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Raad Vorden:

Onroerende zaakbelasting (OZB)
wordt voor 1993 niet verhoogd
Het amendement dat de fraktie van het CDA dinsdagavond tijdens de behandeling van de
begroting 1993 indiende en dat ook de steun kreeg van de VVD en de P.v.d.A. resulteerde erin
dat de onroerende zaakbelasting (OZB) voor 1993 niet verhoogd zal worden. Het college stelde
voor om in de lijn van de meerjarenbegroting 1993-1996 het tarief met drie procent te verho-
gen.

P.v.d.A.-wethouder W.M. Voortman
stelde verwoede pogingen in het werk
om de indiener van het amendement,
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers,
op andere gedachten te brengen, hij
slaagde daarin niet.
Voortman stelde nadrukkelijk dat
deze drie procent OZB verhoging
noodzakelijk is om de voorzieningen
op peil te houden en datje dan nu wel
zit met een begrotingstekort voor
1993 van f 26.000,-.
Volgens Boers moet het voor het col-
lege helemaal niet moeilijk zijn om
'ergens' dekking te vinden voor deze
26 mille. 'Mogelijkheden daarvoor
zijn er voldoende', aldus dhr. Boers
die nog eens met klem verklaarde dat
voor 1993 de verhoging van de OZB
gewoon niet nodig is.
'De financiële positie van de gemeen-
te is gewoon goed, gelukkig heel wat
positiever dan ons een paar jaar gele-
den werd voorgehouden, kort na de
herindeling. Behalve de begrafenis-
rechten en de rioolheffing zijn al onze
tarieven kostendekkend. Een goed
beleid. Maar om dit te bereiken heb-
ben we onze burgers de afgelopen ja-
ren wel 'de volle laag' gegeven. Een
verhoging van de OZB kunnen we
voor volgend jaar dan ook best laten
schieten. En mocht het voor 1994 no-
dig zijn om b.v. met 3,3 procent te
verhogen dan bekijken we dat vol-
gend jaar wel wanneer we de jaarcij-
fers op tafel hebben', aldus Boers.
De beide wethouders Voortman en
Aartsen stemden tegen het amende-
ment.

Hoge prioriteit
Sint Ludgerusgebouw

Het Sint Ludgerusgebouw in Wich-
mond/Vierakker mag zich in een war-
me belangstelling van de Vordense
raad verheugen. Tijdens de algemene
beschouwingen, veertien dagen gele-
den, spraken de frakties hun bezorgd-
heid uit over de toekomst van het ge-
bouw. Men was unaniem van mening
dat het gebouw een belangrijke funk-
tie als gemeenschapsgebouw vervult.
Wil dat zo blijven dan dient er de ko-
mende jaren fors geinvesteerd te wor-
den.
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers
achtte het aanvankelijk niet nodig dat
er voor wegenbeheer voor zowel
1993 als 1994 een stelpost is van f
150.000,-. Hij stelde voor om het be-
drag voor 1993 te gebruiken voor
Welzijn zodat straks het Ludgerusge-
bouw in elk geval 'geholpen' kan
worden. Wethouder W.M. Voortman
vond dit tever gaan. 'Deze stelpost
voor wegenbeheer moet wel als zoda-
nig bestemd blijven. Het is ook be-
doeld voor onderhoud, verkeersvei-
ligheid. Er kunnen onverwachte kos-
ten komen, dus is het niet verstandig
om deze post naar Welzijn te 'schui-

ven', aldus de wethouder die van me-
ning was dat er dan nog wel andere
reserves te vinden zijn om indien no-
dig, deze voor het Ludgerusgebouw
te bestemmen.
Boers toonde zich tevreden met deze
uitspraak van wethouder Voortman.
'We bekijken t.z.t. wel welke andere
mogelijkheden de wethouder bedoelt
maar misschien staat de stelpost van
f 150.000,- er eind 1993 nog steeds',
aldus Boers.
Ook de VVD wilde bij monde van
fraktievoorzitter E. Brandenbarg het
Ludgerusgebouw 'niet in gevaar'
brengen. Het voorstel van het college
om f 250.000,- te bestemmen voor de
reserve welzijns-akkomodaties wilde
Brandenbarg aanvankelijk anders
verdeeld zien. Hij wilde in het kader
van het milieu f 50.000,- bestemmen
om te voorkomen dat asbest in de
containers gaat verdwijnen.
Verderop in de discussie kwam Bran-
denbarg op zijn voorstel terug en gaf
ook hij het Ludgerusgebouw 'voor-
rang'. Wethouder mevr. Aartsen deel-
de de raad mede dat nog deze maand
een tussenrapportage over de huidige
stand van alle weizijnsakkomodaties
in de gemeente Vorden bij de com-
missie Welzijn op tafel zal worden
gelegd,
Ook zal dan een verslag over het dag-
verblijf 'De Klimboom' aan de orde
komen. Wethouder Aartsen was over
de eerste cijfers, dik tevreden. 'We
hebben nu een bezettingspercentage
van 27. Op l februari 1993 zal dit 42
procent bedragen. We stijgen boven
de prognose uit', aldus een verheugde
wethouder.
Over de huisvesting van de medewer-
kers op het gemeentehuis, de ge-
meentewerf e.d. antwoordde de wet-
houder op vragen vanuit de frakties
dat het college zich nog terdege zal
beraden over de huisvesting op lange
termijn. Ze was het met de raad eens
dat één en ander in een breed kader
moet worden bekeken.

