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Antoon Steenbreker verlaat gemeentedienst,
maar niet zyn touwtrekvereniging

Per 31 december a. s. verlaat de heerAntoon Steenbreker de dienst gemeentewerken van onze gemeente. Als 61-jarige maakt hij gebruik
van de regeling Vervroegde Uittreding (VUT). Ruim 33 Vz jaar heeft hij bij e dienst gemeentewerken gewerkt. Daarvan heeft hij eerst ge-
werkt bij de afdeling vuilverwerking. Daarna kwam hij bij de afdeling riool- en straatwerk. De laatste jaren droeg hij zijn steentje bij aan de
verfraaiing van het dorp. In het dorp was hij een bijzondere verschijning met zijn bezem. Altijd vriendelijk, zwaaiend naarde passanten,
kortom een opgewekt man. A.s. vrijdag wordt in De Boerderij afscheid van Antoon genomen. Oudejaarsdag neemt hij in kleine kring af-
scheid van zijn collega's en genodigden. Des avonds bouwt hij een gezellig feestje voor zijn familie en vrienden.

Betaling abonnementsgeld
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de leden
van de Nederlandse Nieuwsbladpers, waartoe ook Con-
tact behoort, toestemming verleend de abonnements-
prijs te verhogen.
Het abonnementsgeld wordt nu f 35,- (inkl. 4% BTW) als u
voor 1 januari 1983 betaalt. Betaalt una 1 januari (ook giro-
betalers) dan moeten wij u f 4,-administratiekosten in re-
kening brengen. U kunt dus f 4,- verdienen als u vóór 1 ja-
nuari betaalt.

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

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

Ant^^heeft nog fut genoeg.
Als^rhem thuis opzoeken komt het ge-
sprek al gauw op de touwtrekvereniging
waarvan hij penningmeester is. De vereni-
ging die zijn hart gestolen heeft, en waar-
voor hij al 16 jaar oud-papier inzamelt.An-
toonj^ecord wordt hij ook wel genoemd. In

11.500 kg. oud papier in.

In 1973 was dit reeds opgelopen tot 151 ton
(151.000 kg). In 1978 steeg de jaaromzet tot
liefst 243 ton. Vorig jaar zamelde hij liefst
284 ton in. En dat allemaal met zijn bak-
fiets. Bij nacht en ontij ziet men Antoon Re-
cord over de Vordense wegen met zijn
zwaar beladen bakfiets. Hij heeft een verza-
melplaats bij de Coöperatie in het dorp en
containers staan bij Drukkerij Weevers en
de Sorbo. Wekelijks worden de volle bak-
ken verwisseld voor nieuwe. Ongeveer 90
containers per jaar worden volgeladen. Dat
laden doet hij nit alleen. Daarvoor heeft hij
hulp van de leden van de vereniging. Zij,
die hem daarbij trouw assisteren zijn Frans
Berends, Dick Brummelman en Gert Ba-
rink.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstell ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.

n : v r i j d a g v a n 10.00 tot 11.00 u u r - Sp reekuu r wethouder H. A. Bogchclman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uu r .

Achterstallig onderhoud van kleine land-
schapselementen en van particulier bos- en
landgoederenbezit.
Hierdoor maken wij u erop attent dat de
provincie Gelderland bij besluit van Pro-
vinciale Staten van Gelderland de doelstel-
ling van het Natuurbeschermingsfonds
verruimd heeft. Het fonds diende in eerste
instantie uitsluitend voor het subsidiëren
van de aankoop van natuurterreinen. Se-
dert het bovengenoemde besluit wordt
onder de doelstelling van het fonds ook be-
grepen, de subsidiëring van onder meer
achterstallig onderhoud van kleine land-
schapselementen en van particulier bos- en
landgoederenbezit.

Met name hiervoor kunnen ingevolge de
subsidieregelingen „ kleine landschapsele-
menten" en „particulier bos- en landgoede-
renbezit" subsidies van de provincie ver-
kregen worden. Uit een verslag dat door de
provincie aan de gemeente is toegezonden
blijkt dat van deze mogelijkheden weinig
gebruik wordt gemaakt. Derhalve willen
wij u er middels deze rubriek op attent ma-
ken dat de mogelijkheid om subsidies te
verkrijgen voor achterstallig onderhoud
van klein landschapselementen en particu-
lier bos- en landgoederenbezit bestaat.
Wel zal men aan bepaalde voorschriften
dienen te voldoen, zo dient onder meer
met de gemeente een overeenkomst geslo-
ten te worden waarin het onderhoud wordt
geregeld.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij
de provincie te Arnhem, tel. 085-599111.
Bij de gemeente is hierover een folder, uit-
gegeven door de provincie, verkrijgbaar.

HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2
van de Wet ABM ligt vanaf 24 december
1982 op de secretarie van de gemeente Vor-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum
van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de be-
schikking op de volgende verzoeken om
een vergunning ingevolge de Hinderwet:
vergunning voor een veehouderij met
mestopslag, adres inrichting Ruurloseweg
48, kadastraal gemeente Vorden, sectie B,
nummers 2095 en 2174.
De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden
met de in het gebied waar de inrichting is
gelegen te verwachten ontwikkelingen met
betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is de vergunning ver-
leend onder de vpor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorko-
ming of beperking van eventueel gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting.
2. de heer D. J. Norde, Ruurloseweg 48,
7251 LM Vorden, betreft een verzoek van 9
juni 1982, ingekomen 30 juni 1982 om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een veehouderij met mes-
topslag, adres inrichting Ruurloseweg 48,
kadastraal gemeente Vorden, sectie B,
nummers 2095 en 2174;
de strekking van de beschikking luidt: voor
zover thens rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen
te verwachten ontwikkelingen met betrek-
king tot gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting, is de vergunning verleend onder

de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking
van eventueel gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan
worden ingesteld door:
a. de aanvragers;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om ver-
gunning tijdig bezwaren hebben inge-
diend;
d. enige andere belanghebbende die aan-
toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht tot
H. M. de Koningin en worden ingediend
binnen een maand na bovengenoemde da-
tum van deze kennisgeving bij de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-
hage.

Zij die beroep instellen kunnen overeen-
komstig artikel 60a van de Wet op de Raad
van Staten een verzoek doen om schorsing
van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit ver-
zoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State, postbus 20019,2500
EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is be-
slist.

Datum: 23 december 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden

de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

ledere week - buiten de vakanties om - za-
melt hij ongeveer 7 ton bijeen. Zijn grote
kracht ligt in het feit dat hij altijd komt. Is de
prijs van het papier hoog of laag, Antoon
blijft halen. In de loop der jaren heeft hij
dan ook een groot klantenbestand opge-
bouwd. Ongeveer 1100 klanten bezoek hij
eens in de vier weken. 150 klanten bezoekt
hij acht maal per jaar en verder komt hij
gaarne op afroep. En wat de klanten fijn vin-
den? Antoon neemt ook de kartonnen fles-
sen mee, dat scheelt heel wat in de vuilnis-
zak. Maar zegt Antoon, dan wel even om-
spoelen, anders wordt het zo'n stinkboel.

In 1981 een opbrengst van 284 ton. Wordt
1982 ook een goed papierjaar? Antoon
lacht. Die vraag wil hij nog niet beantwoor-
den. Op de nieuwjaarsinstuif van de Touw-
trekvereniging zult ge het horen, zegt hij.
Als hij in zijn boeken kijkt blijft hij lachen.
Wacht maar tot volgend jaar, zegt hij. Maar
dan zegt hij plotseling dat in 1983 hij zeer
snel de twee en een/half miljoen kilo zal
volmaken.

Niet meer hij nacht en ontij
Antoon heeft dus nog plannen met zijn
oud-papier. Maar nu hij over veel tijd de be-
schikking krijgt heeft hij zich wel voorgeno-
men niet meer in de avonduren met de bak-
fiets er op uit te trekken. Hoe het zij, we zul-
len Antoon Steenbreker de komende jaren
nog veelvuldig in het dorp blijven zien. Be-
stuur en leden van de Touwtrekvereniging
kunnen trots zijn op een dergelijk lid. En zei
wethouder Geerken op de onlangs gehou-
den receptie van deze vereniging niet „Had-
den meer verenigingen maar zo'n Antoon
Steenbreker". Antoon, het ja je goed en nog
veel oud papier.

Kerstconcert
Gebroeders Eijkelkamp
trok overvolle zaal
Het koffie-kerstconcert in 't Wapen van 't
Medler trok afgelopen zondagochtend zeer
vele bezoekers. Werkelijk alle stoelen wa-
ren bezet. Een aantal bezoekers moesten
zich helaas tevreden stellen met een plaats
in het restaurant. Vijf gebroeders Eijkel-
kamp - Leo moest afhaken, op doktersad-
vies mag hij een aantal maanden zijn stem-
banden niet gebruiken - brachten een geva-
rieerd programma. Uiteraard kwamen in
solozang de prachtige stemmen bijzonder
naar voren. De begeleiding was van de heer
Teun Wïssink. Het werd een bijzonder
sfeervolle bijeenkomst, geopend met de sa-
menzang „Komt allen tesamen en eindi-
gende met een massale „De herdertjes la-
gen bij nachte". Zangers en pianist kregen
na afloop een warm applaus. Hopenlijk
blijft het niet bij deze eerste keer en kunnen
we volgend jaar weer een dergelijk concert
meemaken. Alle bezoekers kregen een kop-
je koffie gratis aangeboden. Doch voor een
zo'n goed concert had het publiek wel een
kleine bijdrage willen geven, zo viel het in
de smaak.

