barchem.

en n grote sortering GEVULDE BROODJES

met

OLIEBOLLEN
APPELBEIGNETS
SAUCIJZEN
SNEEUWBALLEN

Alles VERS van de Warme Bakker
en dat proeft U!

Verder wensen wij een ieder
NET EFFE
GEZELLIGER
Flitsende Diskotheek
Bruin Café
Grieks Romeins Terras

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1992 toe.
H. Woenink en medewerkers

Koop VUURWERK bij een

Vuurwerk specialist

Proef de Kerstsfeer ,

U krijgt van hem deskundig advies! Waar:
bij Jansen de Smid te Hengelo (G)
voorbeeld:
SLOF KANONSLAGEN
200 STUKS

ANANASBEIGNETS

Dan wordt het pas een goed begin!

ii

Wij zijn Ie Kerstdag GESLOTEN

NAAR DE KERSTSAMENZANG
OP ZONDAG 22 DECEMBER a.s.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor
1 morgen per week. Mevr.
Bogchelman, Zutphenseweg
57, Vorden.

• TE KOOP:
kerstbomen.
Peppelman, Kerkhoflaan 1A,
Vorden.

Tapperij Diskotheek "DE ZWAAN

Uw Echte Bakker verwerkt
uitsluitend echte roomboter en
zuivere amandelspijs in zijn
uitgebreide kerst-assortiment

7,-

Veilig
Vuurwerk

Echte Bakker

bij:

VAN ASSELT

JANSEN
DE SMID

Verkoop

't winkeltje in vers brood en banket

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

BLEEKSTRAAT 1, HENGELO (G), TEL. 05753-1360

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT
half wollen ondergoed,

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

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

GE]

LIG DINEREN in ons restaurant

Nefit-Turbo.
; De zuinigste HR cv-ketel en tevens
; de schoonste. Zo kunt u eindelijk
:| een milieu- maatregel nemen die u
ƒ geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen
MEFl T
u er graag meer over!

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)
Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296

a/d Zutphenseweg in Vorden
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

REMMERDE MESTSILO DAK
Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

KERSTVIERING
"Het Hoge"
School met de Bijbel te Vorden

Posihus22 7250 A A '
Telefoon 05752 1010

Vrijdag 20 december a.s. willen we
met alle kinderen van school het
Kerstfeest vieren in de Dorpskerk.
We beginnen om 13.30 uur.

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

Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Wilt U echt wat Lekkers met Kerst?
t

PRIJZEN VANAF 1.000 - PER METER DOORSNEDE
TECHNISCHE GEGEVENS:

DOEK:

VERKOOP:

CONSTRUCTIE, VEILIGHEID, ONTLUCHTING EN GARANTIE ALS IN BRM 1990 EN HBRM 1991
TREKKRACHT SPANBEUGELS EN -BANDEN 5.000 KG
CENTRALE DRIEPOOT STAAL 37 NA DINNORM V.V. DRIE LAGEN EPOXYHARS
STANDAARD UITVOERING 2 MANGATEN, CONDENSFLAP, DAK GESEALED EN GESTIKT
KWALITEIT 52, GROEN OF GRIJS
DIN 53356
9/9 DRADEN PER CM*
COATING 2-ZIJDIG PVC
GEWICHT: 850/680 GR/M2
TREKSTERKTE: 3000/3100
GARANTIE 10 JAAR/GARANTIE OP VRIJWEL ALLE SILO'S

INSCHEURWEERSTAND: 300

Bestel dan uw
Stol - Krentebrood - Tulband of Kerstkrans.
Bij de Bakker, die zelf alles bakt, want dat proeft U.

WIJ BAKKEN VOOR U
STOLLEN - TULBAND
ROOMBOTER AMANDELKRANS
KERSTTAARTENPUDDING
APPELBEIGNETS - APPELBOLLEN
SAUCIJZENBROODJES
- _ enz. enz.

INTERAKTIE, MIDDELWEG 8, 4023 AR RIJSWIJK (GLD.), TEL. 03452-8691
Even 1373 bellen.

Wilt U bestellen?
WEDERVERKOPERS:

H.O. GREUTINK

WARME BAKKER
LOCHEM
05730-54963

OPLAA

i l

"N

_

Dt' bakker die alles no$ zelf bakt en dat proeft U!

Wij wensen U prettige Kerstdagen.
WARME BAKKER OPLAA T BAKT HET VOOR U!

77H«H^rBtH:Ht:^

Geboren:

Mester
Hendrika Reiniera Fennigje.
Dochter van
René Eggink en
Emmy Eggink-Bekman
14 december 1991.
Hoetinkhof 79,7251 WK
Vorden, tel.: 05752-3623.
Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 1992.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

Maik Henrickus

*

i
*

i
*

l*
I
*
*

NOTARIS GREVEN

Wim Slöetjes

t

t

HET KANTOOR VAN

Op zondag 29 december a.s.
zijn wij 25 jaar getrouwd

*
-*•&#

en

Aly Slöetjes-Menkveld
We hopen dit
samen met onze kinderen te vieren
op vrijdag 3 januari 1992.

l
*
$

VRIJDAG
27 DECEMBER A.S.

*

DE GEHELE DAG

GESLOTEN.

7251 MX Vorden, december 1991.
SchuttestraatS.
Vanwege de feestdagen en de vakantie is het
kantoor van Stichting Welzijn Ouderen te Vor-

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje
MARGRIETA HENDRIKA

Geboren op 12-12-1991 om
21.21 uur te Vorden. Gewicht
3600 gram en lengte 52 cm.
DickVlogmanen
Hetty Vlogman-Raterink
Gerben en Roy
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden.
Wij wensen U
Prettige Kerstdagen en .een
Gelukkig Nieuwjaar.
Langs deze weg willen wij een
ieder heel hartelijk bedanken
voor de vele persoonlijke gelukwensen, kaarten, bloemen
en kado's die ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Bij deze wensen wij iedereen
Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar.

GESLOTEN

Een goede herinnering overleeft
't verdriet en 't gemis van nu.
Vandaag is overleden mijn lieve man,
onze lieve vader en opa

ANTONIE DE JONGE
geb. 11-2-1920

overl. 18-12-1991

Roepnaam

Elzemiek

Vorden:

H. de Jonge-Westerhof
R.M. de Jonge
M.L. de Jonge

Den Helder

Vorden

van 24 december
tot en met 2 januari 1992

ATTENTIE!!!
Oudejaarsdag organiseren wij als vanouds:
Ballero, Potbiljarten en Dartspelletjes
met leuke prijzen.

prosit!

's Avonds om 18.00 uur gesloten.

Op 1-1-'92 geven wij een NIEUWJAARSRECEPTIE
van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Tof z/'ens in 1992.
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. 1363

Voor dringende zaken kunt U terecht bij de volgende telefoonnummers 05452-1895 of 05452-

2151.

Stichting Welzijn Ouderen wenst U
fijne feestdagen en een gezond

1992 toe.

ARIA

ALQ

Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

wenst u Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Verzorgd 1992!

F. Dongstra-de Jonge
L.T. Dongstra
Arjan, Ineke, Renske

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste
dinsdag t / m zaterdag: behandeling volgens afspraak
maandags en woensdagmiddag: gesloten

M. Zweverink-de Jonge
J.B.J.Zweverink
Paul en Marleen

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - Tel.: 05752-2033 of 3367

7251 EA Vorden, 18 december 1991
Burg. Galleestraat 53
Mijn man, onze pa en opa blijft tot de dag van de
crematie bij ons thuis.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben zaterdag 21 december a.s. om 11.30 uur in Aula II
van het crematorium te Dieren.

"Hé, heb je het al gehoord?"

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

WAT?

Fam. H. Schouten
Insulindelaan 46.
Voor uw felicitaties, bloemen
en cadeaus, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijk, willen wij u hartelijk bedanken.

1e Kerstdag zijn wij GESLOTEN.
2e Kerstdag vanaf 14.00 uur OPEN.

den

Alfred en Ursula
Schepers
Hoetinkhof 161,
7261 WH Vorden
Moeder en zoon rusten van
12.00-15.00 uur.

Toon, Yvonne en Nancy

Wensen al hun klanten
Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Gelukkig Nieuw Jaar

TE VORDEN is OP

-#-*-

U bent van harte welkom op de receptie
van 14.30-16.00 uur in
zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Ik ben geboren op 11 december 1991.

Café U EN K

Wij wensen al onze klanten,
vrienden en bekenden
alle goeds voor het jaar 1992.

LOGA
Drieenhunen

ABN AMRO
Vorden
SNS Bank
Op dinsdag 31 december, Oudejaarsdag,
zijn onze kantoren om 12.00 uur
GESLOTEN.

Raadhuisstraat 11, Vorden
Houtmarkt 44-46, Zutphen

Wij wensen onze clientèle
een voorspoedig 1992.

Gerrit en Joke te Velthuis
Vorden, december 1991

Henk en Hennie
1

6 A jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd.
J. en R. uut Reurle

I.v.m. inventariseren zijn wij
donderdag 2 januari

GESLOTEN
SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP

SUETERS

Prettige Kerstdagen en een
Gezond en mooi 1992 gewenst door:
HUIDVERZORGING

l

uulta

i

Het Jebbink 36 . 7251 BM V o r d e n . t e l . 3025

FAN SHENG

Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Helpeen
oorlogskind
, uitde
lappenmand

v

In de tweede helft van januari 1992 verschijnt ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vereniging voor
Christelijk Onderwijs te Hengelo-G. het jubileumboek
ANAF HEDEN IS DE

100 Jaar
aCs een ademtocht
door Mart Hoogeveen

VAN HET

Giro 121 UNICEF
of bel voor uw donatie:
06-35024040 (50 et. p.m.)

Gezellig Kerstdiner
bij
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

— Een greep uit de geschiedenis van de Vereniging
en de drie scholen.
— Verlucht met vele foto's.
— Prijs bij voorintekening (tot 15 januari) f 17,50;
daarna f 22,50.
- Voorintekening via de scholen of bij. boekhandel
Wolters, Kerkstraat 17 te Hengelo-G. Na verschijning is het boek op het laatste adres verkrijgbaar.

Dorpsstraat 28 - VORDEN
TEL. 05752-1905

Ook dit jaar bieden wij u de
mogelijkheid om van onze
exclusieve KERSTMENU'S
gebruik te maken.
Ook a la carte mogelijk
ijdig reserveren is gewenst.

De oplage is beperkt.

TEN CATE en
HOLLANDIAondergoed
voor dames en heren

VAN 18.00 TOT 7.00 UUR IN

D£ DICHTSTBIJZIJNDE TELEFOONCEL IS
TE VINDEN BIJ HET STATION.

mers
a/d Zutphenseweg
in Vorden verkrijgbaar

De openbare bibliotheek is GESLOTEN op de
volgende dagen:

Jan ter Beek
05752-1807

£

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Sclfterherg

Dinsdag 24 december

Maandag 30 december (zoals gewoonlijk)
Dinsdag 31 december
Woensdag / januari
De bibliotheek is OPEN op
Vrijdag 27 december en op
Zaterdag 28 december (normale openingstijden).
PRETTIGE KERSTDAGEN!

OUDEJAARSDAG 31 DECEMBER
DE GEHELE DAG ZIJN
GESLOTEN

Dorpsstraat 1 0 - Vorden

Maandag 23 december (zoo/s gewoonlijk)
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Wij maken U er op attent,
dat onze kantoren op

VERBAND MET VANDALISME.

PRESENTEERT

2e

Uw betalingsopdrachten welke wij deze dag voor 12.00 uur
ontvangen via de brievenbus, worden nog verwerkt.

Wij wensen U fijne feestdagen.

DE HENGELOSE BAND

De Hurricanes
l/l/aar?
Hoe laat?
Wat kost het?

RABOBANK VORDEN E.O.
KANTOREN TE VORDEN, BAAK EN WICHMOND

In het café
Vanaf 22.00 uur
GRATIS (dus niets!)

Rabobank O

'n Bank die u niet afscheept
met foldertjes? Bestaat.

Komt u bij de SNS bank aan de balie met een
vraag, dan verwijzen wij u niet zonder meer
naar het folderrek.
Natuurlijk hebben we folders: over lenen,
sparen, verzekeringen, hypotheken, noemt u
maar op. U kunt ze gerust meenemen.
Maar we kunnen ons voorstellen dat u
liever in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden nagaat. Misschien is een standaardoplossing voor u niet optimaal. Mogelijk hebt

u speciale wensen, vragen of twijfels.
Voor de medewerkers van de SNS bank is
dat heel gewoon. Sterker nog, we hebben er
plezier in, u op een persoonsgerichte manier
van dienst te zijn.
Dat is gewoon een kwestie van mentaliteit. Van goed opgeleide baliemedewerkers.
En van een organisatie waarin de kantoren
steeds meer zelf kunnen afhandelen. Daardoor kan er véél bij de SNS bank.

SNS
We doen 't graag beter dan goed.

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

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 19 december 1991
53e jaargang nr. 38

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Duizenden mensen bezochten
Kerstmarkt Vorden

Zilveren eremedaille Oranje
Nassau voorJohan Wesselink

Vele bezoekers aan de zaterdag in Vorden gehouden Kerstmarkt moesten een flink stuk lopen om
de auto kwijt te raken. Een drukte van belang. Naar schatting bezochten een paar duizend bezoekers deze Kerstmarkt. Onder hen velen uit de regio. De organisatoren (de Vordense Ondernemers
Vereniging) hadden deze dag letterlijk alles mee. Een paar graden boven nul en de gehele dag zon.
De middenstanders die met een
kraam op de markt present waren,
deden goede /.aken. De hapjes en
drankjes waaronder de Glühwein
ginger er in als 'koek'. Vanzelfsprekend ook een zeer grote verscheidenheid aan allerhande kc-rst artikelen,
van bomen, kerstballen, kaarsen,
noem maai op. Ken drukke dag ook
voor de midwinterhoornblazers uit
loc hem die deze dag een paar maal
'alles uit de kast' haalden. Vanaf begin december lot en met 6 j a n u a r i
worden de longen van de midwinterhoorn bla/ei s
danig

op de proef' gesteld want je moet er
een beste konditie voor hebben.
Terwijl het draaiorgel zich langzaam
door het dorp voortbewoog liet het
Vordense culturele verenigingsleven
zich op de Kerstmarkt van haar beste
zijde zien. Vanaf 11.00 uur tot 's avonds half zeven was er kontinu een
optreden.
Hieraan werd meegewerkt door de
Nutsblokfluitclub; het kinderkoor
'De Kerkuiltjes'; Sursum Corda;
Kerkkoor Wichmond/Vierakker; gemengd koor Wichmond/Vierakker;

De Gallee Boom!

Vordens Dameskoor; Vordens Mannenkoor; 'De Knupduukskes'; het
SUCO kwarteten Concordia.
Op de markt bovendien een gezellig
kampvuur. De kerstmannen mengden zich de gehele dag onder het publiek. Martin Gabriël van de Rijkspolitie sloeg het allemaal glimlachend
gade. 'Lekker vredig hier, alleen jammer dat de sneeuw ontbreekt', zo zei
hij.
De Kerstmarkt werd besloten met
een grote boerenkoolmaaltijd met
worst.

zoekers worden ele overlevingskansen zelfs vier keer ze> groot!
Wie dit eenmaal weet wil geen hulpeloze toeschouwer meer blijven. Tijdens de- reanimatieles in novemberjl.
hebben alle cursisten het diploma
Reanimatie van de Nederlandse
Hartstichting behaald, het examen
werd afgenomen door mevr. A. Veende Vries Reilingh, huisarts.
In januari 1992 start er weer een reanimatiecursus. Voor informatie kan
contact worden opgenomen met de
c ursusleider dhr. R. te Vaarwerk, tel.
2618.

Prot. Chr.
Ouderen Bond
In een sfo^fcol ingerichte zaal van de
Wehme, Wid ele P.C.O.B. haar Advents-Kerstviering, die geheel door
eigen leelen verzorgd werd.
Ke-n grote opkomst maakte het weer
tot een geslaagde middag. We luisterden naar^fcu liturgie, met gesproken
woord, -/.mffn en gedichten.
Na ele pauze las een van de leden een
korte Kerstpreek van een negerpastoor en daarna een Kerstverhaal over
Mattin, de schoenmaker uit Marseille. Natuurlijk was er weer ele traditionele tractatie.
Onze volgende bijeenkomst is op 16
januari, elan ke>mt mevrouw M. (lelukvan de Vordense bibliotheek.

Kr was eens een klein kerstboompje. Kenzaam en alleen stond hij tussen alle
grote kerstbomen. Eikjaar weer moe htten er een paar van die grote bomen op
wereldreis, maar het eenzame kerstboompje was elk jaar weer te klein.
Kn elk jaar dacht hij: 'Wanneer ben ik nou eens aan de beurt'. Hij wou ook zo
graag naar het verre Holland. Kn toen op een dag kwamen er plotseling een
paar meneren op bezoek in het kerstbomenland.
Maar het kerstboompje was nog niet het grootst, hij was pas twaalf meter,
treurig stond hij te kijken naar welke boom de meneren zouden lopen. Kn
toen liepen de meneren naar hem!
Kn ze vroegen hem of hij de- (ialleeboom wou worden, jippie! Kindelijk mocht
hij naar I lolland.
Kn zo kwam het dat iedereen Dhr. J.W. Klbrink, Norde, Wiekart, H u i t i n g , I I .
Klbrinken Dhr. Smidt zagen lopen. Ze trokken met z'n allen een grote slee en
op die slee, daar lag hij: de (ialleeboom.
Na een lange- reis was hij aangekomen en daar staat hij nu te pronken: in ele
Burg. Galleestraat versiert met wel l'i5 lampen. Mooi hé!
Jan Willt'm Klbrink

Grote belangstelling 'Wanneer elke
seconde telt'
MidwinterWaarom is reanimatie zo
wandeling
De deelname aan de 'Mielwintenvaneleling' die ele Kapelcommissie in deWildenbore h zondagmiddag organiseerde overtrof de stoutste verwachting. Men was er in de Wildenborch
v a n u i t gegaan dat zo'n 200 wandelaars zouden komen opdagen. Gestimuleerd door het prachtige weer waren clil er ruim 700. Daardoor moe-st
er hals-over-kop erwtensoep en
Glühwein bijgehaald worden, want
deze ingrediënten behoorden bij
deze wandeling.
De Kapelcommissie had e-e-n se hittere-nde- route door het prachtige
buurtschap van ele Wilelenbore h uitgezel. Voor velen onbekend terrein,
zelfs diverse Vordenaren kwamen op
plekjes die ze nog nooit eerder hadden gezien.
De lengte- be-droeg bijna ac ht kilometer. Start en finish waren bij de Kapel,
waar zelfs een aantal weilanden 'ingehuurel' moesten worden om deauto's te kunnen herbergen.

belangrijk?

Dat reanimatie iets met het hart te
maken heeft, weten ele meeste mensen wel. lul de- statistieken blijkt hoe
de- zaken ei\oor staan. In Neelerland
worden vijf mensen per uur eloor een
hartinfarct getroffen. Ken daarvan
overlijdt aan de complicaties van dat
h a r t i n f a r c t voordat een arts en/of
ambulancepersoneel
deskundige
hulp heeft kunnen verlenen.
De meeste mensen worden thuis
door een hartinfarct getroffen, vaak
geheel onverwacht. Als familie,
vrienelen en buren e>p dat moment
ingrijpen kunnen jaarlijks honderden levens worden gered.
Reanimatie is hartmassage in combinatie- met mond-op-mond beademing. Onmiddellijke alarmering van
arts en/of ambulance is e-chte-r minstens zo belangrijk.
/o verelubbe-lt elementaire re-animatie de- overlevingskansen van een
slac htoffcr. Volgens sommige onder-

Remmerde
siloafdekking
Al sinels half november is het assortiment van Handelsonderneming H.
(Ireutink, Vordenseweg 7a, 7241 SB
Lochem (05730-54983) uitgebreid
met een mestsilo afdekking en wel ele
spankap van het merk Remmerde.
De- Remmerde kap is een kwalitatief
zeer hoogwaardige afdekking, tegen
een zee-r aantrekkelijke prijs.
De proelucent, Remmerde Las- en
Constructiebedrijf, uit Dode-waard, is
een zeer gerenommeerd en lang bestaand bedrijf, dat onder andere produceert voor Vreelo mestinjectie,
Baars beregeningsinstallaties, Voets
mestbassins en vele andere. Nu is het
bedrijf ook actief in ele produktie van
sik) kappen.
Met name door de grote proeluktiecapaciteit, groot inkoopvolume, en
een zeer eenvouelig en direkt verkoop- en procluktiesysteem (alles
wordt onder eigen regie gebouwd), is
men in staat de prijs van ele kap laag
te hemelen, zonder concessies te ek)en
aan de kwaliteit.
De- zeilkwaliteit kan zich meten met
die van andere kappenprexiucenten;
ele trekkracht bij 5 cm 3100 N KG per
5 cm. De eonstrue tie van ele mieidenpoot is uniek: een stalen driepoot
voor tientallen jaren beschermt tegen inwerking van ele agressieve ste)ffen in ele mest.
De eonstrue tie van kap is gebaseerd
op zware spanbanden met een trekkracht van 5000 kg, die op een afstand van 85 tot 130 cm (afhankelijk
van het type silo) van ele siloranei
naar ele nok toelopen. De kap is standaard voorzien v a n twee mangaten.