Kerstfeest 1982

Het Kerstfeest staat voor de deur. Wekenlag
stond op de deur van de Vordense Drukke-
rij te lezen: „'t is Kerst voor u 't weet". En
dat is ook zo. De vier Advents-weken zijn al
voorbij. Kaarsen branden er nu talrijk, tal-
loos. Er komt licht in een donkere wereld.
Maar ja, dan zie je pas goed hoe alles er bij
staat of beter gezegt er bij ligt. We „vieren"
eigenlijk ook ons onvermogen om het als
mensen zelf te redden. We hebben in onze
nood een Redder, een Helper nodig. Het
Kerstgebeuren dat zoveel aan het licht
brengt, wil ons verlichten om ook zelf licht-
brengers te zijn en vrede stichters ook. Ie-
mand uit deze gemeente stuurde ons één
dezer dagen een fraaie zelfgemaakte Kerst-
kaart: twee getekende handen. Ze schreef er
bij: „Wat doen we met onze handen? Alle-
reerst wensen wij elkaar een gezegende
Kerst en een goed jaar 1983 toe. en ver-
der...?"
Laten we vérder doen wat voor de hand ligt,
wat onze handen vinden om te doen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerstdiensten

In alle gemeenten en parochies worden
Kerstdiensten gehouden. In de Vordense
Dorpskerk worden op Kerstavond, a.s. vrij-
dagavond 24 december, twee diensten ge-
houden die geleid zullen worden door Ds.
Zijlstra. In de eerste dienst op Kerstavond
wordt de samenzang begeleid door Rudi
van Straten op het orgel, in de tweede dienst
in de Kerstnacht begeleidt „Sursum Corda"
ook enkele liederen van de samenzang. De
aanvangstijden staan vermeld bij de lijst
van de Kerkdiensten in dit blad. De inter-
kerkelijke evangelisatie commissie belegt
deze twee diensten en nodigt een ieder
graag uit.

Koperblazers in de Kerstdienst

Tijdens de Kerstdienst in de Vordense
Dorpskerk op de morgen van de Ie Kerst-
dag, zaterdag 25 december, zullen koper-
blazers van de Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda" enkele liederen van de sa-
menzang begeleiden en ook enkele Kerst-
liederen spelen. De Jeugdkerk is betrokken
in de voorbereiding van deze Kerstdienst.
Enkele leden van de Jeugdkerk werken ook
mee in de dienst. Liturgieën worden ge-
stencild in bij de ingangen van de kerk aan-
geboden. Iedereen' is hartelijk welkom in
deze Kerstdienst op de eerste Kerstdag, in
de Dorpskerk.

Muzikale medewerking op de 2e Kerstdag

De Kerstviering op 2e Kerstdag 's morgens
in de Dorpskerk zal een bijzonder karakter
hebben. Behalve het kerkorgel zal door Ru-
di van Straten ook het clavecimbel bespeeld
worden. Met een paar fluitisten en een sop-
raanstem zullen delen uit een Kerstcantate
ten gehore worden gebracht. Daarnaast is
er veel gelegenheid tot Kerstzang door de
gemeente zelf. Verder een korte Kerstmedi-
tatie door ds. Veenendaal. Voor alle kerk-
gangers zal er een gestencilde Kerstliturgie
zijn.

Kerstfeesten zondagsschool

De Zondagsschool wil met de kinderen,
ouders, familie en gasten het Kerstfeestvie-
ren op de Ie Kerstdag, zaterdag 25 decem-
ber 's middags in het Clubgebouw aan de
Ruurloseweg in Medler en 's avonds in de
Vordense Dorpskerk. Iedereen is er harte-
lijk welkom.

R. K. KERK KRANENBURG
24 december 23.00 uur Nachtmis, 25 de-
cember 9.30 uur Volkszang, 26 december
9.30 uur Hoogmis.

R. K. KERK VORDEN
24 december 19.00 uur Jongerendienst,
21.00 uur Volkszang, 25 december 10.45
uur Hoogmis, 26 december 10.45 uur
Volkszang.

HERVORMDE GEMEENTE
24 december 21.00 uur ds. J. R. Zijlstra
(m.m.v. Rudi v. Straten), 23.00 uur ds. J. R.
Zijlstra (m.m.v. Sursum Corda), 25 decem-
ber Ie Kerstdag 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink, Kerstdienst m.m.v. Koperensemble
„Sursum Corda", 14.30 uur Kerstfeest Zon-
dagsschool Medler/Linde in Clubgebouw
Medler, 19.00 uur Kerstfeest Zondags-
school Dorp in de Dorpskerk, 26 december
10.00 uur ds. J. Veenendaal, m.m.v. mu-
ziekgroep o.l.v. Rudi van Straten (clave-
cimbel, fluit, zang).

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
24 december 21.00 uur ds. J. R. Zijlstra in
de N.H. kerk, 23.00 uur ds. J. R. Zijlstra in
de N. H. kerk.
25 december 10.00 uur ds. J. R. Zijlstra,
15.00 uur Kerstviering met de kinderen.
26 december 10,00 uur ds. J. R. Zijlstra
m.m.v. Chr. gem. zangver. Excelsior, 19.00
uur geen dienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
zaterdag 25 en zondag 26 december dr. Va-
neker, tel. 2432.
boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s. v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 25 december 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Wegchelaer,
tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst

WEEKENDDIENST TANDARTS
F. Aarsen, Eibergen, tel. 05454-2088 en A
M. v.d. Akker, Doetinchem, tel. 08340-
44427.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon december; mevr. Bran-
denbarg, tel. 2003. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



30 en 31 december volop

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

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

BAZAR SUETERS
Te koop:
1.1 bureau met la+zij kastje
2. Aanhangwagen met opzet
schotten ca. 3 kubieke meter
en verm. 130 kg.
3. Vialle gastank met pomp +
nippel voor buiten aansluiting.
4. Elektrische boiler 50 l
(daalderop)
5.1 paardedeken (nog nooit
gebruikte stal- of reisdeken)
6. Ouderwetse linnenkast
met 3 deurtjes en 2 laden,
middelste deur is glas in lood.
7. ouderwetse naaimachine
Bellen na 18.00 uur tel.
05753-3110.

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

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

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Dalo tonnen
te koop Houten vaten (regen-
tonnen) v.a. 12,5 tot 200 liter.
Prijzen vanaf 12,50
Inl. Meidoornstraat 1 a, Henge-
lo Gld. tel. 05753-2759

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

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

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

LEEFLANG
tel. 05752-2737 ARCHITECTUUR

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

Te koop: mooie Kerstbomen
alle maten bij:
Peppelman, Kerkhoflaan 3.

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

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

375.0OO mensen werken voor u.
Geen wonder dat ITT vooroploopt

ITT VIDEORECORDER

VIER JAAR
ALL-!N GARANTIE
TYPE 580 + 580S

ITTPLUSPUNTEN
VCR-systeem Video 2000
Maximaal 8 uur opnemen per video compact-
cassette
Tijdversnellingsschakelling (7-voudig vooruit-,
5-voudig terugspoelen)
Stilstaand beeld
Schakelgeheugen voor 5 opnamen binnen 16
dagen
Programma geheugen voor maximaal 26 pro-
gramma's.

Microprocessor stuurlogica
Elektronische funcitebesturing
DTF-videokopsturing
DNS-ruisonderd rukking
Terugspoelautomaat (schakelbaar)
Automatische bandzoeker
Elektronische bandteller
Afstandsbedieningsmogelijkheden:
- via ITT kleuren-TV's
- via aanvullingsset.

VA. f 2198,-

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

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

Kerstaanbiedingen in serie prijzen!!
DAMES:
Japonnen t/m 52 . • , 98,-
Jeugdige japonnen 50,- en 25,-
• 3KJ6S ook velours O«fr "*""

Mantels 98,-
Blouses 49.-

HEREN:
(merk, ook 3-delig)

v.a.

v.a.

Kinderjacks o.a. B. Farber v.a. 29-

Donderdag 23 en 30 dec.
koopavonden Ruurlo

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
'n prettige jaarwisseling
en 'n voorspoedig 1983

Café Rest. en Levensm. bed r.

Th J.M. SCHOENAKER

FOTO HANS TEMMINK
Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld)

Telefoon 05753-2386

Wij wensen u
prettige feestdagen een een

voorspoedig 1983

Ten Cate ondergoed voor het
hele gezin

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden
heeft het.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: prachtige olieverf
schilderijen.
Tel. 05752-1689

ATTENTIE
wilt u vroegtijdig bestellen
voordeaanst. -feestd*^ *<rr-
se kalkoen, haantjes, kippen
en eieren enz.
Poeliersbedrijf Rossel.
Tel. 1283, Nieuwstad 45.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

Poelier
H off man

Een greep uit onze Kerst-
assortiment.