In tegenwoordigheid van familieleden en verdere genodigden heeft Johan Wesselink donderdagmiddag op het gemeentehuis de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
door burgemeester E.J.C. Kamerling uitgereikt gekregen.
De heer Wesselink, \vbnende aan de
Zutphenseweg 34 te Vorden is op l
april l ( .>r><s als plaatsvervangend kassier in dienst getreden van de toenmalige Boeren leen ban k Voi den.
In de loop der jaren heeft hij binnen
de bank diverse funkties bekleed, /o
verzorgde hij onder meer de- z i t t i n gen van de bank in Wichmond, de
Boggelaar, het Medleren^fcVehme.
'Voor heel veel c liënten.^mM name
de oudere, bent u sedert lang het gezicht en de vertrouwensman van de
bank', zo sprak burgemeester Ka-

merling. De heer Wesselink is sinds
M N ) ( ) procuratiehouder. Als gevolg
van de groei van de bank breidde de
personeelsbezetting zich door de
loop der jaren aanmerkelijk u i t .
Toen de bank in 1976 het pand aan
de Zutphenseweg ~(> betrok, werd
het personeelsbestand over drie afdelingen verdeeld, waarbij de heer
Wesselink hoofd Kas en Kantoren
werd. Hij gal daarbij l e i d i n g a a n 12
medewerkers. Deze f u n k t i e heelt hij
bekleed tot 1 ( .)8F>, toen werd hij benoemd tot relatiebeheerder, een

funktie die hij tot op heden nog
steeds u i t o e f e n t .
De heer Wesselink hoopt op l j a n u a ri l'.) ( .)2 gebruik te maken van de
VI lT-regeling.
In zijn vrije tijd is de heer Wesselink
al v i j f t i e n jaar bestuurslid van het bejaardentehuis 'De Wehme' in de
f u n k t i e van secretaris 'penningmeester. In de/elfde f u n k t i e is hij 33 jaar
bestuurslid van het Vordens Landbouw Veefonds. In de Mai kteonimissie Vonten is hij sedert l 'J'.IO 2e sekretaris/penningmeester.

lowand aan loopt. De produktie- en
constructiemethoden voldoen aan
de zwaarste eisen van de BRM ''.)() en
HBRM'91.
De toonaangevende bouwers van de
kwaliteitsinestbassins hebben hun
vertrouwen gegeven aan deze kap,
die aan alk-eisen voldoet.

Na de vrije oefeningen m i n i t r a m p
voor meisjes en dames junioren,
kwam het sliowiiuininer, dat werd gebracht door RGV uit Ruurlo. In dit
nummer werden fantastische capriolen uitgevoerd waar dan ook enorm
om werd gelachen.
Hierna werden alle spelers bedankt,
in het bijzonder hel echtpaar Y'elthorst uil Kmpc, onder wiens leiding
het geheel werd gebracht. Dhr. V'ellhoist o n t v i n g een envelop, terwijl er
bloemen waren voor mevr. Velthorst.
In de kantine van de S.V. Sociï was er
de gelegenheid om het b e s t u u r te feliciteren met hun veertigjarig j u b i leum, waanan veel gebruik werd gemaakt.
Mevr. Aartsen-den Harder sprak in
haar toespraak dat ze erg had genoten van het optreden, de kleutergroei) kreeg van haar een compliment, tevens de mannen van het eerste uur en sprak de wens uit dat WIK
nog vele jaren mag blijven en veel
aan de gymsporl mag bijdragen en
wenste de vereniging nog veel succes
toe.
Ook feliciteerde zij nog de dames die
in /elhem een 1ste prijs behaalden
tijdens de springwedstrijden. Tijdens
haar slotwoord dankte de voorzitter
het Stichtingsbestuur voor de prach-

tige accommodatie in de sporthal en
zij herinnerde nog aan de beginperiode van WIK in het gebouw 'Wilmundie'. Voorts hoopte zij dat er nog
veel nieuwe leden tot WIK mogen
toetreden.

WIK jubileert
De gymnastiekvereniging vierde in
de sporthal 'De Lankhorst' te Wichmond haar -10-jarig jubileum. De
voorzitter, mevr. Langwerden-Bloemendaal, heette allen van harte welkom, in het bijzondei wethouder mevrouw Aartsen-den Harder met haar
gezin, dhr. en mevr. Weide, de vele
genodigden en de honderden belangstellenden.
Na de opmars van alle werkende leden werd door de muziekvereniging
'J u bal' een serenade gebracht. Tijdens het spelen van het 'Lang zullen
ze leven' werden ook de jarige leden
betrokken.
Achtereenvolgens werd het programma afgewerkt o.a. lange mat
door de meisjes, toestelvei kennin.g_
door de kleuters, evenwichtsbalk minitrap, brug ongelijk, rekstok/kastspringen waarbij de- oudsten (57
jaar) het nog goed deden.

Attentie
Volgende week, 'Kerstweek', komt Contact editie Ruurlo
en Vorden niet uit. In de week van -W december— 3 januari komt Contact wel uit, in dit nummer kunt u uw nieuwjaarswensen plaatsen.
Copy voor nieuws en advertenties gaarne met spoed inleveren, doch uiterlijk 23 december.
Wij ver/oeken u beleefd hieraan mee te weken, want het
zijn ook voor ons hektische dagen om alles op tijd klaar te
krijgen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Wij wensen, u prettige en gelukkige Kerstdagen

De ontluchting bevinelt zich in een
staalplaat in de nok (geen onelerbieking in de kap), en aan ele binnenzijde is ele kap voorzien van een condensflap, die enoor zorgt elat de gecondenseerele mest niet tegen ele si-

De redactie en medewerkers
P.S. vrijdag 27 december is e>ns bedrijf gesloten.

KERKNIEUWS
Gezinsdienst op
Kerstmorgen
Omdat op de Kerste Kerstdag 's avonds het Kinderkcrstfecst wordt gevierd, zal het accent van de gczinsdienst 's morgens in de- Dorpskerk
iets anders komen te liggen en hopen wc- dat het een dienst zal zijn,
waarin ook de oudere jeugd zich aangesproken zal voelen.
Ken a a n t a l jongeren zal mede-werking verlenen. Het koor Intcrehrist
zingt; Rudi van Straten bespeelt hel
orgel.
Ds. H. \ \ e s t e i i n k zal ingaan op het
thema: 'Kerst: Lichtvooriedeieenr'
Kn u, die dit stukje leest bent natuurlijk ook medewerker, als u t e n m i n s t e
komt. Iedereen h a r t e l i j k welkom!

Cafetaria

Voetbal Vereniging Vorden
organiseert een

Dinsdag 24 december
geopend tot 18.00 uur

KERST
KLAVERJASen JOKERAVOND

Dinsdag 31 december
geopend tot 18.00 uur

Wij wensen iedereen
prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 16 december 1991
tot 17 januari 1992
I lei abonnementsgeld voor !992voorContacl cd. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
.ils u voor l 7 januari l W2 betaalt.
Betaalt u na 17januari (ookgirobetalers) dan brengen wij u f f>, administratiekosten in
rekening.

op

VUURWERK
Schitterend assortiment goedgekeurd

donderdag 19 december
Clubhuis "DE ARK"
Aanvang: 20.00 uur

KNAL- en SIERVUURWERK

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 17 januari betaalt!
Bank: Rabobanknr. 36.64.02.374; ABN-Amronr.48.63.19.245;
Bondsspaarbank n r. 92.3 l .24.00 1; Postbank m. l . 20.58. f>7
t.n.v. Drukkerij Weevers BV. Vorden

DRUKKERIJ

Onze kantooruren zijn: v<m maandag t/m vrijdag
,V. (HL 12. 30 uur <>>i 11.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

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

(zie onze folder)

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP
Dorpsstraat 15

WEEVERS

WIJDAG 27 DECEMBER DE GEHELE DAG GESLOTEN

SUETERS
7251 BA Vorden - Tel. 3566

-&.*
op ZATERDAG 28 DECEMBER a.s.
Kindervoorstelling van 4 tot 12 jaar
Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

m m v Figurentheater
„De Trekwagen"

Aanvang 14.00 uur
in het Dorpscentrum te Vorden
ENTREE-PRIJS F 3,50
(in de uoowerkoop ƒ 3-)
Voorverkoop op 20 december van 15.30 tot 17.00 uur en
op 23 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Technisch Installatiebedrijf

Een schitterende kollektie
om uw keus te kunnen
bepalen is beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig.

Het Oliebollenspel

SLAGMAN b.v.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 16 december kunt u onze

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

THEO TERWEL
AUTOSCH/^SPECIALIST

bestellijst

afhalen.

Profiteer van onze speciale
voorverkoopmrting.

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

Prettige Kerstdagen en een
gelukkig kleurrijk Nieuwjaar

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op maandag 30 december en
dinsdag 31 d^mber vanaf 8 uur.

Hartelijk dank voor
de prettige samenwerking
gedurende het afgelopen jaar

CO DANCING
Bestuur en Mederwerkers

Schildersbedrijf

A. PETERS
Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw
Glaswerk
Wandafwerking
Behangwerk

KERKSTRAAT 6 - GROENLO
TEL05440-61308

ZATERDAG 21 DEC,

Ruurloseweg 54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

BALANCE
MUZIEKCAFE

WOODSTOCK

KERSTMARKT
met

Kerstbomen
vanaf

6,50

Coniferen in pot
vanaf-

FEELING
*SKte*/*&^ ^\!

50

Kerststukjes vanaf 7,95
Kerststerren - Kamerplant
Kerstartikelen (voor om en in de Kerstboom)

wenst U

Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig
Nieuwjaar.
Kantoor: Sterpolis-kantoor Warnsveld, tel. 05750-26222.
Buitendienst: Dhr. A. Florijn, Zelhem, tel. 08342-2617.

VIA VIA

Grote
BINGO

met f 2.000,- aan geldprijzen
Aanvang 19.30 uur.
Café - Restaurant

d'Olde Kriet
Dorpsstraat 25, Wichmond, tel. 05754-1285

ZONDAG 22 DEC.

WOEN! IDAG 25 DEC
69

Onderlinge Waarborg Mij,
Vorden w.a.

1e Kerstdag 25 december

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

ANTON PIECK
KALENDERS 1992

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

DONDERDAG 26 DEC.

Graftakken vanaf 12,50
KerStgroen enz. enz. enz.

EXCALIBUR

Centrale Volksbank

ZATERDAG 28 DEC.

OMEGA SHOW BAND
ZONDAG 29 DEC.

Daar voelt u zich thuis

MAINFRAME

Privé(Salaris)rekeningen
Hypotheken - Leningen
Diverse Spaarrekeningen

WOENSDAG 1 JAN. ff

TRIP TO TRIP
Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

Uw kerstboom wordt door ons gratis ingepakt,
zodat deze schoon en makkelijk te vervoeren is.

de bus rijdt op Ie en 2e
KERSTDAG

Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11 - 7251 EH VORDEN
Kasuren: maandag en woensdag
van 19.00-20.00 uur
vrijdag van 18.00-20.00 uur
Telefoon: 05752-3649

GROOT: van f 29,50 voor

19.95

MIDDEL: van f 21,50 voor

14.95

KLEIN: van f 17,95 voor

9.95

Boekhandel LOGA vorden
Drieënhuizen zutphen

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Tel. 05752-1617
Aanbiedingen
geldig van
19dec. t/m 31 dec.
Voor de vroege vogels zijn wij
24 december
om 7.30 uur geopend.

Verse Ananas
PER STUK

renetten

Fam. Huitink en medewerkers
wensen U Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1992.

Groentevakman
Kaasland

•<£

Herberg

Al zin in de

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december
1991 heeft besloten invulling te geven aan het volumebesluit 1992, Wet stads- en dorpsvernieuwing, en
wel als volgt:

2e,

woningverbetering
(hfdst. 2 subsidieverordening)
b monumenten en herstel rieten daken
(hfdst. 3)
c. midden- en kleinbedrijf
(hfdst. 4)
overige steun (hfdst. 5)
gemeentelijke activiteiten,
te weten bijdrage in kosten
omleidingsroute/reconstructie
rijksweg c.a.
EL

MENU 1: KruidenbOUÜIOn (toast en boter)

Kippepasteitje
HaaSbiefstuk (champignons ofstroganoff)

Div. soorten aard. - groenten
Dessert taart & bolijs
en slagroom
AC ,
MENU 2:

GEMEENTE
VORDEN

f50.000,—
65.000 —

111.100 —
f226.100,—

Salade (toastenboter)

Vorden, 19 december 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Heldere Ossestaartsoep
Varkenshaas in roomsaus
Div. soorten aard. - groenten
Grand dessert

40,-

GEMEENTE
VORDEN

voor reserveringen bel 05752-2243

Kerstdagen zijn
gezellige dagen.
Met iets fijns van de Warme Bakker wordt
het nog gezelliger.
zoals:
BOTERSTOL - KERSTKRANS
KRANSJES - vele soorten GEBAK en
TULBANDEN

Alles van één kwaliteit,
nl. de beste.
't winkeltje in vers brood en banket

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

Onze reisadviseurs kunnen u er alles
over vertellen. De keuze is nu nog
groot.
Dan zijn er nu twee goede redenen
om naar de Rabobank te komen.
De zomerreisprogramma's 1992 en
het nieuwe gratis
RabobankVakantieMagazine liggen
voor u klaar.

Rabobank

Kom dus snel langs.

VORDEN

Zaterdagopenstelling op 11 en 18 januari 1992 voor een goed
advies over en reservering van uw vakantie.
Openingstijden van 10.00 tot 15.00 uur (uitsluitend afd. Reizen).

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
VORDEN ROEPEN KANDIDATEN OP VOOR HET
VOLTREKKEN VAN HUWELIJKEN.
In de gemeente Vorden voltrekken twee ambtenaren
van.de burgerlijke stand de huwelijken. In 1991 zijn
dat er 168 geweest. Het aantal huwelijken neemt nog
steeds toe. Het is noodzakelijk om nog een ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen, voor uitsluitend het voltrekken van huwelijken. Het opmaken
van de akten en de overige administratieve werkzaamheden verzorgt bureau burgerzaken ter secretarie.
U zorgt voor het kennismakingsgesprek met het aanstaand bruidspaar bij de ondertrouw en voor de huwelijksvoltrekking zelf, inclusief toespraak.
Naast de nodige spreekvaardigheid strekt enige kennis van de Duitse en Engelse taal tot aanbeveling.
Ook moet u tenminste 23 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten.
Per huwelijk ontvangt u een tegemoetkoming.
Indien u iets voor deze functie voelt en hiervoor in
aanmerking wenst te komen verzoeken wij u ons -dit
schriftelijk te laten weten.
Uw sollicitatie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vorden,
postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Tijdelijk
VOORDEEL
van Schiesser

GROTE KEUS IN
SIERVUURWERK

VISHANDEL

V.D. GROEP

UIT SPAKENBURG

Daarna zijn wij weer gaarne bereid U te helpen.

Wij wensen iedereen
Gezegende Kerstdagen en Gezond 1992.
VISHANDEL

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81452, SPAKENBURG

die kwaliteit en pasvorrn
willen voor een betaalbare
prijs. 100% katoen in
2 kleuren. Slip of -j |-x 95
singlet 2 Stuks

WlJ WENSEN IEDEREEN EEN
VOORSPOEDIG 1992
2-3-4 januari zijn wij GESLOTEN.

J. Wiekarttei 1750

tot en met 28 december!

VERKOOP MAANDAG 3O EN DINSDAG 31 DECEMBER
BESTEL SNEL, DAN IS ALLES NOG IN VOORRAAD!!!

24 en 31 december
zijn wij niet aanwezig

Schiesser®
Ondergoed voor mannen

10% VOORVERKOOP KORTING

SUPER ROTJE

per pakje U, l D

JAPANSE KANONSLAG
JAPANSE KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
LILLIPUT-PIJLTJES
JUNIORPAKKET
CHINAPAKKET

per pakje U54b

slof 8,50
per pakje U,t)b

siof 19,50
slof 144 st.

PIJLENPUNTZAK

Haal voor een uitgebreid assortiment siervuurwerk en
pijlen onze bestellijst met LAGE PRIJZEN.

6,25

9,00
12,00
13,50
19,00
21,00
26,00

HORSE TIGER PAKKET
FLOWER BASKETT 1
FLOWERBASKETT2
RED LANTERN PAKKET

34,00
55,00
20,00

METERPAKKET
MAMMOETPAKKET

Wapen- en sporthandel

Martens
ttted» doeltnffmdl
Zutphenseweg

9 -

Vorden -

Tel. 05752-1272

BAKKERIJ 'T STOEPJE
OOK B J U OP DE MARKT

Nieuwstad 14
7251 AH Vorden
05752-1965

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

BAKKERIJ 'T STOEPJE

Video- en

SPAKENBURG

tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

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

PKV
kleindierenshow
in De Herberg
zaterdag:
10.00-22.00 uur
zondag:
10.30-17.00 uur

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

"DAT:
tafellakens, servetten, kaarsen,
versieringen voor kerstbakjes, kerstkaarten,
kerstkadopapier, kerstlabels, kerstballen, pieken,
kerstguirlandes,

r

te verkrijgen zijn bij:

LOGA

Raadhuisstraat 22, Vorden

Drieënhuizen

Houtmarkt 44-46, Zutphen

Attentie: VANAF HEDEN!
Alleen-verkoop aan huis.
Bestel NU voor Kerst en Oud.

Kalkoen, Fazant,
Haantjes, Eieren
enz.
POELIERSBEDRIJF

T. ROSSEL
Nieuwstad 45, tel. 1283.

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

EHBO
Baak-Vierakker
wenst leden en
donateurs

PRETTIGE
KERSTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG
1992.

UW ADRES VOOR
CD plaatjes
Muziek cassettes
Singles
en CD singles

MEDEWERKER PLANTSOENEN/
ALGEMENE DIENST m/v
Funktie-omschrijving:
Het zelfstandig verrichten van plantsoenwerkzaamheden.
Funktie-eisen:
— minimaal diploma Lagere Tuinbouwschool, richting
aanleg en onderhoud;
— in het bezit van rijbewijs BE;
— bereidheid alle bij de afdeling gemeentewerken
voorkomende werkzaamheden te verrichten;
— bereid zijn om in voorkomende situaties buiten de
normale werktijden werkzaamheden te verrichten;
— bereid zijn vakgerichte cursussen te volgen;
— woonachtig zijn in de (direkte omgeving van) gemeente Vorden of bereid zijn tot verhuizing.
Salarisgrenzen:
f2.132,- tot f 2.747 - bruto per maand (beneden de 22
jaar vindt jeugdaftrek plaats). Bij gebleken geschiktheid behoort verdere uitloop tot f 3.008,- tot de mogelijkheden.
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Opbergsystemen

Nadere inlichtingen over deze funktie kunnen worden
ingewonnen bij het hoofd van de afdeling gemeentewerken, de heer B. Bekman of bij de opzichter buitendienst de heer D. Flierman. Telefoon tijdens kantooruren: 05752-7474.

Ook voor uw
NATIONALE
PLATEN-/CD BON

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden
aan het

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

College van Burgemeester en
Wethouders van Vorden,
Postbus 9001,
7250 H A Vorden.

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

Roomboter Kerstkransjes

1 0 Kerstweners
10 Kerstkransen
ublie's
10 Kerstturko's
10 Kerststerren
2 Advokaat
Sneeuwsterren

6,50

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 19 december 1991
53e jaargang nr. 38

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Raad Vorden 'halverwege' begrotingsbehandeling:

Fietsveilige route langs Ruurloseweg
blijft hoogste prioriteit houden
De gemeenteraad van Vorden heeft zich maandagavond bezig gehouden met het eerste gedeelte van de behandeling van de begroting
1992. Dat wil zeggen dat de drie fraktievoorzittèrs te weten A.H. Boers (CDA), P.J.M. Hoogland (P.v.d.A.) en E. Brandenbarg (WD)
de algemene beschouwingen hebben gehouden en dat vervolgens het college antwoordde, Hierna werd de raad geschorst en kunnen
de frakties donderdagavond in een 'tweede' ronde op de antwoorden van het college reageren.
Het CDA pleitte ervoor dat ook aandacht wordt gegeven aan een fietsveilige route Wit hrnond-Vierakker naar
Zutphen via de Vierakkersestraat.
Burgemeester E.J.C. Kamerling kon
zich hier wel in vinden maar zei duidelijk dat een fietsveilige route langs
de Ruurloseweg, de hoogste prioriteit van het college geniet. Dan volgt
de route langs de Wildenborchseweg
richting Lot hem en als 'goede derde'
de Vierakkersestraat.
In Vorden is ook plaats voor vrouwelijke vrijwilligers bij de brandweer.
'Dan zal wel het drinkgelag en de
moppentapperij aangepast moeten
worden', zo grapte burgemeester Kamerling. De beste reklame om meer
mensen bij de brandweer te krijgen is
volgens hem wel de mond-reklame.
De pomp op het Marktplein zal op
de Monumentenlijst worden geplaatst. Het ligt in eerste instantie in
de bedoeling het uiterlijk van de
pomp te herstellen. Een voorstel dat
bij het CDA in goede aarde viel.
Volgens de WD moet het daar maar
bij blijven. Om de pomp weer te laten 'werken' is volgens de WD niet
nodig. 'De pomp werkt al decennia
lang niet meer. Oppompen van water dient nergens toe. Het water heeft
waarschijnlijk een te hoog nitraatgehalte en is niet drinkbaar', zo zei
Brandenbarg.
Voorlopig geen verkoop van woningwetwoningen. Gezien het grote aantal woningzoekenden in Vorden ziet
Thuis Best daar voorlopig van af, zo
zei burgemeester Kamerling. Ten
aanzien van tle verkoop van industrieterrein zei hij dat Vorden nog
vijf hectare voor uitgifte voor handen
heeft. 'Genoeg voor de komende ja-

talen. Het is heel helder tlat eenpersoonshuishoudens (waaronder veel
ouderen) aantoonbaar, beduidend
minder vuil afleveren dan meerpersoonshuishoudens. Bovendien is het
inkomen in vele eenpersoonshuishoudens slechts de AOW-uitkering.
Wij stellen u voor dat eenpersoonshuishoudens 75% van het tarief gaan
betalen', aldus fraktievoorzitter A.H.
Boers van het CDA.
Ook bezwaren van de zijde van de
heerPJ.M. Hoogland (P.v.d.A.). 'In
vele huishoudens hangen spreuken
aan de muur en zou er zou er nog wel
eens één bij kunnen komen: Al dat
gedoe om milieu wordt ons financieel te veul'.
De WD is van mening dat de kosten
van het ophalen van huisvuil in gewestverband alle perken te buiten
gaat. 'De prijs die nu voor 'solidariteit' wordt betaald is veel te hoog',
aldus Brandenbarg.
Wethouder
W.M. Voortman
(P.v.d.A.) zag differentiatie van de tarieven, zoals het CDA dat voorstaat,
niet haalbaar op korte termijn. Dan
moet er nl. een nieuw raadsbesluit
worden genomen en alvorens dat is
goedgekeurd zijn we een half jaar
verder', aldus Voortman.
Omdat de aanslagen van de afvalstoffenheffing pas de tweede helft van
Tarieven afval
1992 de deur uitgaan achtte hij het
De afvalstoffenheffing wordt het ko- niet uitgesloten dat er volgend jaar
toch ande^B&rieven gehanteerd zulmende jaar fors verhoogd en wel
f114,- per huishouden en in 1993 len worden, nl. f 234,- voor de eennog weer f 42,- erbij tot een bedrag persoonshuishoudens met kleinere
containers en f 306,- per jaar voor
van f 336,-.
'Doorberekenen naar de burger vinmeerpersoonshuishoudens. In de
den wij nog steeds een goede keus al
raad van ^^ntlerdag 19 december
hebben we er wel moeite mee dat elk
komt dez^Baterie opnieuw aan de
huishouden hetzelfde tarief moet be- orde.

ren', aldus Kamerling. Wethouder
Aartsen zei dat het onderzoek naar
de Weizijnsakkomodaties de voltooiing nadert. Eerst dan zal er ook
meer duidelijkheid komen ten aanzien van het zwembad. Privatisering
van de gemeentelijke sportvelden
blijft volgens wethouder Aartsen bespreekbaar. Overigens zullen de velden l en 3 gelijktijdig onder handen
worden genomen.
Ook is het volgens wethouder Aartsen niet ondenkbaar dat de komende
tijd het aantal uren voor de beroepskracht van de Stichting Welzijn Ouderen Vorden wordt uitgebreid. In
1992 zal de raad nog een voorstel ten
aanzien van het minimabeleid bereiken.
De pas geinstalleerde commissie
voor Beeldende Kunst zal t.z.t. met
voorstellen komen die betrekking
hebben op de herinrichting van het
dorp.
Wethouder
W.M. Voortman
(P.v.d.A.) wees in een uitvoerige uiteenzetting op de stand van zaken ten
aanzien van de automatisering op
het gemeentehuis. Wat betreft de
brandputten verwacht hij dat het nog
vijfjaar zal duren voordat ze allemaal
in Vorden zijn aangelegd.

In Vorden moeten nog 633 percelen
op de riolering worden aangesloten,
hetgeen t.z.t. volgens wethouder
Voortman invloed zal hebben op de
hoogte van de rioolheffing.

Ter herinnering
Veel ouderen zijn via de ouderenbonden of bejaardenkring van Vorden nog even attent gemaakt op de
mogelijkheden tot het verkrijgen van
eventuele kwijtscheldingen via het
minimabeleid van de gemeente Vorden.
Uit het oogpunt van de zorg voor tle
ouderen in de huidige samenleving
vindt de Gemeente Vorden het noodzakelijk dat er op grond van wettelijke bepalingen een bestaansvoorziening wordt gegarandeerd.
U kunt via een speciaal formulier een
tegemoetkoming krijgen in gemeentelijke belasting en een bijdrage uit
het contributiefonds.
Indien u met een A.O.W.-/W.A.O.uitkering op een minimumniveau
z i t , kunt u zeker van deze mogelijkheid gebruik maken. Een bescheiden
vermogen is geen reden om geen
aanvraag in te dienen.
De heer Van Woudenberg van het
Gemeentehuis zal u met raad en
daad bijstaan met het zoeken naai
die mogelijkheid waar u als indivi-

dueel persoon of gezin misschien
voorin aanmerking kan komen.
Als u overweegt gebruik te maken
van deze mogelijkheden, zodat uw
bestaan misschien iets aangenamer
kan worden, zal u voor 31 december
1991 het bestemde minimaformulier
moeten invullen en inleveren op het
Gemeentehuis.
Voor meer informatie of voor een invulformulier kunt u ook bij de steunfunktionaris van Stichting Welzijn
Ouderen te Vorden terecht. Dan wel
zo spoetlig mogelijk, zodat u niet te
laat bent met het inleveren van deze
aanvraag.

Sfeer in Vorden
Ook afgelopen zaterdag kon men in
ons dorp spreken van een perfekte
kerstsfeer. Zo ook bij het bedrijf Kettelerij Bloembinderij Kweken j. Men
had op eigen terrein een Christmas
Carol met een levende kerststal als
os, ezel en schapen.
De bezoekers werden getrakteerd op
warme chocolademelk en voor de
kinderen was er gelegenheid tot het

maken van gratis kerststukjes. Er was
een ruim aanbod van het begrip
Groenideën, voor de komende feestdagen. De gehele dag werden er
Christmas Carols ten gehore gebracht, zowel in de winkel, kassen als
buiten.
Opvallend was dat tle Wereld-Winkel
aanwezig was. Normaliter hebben
ideële instellingen op commerciële
kerstmarkten geen toegang. De vrijwilligers van de Vordense WereldWinkel waren uiteraard zeer blij met
het gastvrije gebaar van dit bedrijf.
Mede door het prachtige winterweer
en de grote belangstelling kan men
terug /.ien op een suksesvolle dag.

Midwinterhoorn
klinkt tijdens
wandeltocht
De midwinterhoorn staat centraal tijdens een wandeltocht, die zondag 22
december in Zwiep wordt gehouden.
De blazers staan op verschillende
plaatsen van de route. Wandelaars

12 dec.: Bij een zaak aan de Dorpsstraat werden 9 kettingzagen gestolen. Men kwam binnen door een
raam aan tle achterzijde van het pand
te forceren. De schade was zo'n f
7.000,-.
Bij een boerderij aan tle Broekweg te
Wichmond werd een hogedrukreiniger gestolen. De nieuvvwaarde was f
2.400,-.
Aan de Hoetinkhof vond een aanrijding plaats toen een bestuurster uit
een garagebox weg wilde rijtien. Zij
merkte een daar geparkeerd staande
auto niet op. Kr was alleen materiële
schade.

Hondebelasting gebruikt als
melkkoetje

14 dec.: In de nacht van zaterdag op
zondag werd een alcohol controle in
Vorden gehouden. 104 Bestuurders
'Vorig j aar moest er zonodig een ver- gecontroleerd. 39 Bestuurders moeshoging van de hondebelasting door- ten blazen, omdat zij naar alcohol rogevoerd worden omdat er wat aan de ken. 2 Bestuurders kregen een prohondenoverlast gedaan moest wor- ces-verbaal wegens het rijden onder
den. Eenjaar later blijkt dat er van de invloed.
hondepenning en de hondonvrien- De bestuurders houden steeds meer
delijke beplantingen eventuele hon- en meer rekening met het feit dat ze
dentoiletten niets is terecht gekonog een motorvoertuig moeten bemen, alleen een werkgroep die tot de sturen. Ze gebruiken dan ook steeds
konklusie komt om eenmalige gratis
meer alcoholvrije- en/of alcoholarruimmiddelen (poepzakjes) te verme dranken. De bovenste controle
strekken. Dus is onze konklusie dat
werd gehouden in het kader van de
de hondenbelasting het afgelopen verkeersactie -25%. Het betrof een
jaar weer is gebruikt als melkkoetje grootscheepse aktie waai bij in totaal
(dekkingsmiddel)',
zo
sprak in tle groep Vorden l l medewerkers
P.v.d.A.'er Hoogland. De WD was bij werden ingezet. De aktie duurde vanmonde van Brandenbarg meedoge- af 22.00-05.00 uur.
nloos in haar kritiek: 'Die f 5.500,-,
allemaal weggegooid geld'. Volgend
jaar komt volgens burgemeester Kamerling de werkgroep met een nota.
Burg. Kamerling: 'Het ligt vooral aan
de mentaliteit van de baas of de bazin'.
De frakties gingen in de beschouwingen onder meer in op de verkeerssituaties zoals rotondes, dcwMgaantl
vrachtverkeer via de Roi^Beg etc.
Wethouder Voortman herinnerde de
raad eraan dat is gekozen voor maatregelen die er toe moeten leiden dat
straks het vrachtverkeer om Vorden
heen gaat en dat de pei^nenauto's door Vorden kunnen ^Blen rijden.

GROEP VORDKN

Tevens vond er een alcoholcontrole
plaats in tle nacht van zondag op
maandag. Toen werd er een procesverbaal uitgereikt terzake het lijden
in een motorvoertuig terwijl men onder invloed van alcoholhoudende
drank verkeerde.
Proces-verbaal
wordt opgemaakt.
In de toekomst zullen dergelijke controles steeds vaker plaats vinden, een
en ander mede in verband met de
uitgezette akties van het Regionaal
Overleg Verkeersveiligheid in de provincie Gelderland.
In het afgelopen weekeind is op een
voetpad in de omgeving van het kasteel Vorden tot tweemaal toe voorwerpen gevonden die afkomstig waren van een diefstal van een handtas
met inhoud gepleegd op 5 december
1991 te Vorden. Nagenoeg alles weid
teruggevonden. Enkel het geld werd
vermist.
Gevonden voorwerpen
Fietssleutel met zwarte hanger (lïlmbord); zilveren schakelarmband, grove schakel; autosleutel, ()pel.
Verloren voorwerpen
Kunstlederen zwarte portemonnaie;
bankpas ABN; gouden dameshorloge met rekbare doublé band; tas met
inhoud; boekje 'Bloeimaand', Ie
deeltje.

Op vrijdag
27 december
zijn wij de gehele dag
GESLOTEN

kunnen vertrekken bij Uitspanning
De Witte Wieven in Zwiep.
Samenwerking tussen de wandelsportvereniging DOS in Barchem en
de Witte Wieven in Zwiep maakt de
organisatie van de wandeltocht mogelijk. Aan de tocht verlenen verder
Zaterdag jl. werd op feestelijke wijze afscheid genomen van de heer J. Wesselink in het bijzijn van hun medewerking de dansgroep Wie
Sc hotst Vedan, de Midwinterhoorno.a. familie en collega's, l Januari a.s. treedt hij toe tot het legioen der VUT-ters.
blazers uit Lochem en de HarmoniDe voorzitter van het bestuur, H. heeft doorgemaakt. Nu ondenkbaar, eens mijn dank uitspreken', aldus
ca-spelers.
I joonk, memoreerde het grote ver- maar toen fietste hij naar Wichmond Krooi. De heer Klein Brinke, voorzit- De afstanden waaruit de wandelaars
trouwen dat Jo Wesselink bij een om tle zitting te bezoeken met het ter van de personeelsvereniging, kunnen kiezen zijn zes, tien en vijfgroot deel van de, vooral oudere, geldkoffertje achter op de fiets ge- wees op de zuinigheid van Jo: 'Hij
tien kilometer. Als herinnering krijpaste altijd heel goed op de centjes
Vordense bevolking heeft. Voor velen bonden.
gen de deelnemers een waxinelichtje
van hen was hij het gezicht van de Groei gaat samen met verbouwen. van de bank, alsof het zijn eigen pormee. De wandelboekjes worden voorDe bank, toen nog aan de Ruurlose- temonneewas'.
bank.
zien van een plaatje en een stempel.
De heer J. Krooi, directeur, gaf een weg 21 gevestigd, werd in 1964 fors Alle sprekers feliciteerden Jo met de
De dansgroep Wie Schotst Vedan, de
terugblik op de loopbaan van de uitgebreid. Dit werd ook te klein en hem toegekende Koninklijke onder- Witte Wieven en mogelijk de midwinheer Wesselink. Hij memoreerde dat de bank verhuisde naar de huitlige scheiding. In zijn slotwoord dankte terhoornblazers gaan zaterdag en
Jo op l april 1958 in dienst trad. Kr locatie, die in 1987 heropend werd Jo de sprekers voor de hem toegezondag naar een kerstmarkt in het
waren toen slechts drie medewerkers. na opnieuw een forse uitbreiding te zwaaide lof. Hij verklaarde terug te
Noordhollandse Laren.
kunnen zien op een over het algehebben ondergaan.
Nu zijn het er 44.
In tle bankloopbaan van Jo zijn her- 'Binnen de bank ben je altijd een ui- meen zeer plezierige werksfeer, waarkenbaar de ontwikkelingen die de terst loyaal personeelslid geweest. voor hij in het bijzonder zijn collebank de afgelopen tientallen jaren Daaivoor wil ik op deze plaats nog ga's dank verschuldigd is.

Rabobank neemt afscheid van
J. Wesselink

itievaria

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Veel belangstelling
lezing
Henk Graaskamp
Mede namens de Vordense afdeling
van de CBTB en de GmvL had de
CBTB Henk Graaskamp uitgenodigd
om het één en ander te vertellen over

IJjfrente

Sparen*
Wij zoeken samen mét u
de meest ideale oplossing vóór u!
Wenzel Spellbrink's Gouden Oogstplan geeft een goed advies
voor alle geldzaken.
Bel nu voor meer informatie en een offerte

O543O-18585

Wenzel Spellbrink's Gouden Oogstplan,
Markt 25, 7101 DA Winterswijk. Tel.: 05430-18585 Fax: 18441

EN GOED ADVfêS SCHEI T KAPITALEN

'Kmigratie in 1991'. De belangstelling-voor deze avond was goed.
Graaskamp is de afgelopen zomer
vijf weken op bezoek geweest in het
voormalige Oost-Duitsland en tevens
in West-Duitsland. Om in het voormalige Oost-Duitsland als Nederlandse boer aan de slag te willen,
moet je volgens Graaskamp geduld
hebben.
Het aankopen van de (wel aanwezige) grond ligt momenteel toch nog
moeilijk. In het VV'estduitse gebied
gaat dat allemaal wat gemakkelijker,
temeer daar de pacht niet al te hoog
is.
Gniaskamp bracht ook een bezoek
aan de oud-Voi denaren Dick en
Henk Ruesink die in Duitsland een
melkveebedi 'ijl'runnen. Aan de haJid
van dia's gaf Henk Graaskamp een
duidelijk beeld over het 'boeren' in
het Duitsland van nu.
De ABTB-voorzitter, die Graaskamp
bedankte voor zijn uiteenzetting,
prees de leden het door Graaskamp
geschreven boek 'Ken boer is niet van
gisteren' warm aan.

Bridgeclub
'B.Z.R. Vorden'
Uitslagen van woensdag 11 december 1991
Groep A: 1./2. Mevr. Alewijnse/
Mevr. Bodewes 58.9%
Mevr. den
Knting/Mevr. Gillis 58.9%; 3. Mevr.
K l f e r i n k / M c - v i . Nekkers 57.1%.
Groep B: 1. Mevr. Knoppers/Hr.
Knoppers 54.8%; 2. Mevr. de Jonge/
Mevr. I.ouwerse 53.9%; 3. Mevr. de
Bruin/Hr. de Bruin 53.2%.
Klke woensdagmiddag in het Dorpsc e n t r u m 't Stampertje, inlichtingen
tel. 2830.

LGVIS

Bel ons voor

AANBIEDING

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

SPIJKERBROEKEN

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedn jf

'507'

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

139,95

van
voor

Leo Westerhof:

89,95

Telefoon 05752-1208

wijd model

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

746'

van
voor

129,95

89,95

H.S.V. "deSnoekbaars

afhalen van
vergunningen

half wijd/
strak model

in de sporthal 't Jebbink

VOOR OUD EN NIEUW
bakken wij ze weer voor U,
die heerlijke

OLIEBOLLEN
ANANASBEIGNETS en
APPELBEIGNETS
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT

®

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

727'

van
voor

129,95

op vrijdag 20 december '91
van 19.00-21.00 uur
en zaterdag 21 december '91
van 10.30-12.00 uur

89,95

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY

Handelsweg 4 - - Vorden -

Tel. 05752-3228

half wijd model

* zolang de
voorraad strekt!

Zutphenseweg 8

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN
TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLO)
KASTENBOUW
24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR
DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

VORDEN
Tel. 2426

CORNER

Veehandelaar en zoon
Harrie Waenink

en medewerkers
Wij bedanken al onze klanten voor het
genoten vertrouwen in 1991.
Wij wensen U prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
Graag tot ziens in 1992!
Wilbert Jansen .
Wilfred Lyftogt
Candy Lenselink
Ronnie Nijland
Fam. G.J. Bosman

en de familie
wensen U prettige Kerstdagen
en een Gezond en Voorspoedig
1992.

OECEMBER
AANBIEDING

Hengeloseweg 20 - Vorden
Tel. 05752-1082

Kervelseweg 23 - Hengelo-G.
Tel. 05753-2619
Fax 05753-2693

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Fa. A. Beeftink & Zn.
en medewerkers

50%O

LOONGRONDVERZET

wenst allen
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig
Nieuwjaar.

Müsli-Kruidkoek

KORTING

royaal gevuld met noten en rozijnen

Gewoon Geweldig Lekker
Vers van de Warme Bakker
DIT WEEKEND:
voor

3,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

1992 staat voor de deur...
We gaan het KNALLEND vieren met

VUURWERK

van Jansen de Smid te Hengelo (G)

Veilig
Vuurwerk
Verkoop

zéér
goedkoop
bij:

JANSEN
DE SMID

BLEEKSTRAAT 1, HENGELO (G), TEL 05753-1360

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld. - t.o. gemeentehuis
Telefoon (05753) 25 47

EEN JAAR VLIEGT VOORBIJ!
HET IS WEER BIJNA KERSTMIS.
EN WAT ZULLEN WE DIT JAAR
ETEN MET HET KERSTDINER?

GAAN WE GOURMETTEN OF TOCH FONDUEN?
OF NEMEN WE EEN VARKENSROLLADE OF RUNDERROLLADE,
OF TOCH EEN HALF-OM-HALF ROLLADE? MET EEN RANDJE OF
HELEMAAL MAGER OF TOCH IETS ANDERS?

slagerij an
rodenburg

KEUZE GENOEG IN RUND-,
VARKENS-, KALFS- OF
LAMSVLEES.

7/1 V'

OOK KIP EN KALKOEN.

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

HELEMAAL NAAR UW WENS KLAARGEMAAKT EN GEKRUID!

Ons rundvlees
een klasse apart
GEWOON

Biefstuk

KOGEL
HAAS

Contra filet
Entre cöte
Runder Rollade
Rosbief
Lende

Heerlijk mals
varkensvlees

Kip en kalkoen

Filet Rollade
Fricandeau
Karbonade
Varkenshaas
Varkensmuis
Snitzeis
Kotelette Suisse
Varkensoester

Braadkippen
Maïs kippen
Kippepoten
Kip Filet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoen Dijen
Kalkoen Filet
Kalkoen Rollade

Lams- en
kalfsvlees

Fijne vlees en
vleeswaren

Lam Zadel
Lam Bout
Lam Koteletten
Kalf Fricandeau
Kalf Biefstuk
Kalf Rollade
Kalf Oesters

Gebr. Runder Rollade
Gebr. Varkens Rollade
Gebr. Kalfs Rollade

Paté's
Boeren paté
Peper paté
Vruchten paté
Champignon paté

Coburger Ham
Achterham
Rookvlees
Peper Salami

BESTELT u OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE
BESTELLING VEEL ZORG
EN AANDACHT KUNNEN
GEVEN.

OSSEBRAAD

Wij wensen u hele fijne
en vredige Kerstdagen

VOOR DE VROEGE
VOGELS ZIJN WIJ

DINSDAG 24 DECEMBER
OM HALF ACHT GEOPEND!

Jan en Nel
^x

kinderen
en medewerkers

x.

<71 v

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Een gouden
slavenarmband,
een bezit voor

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

SCHITTERENDE
KERSTAANBIEDINGEN
MANTELS
10-25% KORTING

JACKS en COATS
10-20% KORTING

BLAZERS

VRIJDAG 20 DECEMBER A.S.
14-Krt. gouden slavenarmband
met handige dopsluiting.

tijdens de markt, vanaf 8.30 uur, met kadobonnen.
Bonnen zijn uitsluitend 20 december geldig.
Kadootjes op de markt in ontvangst te nemen bij de daarvoor
aanwezige kraam.

•

•

siemermk

De groentespecialist op

Walnoten
Witlof klasse l
Middelgrote Clementines

Wij wensen iedereen
Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig
Nieuwjaar.

KOLDENHOF's Versmarkt
vanaf 8,95

Marten
doeltrtfftiull

Zutphenseweg - Vorden

2 Cyclamen
10,95

3 Hyacinthen
4,95
GRANDIOZE KERSTAKTIE
van de VORDENSE MARKTVERENIGING
Voor alle kopers een kaars gratis.

PEDICURE ALGEHELE VOETVERZORGING

Modecentrum

ANNIE MOKKINK
HET KERSPEL 22 - VORDEN - TEL. 2056
Behandeling volgens afspraak

Ruurlo-Tel. 05735-1438

DIVERSE EXOTISCHE PRODUKTEN

KERSTBAKJES

Wapen- en sporthandel

20-50% KORTING
MAANDAG 23 DECEMBER OPEN

KERSTACTIE

wenst alle clientèle
Prettige Feestdagen en
Voorspoedig en Gezond 1992.

DE VALEWEIDE-bloemen
HAZEBOUTEN *,*, 7,75
HAZERUGGEN,, * 9,25
WILD KONIJN ikiio 8,75
HAANTJES ; KNO 5,75

POELIER HOFFMAN

llflp
Dagelijks vinden tienduizenden konsumenten
de weg naar een van de VEZO supermarkten.
VEZO supermarkten opereert dit jaar met 24
filialen in Noord-Holland en met 14 filialen in
Gelderland en Overijssel. VEZO heeft een
zeer groot assortiment droge en verse levensmiddelen en een ruime sortering cosmetica en
non-food artikelen, met name huishoudelijke
artikelen, textiel en speelgoed tegen zeer lage
prijzen. VEZO supermarkten worden derhalve
druk bezocht en zijn zeer levendig en veelzijdig. Bij VEZO staat een overzichtelijke en
sfeer-volle presentatie en de hartelijke, gastvrije bediening hoog aangeschreven.
Bij VEZO winkelen is dan ook een belevenis,
elke dag weer.