Kalkoen o
Hazeruggen
Hazebouten
Tam konijn
Wild konijn
Franse buiten kip
Wilde eenden
Fazanten haan

hen

kg 8.75

halve kg 9.00

halve kg 8.00

halve kg 4.75

kg 8.75

kg 8.75

per stuk o>Zu

per stuk 17.50

per stuk 15.00

en ht normale Kip assortiment
P.S. wij staan met een kraam.

Prettige Kerstdagen en een goed nieuwjaar.

ZUTPHENSEWEG 29 VOflDEN TFL 05752-1971

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

ROLLUIKEN
hoge isolatie waarde,
nu met winterkorting.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

^Jzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

Voor de feestdagen al zo'n heerlijke

SALADE
besteld? Zoals het hoort met puur rundvlees en
echte mayonaise. Natuurlijk bij:

Bondsrestaurant

DE ROTONDEti

ti
Telefoon 1519.

Huzarensalade
Russische Eieren
Zalm salades

f 5,— p.p.
f 7,50 PP
f 10,-P p

ZONDAG 26 DECEMBER

2e KERSTDAG

TAKE IT EASY
Zaterdag 8 januari
Jong Gelre regio West Achterhoek

nieuwjaarsbal
orkest Hurricane

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Op oudejaarsdag 31 december staat wij met oliebollen op de markt in
Vorden. De prijzen van de

oliebollen ^n
appelflappen

11 voor f 4,50

per stuk f 0,75

HARTMANS frituurbedrijf
WARNSVELD, Tel. 05750-26538 b.g.g. 05752-1426.



Langs deze weg willen we als-
nog allen hartelijk danken voor
hun bloemetje , of beste wen-
sen die wij op 12 november bij
de opening van onze nieuwe
zaak aati de Dorpsstraat in ont-
vangst mochten nemen.
Tevens wensen wij U heel fijne
Kerstdagen en allergoeds in
1983.

Fam. H. Sueters
Dorpsstraat 15
Ruurloseweg 91 Vorden

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij bij ons
50-jarig huwelijk mochten
ontvangen zeggen wij u harte-
lijk dank.

D.NUENHUIS
G.W. NIJENHUIS-

STEGERMAN

Vorden, december 1982
Wilhelminalaan 2

Hartelijk dank aan allen voor
uw overweldigende belang-
stelling en attentie in welke
vorm dan ook die ons 25-jarig
huwelijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt

J.C.H. BOEKHOFF
B. BOEKHOFF-

VAN BUUREN

Vorden, december 1982
Nieuwstad 32c

Hartelijk dank voorallefelicita-
ties, bloemen en cadeaus die
wij mochten ontvangen bij ons
45-jarig huwelijk.

J.W.enRIEK
KLEIN KRANENBARG-

HIETBRINK

Vorden, december 1982
Kerkstraat 9

Te koop gevraagd: enkele var-
kensdrinkbakjes merk Brou-
wers.
Rossel, tel. 3015

- AUTORIJSCHOOL-
„OORTGIESEN"

Wenst u allen prettige
feestdagen en een voorspoedig
1983. Brinkerhof 82, Vorden

Jong Gelre afdeling Vorden
wenst iedereen prettige Kerst-
dagen en een voorspoedig
1983

Vanaf heden elke dag verse
witlof te koop.
Weenk, Schuttestraat 12
Vorden

Te koop: 1 tafel 3,40 m. lang.
Breed 80 cm, met schragen.
Bij E.J. Lettink, Almenseweg
35

Te koop: 2 pers. inventum
elektrische onderdeken met
twee regelkastjes.
6 pers. bungalow tent.
Konijnenhok.
Hoetinkhof 55, Vorden

Welke vrouw kan ons gezin ca.
4 weken helpen i.v.m. ziekte.
Tel. 05752-2579.

Huurwoning ruil.
Wie wil een woning met tuin,
ruilen met een royaal boven-
woning met een groot terras.
Dorpsstraat 14, Vorden.
Bellen na 18.00 uur.
Telefoon 05752-2713

Te koop: eetaardappelen.
Steenblik, Nieuwenhuisweg 4.
Vorden, tel. 05753-1770.

met
Televisie

reparaties
—,- direct

. naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

In plaats van kaarten

1942 1982
Op D.V. 30 december a.s. hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

C. EVERHARD
en

CJ. EVERHARD-KERKZIEK

de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden
in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog
lang voor elkaar en voor ons gespaard zullen
blijven is de wens van

Diny, Joop en Steven
Truus en Henk.

Gelegenheid tot feliciteren op donderdag
30 december a.s. vanaf 20.00 uur in „de
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, december 1982
Molenweg 29

In plaats van kaarten
Op donderdag 30 december a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen ons40-
jarig huwelijk te herdenken.

H.G J. HORSTMAN
J. HORSTMAN-LENDERINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg
- Vorden.

Vorden, december 1982
Reeoordweg 1

Tot onze diepe droefheid is na een kortstondige ziekte
van ons heengegaan, onze lieve zoon, broer, zwager,
pleegbroer en oom

JOOP KLEIN HANEVELD
echtgenoot van Mientje Udink

op de leeftijd van 52 jaar.

Vorden: L. Klein Haneveld
JA. Klein Haneveld-Dommerholt.

Süderwick (Dld.) H. Klein Haneveld
W. Klein Haneveld-Hüls

Zutphen: W. Klein Haneveld
E. Klein Haneveld-Russer

Vorden: G. Klein Haneveld
J. Klein Haneveld-van der Zee

Rotterdam: S. Schoenmaker-van Sleen
M. Schoenmaker
neven en nichten

Barchem, 16 december'82

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden te Bar-^
chem op 21 december '82.

Diep getroffen door de vele blijken van belangstelling,
na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en onze fijne oma

HENDRIKA UENK-BRETVELD

willen wij u, langs deze weg, onze welgemeende dank
betuigen.

A.W. Uenk
J.H. Bongers-Uenk
C. Bongers
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

7251 DP Vorden, december 1982
Zutphenseweg 125

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

JAN OOSTERINK

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
A.W. Oosterink-Maalderink

Vorden, december 1982.

Hartelijk dank! Uw vraag naar onze oliebollen was
overweldigend, zelfs zo groot dat wij niet iedereen
konden bevoorraden. Onze excuses hiervoor. Vol-
gend jaar zullen wij trachten u allen weer van
dienst te zijn.

Verder wensen wij u een voorspoe-
dig 1983 en hopen u te mogen be-
groeten oponsnieuwjaarskoffiecon-
certop 9 jan. a.s.

Muziekvereniging Concordia

De Vordense Marktkooplieden
wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 1983

GEMEENTE VORDEN
NIEUWJAARSONTMOETING
Op 3 januari 1983, 's avonds van acht tot half tien, geeft
het gemeentebestuur van Vorden gelegenheid elkaar te
ontmoeten in de boerderij bij het kasteel/raadhuis.

Iedereen is van harte welkom.

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze
kantoren in plaats van vrijdagavond 24 december
a.s. geopend zijn op

donderdagavond
23 december

De gezamenlijke banken
van Vorden.

Betaal nu
uw abonnementsgeld

U verdient f 4,- als u voor 1 januari
betaald.

Het Groene Kruis organiseert een

CURSUS
VOOR A.S. OUDERS

Inhoud van de cursus:
Algemene informatie, uitzet, voeding van de moe-
der, bevalling, voeding van de baby enz.

De cursus wordt gegeven in het wijkgebouw van
19.30-21.30 uur en bestaat uit 5 avonden.

Begindatum 13 januari 1983. U kunt zich opgeven
tussen 13.00 en 13.30 uur in het wijkgebouw.

HET GROENE KRUIS
VORDEN

„Se Herberg"
DnrrvïRtraat 1 Ha VnrHon Tol 99/n ^^^Dorpsstraat 10a, Vorden. Tel. 2243.

Vrijdag 24 december 17.00 uur gesloten
1e Kerstdag: GESLOTEN
2e Kerstdag: vanaf 12.00 uur geopend

Voortaan elke laatste dinsdag v.d. maand

KLAVERJASSEN
* mooie prijzen
* prachtige wisselbeker
Gaarne vroegtijdige opgave!!!!

OUDEJAARSDAG wordt het weer ouderwets gezel-
lig:

* wederom strijd om de wisselbeker op het
voetbalspel
(vroegtijdige opgave)

* Darts gooien
* één-en-twintigen.

BETALING KONTRIBUTIE

GROENE KRUI%
U kunt vanaf heden uw kontributie voor het
jaar 1983 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
Bondsspaarbank nr. 92.31.88.959 of per
Amrobank nr. 41.48.32.450 of per
postgiro nr. 84.79.03 ten name van het
Groene Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
f 40, - per jaar.

Wordt u na 1 februari een kwitantie aangeboden, dan
kumt erf 4,- administratie- en inkassokosten bij en be-
taald u f44,-

Alle soorten
bouwmaterialen in

«teen. kunststof «te.
Grot* kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
bank jn. vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

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

Dakbedekking»
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Wij wensen clientèle, vrienden en be-
kenden

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1983

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

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

woon
SHOW

in Kerstsfeer!
De Kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de
sfeer met:

Die onovertroffen kerststallen
goed gevuld en met zuivere amandelspijs.