Wij hebben nog vacatures voor ons filiaal in Hengelo(G)

DIT IS UW KANS !!
Wij komen graag op korte termijn in contact met kandidaten m/v voon

. Verkoopmedewerker Slagerij m/v
voor 32 uur

. Kassière m/v
voor 16 uur
Uw sollicitatie kunt u richten aan: VEZO Supermarkten,
Gerritsenweg 6, 7202 BP Zutphen, t.a.v. de heer J.A.W.L. Bahlmann,
telefoon (tijdens kantooruren) 05750-19215.

D@g

MODERNE ZITHOEK
in diverse stoffen en opstelling leverbaar
als 2 + 2 1 /2 zits.

Speciaal voor de
Kerst en
Oud en Nieuw..,

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

SHOP

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

Normale prijst3135-.

* AUDIO
* VIDEO e.d.

Kerstprijs

2850,

VOLOP KEUZE
ZIE ONZE ETALAGE
Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

Wij wensen U
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

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

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

2 Januari zijn wij de gehele dag

Kunstgebittenreparatie

GESLOTEN

DROGISTEFld
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Zutphenseweg 8

O

7251 DK Vorden

Tel. 05752-3085

PKV
kleindierenshow
in De Herberg
zaterdag:
10.00-22.00 uur
zondag:
10.30-17.00 uur

erende Kollektie

eest-Blouses

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

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Investeerin uw eigen toekomst!

gewenst.

Dat kan met het

Directie en alle medewerkers van:
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

,«*«'

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383
• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

31 DECEMBER ZIJN WIJ

II- <*'-

v

\
REPARATIE • VERKOOP • SLIJPEN

Vensen U
Prettige, f

Veescheermachines - Kettingzagen
Hout-kloof-versnippermachines
Compostmachines
Wij wensen U prettige Kerstdagen en
'n voorspoedig 1992.

Een inleg van 250 gulden per maand;
kan in 30 jaar uilgroeien tot...

BELASTINGVRIJ!
Geïrrterfisseerd? Vul de bon in voor een vrijblijvende offerte
Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.
Naam:
Adres:

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

American Stoelt
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

JOLDE:
IN KEIJENBORG: tel. 05753-2026

Plaats:
Leeftijd:

'
Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:
Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

CONTACT

VIERDE BLAD
Donderdag 19 december 1991
53e jaargang nr. 38

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

'Uit-lui-week' bij Flophouse
Gestoken in een uiterst gezellig kerst- en nieuwjaarsjasje organiseert jeugdsoos Flophouse van 26
t/m 30 december weer de inmiddels fameuze Uit-Lui-Week. Organisatorisch een hele klus, maar
gezien de grote publieke belangstelling en enthousiaste reacties klaren de mensen van Flophouse
die graag. Ook dit jaar vindt iedereen van 8 tot 80 wel iets van zijn of haar gading in het gevarieerde
programma.
Tweede Kerstmiddag:
De Shakers
De Uit-Lui-Week wordt geopend met
het traditionele Kerstpopconcert.
Vorig jaar voor het eerst weer op de
planken bij Flophouse: De Shakers.
De 'oudjes' bewe/en voor een volle
soos het inderdaad nog zeer best te
doen. Een enthousiaste menigte genoot van en swingde op cle pure Rock
& Roll van de onvermoeibaar lijkende heren.
Dus: ook dit jaar teisteren de Shakers
Flophouse weer. Ook nu weer niet als
aanhangsel van Long Tall Ernie,
maar gewoon op eigen kracht en beter! Naast de standaard-klassiekers
van Elvis, Chuck Berry, Little Richard en Bill Haley, ook de 'gouwe
ouwe' uit de tijd dat De Shakers /elf
de hitparade bestormden. (Big Fat
Mamma, Kiss Me Baby, Turn Your
Radio On, etc.)
Alfons Haket — zang/gitaar, Alan
MacFarlaine — drums, Jan Mittendorp — gitaar en Hans Hoogstoevenbelt — bas, zorgen ongetwijfeld
weer voor een swingende Tweede
Kerstmiddag.

Vrijdag 27 december:
Flophouse Festival
Vrijdagavond:
Flophouse-Avond.
Ook in de Uit-Lui-Week. Op deze
speciale avond het tweede Flophouse-Festival. Een avond /onder pretenties, voor en cloor jeugdsoosbezoekers. Want een ieder van ons kan
wel wat, nietwaar?
()p het Flophouse-Festival kan iedereen- zijn of haar kunsten vertonen.
Velen van ons hebben wel ergens een
blokfluit onder het stof liggen, een
ander rammelt wel eens met potten

en pannen, en jij daar, je speelt zo
verdraaid aardig piano!
Gehoopt wordt dat er veel verborgen
talent aan de oppervlakte wordt gebracht. Intussen nebben zich vijf acts
(waaronder twee bands) aangemeld.
Dat kunnen jullie ook bij Flophouse
of bij: Alien Maalderink, Hoogstraat
37, Toldijk, tel. 05755-1403. Geen
jury, geen prijzen, alleen maar leuk!

Zaterdag 28 december:
Snert-Rit
Gloedjenieuw is de opname van een
Snert-Rit in het programma van de
Uit-Lui-Week. Deze puzzelrit-avond
bestaat eigenlijk uit twee gedeelten.
Eerste deel: Snert-Rit
Inschrijving bij Flophouse. Daarna
starten we met een avontuurlijke
puzzelrit per auto, deskundig in elkaar geknutseld door Herman Cortumme voor amateurs.
Halverwege komen we bij een gezellig, gerenommeerd etablissement alwaar een goed gevulde kop snert
wordt aangeboden. Daar wordt de
(puzzel)draad weer opgenomen en
arriveren de laatste deelnemers (hopelijk) via de bedenksels van Herman weer bij Flophouse. Natuurlijk
wisselen we dan de ervaringen uit,
bleken inplaats van slim, toch stom,
of andersom, en worden de prijzen
bekend gemaakt tijdens:
Tweede deel: Gezellige avond met
Duo Duin
Duo Duin behoeft geen nadere introductie. Ongetwijfeld zal deze
avond onder het genot van een hapje
en een drankje zo een uitermate gezellig vervolg krijgen. Flophouse
staat er inmiddels om bekend dat

Carpool naar het Slingeland
Ziekenhuis
Op woensdagmiddag 18 december opent Pastor Vic Zemann in
de hal van het Slingeland Ziekenhuis de rij van aanvragers en
aanbieders die gebruik gaan maken van een unieke vorm van
samen rijden in Doetinchem.
De Stuurgroep Conciliair Proces
Doetinchem heeft de directie van het
Slingeland Ziekenhuis enthousiast
gekregen voor carpooling tussen bezoekers van het ziekenhuis.
Het belangrijkste doel is een bijdrage
te leveren aan het terugdringen van
het autogebruik en een oplossing te

vinden voor ongunstig openbaar vervoer situaties.
Een bijkomend voordeel is vermindering van de druk op de parkeergelegenheid van het ziekenhuis.
Het Slingeland Ziekenhuis geeft samen met de organisatoren een folder
uit onder de naam 'Carpool naar het

Weekblad Contact .
Verschijning rond
Kerst en Oud/Nieuw
Week 52 (23-27 december)
Verspreiding Hengelo en Warnsveld
•»• Copij binnen: donderdag 19 december

Week l (30 december-3 januari)
Verspreiding Ruurlo en Vorden
•*- Copij binnen: maandag 23 december
Maandag 30 dec. op de post en bij bezorgers (ed. Vorden)

Week2 (6-10 januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo.
De Redactie.

jong en oud zich er prima met elkaar
kunnen vermaken en daarom zal een
zo gemeleerd mogelijke deelname
zeer op zijn plaats zijn.
Organisatorisch gezien helpt men
door zich vooraf op te geven. Vooraf
opgeven kan bij Flophouse of bij:
John Hissink, Resedastraat 6, 7221
ATSteenderen, tel. 05755-1961.

Zondagmorgen/-middag
29 december:
Klaverjas' brunch
Vorig jaar was de klaverjas-brunch
een experiment. Het deelnemersaantal was wat magertjes, maar gezien de enthousiaste reacties zeer zeker voor herhaling vatbaar. Vandaar
dat cleze weer gehouden wordt op
zondag de 29e.
De klaverjas-brunch is een gezellige
afwisseling tussen klaverjassen en
een hapje eten. Een brunch is een
kruising tussen een ontbijt en lunch.
Gedurende de wedstrijden staat een
welgevulde brunch-tafel voor u klaar.
'Gestreden' wordt om vleespakketten
en iets onder de kurk. Voor deze toch
wel speciale morgen/middag kunt u
zich opgeven bij jeugdsoos Flophouse, tel. 05755-1773 of bij: Evert Klein
Lenderink, Z.E.-weg 51c, Toldijk, tel.
05755-1943, of eventueel bij aanvang.

Maandag 30 december:
Piekavond
Dwaze spelen, Hanska Duo, samen
grandioos^|91 uitlui'en, een begrip
onder allfjpophousegangers. Kaarten verkrijgbaar bij de soos. Met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitverkocht.
Zie advertentie in dit nummer.

Slingeland Ziekenhuis, een toelichting'.
In deze folder lichten de organisatoren de voordelen van carpoolen toe.
Er wordt uitgelegd hoe iedereen die
op bezoek gaat .bij een opgenomen
patiënt in het Slingeland Ziekenhuis
kan zoeken naar een vervoercombinatie met iemand op zijn of haar route naar het ziekenhuis.
Bij elke folder hoort een carpoulkaartje dat kan worden ingevuld door
mensen die vervoer vragen of aanbieden. Het ingevulde kaartje wordt
door de portier/receptionist van het
Slingeland Ziekenhuis opgeborgen
op woonplaatsnaam van de te bezoeken patiënt.
Gegadigden kunnen zelfde kaartenbak raadplegen of dit aan de portier
vragen. Zij kunnen daarna zelf de
aanbieder of aanvrager van vervoer
opbellen en verdere afspraken maken.
Op het kaartje wordt ook de naam
van de te bezoeken patiënt vermeld.
Zodra namelijk de betreffende patiënt het ziekenhuis verlaat verwijdert de portier het kaartje uit de kaartenbak. Op die manier wordt veroudering van het systeem voorkomen.
Uitgangspunt bij deze vorm van carpooling is dat er zo veel mogelijk met
gesloten beurzen wordt gewerkt. Om
beurten rijden is toch de eenvoudigste oplossing. Als er toch betaald
moet worden, staat er in de folder
een advies over de kilometertarieven.

23 ANBO, Klootschieten de
Goldberg
24 Open Tafel, de Wehme
27 Open Tafel, de Wehme
28 Oudejaarscrossloop, VRTC de
8-Kastelenrijders
30 OliebollenaktieW.I.K.
30 ANBO, Klootschieten de
Goldberg
31 Open Tafel, de Wehme
JANUARI:
3 Open Tafel, de Wehme
6 Nieuwjaarsreceptie Gem. Vorden
6 Vrouwenclub Medler,
Kamerplanten
7 HVGNieuwjaarskoffiemorgen
7 HVG Koffiemorgen Nieuwjaar
7 Plattelandsvrouwen Vorden,
N ieu wj aarskoffïem iddag
7 Soosmiddag Kranenburg
8 HVGWichmond,
Nieuwjaarsavond
9 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 NCVBNieuwjaarswensenmiddag
15 Welfare, handwerken 'De Wehme'
16 HVGWildenborch,
jaarvergadering
20 Vrouwenclub Medler lezing
21 Soosmiddag Kranenburg
21 NCVB, Mevr. Hiddink
boekbespreking
22 HVGWichmond,
j aarvergader in g
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Toneeluitvoering Toneelgroep
Linde in Dorpscentrum
29 Welfare, handwerken 'De Wehme'

Pannekoekenrit
'De Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' organiseerde zondagmiddag^gr afsluiting van het seizoen de !.i.^B oriëntcringsrit (Pannekoekenrit) welke
was uitgezet door de dames G. Wisselink en G. Mennink.
Start en finish waren bij café Schoenaker op de Kranenburg.^^ lengte
bedroeg 45 kilometer.
^^
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. G. Reugebrink,
Enschede 60 str.; 2. L.H. de Boer,
Zutphen 120 str.; 3. G. Simes, Zutphen 120 str.
Toerklasse leden: 1. A.J. Weevers,
Keyenborg 60 str.; 2. M. Kleinreesink, Hengelo 180 str.; 3. H. ten Velde,
Barchem 181 str.
Idem niet-leden: 1. M.A. Veldhuis,
Wijhe 120 str.; 2. W. Wisselink, Halle
150 str.; 3. A. Wessels, Raalte 150 str.
Aanmoedigingsprijs equipe M. Blom
en G. te Slaa 374 str.

Oudejaarscrossloop
Op zaterdag 28 december 1991 organiseert VRTC 'De Achtkastelenrijders' te Vorden haar traditionele Oudejaarscrossloop over de volgende
afstanden: 2,5 km; 5 km; 10 km; 15
km.
De start is bij het Gemeentelijk sportpark aan cle Oude Zutphenseweg te
Vorden.
Er zijn voor elke afstand ereprijzen
en er is voldoende kleed- en douchegelegenheid. Voor inlichtingen tel.
05752-3214.

controles waarbij te vroeg of te laat
vertrekken bij zo'n controle ook
strafpunten oplevert. Verder is er
nog een startproef.
Degene met de minste strafpunten
aan het eind van de dag is de winnaar.
Uitslag 2-takt senioren:
1. (ierardjimmink 1304,39; 2. Toine
van Dijk 1313,46; 3. Jan van Oorschot 1329,95; 7. Peter Jimmink
1399,85 (V.A.M.C.); 8. Peter Bergsma 1401,13 (V.A.M.C.); 17. Marcel
Bulten 1462,82 (V.A.M.C.); 20. Rini
Streppel 1473,29 (V.A-M.C.); 25. Jan
KleinBrinkel604,61 (V.A.M.C.).
4-Takt senioren:
1. Eric Verhoef 1359,18; 2. Simon
Schram 1365,68; 3. Frank Lach
1366,85; 4. Alfons Hoevers 1368,(il
(V.A.M.C.); 13. Johan Braakhekke
1560,12 (V.A.M.C.)
De volgende enduro is 4 januari
1992 te Borculo. Start vanaf H.C.R.
Kerkemeijer.

Waterpolo
Gelijkspel voor dames
De dames van Vorden '64 hebben de
competitiewedstrijd tegen Rheden
met 4-4 gelijk gespeeld. In de eerste
periode liep Vorden een 1-2 achterstand op. Karin Rouwenhorst scoorde de Vordense treffer. Ook in de
tweede periode wist Karin en ook
(ii ietje Wellerweerd het net te vinden
en kwam Vorden op een 3-2 voorsprong.
In de laatste periode scoorde Grietje
Wellerweerd nog een keer. Tussen de
bedrijven door had Rheden een
voorsprong genomen maar moest
uiteindelijk met een 4-4 gelijkspel
genoegen nemen.
Winst heren
De heren 2 van Vorden wonnen met
7-6 van Brummen 3. In deze spannende wedstrijd scoorden Hei-win
Wilgenhof (4x), Frans Karmiggelt
(2x) en Rudi Sloot ( l x ) .

Nog even en we knallen weer feestelijk het oudejaar uit en het nieuwe in. Als
de klok twaalf geslagen heeft, ploppen binnen de champagnekurken en barst
buiten het vuurwerkgeweld weer los. Half Nederland stormt dan met het glas
in de hand de straat op om ademloos omhoog te staren naar een inktzwarte
hemel vol gekleurde strepen, vonken en knallen. Iedereen heeft wel wat vuurwerk in huis. Al is het maar één vuurpijl of rotje.
En iedereen weet het; verkeerd omgaan met vuurwerk is erg gevaarlijk. Je
hoeft het maar één keer mee te maken, en het is echt geen ver-van-je-bedshow meer. Stel je voor: je vriendje steekt met een aansteker een te kort lontje
aan en kan met /waar oogletsel naar het ziekenhuis worden gebracht. Dan
begrijp je pas hoe het komt dat er ieder jaar weer honderden mensen met de
meest gruwelijke verwondingen in het ziekenhuis terechtkomen. Op de eerste
plaats staan brandwonden, daarna komen afgerukte vingers, doofheid en oogletsel.
Als we de cijfers bestuderen, valt op dat een kwart van de slachtoffers uit
kinderen bestaat van 0-9 jaar. De meeste slachtoffers (45%) zijn jongens tussen de lOen 18 jaar. Zij gaan vaak heel onverstandig met vuurwerk om. omdat
ze indruk willen maken op hun vrienden. Het is immers 'te gek' of 'onwijs
cool' alsje laat zien datje allerlei gevaarlijke dingen durft.
Met al die mogelijke gruwelijke gevolgen in het achterhoofd, lijkt het afschieten van vuurwerk geen vrolijke, feestelijke gebeurtenis meer. En dat is het juist
wel. Voorzorgsmaatregelen, daar draait het om. En het in de gaten houden
Van voorschriften. Dan kan er naar hartelust worden geknald.
Hieronder volgen een aantal voorschriften zodat de risico's van vuurwerk
redelijk binnen de perken blijven:
- Koop alleen vuurwerk van goede kwaliteit en met een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
- Lees de gebruiksaanwijzing van tevoren.
— Steek vuurwerk alleen aan met iets wat gloeit, zoals een brandende- sigaar,
sigaret of een aansteeklontje.
— Steek geen vuurwerk aan cle een beschadigde of gebroken lont heeft.
— Steek weigeraars nooit opnieuw aan.
— Steek elk vuurwerk apart aan. Vuurwerk bundelen is levensgevaarlijk.
— Steek vuurpijlen nooit in de hand af.
- Tot slot, ruim na het afsteken zoveel mogelijk op straat de rommel op.
Wilt u meer weten over vuurwerk, dan kunt u gratis bellen naarde Advies- en
Klachtenlijn van Stichting Consument en Veiligheid: 06-0220 220. Of
vraag gratis de folder 'Vuurwerk' aan dooreen briefje te sturen in een envelop
zonder postzegel naar: Stichting Consument en Veiligheid, Antwoordnummer 17035, L 000 SL Amsterdam.
de Rijkspolitie Vorden

Sint Nicolaas
De prijzen die gewonnen zijn bij de kleurwedstrijd en kruiswoordpuzzel vermeld in ons Sint Nicolaasnummer dienen vóór l januari afgehaald te worden
bij de Fa. Sueters, Dorpsstraat 15 te Vorden. Wij vermelden nogmaals cle
prijswinnaars:

Uitslag kleurwedstrijd St Nicolaaskrant 1991

Enduro

De Nemo-rit (Needse modderrit)
deed afgelopen zaterdag haar naam
geen eer aan. Er was absoluut geen
modder maar hard bevroren mais,
landen en zandpaden.
De route leverde geen noemenswaardige problemen op voor de ca. 200
rijders. Misschien een goed moment
om een korte uitleg te geven wat een
enduro is.
Enduro (vroeger betrouwbaarheidsritten genoemd) is het best te vergeDECEMBER:
18 ANBO, Soos Dorpscentrum
lijken met een auto-rally. Met een
18 HVGWichmond, Adventsviering verschil dat bij een enduro alléén de
18 Welfare Wehme, Kerst
rijder aan z'n motor mag sleutelen.
Men rijdt een route over verharde en
contactmiddag
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen, onverharde trajecten van ca. 60 km
(3 a 4 keer rond), met een speciaal
Kerstfeest
19 Bejaardensoos donderdagavond
geprepareerde motorfiets die moet
voldoen aan het wegen-verkeersreVierakker-Wichmond, Kerstfeest
glement.
19 Kerstmiddag Bejaardenkring,
Op deze route bevinden zich meestal
Dorpscentrum
2 (motor-)cross proeven welke wor19 HVGWildenborch, Kerstviering
den verreden optijd, waarbij elke se20 Open Tafel, de Wehme
conde een strafpunt is. De route
20 HSV „de Snoekbaars" afhalen
moet worden verreden met een gevergunningen in de Sporthal
middelde van ca. 40 km per uur.
21 HSV „de Snoekbaars" afhalen
Onderweg zijn er meestal 2 of 3 tijdsvergunningen in de Sporthal

3 en 4 jaar
1. RonaldHelmink'
2. MarloesBeck
3. IngeBokkers

Leeuwencamp 7
HetGulik K)
Lankampwcg3

Baak
Vorden
Vorden

5 en 6 jaar
1. Marleyn Dijkman
2. Thijs Lijftogt
3. AnnandaHuurnink
4. Maaike Weesjes

Burg. Galleestraat 56
Almenseweg 19
Coviksweg K)
Kozakken laan 9

Vorden
V'oiclen
Steenderen
Warnsveld

7 en 8 jaar
1. Hannelie Fortuyn
2. Marielle Peters
2. Kim Veldhorst
2. Martijn Dieseraad
3. Anke Nieuwenhuis
3. RobWeverink

ScheggertdijkSS
Ruurloseweg54
Singel 8
Berend v. 11. weg 60
Galgengoorweg 7a
St.Janstraat 27

Almen
Vorden
Hengelo Gld.
Vordc-n
Vorden
Keijenborg

Deldenseweg 2
Sarinkkamp 54
Lammerhof 57
Storm v. 'sGravesandestraat 11

Vorden
Hengelo Gld.
Warnsvrld

10 t/m 12 jaar
1. Johannes Westerink
2. Martine Bulten
3. Jorno v.d. Veen
3. Annetjansen

Vorden

Uitslag Kruiswoordpuzzel Contact
Ie prijs: G. van Amstel
2e prijs: H. Boenink
3e prijs: H. Holmer

Galgengoorweg 15
Boshuisweg3
DeNutteler21

Vorden
Vic'iakkcT
Warnsveld

mode voor
het héle gezin

Tuimte
^^g^M

26 t/m 30 december '91

m

1. Tweede Kerstmiddag aanvang u.oo uur

^t

fachinn
fashion

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

DE SHAKERS
TERUG IN DE TIJD MET PURE ROCK & ROLL!

2. Vrijdag 27 en zaterdag 28:

KINDER-KNAL-MIDDAGEN
3. Vrijdag 27 december:

FLOPHOUSE FESTIVAL
WERVELENDE SHOW VAN ONGEKEND FLOPHOUSE-TALENT.
Info: 05755-1403

4. Zaterdag 28 december:

SNERT-RIT
gezellige avond met DUO

DUIN

KINDER VELOURS
SWEATER
met streep.

Inschrijving 19.30 tot 20.00 uur. INFO: tel. 05755-1961
DEELNAME per auto a 2 personen f 15,-; iedere persoon meer f 5,-.

5. Zondag 29 december:

126/176. Normaal 29.95

11 uur KLAVERJAS-BRUNCH

,
ww

WWf

IMf

Inleggeld f 7,50 incl. hapjes en brood. INFO: 05755-1943

6. Maandag 30 december:

PIEKAVOND met HANSKA DUO
(voorverkoop) ZIE ELDERS IN DIT NUMMER!

LAMSWOL
DAMESTRUI
Met stip bedrukt.

ZATERDAG 4 JANUARI
NIEUWJAARSCONCERT
met UNDERCOVER e.v.a.

Tuunteprijs 39.95
KERSTPRIJS

LAMSWOL
DAMESVEST
Met unikleuren.
Tuunteprijs 49.95
KERSTPRIJS

FLANEL-RÜIT

OVERHEMDEN
Houthakkersrutten
Tuunteprijs 17.50
KERSTPRIJS

Voor reparaties
van
alle
merken

De koöpavonctert zijn

ens plaatselijk gebruik.

vrijdag 3 januari 1992
is ons kantoor

GESLOTEN

Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energiebron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorziening in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

INSTALLATIEBEDRIJF

Raadhuisstraat 22,7251 AB Vorden, Telefoon (05752) 1455, (05753) 3274
Markt 23-1,7101 DA Winterswijk, Telefoon (05430) 19067

G.J.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND05754 17551 laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383
• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 1344

Voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:
dhr. Sprukkelhorst, tel. (05752) 2138 of dhr. Wanders, tel. (05753) 3274

N BEELDEN GELUID
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

GRANDIOZE
Burg.GalleestroatU

24

^^É.^\^ 26
^SC"'

27

7251 EB Vorden

Tel. 05752-1391

Voor de komende feestdagen ver/orgen wij graag Uw koude schotels o.a.

KERST-SHOW
23

\^~^

28Dec.

van 09.00- 18.00 uur
£•{'*

2e KERSTDAG geopend van 10.00 - 16.00 uur

Vleessalade, zalmsalade,
hors d'oeuvre, borrelhapjes en
amuses
Ook adviseren wij gaarne bij het samenstellen van Uw kerstdiner, van voorgerecht tot
nagerecht.
Voor alle duidelijkheid willen wij U er op attenderen dat op tijd bestellen
teleurstellingen voorkomt, daarom hebben wij voor de kerst en oud en nieuw een
uiterste besteldatum.
Voor de kerst is dat zaterdag 21 december, voor oud en nieuw zaterdag 28 december.
Nieuw in het W i j n h u i s /ijn de exclusieve wijnen van het huis Cordier, en de portwijnen
van Quinta Da Romaneira.

Wij wensen U sfeervolle feestdagen en een gezond 1992!

Tijdens deze Show-dagen

10% KORTING oP
Meubelen, Tapijten,
Gordijnen, Vitrages.
Graag tot ziens.
De koffie staat klaar.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484
bij de kerk

LOON- EN GRONDWERKEN
ONSTEINSEWEG 2 7251 ML VORDEN

MEDO-RUURLO

wenst allen
Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

NISSAN

Herwers Horoscoop

Sterrenshow van donderdag 19 t/m dinsdag 31 december

RAM U ^aat een tijd vot etnottes tegemoet, beste Rafn. Maaf
laat u gerust door uw gevoel leiden. Wanneer u bij Herwers
terecht komt, zal u dat zeker geen windeieren opleveren. De sterren zijn u de komende periode goed gezind, dus maak er gebruik

De sterren
taan gunstig
bij Jos Herwei"

occasions
nu speciaal
geprijsd!.

STIER Uw achterdochtige houding ts niet terecht Stier. Een
gratis zonnedak is bij Herwers erht gratis, daar hoeft u niet :aan
te twijfelen Zeker voor een Stier, die materiele voordeeltjes 10
op• waarde weet te schatten, i$ de Kerstshow van Herwers een
buitenkansje, *
TWEELINGEN De week begint voor u een beetje saai, maar
het jaar 1991 eindigt fantastisch. Tijderts een sfeervolle show bij
Herwers. sUtart u verrassingen te wachten die deze dolikere periode in w: 11 keer goed maken. Die ^elqjoiihfjid mag u dus zeker
niet aan u voorbij laten gaan,
KREEFT Niet langer blijven kniezen, Kreeft. Wanneer u passief blijft verandert er niets aan uw situatie. Dat uw huidige auto:
niet zo best meer loopt, ligt niet: aan de sterren, maar aan uiélf!
Reden temeer om tot aktie over te gaan Tijdens de Kerstshow
bii Herwers bijvoorbeeld
LEEUW De sterren zijn u dt komende periode gunstig gezind
Alles wat u aanraakt lijkt in goud te veranderen. Zo'n ka;
zich niet vaak voor, dus profiteer ervan Een goede bekende
beloot u een gratis autoradio Het is iw niet de tuiste tijd om te
twijfelen. Advies aan alle Leeuwen: dl rekt toehappen!
MAAGD Uw gebrek aan zelfdiscipline kan zorgen voor financiële missers Een zakelijke en nuchtere opstelling kan :u echter
helpen. Ga eens, kijken bij Herwers. Daar itggen de financiële;
eitjes voor het oprapen. Wat dacht a van een uitgestelde
betaling? Dat is echt. iets voor u, forste Maagfi.

Tijdens de traditionele Kerstshow, die dit jaar van 19 t/m 31 december wordt

WEEGSCHAAL Kop op Weegschaal Aan het eind van de
tunnel fonkelen ck sterren. Luister naar die goede vneno
[nee wil nemeri naar de Sterrenshow van 'Herwers. U ;
uit en u ontmoet er mensen die u kunt vertrouwen En da! kunt u
in deze tijd van het jaar best gebruiken.

gehouden, staat onze showroom in het teken van de sterren. Stier, maagd, ram,
tweeling of welk sterrenbeeld u ook heeft, uw horoscoop staat in deze periode wel

Uitgestelde
betaling en/of..

Erwtensoep,
Clühwein en.

Een trekhaak
kado en/of..

Voor ieder
bezoeker een
Ieuke attentie!

bijzonder gunstig. Nieuwe Nissans voor 'oude' prijzen, jonge occasions astronomisch laag geprijsd

SCHORPIOEN Let goed op Sc!
van een Nissan-dealer gaat u veel voordeel opleveren Meteen
een goede geiegeheid om eens wat terug te doen .
sen die u onlangs zo goed geholpen hebben Neem du^
uw terflilieen een ;goecte vriendiin) mee. Zij zullen u er nog lang
dankbaar voor zijn;

en bovendien kunt u extra sterren verdienen voor nog meer voordeel. Uiteraard staat er weer een
kop dampende erwtensoep op u te wachten en verhoogt de Glühwein de kerstsfeer. Voor de

BOOGSCHUTTER Let een beetje op uw
Schutter, want uw planeten: staan i wankel. :l ft bed blijven is echter
niet zo'n goede oplossing, Wattn aan kleden: en; erop u;
bent u er; zo weer bovenop. Een g!aasie G l üb we j tv: tijde n de
:
:ow bij Herwers zal u goed doet^ maar overdrijf het niet] f

kinderen hebben wij een fonkelende verrassing.
U bent van harte welkom.

HENGELO G. / ZUTPHEN

Donderdag 19 t/m
dinsdag 31 december

STEENBOKiU:heeft zich de laatste tijd de zotgen van :andeten teveel aangetrokken Pas op, want ook aan uw krachten;komt
eens een einde, De komende itijd
wat vaker aa;n;uze!f
denken Gun uzelf bijvoorbeeld eenseen ontspannen uitstapje
naar de Kerstshow van jos :Herwers Tip proef eens van de
krachtversterkende erwtensoep.

Jos Herwers

Hummeloseweg 10
Tel. 05753-2244

De Stoven 25
Tel. 05750-22522

OPENINGSTIJDEN:
Dagelijks van 1 0 0 0 - 21.00 uur
Zaterdag's van 10.00- 17.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten

WATERMAN U:boft mét zon uttgtóbrn
nkrin^
Maar if en'toe zijn al die sociale verplichtingen wel waf vermoeiend- Nodig ai uw kennissen eens uit '• voor '•: een: gezame n l ijk
bezoek aan :de Kerstshow bij Herwers: Ü kunt dan-in eea gezellige steef eens lefekèr faijpraS
VISSEN taipuzie :is een slechte raadgever, laat u daar niet
teveel door leitJenVWanneeriu de atitö: van uw buurman mooier
vindt dan de uwe. moet u zelf eens bij ^Herwers gaan kijken Het:
zal u bovendien veel financieel vöoitteeil opffv

Tonny Jurriëns

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen,

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

RENTE

05735-1161

v,a,

UW

Nu nóg meer gezelligheid
en sfeer in onze zalen!
Reserveer tijdig!

BRUILOFT

Vele mogelijkheden met o.a.
KEGELEN, BOWLEN, SCHIETEN,
RESTAURANT en
OUD HOLLANDSE SPELEN

WORDT

BIJ ONS
EEN FEEST

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

Grote sortering
KERSTVERSIERINGEN
zeer uitgebreid in allerlei kleuren
en ZEER SCHERP GEPRIJSD!

Prettige fees tdagen
en een gezond 1992

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

Fa. Jansen
"DE SMID"

Ook voor zeer grote partijen

15 verschillende soorten
Café-Restaurant

Bel vandaag nog voor informatie

't Wapen
van 't Medler

05430 -18585
FFiïTI] Wenzel Spellbrink

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

assurantiën en bemiddeling o.g.
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585

Bleekstraat l
Hengelo (Gld.) - tel. 1360

WESTEEN

COUNTRY

28 december '91
in

"DE GOMPERT"

LET OP- LET OP- LET OP- in Kerstnummer foutief adres!

met o.a.

rodeo, de Kop van Jut, enz.
De "Saloon"? WARM & KOUD BUFFET
Bloemsierkunst
met muzikale medewerking van de

Blue Grass Band

"NEW LOWLAND"
O ÜJ

Burg. Galleestraat 5-7 - VORDEN
'S* 05752-1436
Fax 05752-1075
Voor al uw

KERSTBLOEMWERK
LEUKE

SNUISTERIJEN

KERSTBOMEN
blauw en groen
(met of zonder kluit)

Aanvang 20.00 uur
KAARTEN a f42,50 p.p. all-in
zijn verkrijgbaar bij:
Drogisterij MARIANNE, Ruurloseweg 5, Hengelo
Bakkerij SCHABBINK, Spalstraat 21, Hengelo
Lindy ter Braak, Kerkekamp 25, Hengelo

De verbouwing van de winkel en werkplaats is
klaar. Om U het resultaat te tonen, houden wij op
26 december

2e KERSTDAG

OPEN HUIS
van 11.00 tot 17.00 uur
Onder het genot van een drankje en een hapje
tonen wij U onze grote collectie fietsen-snorfietsen en natuurlijk ook fietsonderdelen en accessoires.
P.S. Tevens nog enkele speciale kerstaanbiedingen.

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

Ferdinand Wesselink, Kampweg 12, Zelhem

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

Manege DE GOMPERT,

Wij wensen een ieder prettige feestdagen
en een voorspoedig 1992.

Gompertsdijk 11, Hengelo

op 21- 23- 24 december
gralis hrz

UITNODIGING - UITNODIGING

P.S. Gaarne in gepaste kleding

UITNODIGING - UITNODIGING

Bruvoc bleef het Vordense team de
baas in een lange viersetter.
Dash begon in de eerste set zeer sterk
en nam meteen een voorsprong van
enkele punten, die niet meer uit handen werd gegeven. Even wercl het
nog spannend, toen Bruvoc van 11-5
Uitslagen
nog terugkwam op l 1-9, maar dankLettele l — Dash 4 3-0; Harfsen 2 Dash 5 M-0; Kpse l - Dash .S 3-0; /ij een nuttige time-out aan Dash-/,ijde werd de set toch nog gewonnen
Dcvolco l — Dash l 0-3; Wik l Dash l 0-3; Boemerang 2 — Dash l met 15-9.
In de tweede set leek het rood-zwarte
1-2; Dash l - Bruvoc l 1-3; Dash 2llaifsen 2 3-0; Dash 4 — Heeten 2 team gewoon door te drukken, want
3-0; Dash 3 — Harfsen l 0-3; Dash 6 al snel stond er een 11-4 voorsprong
- Boemerang 42-1; Dash l — WIK op het scorebord. Vanaf dat moment
kwam de klad erin en Bruvoc sloop
0-3; Dash l—ViosO-3.
puntje voor puntje terug en wist na
heel veel spanning de tweede set te
Programma
WSV E — Dash B; Salvo 2 — Dash 4; winnen met 14-16.
De/e klap kwam bij de Vordenaren
Voorwaarts l — Dash 1; Dash A —
WSV B; Dash B — SVS B; VC Kuipers hard aan want het spel in de derde en
/ 3 — Dash/Sorbo; DSC l — Dash 3; de vierde set lag beneden peil. Dash
Vios 2 — Dasli 1; Dc-voko 5 — Dash knokte wel maar kon niet het flitsen2; DVO 5 — Dash f>; DVO l — Dash de spel van het begin van de wedl ; Dash 2 — Devolco 4; Dash 4 - DVO strijd weervinden en verloor de/e sets
2; Dash 5 — DSC 2; Dash 7 — Hee- met respectievelijk 8-15 en 6-15.
ten 5; Dash l — SVS; Dash l — DSC Zaterdag gaat Dash naar Eefde om
1; Dash l —WIK 1; Dash 4 — DVO daar de nummer twee Vios te bestrijden. Dit /al voor Dash een zeer zware
2.
dobber worden -wa'nt Dash is er de
laatste jaren niet in geslaagd dit team
een nederlaag toe te brengen.

SPORT-raewatt

Dash

Dash/Sorbo dames
blijven winnen

De dames van Dash/Sorbo blijven in
the winning mood. Zaterdag werd in
de thuiswedstrijd tegen ATC uit
I lengelo een 3-1 /.ege behaald.
In de eerste set was er voor ATC geen
'houwen-an'. De thuisclub walste
met 15-1 over haar tegenstander
heen. Onbegrijpelijk dat de tweede
set (Dash speelde toen /eer nonchalant) in een 13-15 nederlaag eindigde.
In de derde set leek het de/elfde kant
op te gaan. De- Vorden se dames keken op gegeven moment tegen een
2-8 achterstand aan. De mouwen
werden vetvolgens toch nog opgestroopt y.odat de set nog in een 15-12
/.ege voor Dash eindigde.
De/e tegenslag kwam A T( ; in de vierde set niet meer te boven. Dash/Sorbo won vrij gemakkelijk met 15-5.
Eindstand 3-1.

Dash- -Bruvoc
De heren van Dash hebben het wederom in een thuiswedstrijd niet
kunnen redden. Het Brummense

Dammen
Orca Schagen — DCV Vorden 10-10
Met veel pijn en moeite bereikte
IX ;V een gelijkspel tegen degradatiekandidaat Schagen. Ondanks het
puntverlies bereikte DCV wel de gedeelde derde plaats in de eerste klasse.
Al vroeg moest de Vordense ploeg tegenvallers inkasseren: zowel Jan Masselink als Harry Vos lieten zich kombinatief verrassen door hun tegenstanders. Daartussendoor een winst
van topskorer Henk Grotenhuis ten
Hajkel: na een mislukte opening
maakte hij handig gebruik van de
taktische kansen die er nog in de stelling aanwe/ig waren.

partij door een fraaie rondslag met
de dam.
Ken nieuwe tegenvaller aan het bord
van Henk Ruesink: /.ijn mooie stand
was al aan het verwateren en door onnauwkeurig spel in een afwikkeling
kwam hij in verloren positie terecht.
Gerrit Wassink bereikte een remise
en Chris Grevers boekte een goede
positionele winst vanuit een flankaanval. Johan Haijtink tenslotte zag
/ijn goede stand plotsklaps omslaan
nadat hij een finesse over/ag, maar
wist uiteindelijk nog een nipte remise binnen te halen.
T. Tesselaar -- H. Ruesink 2-0; S.
Keetman — G. Wassink 1-1; I. de
Jong— H. Grotenhuis t. H. 0-2; M.
Veenstra—J. Haijtink 1-1; J. Buis —
M. Voskamp 0-2; H. Groot -- H.
Graaskamp 1-1; W. Tesselaar — J .
Masselink 2-0; J. Groeneweg - C. Grevers 0-2; C. Jong— H. Vos 2-0; A. de
Jong—S. Buist 1-1.
D EZ Laren 2 — DCV 3 5-11.
Vrijdagavond 27 december vindt
weer het jaarlijkse sneldamtoernooi
om de Piet Dekker Wisselbeker
plaats. Henk Grotenhuis ten Harkel
heeft momenteel de wisselbeker in
bezit en hij is ook de grote favoriet:
ook in de wedstrijden om het sneldamkampioenschap van Vorden is
hij vrijwel onverslaanbaar.
's Middags is er een oliebollentoernooi voor de jeugd.

Volleybalvereniging
Socii
Volleybalvereniging Socii uit Vierakker-Wichmond werd in 1985 opge-

richt en telt op dit moment ongeveer
75 leden.
Naast een viertal competitie-teams
heeft de vereniging ook een viertal
recreanten-teams. De competitieteams bestaan uit een herenteam en
drie damesteams. De recreantenteams bestaan uit een herenteam,
een mixteam en twee damesteams.
De competitie wordt gespeeld in het
distrikt IJsselstreek (omgeving Deventer/Zutphen).
Dames l speelt in de 3e klasse en Dames 2 en 3 spelen in de 4e klasse. De
heren spelen in de 3e klasse. De recreanten spelen ook een competitie
tegen vo l ley halveren i gin gen uit de
direkte omgeving.
Er worden ook nog andere activiteiten georganiseerd zoals toernooien
en stratenvolleybal dat in. april 1992
voorde 6e keer wordt gehouden.
Op woensdagavond worden de wekelijkse trainingen voor competitiespelers en recreantenspelers gehouden
in sporthal 'De Lankhorst' te Wichmond.
Nieuwe leden zijn van harte welkom
en heel erg nodig, dus meld u aan.
Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met H. Klein Haneveld,
tel. 05750-22792.
Programma
Dames: Socii l —Terwolde 3; Socii 2
— Wilhelmina 5; Socii 3 — Vios 5.
Heren: Socii l —Wilhelmina 3.

Socii
Programma
Socii Cl — Fax C2; Wilhelmina SSS
BI—Socii BI.
Socii — Activia; Socii 4 — Brummen
7;Anadolu90 l—Socii5.

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

Na een moment van onoplettendheid bij de tegenstander sloeg Grotenhuis ten Harkel toe met een doorbraakkombinatie. Harry graaskamp
en Saskia Buist speelden remise,
waarbij de laatste na een offer van de
tegenstander niet aclekwaat reageerde en het voordeel prijs moest geven.
Mike Voskamp draaide /ijn tegenstander in tijdnood dol en besliste de

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
ït Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Kerstsprookje
HET is al een hele tijd geleden, maar
nog altijd hoor ik het verhaal vertellen
van die oude man, die zo verschrikkelijk veel van geld hield.
Heel vroeger leefde er een man, die
zoveel geld had, dat hij het niet meer
kon tellen. Overal in zijn kleine huisje
lag geld en goud en zelfs in de akker
rond dat huisje had hij het In de grond
verstopt. Er lag in die akker zoveel
geld en goud dat er niet eens meer
iets behoorlijks wilde groeien. De
grond was verstikt van het edele metaal.
De mensen die in de omgeving van
dat huisje woonden, spraken er vaak
over. Zo'n oude man met zoveel kostbaarheden, die bovendien nog zo
gierig was, dat hij nooit nieuwe kleren
wilde dragen, was hun een doorn in 't
oog. Daarom hadden sommige mensen al eens een plannetje bedacht om
die rijke man van z'n geld af te helpen.
Dat plannetje was goed mislukt, want
toen ze met z'n allen bij het huisje van
de vrek aankwamen, had hij een paar
hongerige, woeste honden op hen
afgestuurd. Nee, die man veranderen
door een gewoon plannetje van mensen, dat zou niet gaan. Er moest een
wonder gebeuren! En dat wonder
gebeurde.
Op de avond voor Kerstmis lag de
oude man in z'n schamele bed. Hij
was er maar vroeg ingekropen, want
dan hoefde de kachel ook niet te branden. Hij lag erg ongemakkelijk, want
onder het dunne matras lag geld. Toch
liet hij het liggen, want waar moest hij
het anders verstoppen? Er was nergens plaats meer.
Opeens hoorde hij een vreemd geluid.
Het was net, of er overal tegelijk op het
huisje werd geklopt. Dat kloppen werd
steeds heviger.
Het werd zelfs zo erg en hard, dat
alles in het huisje stond te trillen. De
oude man werd bang, erg bang, want
het was niets natuurlijks. Het was iets,
waarvan hij begreep, dat er niets tegen

bestand was. Hij stond op uit z'n bed,
maar viel meteen op de grond. Alles
bewoog. Alles dreunde en trilde.
"O, ik arme", jammerde de man. "Wat
gebeurt er met me?"
"Er zal je niets gebeuren, als je doet
wat ik je zeg", zei een donkere, fluweelachtige stem.
"Wie ben je en waarom kom je me
plagen?" jammerde de oude man.
"Ik ben de geest van het Kerstfeest",
sprak de stem. "Ik kom je vertellen dat
je in deze Kerstnacht op je geldakker
vallen zal en dat je niet meer kunt
opstaan. Je zult daar tussen je goud
bevriezen en dan zelf een grote goudklomp worden. Dat is toch iets dat je
zelf ook wel fijn zult vinden, is het
niet?"
"Nee, nee, goede geest. Ik wil geen
goud worden. Ik wil leven! Goud is
dood en dat wil ik niet".
"Luister dan goed, oude man. Je zult
alleen kunnen blijven leven, als je al je
goud deelt met andere mensen, die
het zo nodig hebben. En dat moet
gebeuren vóór het morgen is. Denk er
aan, het is kiezen tussen je goud of je
leven".
Het gebons en getril was al een poosje
opgehouden en de stem was ook niet
meer te horen, toen de oude man
opstond van de vloer.
Op de morgen van de Eerste Kerstdag
vonden heel veel mensen in het land
wat geld of goud bij hun kerstboom of
op de drempel van hun voordeur. Ze
waren er erg blij mee, maar ze wisten
niet van wie die gaven kwamen. Het
werd voor veel mensen een heerlijk
feest. Ook voor de oude man! Hij was
van z'n rijkdom af. Hij kon nu vrij leven)
De Kerstgeest had z'n werk goed gedaan, want op de akker van de oude
man groeide na een half jaar weer het
graan. En de oogst later in het jaar
was zo groot, dat de oude man geen
armoe hoefde te lijden.
Hij leefde daarna nog lang en gelukkig!
Dankzij de Kerstgeest.