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

't winkeltje in brood en banket

Burg GallMstraat 22 V(xd«n TeMoon OS7S2 . 1177

Wij wensen U prettige Kerstdagen.

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

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

Wij wensen alle mensen de
beste wensen voor de komende
Kerst, en het nieuwe jaar u
voorspoedig ga.

Loon- en Grondverzetbedrijf, handel zand,
grint, erfverharding

Fa. A. Beeftink en
medewerkers

dinsdag
woesdag
donderdag
vrijdag

DORPSSTRAAT 22,
VORDEN
TELEFOON 05752-1314



Met uw VS markt
<!e drempel..,

De laatste week van het jaar staat weer voor de deur.
De gezellige Kerstdagen zijn een inleiding tot een rumoerig weekje.
Het oudejaar wordt uitgeknald en de goede voornemens voor
1983 gemaakt.

Er wordt gebakken en gebraden, kortom 't is de huiselijkste
week van't jaar. Voor die week hebben wij volop aanbiedingen om het
oudejaar voordelig uit te luiden. Kijkt u maar... volop voor uw verlate
Kerstinkopen en alles om zelf uw oliebollen en appelflappen te
bakken. Noem maar op van meel en mix tot krenten en rozijnen.
Van bigarreaux en sucade tot poedersuiker en verse gist.

Wilt u die hele rompslomp niet, dan hebben wij de
lekkerste oliebollen, appelflappen en appelbollen voor u gebakken.

Wij wensen u PRETTIGE KERSTDAGEN en een
VOORSPOEDIG 1983 enne....wat die goede voornemens betreft.
aan ons zal het niet liggen. Let maar eens op in 1983!

00
o>
»—l

fN

\
•—i
m

Oliebollen
goed gevuld,
l O stuks

3?8
Appelflappen

Appelbollen per stuk
groot per stuk slijterij

Bols jonge jenever
l literfles '

Coebergh bessen-
jenever l literfles
Black & White
whisky per fles nu

Coppelstock jonge
jenever l literfles

issi
es W l

Pissig Ambon
fles W liter

Bisquit cognac'
per fles

Honig bakmeel
pak 500 gram
U36*

Honig cakemeel Koopmans oliebollen
pak 500 gram gf ^ ft mix pak

500 gram

Champagne
demi sec fles 0.75 liter

Veuve amiot per fles
(meth. champenoise)

Duitse sekt
fles 0.75 liter^95'

Cider sylvester

Slaolie
l literfles

Reddy zonnebloemolie
l literfles

Kellergeister
deze week 3 flessen slechts

545
199
«75

Pasteibakjes
pak 4

Unox ragotits
diverse soorten^85

Vei
rolletjes doos 24 stuks

59
69
98

398 Grolsch bier
krat 24 flesjes JA65

Buitoni melba toas

Ad van Geloven sateh
per pak L«£&

Beckers vleeskroketten
doos 20 stuks5r25"

Beckers bitterballen
doos 50 stuks .4-45"

Calvé borrelnootjes
alle soorten j-98"

089
139
450
395
179

Portioneerlepel
"voor de oliebollen",3*49

Hevelopener
metaal 2*49"

275
198

Beccon braadpan

Beccon frituurpan
met inzet en deksel^4t95

Melita bakpapier
op rol van 8 meter.3^5"

Lantau aluminiumfolie
25 meter lang

349
249

groenten
Geldig van 27712-31/12

Voorde appelflappen... g—
Forse goudreinetten
4 kilo

Pracht kas-sla
per krop

Tomaten
500 gram

zuivel
Coberco dagverse
slagroom 1/4 liter .U95"
Goudse kaas
jong belegen kilo

Brie v/d mat
60% 100 gram

Camembert
doosje 250 gram

179945
149
359

bakkerij
Casino brood
wit of bruin 800 gram

Zachte puntjes
zak 10 stuks

Saucijzebroodjes
per stuk

176
199
Q89

notenbar
Notenmelange
150 gram

2?8

bloemen
Narcissen
l bos 2?5

slagerij
Geldig van 27712-31/12

Gehakt h.o.h.
hele kilo

Verse braadworst
hele kilo

Haas- of ribkarbonade
500 gram

Magere speklappen
hele kilo

Hanburgers
100 gram

vleeswaren

798
798
548
748
0?8

Filet americain
150 gram

Boerenmetworst
per stuk ±250 gram

Slagersleverworst
500 gram, per stuk

Russisch ei
±650 gram

Huzarensalade
l kilo

198
339
225
549
549

Een wijze huisvrouw uit Zevcnaar
Dee haar boodschappen maar eens per jaar
Bij de VS-markt gaat dat prachtig
doe ik m'n inkopen voor heel drieëntachtig
In die tijd gerekend is het heel even maar.

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

^f ..«.._ ^_ .. ^^ _ , 4 _ TT _ . .^ \ l ^* 1 -t \ T^i*. ^^ 1 ^^ TT J ^^ ^̂ ^Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vordcn



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 23 december

44e jaargang nr 41

MONSTER-KERST-KRUISWOORD
met verborgen raad

Deze Kerstpuzzel bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een kruiswoordraadsel die met behulp van de hierbij
omschreven opgave opgelost kan worden.

Het tweede deel is een verborgen raad. Deze kunt u vinden, door uit het kruiswoord de letters te zoeken en in te vullen,
waarvan de nummers corresponderen met die in de kerstboom van deze puzzel. Dat is de uiteindelijke oplossing.

Neem de verborgen raad over op een briefkaart en stuur die naar onze krant.

HORIZONTAAL:
1. Chr. feest; 5. jaargetijde; 10. onverlicht; 15. vreugdevol gebeuren; 19. plezier; 21. Europeaan; 23. deel v.e. voet; 25.
loot; 27. meubelstuk; 30. regeringsreglement; 31. vluchtige stof; 33. daar: 34. roofvogel; 37. motorrace; 39. voldoende:
41. opbrengst; 43. kuststrook; 45. aansporing; 46. vogel; 48. Eur. land: 49. rag; 50. opstootje; 51. kant; 52. ieder; 53.
moed; 55. de onbekende; 57. voortstuwen 59. aansporing; 60. groente; 61. onder andere; 63. pi. in N.Holland; 65. belem-
mering; 66. stad in Z.Amerika; 68. hetzelfde; 70. het dringen; 72. kleur; 74. zwijn; 76. communicatiemiddel; 78. metsel-
specie; 80. deel v.d. hals; 82. vat; 83. bijb. fig.; 84. deel v.e. schoen; 85. bloeiwijze; 87. vogeleigenschap; 90. vochtdoor-
latend; 91. daar; 92. bergplaats. 93. telwoord (Eng.); 95. mager; 97. vroegere koningin; 99. vogel; 100. voegw.; 101. arts;
104. feestboom; 107. grote watervlakte; 109. steensoort; 110. toon; 112. ton; 113. gesloten; 114. ongeveer; 115. maat;
117. ongesteld; 120. schoonmaakmiddel; 121. koker; 123. helemaal; 125. kledingstuk; 127. telw.; 128. eren; 129. deel v.h.
jaar; 131. voertuig; 133. gravin v. Holland; 135. verwonding; 136. stad in België; 138. verbrandingsrest; 140. dop; 142.
trek; 144. verzonken werelddeel; 150. bijb. fig.; 151. bepalen; 154. doortastend; 157. slede; 158. water in Friesland; 160.
zeevogel; 162. verdwenen; 164. bijb. fig.; 167. toespraak; 169. maat; 171. heimelijk; 173. hoog bouwwerk; 174.
fam. lid; 175. kort ogenblik; 176. immer; 178. sportartikel; 180. voegw.; 182. godheid; 184. rund; 185. Chinees leider;
187. voertuig; 188. sneu; 190. tweelingfiets; 192. mislukken; 193. noot; 194. boom; 195. Europeaan; 196. kort ogenblik;
198. huisdier; 200. ongeveer; 202. roemen; 204. dof; 205. ontkenning; 207. meubel; 208. stop; 210. familie; 212. vaartuig;
213. vuur; 215. eigen; 220. daar; 221. boom; 223. lokspijs; 225. deel v.e. ketel; 227. fr. lidw.; 228. bloedvat; 231. rund; 232.
keur; 234. motorrace; 236. kledingstuk; 238. kledingstuk; 239. Eur. hoofdstad; 241. binnenkort; 242. pi. in Overijssel;
243. gast; 246. deel v.e.fr. ontkenning; 247. rustend; 248. Eur. taal; 250. vertegenwoordiger; 252. vuil; 254. pi. in Limburg;
255. fam. lid; 257. gelofte; 258. heilige; 259. bloem; 261. plaag; 262. vr. munt; 264. geluid; 266. pl.i.d.N.O. Polder; 268.
strak; 269. deelneming aan; 270. turen; 271. beschadiging.