\l\lie bezorgt Contact?

"Kon ik mijn kind maar zien..."

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.
De redactie
l'«m. v.d. StaaiL het Hoge 60, tel. 22%
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

/. Scliaalsnia, Hel \\ïeindink 2, /<•/. 7752
De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Celreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

van eenleprapetif nt;

Giro 50500

Addinkhof
HetHeyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofeweg
Strodijk 2

l-cini. lurricns. Hoetinkhof 159, lel. 2/75

o

B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

i. Bareentan, //or.s7rr/,Y/////;25, ld. /25<V
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

NEDERLANDSE STICHTING VOOR LEPRABESTRIJDING
Wibautstraat 135,1097 DN Amsterdam, tel. 020-6938973

Lepra is ónze zorg
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

l-'ain. (.olstciii. De lioui*cnl 7, ld. 2(tüN

o

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
DeSteege
HetGuUk
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

krant

TACT
Uitgave: Drukkerij
Weevers b.v. Vorden

Telefoon
05752-1010
Telefax 05752-1086

Engeltjes
DE oude Lex Mantingh zat in zijn
vertrouwde stoel voor het raam. Hij
was in een diep gepeins verzonken.
Daarbij leek het alsof hij naar buiten
staarde maar zijn venster was vrijwel
geheel beslagen door de vochtige
warmte in het vertrek. Mantingh
stookte zijn cv-ketel graag nog flink
wat op bij een winterse dag als deze.
Al gutste het kwik uit zijn thermometer, Mantingh zou er niet om malen.
Naast hem op het tafeltje onder een
kaal plastic kerstboompje lag de
opengeslagen gids. De televisie tegenover hem schalde nog fortissimo
door de sober gemeubileerde kamer.
Dat de buren er niet over klaagden
mocht een wonder heten. Misschien
waren ze net zo doof als hij.
Al voor twaalven had hij zijn tv aangezet. Met geen ander oogmerk dan
de leegte, die zich van alle kanten aan
hem opdrong te verdringen. Wat het
beeldscherm te bieden had deed er
eigenlijk niet toe. Het was weliswaar
/ijn gewoonte om grote dagdelen zittend voor de tv door te brengen maar
juist vandaag, Eerste Kerstdag, voelde hij een grote behoefte aan afleiding.
Geboeid had hij zitten kijken naar
het slot van een plechtige kerstviering, live vanuit de grote kerk.
Hij
was het al vergeten. Nee, godsdienstig grootgebracht was hij bepaald
niet. Goecl beschouwd was het een
verworvenheid van zijn gevorderde
leeftijd, de rituele waarde van zo'n
viering in te zien. En ja, de algemene
christelijke normen kon hij volledig
onderschrijven.
Nadien had hij nog het een en ander
gezien maar stukje bij beetje was zijn
aandacht verslapt en nu een populaire omroep een even populaire kerstwens de ether inslingerde was Mantingh een beetje in zijn gedachten
verdwaald.
'Wat een dag', murmelde hij, 'de
plechtigste dag van het jaar en sinds
Eefje er niet meer is, viert meneer
Lex het Kerstfeest met zichzelf.
Natuurlijk, zijn twee kinderen hadden hem aangeboden de feestdis bij
hen te gebruiken. Hij had het vriendelijk maar beslist van de hand gewezen. Echt, hij vermaakte zich best en
tegen de avond zou de oude Beumer
langskomen om een kaartje te leggen. Nee, hartelijk dank voor de uitnodiging maar hij kookte zijn eigen
potje wel.

gen!
Tring,
tringetringetring,
tréng... Moord? Brand? Met schrik
ontwaakte hij uit zijn sluimering.
Welke halve gare stond daar op dit
kerstmiddaguur zo voor zijn domicilie te keer te gaan? Hij zocht contouren achter het raam. Een dik waas
versperde hem het uitzicht. Behoedzaam wreef hij op de ruit een plekje
schoon. Je wist maar nooit, voor sommig geboefte was het maar beter,
voor te geven niet thuis te zijn. Nee
maar... Had hij het goed gezien? Nog
enigszins slaapdronken krikte Man-

Wat voelde hij zich betrapt. Maar het
mocht de vreugde om haar bezoek
niet minderen.
'Een deugniet ben je', brulde hij vanuit de keuken.
'Als die televisie van je niet zo oorverdovend hard stond, zou je niet zo tegen me hoeven schreeuwen'.
'Wat zegje?' bulderde het opnieuw
uit de richtingvan de keuken.
'Je bent toch niet doof.
'Wat?'
'Ik zei dat ik hier ste van de hitte',
loog ze. 'Het is net een sauna hier.

'En vertel me nu eens wat jou hier op
Eerste Kerstdag bij een gekke, oude
opa als ik brengt', vroeg hij en stak
een groot stuk van het gebak gretig
in zijn mond.
Selma nipte van de thee. 'Nou', zei
ze, 'ik dacht, laat ik eens gaan kijken
of Opa ook zo verplicht gezellig wil
doen met Kerstmis als wij thuis'.
'Maarjullie komen morgen toch met
z'n allen?'
'Jawel, maar ik verveelde me zo', gaf
ze toe. 'Kerstmis is niets aan. Je moet

Mantingh stelde voor er eens goed
voor te gaan zitten. Hij verheugde
zich al op de lofuitingen die de familie hem morgen zou geven, onthulde
hij Selma. 'Grandioos Pa, wat een originele kerstversiering!' Hij hoorde
het Helga al zeggen.
De oude Mantingh en Selma besteedden de middag op voor hun beiden aangename wijze. Selma knipte
dat het een aard had en ondertussen
bracht hij onder luid stemverheffen
en pathetisch gesticuleren sappige
oude verhalen ten gehore. Wat hij
niet allemaal meegemaakt had. Het
bracht Selma tot onbedaarlijke lachbuien. Op haar beurt vertelde ze
hem, gestadig krantepapieren engelenslingers knippend, de laatste
moppen die ze op school gehoord
had. Mantingh vond ze zonder uitzondering 'magnifiek'.
Pas toen Beumer aanbelde, het was al
stikdonker, zagen ze hoe laat het al
was.
'Tot morgen Oop', schreeuwde Selma haar grootvader nog enthousiast
toe toen ze het tuinhekje achter zich
had dichtgedaan.
'Tot morgen', groette hij terug, 'en
zeg tegen je moeder maar dat het
fantastisch was vanmiddag'.
Beumer bevond zich in de huiskamer
en stond gebiologeerd voor de versierde kerstboom. Mantingh kwam
bij hem staan. 'Die heeft mijn kleindochter vanmiddag gemaakt. Veertien jaar... Heb ik haar vroeger ge'Zo, zo'. Beumer prees de versiering
met reserve. Toegeven, de figuurtjes
zijn heel knap vormgegeven, maar de
presentatie ervan is toch wat onkerstmisachtig'.
'Hoezo?' vroeg hij een beetje nijdig.
Beumers kritische zin verraste hem
onaangenaam. Maar nu hij nog eens
goed keek zag hij plotseling waar
Beumer op doelde. In de top van de
boom prijkte een papieren hoedje.
Hij had niet gezien dat Selma dat gevouwen had. En door de wijze waar-
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op ze de slingers in de boom had
neergehangen werd het hem duidelijk dat ze hem eens te meer beetgenomen had. De slingers vormden tezamen de contouren van een gezicht.
Twee repen hingen midden in de
boom, symmetrisch ten opzichte van
elkaar, van links af naar boven wijzend. Daartussen een reep die, wat
moedeloos, naar beneden hing.
Loodrecht dwars daarop opnieuw
een streep, waaromheen als een slappe snor, twee slingers naar beneden
wezen. Helemaal onderaan hing als
een sliertig baardje opnieuw een engelenguirlande in de kin van de
boom.
Aan weerszijden van de totale figuratie hingen nog twee lange tot pijpekrullen omgevormde slingers. Het
complete beeld leverde onomstotelijk de omtrekken van het gezicht van
een oude Chinees op. Waarom had
hij dat niet eerder gezien? 'Die deugniet', veroordeelde hij zijn kleindochter in gedachten. Hij zou de decoratie maar gauw verhangen vanavond. Ze /ouden het volstrekt afkeuren allemaal, morgen.
NEE, dat zou hij niet doen! Hij zou
alles laten hangen zoals het nu hing.
Het was prachtig, ze hadden er een
machtige middag door gehad. En na
de kerst zou hij de slingers bewaren
als herinnering om er volgend jaar
/ijn kerstboom opnieuw mee te versieren!
Mantingh herinnerde zich het oordeel van Beu mei. Voorwaar! Hij
hoefde zich niet te schamen. Hij
richtte zich tot zijn bezoeker die al
aan de speeltafel had plaatsgenomen. 'Beumer,je kunt ervan zeggen
wat je wil, maar ik heb haar dat zo
geleerd en ik vind het mooi en als jij
dat niet vindt kijk je er maar niet
naar'.
'Mantingh', besloot Beumer de
kun s t-kritische conversatie lachend,
'je bent een gekke, oude opa en dat
benje'.

' Vh

Groot Vordens
kinderkerstfeest l e Kerstdag
tingh zich op uit zijn zetel, schuifelde
met wankele tred via de kamer naar
het kleine halletje, haalde de schuif
van de deuren opende.
'Hoi Oop! Mag ik binnenkomen?'
'Selma, lieve kind, wat een verrassing.

Waarom zo koppig? Hij wist het zelf
maar half, maakte zich wijs dat de af- Tuurlijk, kom erin!', schreeuwde hij.
wezigheid van Eefje hem juist bij het Selma gooide haar haren in haar
kerstdiner bij zijn kinderen parten nek, kuste haar grootvader op de
zou spelen. Voelde hij haar verlies wang en stapte door naar de keuken
hier in hun huis minder? Ja, wel min- waar zij een wit kartonnen doosje op
der want op deze stek was hij er aan het aanrecht zette. Ze deed haar jack
gewend geraakt, had hij er zich mee uit.
'Wat sta je daar nou te treuzelen, opa.
verzoend.
Bij Joop of Helga met hun echtgeno- Schiet op, doe die deur dicht, anders
ten en kinderen zou het gemis hem vat je nog kou. Het vriest ijstijden.'
zo helder zijn als de bouillon die hem Mantingh, onmiddellijk op zijn qui
voorgezet werd. En Mantingh was er vive, dreunde de deur met een sierlijde man niet naar om zijn emoties in ke zwaai in het slot.
het bijzijn van anderen te laten blij- 'Wat heb je daar in de keuken neergezet?' vroeg hij nieuwsgierig.
ken.
Maar als hij echt eerlijk bij zichzelf te 'Kinderen die vragen worden overgerade ging dan lag er toch ook wel een slagen', antwoordde ze hem, terwijl
gezonde dosis zelfmedelijden in de ze hem voorging naar de kamer.
rol die hij zich oplegde. Eigenlijk 'Ik heb toch niets gevraagd', provond hij het wel leuk om zichzelf een beerde Mantingh, haar achterna lobeetje zielig te vinden. En zielig voel- pend.
de Mantingh zich. Helaas ging de rol 'Dat heb je wel. Maar ik zal het je
van gekwelde hem niet al te best af maar zeggen. Ik heb slagroomgebakvandaag. Dat had hij zoeven met ont- jes meegebracht. Van die hoorns die
stemming geconstateerd. Oké, mor- jij zo lekker vindt.' Selma nestelde
gen kwamen Joop en Carla, Helga en zich in de stoel naast die van ManGuus en ook de kleinkinderen zou- tingh. Ze kende zijn stek.
den er allemaal zijn. Zo maalde het 'Oh, wat aardigvanje', zei Mantingh.
voort in zijn verrimpelde kop en van 'Weetje wat? Ik ga meteen water oplieverlede belandde hij in een lichte zetten voor thee. Ik heb er zo'n zin
slaap.
in.'
'Zeker honger, hè', riep Selma hem
HIJ wist niet hoelang hij had zitten met ondeugende fonkelende oogjes
dutten toen er aangebeld werd. Aan- na, terwijl hij zich naar de keuken begebeld? Groot alarm werd er gesla- gaf.

Manwatstookjij toch'.
Mantingh was bezig met het gebak,
onderbrak zijn bezigheid en stak zijn
hoofd om de hoek. 'Nee', zei hij,
'mijn gehoor gaat de laatste tijd wat
achteruit en daarom zet ik de televisie een ietsje harder'.
'Een ietsje', herhaalde ze smalend,
'en trouwens, hoorde ik je daar zeggen datje gehoor achteruit gaat. Je
doet maar net alsof.
'Wat zeg je?' verhief Mantingh opnieuw zijn stem, onderwijl drukke bezigheden voorwendend.
'Ik zei dat je een gekke, oude opa
bent', schaterde ze.
Dat was niet aan dovemansoren gericht. Weer verscheen Mantingh in
de deuropening. 'Zeg wil je wel, je
hebt ook geen respect meer voor de
oude mens', mopperde hij gemaakt.
'Wat zegje?'
Mantingh grinnikte om de streken
van zijn kleinkind. Eigenlijk had ze
nog gelijk ook. Gesprekken volgen
was misschien moeilijk genoeg, maar
een gesprek voeren, daarvoor waren
zijn oren nog goed genoeg.
MET fiere blik, alsof hij een groot en
zwaar karwei geklaard had, verscheen
Mantingh even later in de kamer.
Voor zich uit schommelde een dienblad met twee kopjes, een pot verse
thee en de schaaltjes met slagroomgebak.
'Kijk eens, dat ziet er lekker uit', stelde hij vast. Mantingh ging zitten. Selma zette hem een kop thee en een
gebakje voor.

de hele dag in een stoel zitten. Ik
word daar niet goed van, weetje en
dan ga ik iedereen op de zenuwen
werken. Dat zei mama tenminste. Als
ik me zo nodig aan wou stellen dan
moet ik maar naar jou toe gaan. Want
jij was precies zo'n aansteller en je
zou je wel behoorlijk vervelen ook'.
'Zo', zei Mantingh, 'zei Helga dat'.
Hij zweeg en vervolgde: 'Je moeder is
een lieve meid maar soms is het een
canaille'.
Selma beaamde dat glimlachend
zonder er verder nog op in te gaan.
Ze wisselde van onderwerp. 'Wat heb
je hier toch een zielig kerstboompje
staan. Plastic, nog geen halve meter
hoog en geen versiering of niks'.
'Hoe ouder je wordt des te meer kritiek krijg je te verduren', murmelde
hij onder het naar binnen werken
van zijn laatste stukje slagroomhoorn.
'Wat wil je bij zo'n opvallende armetierigheid', gaf ze hem te verstaan.
'Hebje ergens papier liggen?'
'Wat wil je daarmee?' vroeg hij.
'Dan knip ik rijen engeltjes voor versiering in je boom. Zoals jij me dat
vroeger geleerd hebt'.
'Alleen nog maar oude kranten', vervolgde hij aarzelend. Dat was ook
goed, bij gebrek aan beter.
Even later kwam hij terug met een
stapel oude kranten. Hij gaf nog eens
toe dat het een uitstekend idee van
haar was de boom te versieren met
die zelfgeknipte engeltjes. Zijn creatieve lessen waren toch nog ergens
goed voor geweest.

Het grote Vordense kinderkerstfeest wordt dit jaar gehouden op
de avond van Eerste Kerstdag, woensdag 25 december a.s., in de
N.H. Dorpskerk.

Het is de derde keer dat het kinderkerstfeest op deze manier wordt
georganiseerd. De afgelopen twee jaren zat de Dorpskerk daarbij vol met
kinderen, hun ouders, opa's, oma's,
familie, vrienden en gasten. En ook
deze keer zal het ongetwijfeld opnieuw een geslaagde kerstviering
worden.
Het kinderkerstfeest wordt gezamenlijk georganiseerd door de Hervormde zondagsschool, de Herv./Geref.
jeugd- en tienerclubs en de Gereformeerde kindernevendienst.
Het is bestemd voor alle kinderen
van vier tot en met dertien jaar.

En het wordt tevens door deze kinderen zelf gedaan, met hulp van de
jeugdleiding.
Ook dit jaar is iedereen weer van harte welkom om op deze avond met de
kinderen het feest van de geboorte
van Christus mee te vieren. Er zal
veel worden gezongen, muziek gemaakt en verteld (onder andere met
eenkerstspel).
Tijdens deze kerstviering wordt geld
ingezameld voor het werk van de Vordense familie Lotterman in Papua
Nieuw Guinea en voor een kindertehuis in Roemenië.

kerst - meubelshow
maandag

dinsdag
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donderdag

26 DEC.

23 DEC.

24 DEC.

O^xfar*
•CO/ütU.

13.30-21 .00 uur

9.00-1 6.00 uur

^atSLOTEN^

2« KERSTDAG
10.00-1 7.00 uur

vrijdag

zaterdag

27 DEC.

28 DEC.

maandag
30 DEC.

9.00-21 .00 uur

9.00-1 6.00 uur

13.30-21 .00 uur

GORDIJNEN +
VITRAGES
De nieuwe Esfera kollektie is binnen. Gordijnstoffen in vele kleuren en
dessins. Wij verzorgen
ook het opmeten, maken
en plaatsen van uw
gordijnen.

TWEEDE
MEUBELAFDELING
ft Een ruime kollektie
bankstellen, 2 zits
banken en fauteuils in
leder of stof.
ft Eethoeken, brood kasten en aanbouwwanden in:
- geloogd grenen
- eiken in: blank, honing
en donker
- alpine wit en zwart
ft Pitriet meubelen
ft Geheel vernieuwde
kleinmeubelafdeling

VANIO.OOUUR
TOT 17.00 UUR
IN VORDEN
EN EIBERGEN

WONINGTEXTIEL
•:V Dekbedden
ft Tafelkleden
ft Sierkussens
ft Handdoeken eet.
Zitgroep van hoogwaardige
kwaliteit, geheel gestoffeerd
in buitengewoon
onderhoudsvriendelijke stof.
3 + 2 zits
zoals afgebeeld

1895.-

open huis
Er staat
een drankje
voor U klaar.

TAPIJTAFDELING

Tijdens de Kerstshow tonen wij U de
nieuwste woonconcepten voor
1992. 2«Kerstdag
in Vorden en
Eibergen open.

meubelen

Uw gastheer J. v.d. Vaart

*
*
*
*

vanaf 16.00 tot ca. 22.00 uur
buffetsamenstel l ing op aanvraag
reserveer tijdig 05751 -1296
2e kerstdag gesloten

EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

BIJ U THUIS

21 december
in de Sporthal '"t Rikkenhage", Ruurlo
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aanvang 19.30 uur
toegang gratis

In de periode van 7-12 t/m 22-12 1991

GROTE
KERSTVERLOTING

m.m.v. 7 koren, Dorpstoneel,
Sophia's Lust en
midwinterhoornblazers

Let op de berichtgeving in de zaak
en informatie elders in deze
Kerstkrant!

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

ZUTPHENSEWEG 24

KERST-INN 1991
VIDEOTHEEK

SCHEGGERTDIJK 10
72!8 NA ALMEN(bijZutphen)
Tel:0575l-l296

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

HELMINK M A A K T HET MOOIER

MET KERST GEZELLIG UIT ETEN?

Een verrassend grote
afdeling met 100 rollen
tapijt in vele variaties en
prijzen. Let op de geweldige aanbiedingen.

Zie ook onze meubelkatalogus welke vorige
week bij U thuis bezorgd is.

HELMINK

SLAAPKAMERAFDELING
ft Slaapkamers
ft Seniorenbedden
ft Waterbedden
& Matrassen en bodems
Vraag vrijblijvend advies
over de vele mogelijkheden

Op eerste Kerstdag serveren wij U
een voortreffelijk warm en koud kerstbuffet
en een overheerlijk dessert buffet.
Voorafgegaan door een borreluurtje.
Het geheel sfeervol omlijst door een organist.

Met speciale Kerstaanbiedingen op alle
afdelingen.

Wij wensen al onze klanten fijne Kerstdagen toe
en veel kijkplezier in 1992.

RIJSCHOOL
HORSTMAN

^

NU OOK MOTORRIJLES

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Openingstijden:
ma. t/m do. 1 6.00-20.00 uur
vrijdag 1 6.00-2 1. 00 uur
za. en zo. 1 4.00-20.00 uur

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1992.
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Wilhelminalaan 3 - Vorden
Telefoon 05752-1012

ca

De winterschilder maakt er
'n kunstwerk van!
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Haai ook de Wirtterschtlder in Kuis voor kleurrijk schilder-

Bestel uw salades voor de a. s. feestdagen vroegtijdig.

en behang werk. Wart! 15 weken ir» de winterperiode geldt
er een premie van f 50,-

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1992.

per man per dag (voor birv

„b' ®lbt êmttböe"
fam. Jacobs
Dorpsstraat 8 — VORDEN — Tel. 05752-3487

Neem voor meer informatie snel contact met ons op!

Strijk op die f 50,- premie per man per dag

Handwerkstoffen
Quilt- en patchworkstoffen
Handwerkartikelen
Tafelkleden en dekservetten

Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden. tal.: 05752 1567
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en vele artikelen meer, gaat hij naar....
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O
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Dorpsstraat 32a
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MORSSINKHOF

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV

Q.
CD

w

minstens drie mandagen

lieren t$ : de premie f 35,-.

Lingerie
Herenondergoed
Herensokken
Panty's

O)

nertonderhoudswerk dat

vergt). Voor n iet-particu-

Als de Kerstman denkt aan....

l

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1992.

CD

CO

Ruurlo
Tel. 05735-3070

I

Nieuwstad 14

CO

Vorden
Tel. 05752-1965

CD

3

STE KERSTSFEER...
...binnen handbereik!

Op 27 en 28 december en
2e Kerstdag van 11.00 tot 17.00 uur
houden we weer onze

KERSTSHOW
U bent van harte welkom.
Tijdens de showdagen interessante
kerstaanbiedingen.
2e Kerstdag zijn er demonstraties
bloemsierkunst door Rita de Jong.

We wensen U alvast Prettige
Feestdagen en een Goed 1992!

lubbers

D

telefoon 05753-1286

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

STUKADOORSBEDRIJF

KERSTARTIKELEN
KERSTVERLICHTING

U M M € tINfC
Ventersteeg 3 - RUURLO
Tel. 05735-1704 - Fax 05735-3545

Kerstkado's

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden

aar mode en gastvrijheid één zijn.

wenst U
prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1992

HORECA BUI EN CEN1TOM
I
STATIONSWEG 16-VORDEN

Café - Restaurant

T

De Cuifd
y

Dorpsstraat 11
7261 AT RUURLO
Tel.05735- 1312

^

lll I

lll

I
Scheggertdijk 10

~~

Almen Tei. 05751-1295

snackbar

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1992.

wenst U heel fijne
Kerstdagen en een
voorspoedig 1992
Wilt U Uw kerstsalade tijdig
bestellen, deze kunt U afhalen
op 24 december tussen
12.00 en 13.00 uur.
Voor een korte vakantie zijn we vanaf
24dec. 1991 gesloten t/m 8 jan. 1992

Voor service en kwaliteit
snackbar

Ruurlo

Reserveer vroegtijdig voor het

KERSTDINER

e

(2 Kerstdag)

— SALADES
— HORS D'OEUVRES
— BITTERGARNITUUR
1* Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn wij GESLOTEN.

Ook namens alle medewerkers wensen wij U

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 1992
Hennyen Marinus KI. Bluemink.
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ENGELSE LESSEN IN VORDEN
In januari 1992 beginnen in Vorden
de volgende Engelse cursussen:

Voor volwassenen:
Beginners en gevorderden
Dag- en avondcursussen
Groepen van 4-6 personen
Begeleiding MAVO-, HAVO- en
VWO-scholieren
Registratie: Nieuwstad 18a, tel. 05752-1443.

Komt u voor de Kerstdagen
eens kijken.
Wij hebben allerlei CD-apparatuur
op voorraad.

Sony
CD-speler
nu al vanaf
Wij wensen u prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1992.

l___
Sanitair
____——
Borculoseweg 9 - Ruurlo - tel. 1364

MAG NEDERLANDS
GROOTSTE HULPORGANISATIE
WEER OP U REKENEN!

HAIR
FASHION

Het Nederlandse Rode Kruis is Nederlands grootste hulporganisatie. We helpen
miljoenen mensen, waar ook ter wereld.
Daar bent u 't helemaal mee eens, nietwaar. Maar al die hulp kost natuurlijk heel veel geld. Daarom is de
financiële bijdrage van de ruim één
miljoen leden een vaste,
onmisbare bron van inkomsten voor het Nederlandse Rode Kruis. Als lid

maakt u regelmatig een bedrag aan ons
over. Mede dankzij die financiële steun
kan iedereen die in nood verkeert op hulp
rekenen. Mogen wij ook weer op ü rekenen? Misschien voelt de lezer, die
nog geen lid is zich door deze advertentie aangesproken. Zo ja, even bellen 070-3846891. En u
volgt het goede voorbeeld
van de ruim l miljoen leden die u zijn voorgegaan.

DIT DOET HET NEDERLANDSE RODE KRUIS MET UW BIJDRAGE
c:
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Het Rode Kruis helpt.
Niet alleen als mensen in verre
landen honger lijden. Er worden
ook telefooncirkels georgani. Zieken, ouderen en
eenstaanden stellen zo'n
dagelijks telefoontje zeer op
prijs.

Gehandicapten en andere hulpbehoevenden maken ook graag
vakantieplannen. Het Nederlandse Rode Kruis helpt ze op
reis. De J. Henry Duna
speciaal ingericht om hen
heerlijke bootvakantie te
bezorgen.

Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Verheugend feit dat
het Jeugd Rode Kruis overal
volop in de belangstelling staat.
Jongeren helpen gehandicapten,
gaan samen op vakantie en
geven informatie.
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Een ramp, groot of klein...
je moet er niet aan denken.
Toch maar goed dat het Rode
Kruis Korps dat wel doet.
De medewerkers en vrijwilligers
oefenen regelmatig en zijn op
het ergste voorbereid.
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Martine
In eigen land is genoeg te doen.
De Welfarevrijwilligers bezoeken zieken en ouderen. Gewoon
voor de gezelligheid of om even
een handje te helpen.

In „de Valkenberg" kunnen
mensen die intensieve hulp nodig
hebben hun vakantie doorbrengen. Er is o.a. een speciaal
aangepast zwembad aanwezig.
Het Nederlandse Rode Kruis
heeft nog een tweede vakantiehuis, „IJsselvliedt".

Bloed speelt een belangrijke rol
in de medische wereld. Tal van
mensen geven regelmatig bloed
om het leven van anderen te
kunnen redden.

Natuurlijk spant het Nederlandse Rode Kruis zich in voor
hongerenden in de Derde
Wereld. Naast de aandacht die
er aan hulpbehoevenden in
eigen land wordt geschonken,
blijven de hongergebieden een
belangrijk werkterrein.

c:
Ca
ca
.co
.CD

-d

e

ca

Qea

Q)

ALVAST HARTELIJK DANK
Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen

Christd

en een

Gelukkig nieuwjaar
SONY AUDIOSET
NEWS D105

SONY KLEURENTELEVISIE
KV-C2521
+ classic lineair design
+ 63 cm black trinitron beeldbuis
+CCT teletekst
+ 2 x 1 5 Watt stereoversterker
+video Hi 8 aansluitingen
+ 60 voorkeuzezenders
via afstandsbediening
programmeerbaar

ttenny

+ 2 x 25 Watt vermogen
+ tuner met 30 voorkeuzezenders
+cassettedeck met dolby B
+5-bands equalizer
+ programmeerbare CD-speler
+ inclusief systeem
afstandsbediening
+ inclusief luidsprekerboxen
+ platenspeler tegen
meerprijs leverbaar

\

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

DEUTSCHE LEKTIONEN IN VORDEN

Deutsch f ür Anfanger!

Anja Lievestro
Dorpsstraat 18
7261 AW Ruurlo

05735-1552

1

9
9
2

ALLATIEBEDRIJF

Kursbeginn am 6. Januar 1992
Anmeldung bei:

DORPSSTRAAT 23 - RUURLO-TEL 05735 -l 414

J.A.KOOY
Nieuwstad 18a, 7251 AH Vorden
Tel. 05752-1443

ra n

TACT
Uitgave: Drukkerij
Weevers b.v. Vorden

Telefoon
05752-1010
Telefax 05752-1086

21 December in de sporthal Ruurlo

Verlotingsaktie bij Videotheek Castle

Kerst-Inn 1991

Van 7 t/m 22 december houdt Videotheek Castle te Vorden een grote
verloting waarbij leuke prijzen vallen.

Het is een goede traditie in Ruurlo dat ieder jaar vlak voor de
Kerst een sfeervol evenement wordt gehouden onder de naam
Kerst-Inn. Het is beslist geen kerkdienst, maar een evenement
verpakt in kerstsfeer voor jong en oud. De Kerst-Inn wordt gehouden op zaterdag 21 december in sporthal 't Rikkenhage, 's
avonds.
De organisatie is in handen van de
Stichting Kerst-Inn. 'De Kerst-Inn is
ieder jaar anders van opzet en dat
moet ook wil je zo'n groot gebeuren
aantrekkelijk houden', zegt de Stichting.
Dit jaar heeft de Stichting het Dorpstoneel bereid gevonden samen met
de kinderen een kerststuk van Tolstoi
op te voeren. Voor aanvang van de
Kerst-Inn zal bij de ingang een optreden worden verzorgt! door een aantal midwinterhoornblazers. Gelukkig
heeft de Stichting Kerst-Inn een put
kunnen lenen, zodat het midwinterhoorn blazen op de originele wijze
kan worden gedaan. Dit laatste vindt
uiteraard alleen bij goed weer plaats.
De Kerst-Inn heefteen non-stop programma. Dat wil zeggen dat er een
pau/e is en dat orkest en koren op de
plaats optreden, waar men op dat
moment is ingedeeld.
Aan de Kerst-Inn werken mee de Koninklijke
Muziekvereniging Sophia's Lust onder leiding van dirigent G. Riesmeijer. Het orkest treedt
afzonderlijk op en begeleidt de samenzang. Verder werken mee organist P. Plokker, het R.K. Kerkkoor en

Bij het huren van een film krijgt men

een lot, waarvan de trekking op
maandag 23 december is. De gewonnen nummers worden in de Videotheek bekend gemaakt, kom dus even
kijken de 23e of men een prijs heeft
gewonnen!

De prijzen bestaan uit heerljke kerstijstaai ten en mooie kerststukjes.
In de maand ecember heeft de videotheek, wat betreft de feestdagen,
gewijzigde openingstijden. De/e t i j den staan aangegeven in de zaak!
(Zie ook de advertentie in dit kerstnummer.)

R.K. Kinderkoor, Sursum Corda, het
Kamerkoor, Markant, en Hervormd
Kerkkoor en het kinderkoor De Muzieksleuteltjes. Het Kerst-Inn programma duurt anderhalfuur.
De Stichting Kerst-Inn is zich ervan
bewust dat de akoestiek in de sporthal te wensen over laat. Helaas besc hikt men in Ruurlo niet over een
andere ruimte die toegang kan geven
voor zo'n ruim duizend bezoekers.
Op dit moment is de kas van de
Kerst-Inn bijna leeg. Daarom is besloten de te houden collecte dit jaar
niet weg te geven aan een goed doel,
maar in eigen kas te stoppen. 'Gelukkig hebben wij tot nu toe nog geen
gebruik hoeven te maken van de gemeente-garantie. Uiteraard zijn we
de gemeente Ruurlo dankbaar voor
deze steun. Mochten zich verder
geen problemen voordoen dan kunnen we de opbrengst van de collecte
besteden voor leuke dingen op het
gebied van de Kerst-Inn', zegt de
Stichting.
Erg dankbaar zijn ze ook voor de vele
bijdragen die ontvangen zijn uit het
bedrijfsleven. De Stichting Kerst-Inn
hoopt ook dit jaar op een grote belangstelling van jong en oud.

Hollandse groenten en fruit,
ook tijdens de feestdagen

Velen onder u zijn ongetwijfeld al druk in de weer met de voorbereidingen voor
feestmaaltijden. Vaak worden voor dit soort maaltijden de meest exclusieve produkten
ingekocht. Toch valt er ook van 'gewone' produkten een feestelijk gerecht te maken.
Spruitjes bijvoorbeeld worden extra feestelijk wanneer ze eerst kort gekookt en daarna
even opgebakken worden in de koekepan; vervolgens worden ze gekombineerd met
cherry- tomaten in een schaal geserveerd. Een heerlijke schotel bij wild-gerechten.
Ook witlof wordt met andere ogen bekeken wanneer u de blaadjes in smalle reepjes
snijdt, deze vervolgens in de koekepan bakt met een beetje suiker en tot slot nog een
scheut crèmefraiche toevoegt.
De culinaire tijdschriften staan bol van dergelijke groente-tips.
Rij een feestmaaltijd mag een tafelstuk natuurlijk niet ontbreken. Groenten en fruit
lenen zich prima voor de opmaak van zo 'n tafelstuk!
Uw gasten zullen zeker onder de indruk zijn wanneer u een kerststuk op tafel zet met
kerstgroen en een kombinatie van rood-gele appels, witlof en broccoli. Deze kerststukken moeten echter wel kort voor gebruik gemaakt worden, anders gaat het element
'vers' verloren.

Wie kleurt mee?
Wanneer jullie er mee klaar zijn doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur hem naar Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22. Wel voldoende aan postzegels plakken: 80 cent.
Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
10 prijzen van

f
f
f
f
f

15,00
10,00
7,50
5,00
2,50

Naam :
AHres :
Woonplaats :
Leeftijd :
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Inzenden vóór maandag 6 januari 1992.

't allermooiste vuurwerk bij

Vordense Ondernemersvereniging

Een schitterende kollektie
om uw keus te kunnen
bepalen is beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig,

Maandag 23 december tot 21.00 uur geopend.
Dinsdag 24 december sluiting 16.00 uur.

Oud en Nieuw Maandag 30 december tot 21.00 uur
geopend.
Dinsdag 31 december
sluiting 16.00 uur.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 16 december kunt u onze
bestellijst afhalen.
Profiteer van onze speciale
voorverkoopkorting.

Wij wensen U
prettige Feestdagen
en een voorspoedig 1992

H.C.l

V

BOUWMAT.CENTRUM
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.).Tel. 05753-8181
Ettenseweg 39, Ulft. Tel. 08356-83141.

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op maandag 30 december en
dinsdag 31 december vanaf 8 uur.

U.B.l

V

\

DE GROENE MODE
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw
Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren,
in lang en kort model.
BODYWARMERS, THERMOKLEDING, AIGLE VACHTLAARZEN,
PANTALONS, KNICKERBOCKERS en -KOUSEN,
TRUIEN, VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.
BEAVER W AX J ASSEN, 100% wind- en waterdicht, ijzersterk.

Steeds doeltreffend

Wapenen sporthandel
Zutphenseweg 9
Vorden
Tel. 05752-1272

Deftabobank
wenst u
prettige feestdagen
•n een
voorspoedig 1992

Rabobank C3

Een klassieke taart in Kerstsfeer:

BIJOUTAART
Maatschap Brandenbarg
en medewerkers

Merh

Wel graag bestellen. Per 8 of 12 personen

Tulband - Kranzen
Bonbons - Stollen

wensen hun clientèle

enz.

prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar

BRANDENBARG

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag 24 december :
vanaf 17.00 uur gesloten
1e Kerstdag
:
GESLOTEN
2e Kerstdag
:
GEOPEND

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Reserveer tijdig voor uw Kerstdiner.
P.S. Afgesproken reservering op 2e Kerstdag is wegens omstandigheden vervallen,
daarom zijn wij normaal geopend.

vee-,vlees- en varkenshandel

OUDEJAARSDAG organiseert biljartvereniging "De Herberg"
tot ca. 18.00 uur diverse spelen, zoals: Potbiljarten, Ballero, enz.

Geesinkweg 4 7231 RE Warnsveld Tel 05750-21570

1 en 2 januari GESLOTEN

SALADES
Wij wensen u prettige feestdagen
en 'n goed en gezond 1992

tijdens de feestdagen

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en ADVIES

Uw bestellingen voor de feestdagen zien wij gaarne
uiterlijk 23 of 30 december tegemoet.
Telefoon 05752-2243, of onderstaande BON inleveren

BESTELLING SALADE: Kerst /Oud en Nieuw

Gebr. Kettelerij b.v.

PERMANENT DE BESTE
kapsalon
iuim masman
borculoseweg 2 - 7261 bj ruurlo
tel 05735 - 1465

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1992

.

. p. Huzaar (f 6,-p.p.)
P. Ei (f s,-P.p.)
p. Zalm (f 10,-p.p.)

Naam:
Adres :

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054 (b.g.g. 3778 of 1164)

Afhalen: 24 december óf 31 december tot 17.00 uur
Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1992

Piekeren over wat u met Kerst
gaat eten, hoeft niet meer...
Ontdek het
kerstverse genoegen
U hebt er een heel jaar op moeten wachten.
Maar ze zijn er weer: Kerststollen, Kerststaven en
andere Kerstlekkernijen.
Echt de moeite van het wachten waard.
Ze liggen voor u bij de Echte Bakker.

Lamsvlees voor
de liefhebbers

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

Vers lamsvlees jawel, de Keurslager
heeft het in huis! Laat u adviseren over
een lekkere bout of coteletjes.

Gezelligheid
aan tafel

Het is bijna
zover; Kerstmis.
Een heerlijke tijd om samen
te vieren. Ook sfeervol tafelen
hoort daarbij... Speciaal voor deze
dagen hebben we extra feestelijk uitgepakt. Met culinaire hoogstandjes, veel keuze uit gourmet- en fondueschotels voor recreatief tafelen, prettig
geprijsde aanbiedingen en een breed scala aan heerlijke vlees en vleeswaren voor de Kerst!
Kom snel langs en bespreek uw wensen. Want u weet
het; de Keurslager Verstand van lekker Vlees!

T

BEERNING
Raadhuisstraat 11 - Vorden
Tel. 1462

Runderbiefstuk,
ham en kipfilet

eestelijk Vlees

In alle maten
en diverse soorten

KERSTBLOEMWERK
ook losse materialen
Kwekerij-Tuinderij

• runderrosbief en zijlende
• varkensfilet en-haasjes
• runderlende en-braadstuk
• contrafilet en entrecötes
• frikando (kalfs en varkens)
• verse kip
verschillende soorten biefstuk

Het assortiment salades en sauzen
van de Keurslager is kers-vers!
De keuze is groot. Opgemaakte
schotels op bestelling.

********
Piekuur Special
CORDON NOËL
100 GRAM

Kapsalon

KERSTBOMEN

• schenkels en mergpijpen
• kippepoulet • ossestaart
• soepvlees (ook met been)
• magere en vettere
soepbenen

Heerlijkheden op
de boterham
• uit eigen worstkeuken
• verschillende hamsoorten
• veel gebraden vleeswaren
• buitenlandse specialiteiten
• lever- en kookworstsoorten

• meloencocktail
• ei-bieslooksalade
• lasagna
• rauwkostsalade
• zalmsalade
• kip-kerrysalade
• diverse sauzen

Alles voor een
lekkere soep

Grote keuze in fondue- en
gourmetvleesjes. Stel uw eigen schotel
samen of bestel een kant-en-klare
schaal. De Keurslager is bij uitstek
fondue- en gourmetspecialist!

Wij wensen U
prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1992

Lekkere dingen
voor Gezellige
Uren!

*******
Piekuur
Special

KERSTCOCKTAIL
100 GRAM

2

95

Voor Rollades
kiest u natuurlijk
de specialist!
Gekruide runder-, varkens- of
kalfsrollade. U heeft maar voor 't
kiezen. Handgeknoopt en op maat
gemaakt. Gevulde rollades,
half-om-half? Geen enkel probleem!

Wij wensen u tevens
prettige feestdagen
Dick en Hetty Vlogman
en medewerkers

Ruime keuze uit ons rund- en varkensvleesassortiment. Om maar iets te
noemen:
rosbief en lende, entrecöte, rib- en
braadstuk, hamlappen, haasjes,
filet en filetrollade.

****
**
**
****
Ruime
keuze
uit*
ons
kalfsvleesassortiment van
kalfsborstlapjes tot kalfsoesters.
Natuurlijk van het Limousine-kalf.

Keurslager

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321

*************
Met de Kerst geven wij U een ruime
keuze uit ons assortiment van kip en
kalkoen.
Om maar iets te noemen:
baby-kalkoen, kalkoendrumstick,
kalkoenfilet, kipfilet, maiskip.

Geldig van

/ 9 t/m 24

december.

HUBElRS Baak
We wensen U goede Kerst.

De Keurslager

Verstand van
lekker vlees
Wij willen alle mensen
een gezonde Kerst en een
vredig Nieuwjaar toewensen
M.A. JANSSEN
Diepvriesverhuur
De Witte Rieteweg 12 - 7263 SK Mariënvelde
Tel.:05445-1327

Voor Kerstdromen of
Kerstkado'tjes:

Fa. G.A. Mekking & Zn
Rijwielhandel
GAZELJLE

Julianaplein 6-7
7261 BB RUURLO
Tel. 05735-1227

Wij wensen u prettige kerstdagen

en een voorspoedig 1992

ALLES VOOR DE KERSTBOOM,
ER OM HEEN EN OOK ERONDER
ERIN: kerstballen, pieken, slingers, engelenhaar,
verlichting, lametta, eet.
ER OM HEEN: kandelaars, kerstklokken, boomstandaards,
kerstmobiles, kerstkaarten, kerstkransen, Engelse potpourri.
ER ONDER: veel geschenken om het huis mooi te maken of het
huishouden gemakkelijker te maken.
Kom ook eens kijken naar de uitgebreide
bakserie 'Patisse', óók kerstbakvormen.