VERTIKAAL:
2. maat; 3; bedorven; 4. klap; 6. voorz.; 7. pi. in Drente; 8. insekt; 9. daar; 11. deel v.d. Bijbel; 12. ontkenning; 13. vrucht;
14. voegw.; 16. vogel; 17. slot; 18. heilige; 20. buigzaam; 22. kerel; 24. dagblad; 26. grote plaats; 28. sprookjesfiguur; 29.
vod; 31. ten leven gekomen; 32. vlieten; 34. vogel; 35. slot; 36. deel v.e. schoen; 38. kledingstuk; 40. vogel; 41. belemme-
ring; 42. roem; 44. vervoermiddel; 45. weekdier; 47. voertuig; 52. maat; 54. flink; 56. dwaas; 58. voorz.; 59. vr. titel; 60.
mann. zoogdier; 62. water in Drente; 63. insekteneter; 64. insekt; 66. watering; 67. sterke drank; 68. hetzelfde; 69.
dierenverblijf; 70. insekt; 71. de onbekende; 73. noot. 75. roofdier; 77. aankomend; 79. advies; 81. steen; 84. fel; 86.
tegen; 88. mal; 89. loot; 90. jong dier; 91. een zekere; 93. kleur; 94. water in Friesland; 96. vr. munt; 97. Europeaan; 98.
hoofd v.e. klooster; 99. ronde staaf; 100. water in Friesland; 102. Oosterlengte; 103. raam; 105. recht vaarwater; 106.
orgaan; 107. deel v.e. fiets; 108. schennis v. trouw; 111. ploeg; 114. berg; 116. bergplaats; 117. hemellichaam; 118. zui-
velprodukt; 119. stop!; 120. wintervoertuig; 122. bijb. fig.; 123. kort ogenblik; 124. wapen; 125. huis; 126. rand; 127.
behoeftige; 130. noot; 132. dwarshout; 134. hoender; 137. achter; 139. tegenvaller; 140. bamboebeer; 141. militair; 143.
man v. stand; 144. schip; 145. vod; 146. kloosterhoofd; 147. Europeaan; 148. fam. lid; 149. voorz.; 152. bar; 153. dieren;
155. bergweide; 156. aankomend; 159. pi. in Duitsland; 161. lied; 162. verzoek; 163. verlies; 165. mager; 166. toespijs;
167. bloem; 168. lidw.; 170. noot; 172. groente; 173. tocht; 177. vervoermiddel; 179. verslagen; 181. staat; 183. vogelver-
blijf; 185. fam. lid; 186. rivier in Duitsland; 188. sluis; 189. schrijfgerei; 190. groei; 191. voegw.; 192. moed; 193. aantal;
195. knaagdier; 197. vogeleigenschap; 198. mogelijkheid; 199. vroegere paus; 200. gevangenis; 201. gewoonterecht;
203. draaikolk; 204. noot; 205. gevangenis; 206. uitstalkast; 207. wapenstilstand; 209. niet thuis; 211. zuster; 212. zang-
stem; 214. voordeel; 216. soort verlichting; 217. Europeaan; 218. repareren; 219. pi. in N.Holland; 222. vis; 224. tande-
loos zoogdier; 226. hetzelfde; 228. levenslucht; 229. boom; 230. geestelijk lied; 232. tijdmaat; 233. loot; 235. gereed-
schap; 237. niet even; 239. fam. lid; 240. verbinding; 244. kort ogenblik; 245. huivering; 248. bijb. fig.; 249. as; 251. roem;
252. hemellichaam; 253. roofvogel; 254. Ver. Arabische Rep.; 256. vogel; 258. bevel; 260. vroegere koningin; 261. heilige;
262. fr. lidw.; 263. voegw ; 264. heilige; 265. wederk. vnw.; 267. vaartuig.

Direktie
en
personeel
van
Drukkerij
Weevers b.
wensen U
prettige
feestdagen

v

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in-
zenden vóór woensdag 5 januari 1983 met
vermelding in de linkerbovenhoek van
„Kruiswoordpuzzel" aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12 te Vor-
den, postbus 22.

Personeel en medewerkers van dit blad zijn
uitgesloten van deelname.

De prijzen die te winnen zijn:
1e prijs f25,-
2e prijs f 2O,-
3e prijs f 15,-
4e t/m 10e prijs f 1O,-

WIE KLEURT MEE?
Ook aan de jeugdigen is gedacht. Voor
jullie hebben we een prachtige kleur-
plaat. Laat jullie fantasie maar werken
en maak er een kunststukje van.
Wanneer jullie er mee klaar zijn doe hem
dan in een enveloppe met in de linker-
bovenhoek de vermelding ,,Kleurplaat"
en stuur hem naar Drukkerij Weevers
BV, Nieuwstad 12, Vorden, postbus 22.

Vergeet vooral niet je naam, adres en
leeftijd in te vullen. Veel sukses?

1e prijs
2e prijs
3e prijs
10 troostprijzen van

f 10,-
f7,50
f 5,OO
f2,50

Naam

Adres

Woonplaats

Leeftijd

Over de uitslag kan niet gekorrespon-
deerd worden.

Inzenden voor woensdag
5 januari 1983



Geslaagde tentoonstelling Het begin is er weer

De gehouden tentoonstelling van de kleindieren vereniging PKV Vorden en PEKZO Zutphen mag geslaagd worden genoemd. De zaal
van „De Herberg" werd omgetoverd tot een waar dierenpaleis. Een vooruitgang was vergeleken bij vorig jaar dat er verlichting was aange-
bracht in de onderste kooien, zodoende waren die dieren beter te bezichtigen.
Vrijdagavond werden de hoofd- ereprijzen uitgereikt door wethouder Geerken. De heer Geerken was verbaasd dat er zoveel verschillen-
de dieren waren en dat de PKV een zo bloeiende vereniging is geworden. Hij vroeg of het mogelijk was om eventueel de schooljeugd er
meer bij te betrekken, door de schooljeugd bv. ook wat te laten inzenden. Omdat het komende jaar voor het eerst een tentoonstelling
georganiseerd gaat worden door PKV alleen is dit misschien te verwezenlijken, aldus de voorzitter van PKV.
De samenwerking met PEKZO is enorm goed doch in verband met het jubileum van PEKZO is de bedoeling om volgend jaar ieder apart
een tentoonstelling te\orgaiseren. Het aantal inzendingen werd dit jaar overtroffen en moesten zelfs dieren afgewezen worden. De ten-
toonstellingsvoorzitter de heer W. G. Hofstraat bedankte de heer Geerken voor zijn komst en hoopte dat de samenwerking met het ge-
meentebestuur zo mag blijven. Voor elke diergroep was een fraaie beker, deze werden gewonnen door G. J. Klaassen met het mooiste
grote hoen een Brahma Columbia predikaat l F. De beste dwerghoen was van J. Rouwen horst een wit Wyandot predikaat l F. De moois-
te duif was een Kruldief, witgladkop van H. J. Fleeming predikaat l F. Het fraaiste konijn een klein zilver, licht kon: grijs van E. Bruinsma
kreeg ook het predikaat l F. De beste cavia was een eng: crested (gekruind) yam mej. C. H. P. Sanders die kreeg het hoogste predikaat een
U (Uitmuntend).

,De mooiste siermuis was een Hollander zwart met predikaat 1ZG van T. Hamer.
In het 62 jarig bestaan van de PKV is dit de eerste ker dat op een tentoonstelling in Vorden het predikaat U is gegeven.

KERSTFEEST DATEERT
UIT 354

EERSTE CHRISTENEN HERDACHTEN GEBOORTE NIET

DE MEESTE PROBLEMEN rond de kerstviering concentreren zich
op de datum, die voor de herdenking van Christus' geboorte is yitge-
kozen. Gedurende de eerste drie en halve eeuw na de dood van Chris-
tus werd het kerstfeest niet op 25 december gevierd, maar pas op 6
januari, thans gewijd aan de drie koningen.

Pas in het jaar 354 werd kerstmis voor het eerst gevierd op 25 de-
cember, vermoedelijk als vervanging van de heidense "saturnalia".

Een tweede vraagstuk rond de kerstviering vinden we in de kerst-
boom. Ook de oorsprong van dit kerstverschijnsel blijkt heidens te
zijn, reden waarom sommige protestants orthodoxe groeperingen de
kerstboom als symbool van een groter Licht, principieel afwijzen.

VERMOEDELIJK HEIDENSE OORSPRONG

DE EERSTE christenen waren er
zeer afkerig van om een geboorte te
herdenken. Wel werd de dag van ie-
mands dood als een bijzondere aan-
gewezen. Vandaar dat de droeve ge-
beurtenissen op Golgotha en de op-
standing van Christus wef terstond
werden gezien als belangrijke feiten."
Overigens werd Pasen oorspronke-
lijk op 25 maart gevierd, pas sinds
het concilie van Nicea (325) kwam
hierin verandering. Evenzo vierden
de eerste christenen het pinkster-
feest, maar de kerstdagen kenden de
pioniers van het christendom niet.

Later is dit gezichtspunt gewijzigd
en combineerde men de viering van
Jezus' geboorte met driekoningen-
dag. Deze feestdag gold trouwens
als een gedenkdag voor meer
belangrijke bijbelse gebeurtenissen.
Zo gedacht men naast de komst
van de drie oosterse vorsten de brui-
loft in Kana, bij welke gelegenheid
Jezus zijn eerste wonder verrichtte
en water in wijn veranderde. Ook de
spijzing van vijfduizend mensen met

vijf broden vond men herdenkings-
waardig.