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

EEN KERSTPUZZEL VOOR DE FEESTDAGEN
HORIZONTAAL: 1 Feest; 7 meisjesnaam; 13 bijb. fig.; 17 vrij; 24 koor; 25
niet even; 27 enkele; 30 ontvangen; 34
soort onderwijs; 35 riv. in Zwitserland;
37 aanhangsel; 39 zoogdier; 42 Barium; 43 watertje; 44 vroeger schooltype; 46 bijvoorbeeld; 47 lekkernij; 48
vocht; 50 kaartspel; 52 water in N.Brabant; 53 gerucht; 55 inh. maat; 57
godvruchtig; 59 onfris; 61 ver; 62 deel
Franse ontkenning; 63 schooltype; 65
zoogdier; 67 leven; 69 dief; 71 huid; 72
ongeluksgodin; 74 niets; 76 knaagdier;
78 laagte; 79 klomp planten; 81 op
deze wijze; 82 deel van het jaar; 85
hoofddeksel; 87 zich schamen; 90
oorvijg; 91 reptiel; 94 trekdier; 96 pijn;
97 ter plaatse; 98 uitroep; 99 aanbieding; 101 klepper; 102 klein vertrek;
103 groente; 104 Helium; 105 nakroost; 107 schoeisel; 111 herkauwer;
112 nieuw; 114 lokspijs; 115 bout; 116
gewicht; 117 fant. toekomstbeeld; 121
•en anderen; 123 Gr. wijsgeer; 125
open plek; 126 scheper; 128 soort
paard; 131 comm. bedrijf; 132 pachter;
133 ten bedrage van; 134 vruchtenat;
136 verstoteling; 138 militair; 139 Sp.
titel; 141 steensoort; 142 in memoriam;
144 schriel; 145 voor; 146 schop; 148
dieregeluid; 149 voerbak; 152 sierlijkheid; 155 Tib. berggids; 158 maanstand; 159 vrl. dier; 160 inw. orgaan;
162 gevangenis; 164 vogel; 165 met
name; 166 lofdicht; 167 het Rom. rijk;
169 de dat; 170 bez. vnw.; 172 nakomeling; 174 afvoersloot; 176 deel van
de hals; 178 vergrootglas; 180 van
mening veranderd; 184 selderij; 187
blinkend; 188 vertaler; 190 numero;
192 koraaleiland; 194 schatting; 196
vaatwerk; 197 evenzo; 199 soort stof;
201 vleesgerecht; 202 Frans lidw.; 203
muziekinstrument; 205 brij; 207 It.
rivier; 208 pi. in Z.-Holland; 210 eetgerei; 212 aankomend; 213 indien; 214
deel van een schoen; 216 Edelgrootachtbare; 217 kerel; 219 boom; 221 int.
vervoermiddel; 222 vroeger heerser;
224 kraakbeenvis; 226 de oudere; 227
groet; 228 tocht; 229 beweging van de
zee; 231 vuurmond; 233 inwendig; 234
puistje; 235 onderstel; 236 witvisje; 238
ongeveer; 239 toespijs; 241 voertuig;
243 enkele; 245 ik; 248 strijdkreet; 249
larve; 250 gissen; 251 walgvogel; 254
doch; 256 Titanium; 257 vrl. dominee;
258 knaagdier; 260 voordat; 265 loopvogel; 266 lekkernij; 269 luchtstroom;
270 verharde huid; 272 drank; 274
toon; 276 vogel; 277 voorz.; 278 getijde; 280 dyne; 281 toon; 282 aspirant;
283 elektr. traktie; 284 speelgoed; 285
plaats; 286 schoollokaal; 287 sprookjesfig.; 288 in orde; 289 bevel; 290
eerw. vader; 292 slechthorend; 293
bevel; 295 pers. vnw.; 296 tocht; 298
namiddag; 299 erg warm; 300 kl.
plaats; 301 herald. kleur; 302 knevel;
304 te dien einde; 306 zwaardwalvis;
308 zwijn; 312 Radium; 313 bergplaats; 317 bijenhouder; 318 waterbekken; 320 koningszoon; 323 oliehoudend gewas; 325 onbep. vnw.; 327
wereldtaal; 328 oxidatie; 329 driekroon;
330 gard; 332 de onbekende; 333 gebint; 335 speelpenning; 337 met dank;
340 vlaktemaat; 342 wiel; 343 paardekracht; 344 loco-burgemeester; 346
uitroep; 347 eveneens; 349 mestvocht;
351 trek; 352 familielid; 354 soort
brood; 358 jongensnaam; 363 onder
meer; 365 bep. hoeveelheid; 367 licht
breekbaar; 368 Rijksplantsoen; 369
hoefdier; 371 vorstelijk verblijf; 374 een
zekere; 376 vod; 377 witte neerslag;
380 kerstboom; 382 zangnoot; 383
wel; 384 waterdoorlatend; 385 grappig;
387 knikker; 390 vervuiling; 391 blaasinstrument; 393 onderaards hol; 395
middelpunt; 396 koud; 397 haars inziens; 398 tweemaal; 400 Int. Arbeidsorg.; 401 decibel; 402 Eur. kampioenschap; 404 wier; 406 niet lang; 408
bijb. fig.; 409 van af; 410 zoogdier; 413
maretak; 418 schrijfgerei; 420 Olymp.
Spelen; 422 schilderslinnen; 424 vochtmaat; 425 pi. in België; 426 Uzer; 427
verfplant; 428 vlaktemaat; 429 pers.
vnw.; 430 netto; 432 Soc. Econ. Raad;
433 briefaanhef; 434 vroegere liedjeszanger; 435 soortelijk gewicht; 436
frisheid; 439 gokken; 441 werkl. wet;
443 aanw. vnw.; 445 vogel; 446 kruiderij; 447 vr. munt; 448 pi. op de Veluwe;
450 pi. op Ameland; 451 groot; 453
vroeger; 455 hoge berg; 457 riv. in
Siberië; 458 feestmaal; 459 vieze; 461
norm. lage rivierstand; 463 Ver. Naties;
464 Bijz. Lager Onderwijs; 465 fijnmazig metalen vlechtwerk; 467 myth. fig.;
468 waakzaam; 470 vingertopontsteking; 471 gedurfd; 473 houding; 475
sierdeken; 477 nummer; 479 omroepver.; 481 vroegere Chin. leider; 482
keukengerei; 483 prettig; 484 zoogdier;
486 mnl. dier; 488 duinvallei; 490 anno
Christi; 492 hinderen; 495 kuip; 496
begrip; 498 bosgodr 500 geheel de
uwe; 502 versierde spar; 504 openb.
vervoer; 505 facade; 507 tijdsdeel; 508
wapen; 510 scheepstouw; 512 pook;

514 dwarshout; 515 voegw.; 518 Gr.
letter; 519 onmeetb. getal; 520 heilige;
522 kassabriefje; 523 pers. vnw.; 524
Natrium; 526 myth. koning; 528 inw.
orgaan; 530 Int. Arbeidsinspectie; 531
lidw.; 532 dieren; 534 eerlijk; 537 aankomend; 538 pi. in Overijssel; 539
privilege; 540 aarde; 541 maggiplant;
542 geestelijke.
VERTIKAAL: 2 hoog aanzien; 3 hoefdier; 4 beteuterd; 5 sporeplantje; 6
visgerei; 8 aanstaande; 9 zeedier; 10
voorganger; 11 voor de middag; 12
graanopslagplaats; 13 bevestiging; 14
vrucht; 15 telwoord; 16 voegwoord; 18
Eng. drank; 19 visnet; 20 teugje; 21
onderzoeksinstituut; 22 visgerei; 23
lied; 26 ziekenhuisafd.; 28 onbep.
vnw.; 29 pers.vnw.; 31 niet parkeren;
32 uitspansel; 33 speelgoed; 36 beek;
38 plat stuk hout; 40 voorm. eiland; 41
papegaai; 44 grafvaas; 45 deel van het
hoofd; 48 bron; 49 voorz.; 51 loot; 54
keukengerei; 56 grondtoon; 57 rijgkoord; 58 voorbeeld; 60 bijb. plaats; 61
ogenblik; 64 huisraad; 66 lust; 68 web;
70 voorz.; 71 gevuld; 72 deel van een
molecule; 73 enorm; 75 koeiemaag; 77
Gr. letter; 79 schil; 80 gewas; 81 pers.
vnw.; 82 valwind; 83 reeds; 84 olieprodukt; 86 gebied; 88 akelig; 89 overblijfsel; 90 riv. in Rusland; 91 einde; 92
Noord-Holland; 93 zuiver; 95 toon; 96
onontgonnen; 100 buitenstaanders;
102 gevangenbewaarder; 106 scheepeigenaar; 108 Amsterd. Peil; 109
bergweide; 110 uitgezette lijn; 113
mondwater; 115 groente; 118 landbouwvork; 119 grondsoort; 120 ondernemingsraad; 122 karakter; 124 onzes
inziens; 126 vrag. vnw.; 127 een zekere; 129 zangstem; 130 muurholte; 132
familielid; 133 soort palm; 135 lange
stok; 137 bouwland; 138 rechthoekig;
140 familielid; 143 Mijne Heren; 144
breiwerk herstellen; 145 rakel; 147 Eur.
hoofdstad; 150 titel; 151 Indon. eiland;
153 waagstuk; 154 ontkenning; 156
paradijs; 157 eerw. heer; 159 maalinrichting; 161 schaakterm; 163 voorz.;
165 mijlpaal; 168 dat is; 171 dun; 172
dwaas; 173 hemelgeest; 175 hoofd;
177 hoofddeksel; 179 l andbouwwerktuig; 180 vervoermiddel; 181 pi. in
Gelderland; 182 stuur; 183 omhulsel;
185 meervoud; 186 zaadkorrel; 187
afsluiting; 188 buidel; 189 stadsgracht;
191 blik; 193 kameelachtige; 195 afgemat; 196 worm; 198 inkeping; 200
grappenmaker; 201 voertuig; 202
traag; 204 vochtig; 206 katachtige; 208
watering; 209 boom; 210 maling; 211
groente; 213 komst; 215 tijdperk; 218
maatstaf; 220 heilige; 221 motorrace;
223 als onder; 225 Gem. Universiteit;
226 hemellichaam; 227 wier; 230 aandrift; 231 rustig; 232 luizeëi; 236 opera
van Verdi; 237 toespraak; 238 geheimschrift; 240 laatstleden; 242 heldendicht; 244 daarna; 246 Jap. bordspel;
247 plant; 248 Eng. maat; 252 kleur;
253 opschepper; 255 Aartsbisschop;
259 Emeritus; 261 veger; 262 hoender;
263 sprookjesfi.; 264 onderstelling; 267
zonnegod; 268 aardappel; 269 mnl.
vogel; 271 hijswerktuig; 272 vis; 273
selderij; 275 boom; 279 uitrooep; 280
hond; 283 lidw.; 289 Selenium; 291
speelgoed; 292 Eur. taal; 294 bloem;
295 snijwerktuig; 297 tegenover; 299
erf; 303 bedwelming; 305 Deo Volente;
307 Rijksmark; 309 zuiver; 310 twaalf
dozijn; 311 klank; 312 oevergewas;
314 psalmdichter; 315 plant; 316 Eur.
land; 317 hetzelfde; 319 en dergelijke;
321 cirkelvormig; 322 kapot; 323 dierenverblijf; 324 zangpartij; 326 en omstreken; 331 lichtbron; 332 troefkaart;
334 wissewas; 336 knaagdier; 338
droog; 339 lichaamsholte; 341 snel;
343 precies; 345 dieregeluid; 348
handvat; 350 kleur; 351 snelle loop;
352 bundel; 353 aanw. vnw.; 355
voorz.; 356 pers. vnw.; 357 trek; 359
uitroep; 360 gevangenis; 361 slede;
362 Ver. Naties; 364 vogel; 366 autobrandstof; 367 voedsel; 370 hemellichaam; 371 vacht; 372 bijb. fig.; 373
Sovjet Unie; 375 keukenkruid; 377
sergeant-majoor; 378 insekteneter; 379
inbeelding; 381 woonboot; 383 wégkant; 384 vr. maat; 386 Kon. Besluit;
388 afgelopen; 389 gesloten; 390
vaartuig; 392 confectiemaat; 394 omroepvereniging; 395 zuivelprodukt; 396
kaarsdrager; 397 Heren; 399 toch; 401
vliegveld; 403 knokploeg; 405 Venet.
schipper; 407 soort mijt; 408 deel van
een rijgsnoer; 409 mengelwerk; 411
klaar; 412 teer; 414 magere; 415 sportterm; 416 kraan; 417 handvatten; 418
deel van een vis; 419 klein kind; 421
kortschrift; 423 corona; 425 binnenruimte; 431 windrichting; 434 zangstem; 435 sarcasme; 437 te eniger tijd;
438 tijdsduur; 439 rustteken; 440 riv. in
Spanje; 442 verlangen; 444 bar; 446
rijgkoord; 449 grappenmaker; 452
tekort; 454 vogelprodukt; 456 kouter;
458 dam; 459 planeet; 460 vlak; 462
spant; 464 schooier; 466 wintervoer-

tuig; 469 regeringsreglement; 470 zeil;
471 zware takel; 472 aanw. vnw.; 474
bedorven; 476 per persoon; 478 dagdeel; 480 Turk; 481 insekteneter; 482
oever; 483 party; 485 jongensnaam;
487 wagen; 489 Luchtstrijdkrachten;
490 afwezig; 491 verdriet; 493 meisjesnaam; 494 ontkenning; 495 meisjesnaam; 496 broeder; 497 werkplaats;
498 vr. munt; 499 Rijksuniversiteit; 501

mak; 502 paardje; 503 vr. munt; 506
vergelijk; 507 melkklier; 509 veehouder; 511 vroeger koning; 513 deel van
het gezicht; 516 projectieplaatje; 517
lor; 518 lofdicht; 519 via; 521 voorz.;
523 winterpeil; 525 Alg. handelsvoorwaarden; 527 sportartikel; 528 verbinding; 529 bezit van een boer; 532
dieregeluid; 533 aanmoediging; 535
oude maat; 536 Tantalium.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór maandag Gjanuari 1992 met vermelding in de linkerbovenhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22. Denk aan voldoende postzegels!
De prijzen die te winnen zijn:

Naam :
Adres :

Woonplaats :

Oplossing :

Personeel en medewerkersvan dit blad zijn uitgesloten van deelname.

l e prijs

I 25,-

2e prijs

f20,-

3e prijs

I 15,'

4et/m l()e prijs

I 10,-

krant
Uitgave: Drukkerij
Weevers b.v. Vorden

Telefoon
05752-1010
Telefax 05752-1086

Groot vlees voor een
feestelijke maaltijd

braadslee te doen, al of niet verrijkt
met een bouquet van stukjes wortel,
selderij, prei en peterselie. Op die
manier trekken alle geurige Smaakstoffen uit de bouillon in het vlees.
Door het verdampen van het water of
de bouillon voorkomt u bovendien
dat het vlees uitdroogt.

Een feestelijk diner vraagt om een feestelijk stuk vlees. Groot
vlees is daarvoor bij uitstek geschikt. Er is volop keuze: rollade,
fricandeau, lamsbout, rosbief, of bijvoorbeeld een gevulde kalfsborst. Wat u ook kiest, u zet gegarandeerd een heerlijke maaltijd Met of zonder been
op tafel!
Groot vlees kunt u met of zonder
De bereiding
Groot vlees kan op diverse manieren
worden klaargemaakt. U kunt het
braden in de pan op het fornuis, in
de braadslee, in de Römertopf, of in
een braad/ak in de oven. Voordat u
het vlees braadt, schroeit u het eerst
dicht waardoor de smaakstoffen in
het vlees blijven en het vlees zijn sappigheid niet verliest. Vóór het aanbraden kunt u het vlees kruiden. Het
zout voegt u pas na de bereiding aan
het vlees toe. Dit om uitdroging te
voorkomen.
Verhit voor het aanbraden eersl:
driekwart van de boter in de pan op
een hoog vuur, totdat het schuim begint weg te trekken. Leg vervolgens
het vlees in de pan en schroei het
snel dicht. Zet daarna het vuur lager,

voeg de rest van de boter toe en laat
het rustig braden. Kleinere stukken
vlees van minder dan een kilo kunt u
het beste in de braadpan bereiden.
Zorg er dan wel voor dat tijdens het
braden de deksel schuin op de pan
ligt.

Extra lekker
Grotere stukken vlees van méér dan
een kilo kunt u het beste in de braadslee in de oven klaarmaken, nadat u
het vlees eerst in de pan kort heeft
aangebraden. U kunt de rollade, fricandeau of rosbief ook prima op het
ovenrooster in de voorverwarmde
oven leggen. Schuif daarbij de braadslee onder het rooster om het druipvocht op te vangen. Extra lekker is
om een laagje water of bouillon in de

VERZEKERINGEN en

Vorden, telefoon 1417

FINANCIERING

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1992.

interieuradviseur

been bereiden. Ribstukken en bouten krijgen juist door het merg in het
been nog meer smaak. De smaakstoffen komen tijdens het braden of grillen in het vlees en dat is erg lekker.
Houd er wel rekening mee dat groot
vlees met been een iets langere bereidingstijd vraagt. Kiest u voor groot
vlees zonder been, dan kunt u dat op
een extra feestelijke manier bereiden
door het te verpakken in bladerdeeg
nadat u het hebt aangebraden in de
pan.

Voordelig?
^

Uw slager adviseert
Stapt u een dezer dagen bij uw slager
binnen, laat hem dan een mooi stuk
vlees afsnijden van uw keuze. En wilt
u meer weten over het bereiden van
groot vlees, ook dan staat uw slager u
met raad en daad terzijde!

J.A.G. Reintjes

Nou en of!

li6K6n maar... of laat het ons eens voorrekenen!
Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.
Of komt u geheel vrijblijvend eens
binnen in onze winkel in Warnsveld.

Voor complete
woninginrichting
naar

mterieuradviseui
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

Wij wensen u prettige Kerstdagen en 'n voorspoedig 1992

INKEL: 9.00-12.30 uur / 13.30-18.00 uur. Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten.
OPENINGSTIJDE
Zaterdag open tot 16.00 uur. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 20.00 UUR.

| Zanggroep Gebr. Eijkelkamp

wq naaten

geven hun jaarlijkse

M/U

KERST-KOFFIECONCERT
zondag 29 december
AANVANG ca. 11.30 uur
Gratis entree,
na afloop collecte
voor een goed doel.

\»
café-restaurant

't Wapen van 't Medler ^
Ruurloseweg 114, VORDEN

Een goede Kerst
en een gezond en
voorspoedig 1992
boekdruk-offset

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen
en een

Voorspoedig 1992
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk.

SACHS
DOLMAR

B. FOKKINK - RUURLO

VOOR 1991 KAN HET NOG!
Belastingvoordeel via de
Koopsom-lijfrente-polis

l wevo-druk

OOO

nieuwstad 29
7201 nk zutphen - tel 05750-12306

DRUKKERIJ

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

Wij beschikken over
uitgebreide cijfers van
verschillende maatschappijen.
Bloemsierkunst

GARVELINKKAMPWEG 2a -Tel.: 05735-3100

Wij wensen allen
prettige Kerstdagen,
een goed uiteinde en
een voorspoedig 1992.

Dorpsstraat 19 - VORDEN
'S» 05752-1436

wenst allen

Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1992

Een onafhankelijk en een
betrouwbaar advies
voor AL uw verzekeringen.

KERSTBLOEMWERK
LEUKE

ASSURANTIE - ADVIES - EN 3EMIDDELINGSBURO

Heidi Wopereis
Dorpsstraat 17a, Ruurlo
Tel. 05735-1343

Voor al uw

BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

SNUISTERIJEN

KERSTBOMEN
blauw en groen
(met of zonder kluit)

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Kleurrijk;
luisterrijk of...
...wat het oa| yvordt, we wensen u
geweldig :||^jCérstdagen en

Bij deze nodigen wij de Kerstman uit
in onze gezellige winkel met heel veel keuze
in sieraden in vele prijsklassen.

KERSTAANBIEDING:
PANTY'S

Yves Saint Laurent
2= paar

X

/2

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17 - VORDEN
Wij

toe.

u allen prci
een gelukkig nieuwjaar.

Verrassend vormgegeven in

2 JANUARI GESLOTEN

aktuele belijningen.

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1 000

Crèpeswingerl59fCrêpe pantalon 119,Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-3085

KERSTMENU

Crèperok98,-

1991

(zowel 1e als 2e Kerstdag)
U heeft keuze uit 4 voorgerechten
Kipcocktail met kerry-mayonaise
Grapefruitcocktail met rode port
Vis-hors-d'oeuvre
Vlees-hors-d'oeuvre

Kerstversiering
Kerstkaarten
Kerstkaarsen
Kerstgroepen
Kerststerren o.a. hout
Kerst Kado's

* **
Ossestaartsoep
* **
Keuze uit 3 combinatie
Hoofdschotels

Vlees

Doetinchem Dr. Hubernoodtstraat 14
Vorden Zutphenseweg 29
Winterswijk Misterstraat 78

Met varkenshaas, biefstuk van de haas
en lamsrugfilet

Vis

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

SUETERS

Gepocheerde zalmfilet, gevulde tongschar
en gefrituurde gambas
Wild
Met eendeborstfilet, hertebiefstuk
en wildzwijnragout

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

* **

Keuze uit
4 nagerechten

Kerstaanbieding
in

Kaneelijs met warme kersen
Tropische fruitsalade
Chocolade bavaroise
Soufflé Grand Marnier

* **
De prijs van deze complete kerstmenu's (p.p.)
Vlees: f 59,50 * Vis: f 62,50 * Wild: f 65,Reserveren noodzakelijk

DAMESLAARZEN
HEREN WESTERNLAARZEN
KINDER SNEEUWLAARSJES
en HOGE SCHOENEN

GEVERINK

deTimmexrieë
RESTAURANT & CAFÉ

Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld, tel. 05751-1336

Schoenen en Lederwaren
SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Wij wensen u Prettige Feestdagen

Raadhuisstraat 1 8, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1 849

Wij wensen onze klanten
prettige feestdagen

Voor
KERST
geschenken

Zaterdag 28 december
EXTRA GEOPEND

Woninginrichting

ANKERSMIT
Groenloseweg 9 Ruurlo - Tel. 1239

Wenst u allen
Prettige Kerstdagen

en een
Gelukkig Nieuwjaar

Bakkerij

Drogisterij
Parfumerie

SPRENKELER
BUI
§

Dreiumme 31 / 33
Warnsveld

W
M
Dorpsstraat 26

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Ruurlo

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1992

6b

wenst u
prettige kerstdagen

Frarv Fh/rchier
hoarmode

Dames-, heren- en schoonheidssalon

en een

wenst iedereen prettige Kerstdagen
en een goed 1992

voorspoedig nieuwjaar

Kerkstraat 9a, 7256 AR Keyenborg, tel. 05753-1604