Al deze heilsfeiten werden tegelijk
door driekoningendag weer in de ge-
dachten van de christenen opgefrist.
Naarmate de tijd voortschreed, werd
de viering van Christus' geboorte
meer centraal gesteld. Het concilie
van Nicea (325) erkende de driekonin-
gendag als christelijke feestdag en
daarna werd het kerstfeest ook in de
westerse landen ingevoerd. In 353
werden de kerstdagen reeds met gro-
te luister in Rome gevierd. Echter
nog steeds op de zesde januari.

DATUM VERANDERD

HET STAAT historisch echter vri j-
wel vast dat in het jaar 354 de datum
van het kerstfeest plotseling werd
verplaatst naar 25 december. Dit ge-
beurde door Liberius, in die dagen
bisschop van Rome. Over de oorza-
ken van deze wijziging bestaat geen
eenstemmigheid van mening. Er zijn
verschillende theorieën over.

Sommigen leiden de datum van

Christus' komst op aarde af uit de
dag, waarop de hoge priester in
Israël elk jaar alleen het allerheilig-
ste in de tempel betrad. Deze datum
heeft meekunnen uitrekenen. De ho-
gepries||BKacharias werd in dat al-
lerheilig^re de geboorte van Johan-
nes de Doper verkondigd. Vanuit die
datum meende men de dag van
Maria's zwangerschap te kunnen
vaststellen en zo resulteerde de 25e
decemr^fcÉs de datum van Jezus'

Ander^neologen en historici ves-
tigden de aandacht op het Joodse
feest Chanuka, waarbij de inwijding
van de tempel centraal stond. Deze
dag van het Joodse feest komt over-
een met de 25e december van onze
kalender. Aangezien de kerstviering
zich van het westen naar het oosten
heeft verbreid en niet omgekeerd,
zijn voor deze opvatting weinig voor-
standers gevonden. Veel waarschijn-
lijker lijkt het, dat het heidense feest
van de zonnewende als bakermat
moet worden gezien voor het kerst-
feest.

De leiders van de westelijke chris-
tenen beseften drommels goed dat
je het gewone volk alleen maar kon
winnen, als je ze niet hun traditionele
feesten en gebruiken afpakte. Voor
deze opvatting valt ook daarom veel
te zeggen, omdat b.v. de r.k.-kerk vele
gebruiken uit de heidense tijd heeft
overgenomen om het geloof zo door-
zichtig mogelijk te maken voor het
eenvoudige volk, dat niet tezeer
mocht vervreemden van zijn histo-
rische gebruiken.

KERSTBOOM

IN OUDE GESCHRIFTEN is vast
gesteld, dat omstreeks 1500 in zuid-
Duitsland al kerstbomen werden
aangetroffen. Weliswaar waren zij
nog niet zo prachtig opgetuigd en
verlicht als de pronkstukken uit onze
dagen, maar we kunnen deze sober
versierde dennen toch wel zien als
de stamvaders van onze kerstboom.
Zij kwamen in de huiskamers terecht
vermoedelijk tengevolge van een oud
bijgeloof.

Algemeen wordt de theorie aan-
vaard van een vast bestaand verband
tussen de kerstbomen en de heiden-
se-germaanse joelfeesten, die wer-
den gehouden ter gelegenheid van
de zonnewende. Bij de voortschrij-
dende kerstening van het westen ver
loren deze feesten hun betekenis,
maar de volksgewoonte droeg de
kerstboom over aan het kerstfeest.
De christelijke kerk heeft zich daar-
tegen niet verzet. De verbreiding van
het christendom zou er aanzienlijk
door zijn vertraagd. De geestelijkheid
bepleitte zelfs een langzame over-
gang van de oude gebruiken naar
meer christelijke gedachtenkringen.

Zo is het licht van de kerstboom,
dat vroeger scheen als een voorbode
van het komende nieuwe zonlicht,
geworden tot een symbool van een
groter Licht, dat eens de gehele
wereld zal verblijden.
(Nadruk verboden).

De giften en toezeggingen beginnen weer binnen te komen. De reaktie van vele mensen /ijn zeer positief, velen zyn blü dat het comité,
aktie Polen Vorden/Ruurlo/Barchem weer wat op touw hebben gezet. Door de korrespondentie welke de mensen voeren met Polen is ge-
bleken dat men graag wat zenden wilde doch men zat met de hoge verzendkosten. Zodoende is men blü dat er nu gelegenheid is om samen
weer wat te doen voor de Poolse bevolking in het dorpje Laswin, waar onze contacten liggen, van de vorige zending. Het is met geen pen te
beschrijven hoe dankbaar deze mensen zyn met onze hulp, al schaamd men zich diep dat hun land zo erg is getroffen en aan de afgrond
leeft. Een ieder die wat te missen heeft (en dat zyn er toch velen) worden verzocht een bedrag over te maken op de gironummers welke hie-
ronder vermeld zyn. Kleding, voedsel en andere goederen kunt u nu reeds verzamelen en schoon maken/herstellen. De inzameling zal
plm. februari plaats vinden. Sluit 1982 af met een gift en start 1983 door uw steun in natura.
Het comité doet haar uiterste best om alles in goede banen te leiden en dat het op de juiste plaats terecht komt.

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

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

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

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

Succes voor
Majorettes
Sursum Corda
Na maandenlang te hebben geoefend
mochten 15 majorettes van Sursum Corda
eindelijk examen doen voor het Majorette
diploma A. Het examen werd afgenomen
in het Dorpscentrum te Vorden door de
K.N.F.
Aan het einde van de dag maakte de heer
Meindertsma bekend dat alle candidaten
van „Sursum Corda" waren geslaagd als-
mede twee meisjes uit Arnhem. Bij de dip-
loma uitreiking vertelde de examinatrice
dat het peil waarop de majorettes stonden
erg goed genoemd mocht worden. Zij
hoopte dat de meisjes door zullen gaan
voor het diploma B. De meisjes kregen be-
halve een diploma een bloemetje uitge-
reikt, waarna men nog een poos gezellig bi-
jeen bleef.

Kinderkermis
Op woensdag 29 december hoeft geen enkel
kind in Vorden zich te vervelen. In het
Dorpscentrum is er dan namelijk weer een
grandioze Kinderkermis! Voorzie gelegen-
heid wordt de grote zaal van h^Aorpscen-
trum veranderd in een „kermis^rerrein". Er
zyn dan allerlei spelen en attracties voor de
jeugd. Men kan onder andere kegelen, spij-
kerslaan, ballen gooien, koekhappen en
ballon scheren. Tevens kan er een bezoek
gebracht worden aan de waarzegster en aan
het Spookhuis. De medewerkers van
Jeugdsociëteit „'t Stampertje", welke deze
kinderkermis organiseren, zullen daarbij
ook voor de inwendige mens zorgen. Er ko-
men kraampjes waar het één en ander te
eten en te drinken valt.

Als extra attractie is er ook weer een talen-
tenjacht voor jong talent in de Jeugdsoos
zelf. Voor een rijksdaalder kan ieder kind
tussen 4 en 10 jaar zich de gehele dag ver-
maken. Voor meer informatie kan men zich
wenden tot één van de medewerkers van de
Jeugdsociëteit.

Kegelavond B.V.
De Kranenburg
Waar de competitie rond de feestdagen stil
ligt togen bestuur en leden met hun aan-
hang naar De Uitrusting in Eefde om in een
onderling tournooi uit te maken wie de be-
ste kegelaar van de club mocht zijn. Nadat
eerst uitvoerig van de spelregels was ken-
nisgenomen gingen de biljarters op de
baan. Na verwoede strijd kon Freddy van
der Linden zich als eerste kwalificeren.
Tweede werd Huub Bos, terwijl Robby
Hartman de derde prijs opeiste.

Ook de dames speelden zeer goed, gezien
de hoge scores die werden gehaald. Annie
Horsting behaalde hier de eerste plaats,
tweede werd Ria Spithoven en derde Annie
Hartman. Voorzitster Inge van de Broek
reikte onder de warme hap de prijzen uit en
wenste een ieder veel succes toe in de twee-
de helft van de competitie. Het eerste team
heeft inmiddels de uitgestelde competitie-
wedstrijd tegen de Zwaan uit Hengelo ge-
speeld. Het werd geen succes. Met een 40-
28 nederlaag keerden de Kranenburgers te-
rug.

Uit het politierapport
Fietskontrole.
De rijkspolitie heeft bij een gehouden fiet-
scontrole op de Wildenborchseweg diverse
processen-verbaal uitgereikt. O.m. voor het
met zijn vieren naast elkaar rijden - in het
donker - op deze weg alsook voor het niet
voeren van verlichting.

Opgevoerde brommers
Zowel een jongeman uit Vorden als een
jongeman uit Kranenburg kregen een pro-
ces-verbaal wegens het berijden van een

opgevoerde brommer. De onderdelen wer-
den tevens in beslag genomen.

Hond in volière
Een hond is een volière binnengedrongen
bij een pand aan de Ruurloseweg. Pauwen,
kippen en kalkoenen moesten het ontgel-
den. Vermoedelijk zijn ook enige pauwen
weggevlogen. Eigenaar van de hond heeft
met de benadeelde een schaderegeling ge-
troffen.

Geldkist ontvreemd
Terwijl de beheerder van de Welkoop-win-
kel op 't Medler even zijn winkel verliet wis-
ten tot nogtoe onbekende de afgesloten
winkel binnen te komen en namen de geld-
kist met een aanzienlijk geldbedrag mede.

Deze inbraak geschiedde afgelopen woens-
dagmiddag om 4.00 uur. Getuigen hebben
diezelfde middag tussen half twee en kwart
voor twee een grote grijze Amerikaanse
personenauto aldaar waargenomen.

Allerlei
De politie bereikt weer klachten over het
niet goed uitlaten van de huisdieren. De
hond behoort de behoefte te doen in de
goot. Lijn eventueel de hond aan of neem
een schopje mee.
Zondagavond kreeg een motorrijder een
proces-verbaal toen hij zonder verlichting
door het dorp reed.
Zondagmorgen reed een vrachtauto op de
Kapelweg op een aldaar geparkeerde perso-
nenauto. Hoewel de bestuurder van de
vrachtauto zijn best deed de eigenaar te
achterhalen lukte dit aanvankelijk niet.
Omwonende buren konden de auto niet
thuis brengen. Uiteindelijk bleek dat mevr.
M. de eigenaresse was. Komende van een
kerstviering uit de Wildenborchse kapel
bleek de auto zonder benzine te komen. Te
voet heeft zij zoen haar weg naar Barchem
vervolgd. Politie bracht hier snel uitkomst.
Op de Rietgerweg is een personenauto gesi-
naleerd, waarvan de bestuurder ventte met
truien. Was het toeval dat juist op de tijd bij-
kans de gehele buurt naar een bruiloft was?

Vuurwerk
De Rijkspolitie deelt mede dat in de gemeente Vorden vuurwerk mag worden ont-
stoken uitsluiten in de periode van 31 december nam. 18.00 uur tot l januari 1983
02.00 uur. Men heeft dus in totaal acht uur de tijd om het oudejaar uit te luiden en
het nieuwe jaar binnen te halen. De politie zal nauwgezet controleren en zo nodig
verbaliserend optreden.

De verkoop van vuurwerk in de gemeente Vorden mag door de vergunninghou-
dende winkeliers geschieden op 30 en 31 december. Uiteraard is het een goede
zaak bij het afschieten van vuurwerk de dieren weg te houden. En andermans ei-
gendommen te eerbiedigen.

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

23 dec. Kerstviering kranenburg Bejaar-
densoos

26 dec. Veldtoertocht, V.R.T.C.
"De Achtkastelenrijders"

26 dec. Oudejaarscrossloop, V. R.T.C.
"De Achtkastelenrijders"

Bi j ons in d'n Achterhook
Zo ongemarkt bu'w al weer met de leste dage van 't jaor te gange. Goed, wi'j heb de
kasdage nog wel tegoed maor dat bunt t'r van 't jaor maor twee en dat beteikent
veur un heleboel mensen gin enkelen vri'jen dag ekstra. An de stand van 't weer-
glas te zeen liekt 't t'r neet op da'w hier de witte bi'jen dizze wekke nog zeet vliegen.
Wie dan ok met alle geweld un witten kasmis wil hemmen mot wel nao 't zuujen
afzakken en zeen of e daor, in de snee met un paar panlatten onder de schoene, de
ajjme of bene kan brekken. Wat natuurluk neet wil zeggen dat de thuusblievers ze
dat gunt.

Gelukkug veur die thuusblievers heb die dan wat meer ruumte hier. En dat bunt t'r
schienbaor toch ok nog wel heel wat a'j zo heurt. De ethuuze liekt al zo'n betjen
vol-eboekt te wean veur beide zundage. 't Volt met 'n armoe hier dan toch nog wel
met want 't zal toch allemaole wel betaald motten wodd'n. En gin mense zal dör-
ven beweer'n dat 't op die dage oaveral 't goedkoopste is.

Veur diegenen die de gezellugheid in eur eigen huus prebeert te vinden zal d'r dan
ok wel iets meer as gewoon op taofel kommen. Meer dan genog meestal. In ieder
geval wel zovölle da'j ow maondag pien in de rugge zoll'n kruun a'j 't allemaole op

mossen haal'n wat t'r oaver ebleven is. Riekdom dus inplaatse van armoe.
Ondanks da'w allemaole in mot leveren he'w nog haos tevölle.

Tevölle a'w nao anderen kiekt. Zoas nao Polen bev. 't Is natuurluk neet de bedoe-
ling van dit stuksken umme ow de kasdage te vegall'n. Vaste en zeker neet. Maor i'j
mag bi'j zoiets toch wel effen stille staon. En doen daor iets an. Hoe? Och, un giro-
kaarte of un banksjek is gauw genog inevuld. Anderen zorgt t'r dan wel veur dat t'r
wat veur ekoch wöd en dat 't daorgöns goed trechte kump.

Dan hoef i'j zelf nog haos niks in te leveren van ow kas-haze of knien. En 't zal d'r
ow beslis better deur smaak'n. Want ow zelf dikke schransen en 'n ander maor an

zien lot oaverlaot'n past un mense neet. Ok neet bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



vuurwer
een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen, is beschikbaar

BESTEL UW VUURWERK VANAF
DONDERDAG 23 DECEMBER IN DE
ZAAK

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261Vroeg bestellen is verstandig

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

Als u 1519 belt bezorgen wij u zo'n heerlijke

SALADE
met puur rundvlees en echte mayonai
se. Zoals het hoort!

Bondsrestaurant

DE ROTONDEtt

ii

Vorden, tel. 1519.

Als u de organisatie van uw feest aan ons
zou willen toevertrouwen maken wy er
vor u een betaalbaar en voor uw gasten 'n
onvergetelijke dag van.

't PantoffeUje
'n tikje nostalgisch
airconditioned
eigen parkeerplaats

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Dat is pas vers en lekker
Zo warm uit de oven naar de winkel ook
voor de Kerstdagen en alle andere da-
gen, die heerlijke stollen, fijne Kerst-
kranzen en taarten van de Echte Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Tevens wensen wij U goede Kerstdagen toe ook na-
mens onze medewerkers.

VUURWERK

De Witte Smid
Verkoop: 29, 30 en 31 december.

Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

Martens
ttttds Jotltreffendl

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

Schoonmaakbedrijf Glimmo
Wenst u prettige Kerstdagen
en voorspoedig 1983

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 27 DECEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus. ^fc

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart
• 'Havep' werj^keralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoverlrro, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

VUURWERK
Vanaf HEDEN tot aan de dag van vrije
verkoop

voorverkoop van vuurwerk
HIERDOOR FLINKE KORTINGEN!!

Alle pakketten zijn in werkelijkheid te zien in onze
winkel:

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

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

voor kinderen.

ALLEEN GOEDGEKEURD VUURWERK

Dus: wilt u voordelig kopen,
dan NU naar

VAN TONGEREN
lopen

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
EN MEDEWERKERS

wenst allen

prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1983

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIE WEG 13
7251 JT VORDEN
TELEFOON 05752-3163

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Bestuur en medewerkers van de

Onderlinge Waarborg Mij. Vorden
Wenst allen Prettige feestdagen
en een voorspoedig 1983

De voeten warm en 't hoofd koel
Dan worden 't voor u prettige feestdagen, 't Hoofd kunt u zelf
koel houden. En voor warme voeten heeft Wullink een grote

keus in pantoffels. Bovendien zijn ze nu nog leuk geprijsd
ook. Da's mooi meegenomen.

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, Tel. 1342
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

KERSTMEUBELSHOW
woensdag

29
december

donderdag

30
december

koopavond

vrijdag

31
december

Tijdens uw bezoek kunt U kennis maken met
de nieuwste voorjaarskollektie 1983. Ruim
3500 vierkante meter meubelen in alle stij-
len.

Op 15 december j.l. openden wij ons filiaal te
Eibergen. Bij deze opening horen natuurlijk
grandioze aanbiedingen

Tijdens de Kerstmeubelshow kunt U in onze
beide zaken nog eenmaal profiteren van deze
unieke

OPENINGS
AANBIEDINGEN

HELMINK meubelen Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 1514
Laagte 16, Eibergen. Tel. 05454-4190



WIJ VIEREN... GROOT FEEST.. PRESENTATIE VAN DE MODELLEN 1983
Waaronder de nieuwe sensatie MINI JUMBO
maarook...1300- 1600- 1800 modellen 4-wiel drive uitvoeringen

en SUBARU'S REVOLUTIONAIRE
DIGITALE DASHBOARD
MET TRI P-COMPUTER

maken uw bezoek meer dan de moeite waard!
Uw gastheer J.H. Huinink heft gaarne het glas
met U op dit SUBARU gebeuren
en op een voorspoedig jaar 1983 SLJB>XRLJ

DINSDAG 28 DECEMBER VAN

WOENSDAG 29 DECEMBER VAN

DONDERDAG 30 DECEMBER VAN

VRIJDAG 31 DECEMBER VAN

10.00-18.00 UUR

10.00-21.00 UUR

10.00-21.00 UUR

10.00-18.00 UUR

Garagebedrijf 11 U l
Spoorstraat 14, Ruurlo. Tel. 05735-1801

HUININK

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

Betaal nu uw abonnements-
geld
U verdient f4,- als U voor 1 ja-
nuari betaald.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dajj-service

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

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Graetz
Consul stereo 4493 Hifi

Prettige Kerstdagen
en
Gelukkig nieuwjaar

Autobedrijf

TEGERB.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426

Naast onze kranzen, stollen, tulband en taarten
enz. vragen wij uw aandacht voor onze

l\6rStSlOlt6n van zanddeeg, spijs,
kersen en nootjes. Lekker lang houdbaar.

Dan nog de

KERSTBOL
een verrassing voor f12,-

Banketbakkerij

J. WIEKART
Telefoon 17 50.

Specialiteit Zwanenhalzen.

56 cm beeldbuis 32 programma's
D Infrarood afstandsbediening Stere^of simultaan-
weergave 30 Watt muziekvermogen ^Ê

Energiebesparend compact chassis
voor teletekst

Zo'n fijne halfwollen onder-
blouse, die heerlijk warm is,
koopt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

Voorbereid

Met inruil f 2478,-
2 JAAR VOLLEDIGE GARANTp
Vooraan in service en vooraan in techniek

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

VUURWERK
Pijlen - Rotjes - Kanonsslagen
Grote keus in Siervuurwerk
r aKketten diverse soorten vanaf Of~

15% Voorverkoop korting tot 25 december
Haal onze bestellijst.
Verkoop en afhalen op 30 en 31 december.

Wapen en Sporthandel

/vidrten:
Zutphenseweg 9, Vorden, tel. 1272.

Bestel snel, dan bent u ze^Hat alles in voorraad is.,

Balroom - Latin - Rock
Komt en ziet wat U

Dansschool Houtman
biedt een knots van een dansprogramma, zodat u
met iedereen kan dansen.

Inschrijving: dörpscentrum
Vorden: 30 dec. van 6 tot 8
uur en zaal Eijkelkamp 22 en
29 dec. van 7 tot 8 uur.
In slechts enkele weken
leert U perfect dansen.
Klubs verl. en Gehuwden.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Waterpolo
Zege Vorden jeugd
De junioren van Vorden hebben de compe-
titiewedstrijd tegen Proteus uit Twello met
3-1 gewonnen. In de derde speelperiode
scoorde Mark Karmiggelt uit een strafworp
het eerste doelpunt. Dezelfde speler en
Hans Berenpas brachten in de laatste perio-
de de stand op 3-0 waarna Proteus de eer
nog wist te redden 3-1.

Verlies voor Vordense dames
De dames van Vorden hebben de comteti-
tiewedstrijd tegen Brummen met 3-1 verlo-
ren. Bij de stand 2-0 miste Desiree Wester-
veld een penalty. Nadat Brummen tot 3-0
was uitgelopen verkleinde Diseree Wester-
veld tot 3-1. Verder liet de voortreffelijk spe-
lende Brummen-doelvrouwe het niet ko-
men.

Dammen
In de derde ronde van het Gelders Kam-
pioenschap vond het duel tussen de beide
Vordenaren Henk Grotenhuis ten Harkel
en Henk Ruesink. Laatstgenoemde kreeg
in het middenspel wel voordeel, maar niet
genoeg voor winst. In tijdnood miste Gro-
tenhuis de remise waardoor ruesink met
een eindspelletje de winst kon noteren. Si-
mon Wiersma kwam in de eerste klasse niet
verder dan een remise. Tegenstander Nil-
lessen (Groesbeek) had weinig winstplan-
nen en ruilde de stelling naar remise. Wie-
ger Wesselink staat na drie ronden al 2 pun-
ten voor. Zaterdag had hij weinig moeite
met Richard Linssen (Huissen), die in een
nog volle stand kon opgeven.

In de onderlinge kompetitie werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: B. Breuker-J.
Lamers 1-1, J. Krajenbrink - T. Slütter 2-0,
W. sloetjes - H. Hoekman 1-1, A. Wassink -
G. ter Beest 1-1, H. Wansink - S. Buist 1-1.
Jeugd: H. Berenpas - B. van Zuylekom 0-2,
E. Brummelman - e. van Est 1-1, M. Boers-

broek - J. Brandenbarg 2-0, w. Berenpas -
G. Brinkman 2-0, R. Slütee - W. Hulshof 2-
0, J. Slütter - M. Boerkamp 2-0, A. bouw-
man-J. Kuin 0-2, J. Dijk-E. te Velthuis 1-1.

De laatste klubavond van het jaar is dinsda-
gavond 28 december, waar het jaarlijkse
sneldamtoernooi om de Piet Dejjer wissel-
beker plaats zal vinden. Wieger Wesjelink
staat voor de taak de beker te verdedigen te-
gen de vele konkurrenten. Het inschrijfgeld
bedraagt f l,-.

„De Graafschaprijders"

De Pannekoekenrit van de Graafschaprij-
ders uit Vorden, welke was uitgezet door de
dames B. Verstege, E. Regelink, G. Men-
nink, H. Horsting en G. Wisselink werd in
de sportklasse gewonnen door B. Harm-
sen, Hengelo 35 str. 2. M. Maalderink, Tol-
dijk 38 str. 3. H. B. J. Horsting en L. H. de
Boer uit Vorden 41 strafpunten.
Toerklasse: 1. B. P. Hendriksen, Zwolle 28
str. 2. B. Kuit, Lettele 31 str. 3. J. B. Lucas-
sen, Wehl en J. Hannink, Raalte 34 straf-
punten.
Kinderspelletjes: 0-6 jaar l Jessica Bakker
12 str. 2. Jarno Bos 14 str. 3. Danny Bakker
14 str.
7-13 jaar: l Heidi Horsting 8 str. 2 Marcel
Bulten 9 str. 3. Eddy Horsting 10 str.

Achtkastelenrijders
Tijdens de feestavond van de VRTC „De
Achtkastelenrijders" bood de firma Kuy-
pers uit Vorden de vereniging een prachtige
hometrainer aan. Tevens werd bekend ge-
maakt dat M. Groot Jebbink en J. Hoenink
waren gekozen als toerfietsers van het jaar
1982. Tijdens deze feestavond welke in het
Zwaantje werd gehouden werd allereerst
eön bingo gehouden en een film gedraaid.
Voorts zorgde het disco-team bestaande uit
de heren Vliem, Wiekart en Nijenhuis voor
de vrolijke klanken. Op maandag 17 januari
zal de club starten met een ledenwerfaktie.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden
blauw etui met 3 steeksleutels, groene Bata-
vus fiets z.g.a.n., l paar handschoenen,
bruine port. horloge, merk Martie, soort
Herdershond (zwart met bruine kop),
bankbiljet f 25,-

Verloren
bruine knipportemonnee, bruine langwer-
pige portemonnee inh. f25,-, bruine suede
herenhandschoen, bruine map, 23 rings
met fotobladen, gouden trouwring, inscr.
4-8-1976, blauw regenpak, broek en jas in
etui, regenpak d. rood (broek en jas in etui)
maat S, wijn-rode muts, Pauw-hen, lederen
(bruine) herenhandschoen.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

G. Wissels & Zn.
afvalcontainers

Ooyerhoekseweg 13, 7231 SB Warnsveld.
Telefoon 05750-26748

Wie op bouw- of weiland een

kalkbemesting
nodig heeft,
kiest natuurlijk voor

schuimaarde

INLICHTINGEN:

LOONBEDRIJF
KORENBLEK

Warnsveld • Telefoon 05750-20853
Wichmond • Telefoon 05754- 509

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

wV/VVC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Prettige feestdagen en een voorspoedig 1983

Schildersbedrijf

J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.

L.S.

De tijden die we beleven zijn weinig florissant. Bezuinigingen en inleveren zijn aan
de orde van de dag. Wat stellen wij daar tegenover?
Dit; een premie op schilderwerk die, recht tegen de stroom is, voor particulieren
maar liefst 50 gulden per man per dag bedraagt! Een solide bedrag, een zeer we-
zenlijke bijdrage in de kosten. Een stimulans om uitgerekend nu het binnen schil-
derwerk aan de beurt te laten komen.
Die ongekende hoge premie is alleen bestemd voor particulieren. Voor bedrijven,
scholen, instellingen, gemeenten en andere lagere overheden geldt een premie
van 35 gulden per man per dag.

Bovengenoemde premies worden verleend voor onderhouds- binnen schilder en
behangwerk, dat minstens 3 dagen vergt en wordt uitgevoerd in de periode van
22 november 1982 tot en met 11 maart 1983 en waarvoor de aanvrage voor het
begin van de werkzaamheden is ingediend.

Wij kennen de voorwaarden en regelen de aanvraag voor U. Wilt U meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend 05752-1 523 en wij informeren U geheel vrijblijvend.

Inmiddels verblijven wij steeds gaarne tot uw dienst
Hoogachtend
J.M. Uiterweerd