Hondenoverlastkontroleur

Ter bestrijding van de overlast door
honden introduceerde burgemeester
Kamerling voor de gemeente een
nieuw 'fenomeen', nl. de hondeno-
verlastkontroleur.

Politie

Toch wel grote zorgen over de bezui-
niging op het politieapparaat wat ook
Vorden zal treffen. Burgemeester Ka-
merling deelde mede dat in het poli-
tiedistrikt Noord Oost Gelderland het
aantal politiefunktionarissen van
1386 naar 1226 zal worden terugge-
bracht. Vorden, dat onder de basis-
eenheid Lochem valt, zal ook in moe-
ten leveren. Eigenlijk de tol van wei-

Midwinterwandeling
Wildenborch
In de Wildenborch wordt op zondagmiddag 13 december a.s. een Mid-
winterwandeling gehouden. Na het grandioze succes van vorig jaar, is de
organisatie er weer in geslaagd een prachtige route uit te zetten, welke de
deelnemers door een natuurschoonrijk gebied voert.
Er kan gekozen worden uit twee afstanden: 6 of 8 kilometer. Inschrijven
kan men bij de Kapel aan dé Kapelweg l te Wildenborch (gem. Vorden).
Tijdens de route worden de deelnemers getrakteerd op erwtensoep en
glühwein of warme chocolademelk.
Midwinterhoornblazers zorgen voor passende klanken in deze tijd van het
jaar. Een prachtige wandeling die u niet mag missen.
Omdat de tocht over wandelpaden, partikuliere terreinen en door het bos
voert is deelname uitsluitend aan wandelaars toegestaan. Parkeren langs
de Kapelweg is niet toegestaan; er wordt voor voldoende parkeergelegen-
heid gezorgd.

nig criminaliteit. Boers hierover: 'Als
we ons dus meer crimineel gaan ge-
dragen, krijgen we meer agenten. Ho-
pelijk komt het niet zover.'
Burgemeester Kamerling: 'Landelij-
ke bezuiniging is een slechte zaak'.
Wel blijft de bereikbaarheid van de
politie 24 uur gegarandeerd.

Industrieterrein

Op het industrieterrein is tot medio
1996 voor Vordense bedrijven nog
ruimte. Daarbij is reeds ingekalku-
leerd dat het transportbedrijf Wolte-
ring t.z.t. vanuit het dorp naar het in-
dustrieterrein verhuist, zo liet burge-
meester Kamerling de raad weten.
De raad krijgt t.z.t. nadere informatie
over de brandweer en haar taken.
Hulpverlening, dienstverlening een
en ander in samenwerking met andere
gemeenten.

Verkeersveiligheid

Volgens 0 - e r A.H. Boers moeten
we alle 'pijlen' richten op een veilige
fietsverbinding voor scholieren zoals
vanuit Vierakker richting Zutphen,
vanuit de Kranenburg via de Wilden-
borch richj^k Lochem.
'Goed aiMcaarten, de aanhouder
wint', aldus Boers die speciale aan-
dacht vroeg voor de Vierakkerse-
straatweg.
Wethouder Voortman verwacht dat in
1993 de Rotonde op het kruispunt
Baakseweg/Het Hoge aangelegd zal
worden. Met betrekking tot wat 'rui-
mere' mogelijkheden voor de burgers
in het buitengebied zal het college
alert blijven op de toekomstige ont-
wikkelingen van de bestemmings-
plannen.
Om in het buitengebied geen GFT-
afval meer op te halen is volgens wet-
houder Aartsen geen haalbare kaart.
Volgens haar is de kans op algehele
ontheffing voor het buitengebied ni-
hil. Een opmerking vanuit VVD-zij-
de, dat burgers in het buitengebied
best in staat zijn het GFT-afval te
composteren bestreed de wethouder.
'Dat kan in een aantal gevallen zeer
zeker niet', zo sprak zij.

Tarieven

Wat betreft de verschillende tarieven
die in Vorden gehanteerd worden
merkte wethouder Voortman op dat
de belastingdruk in b.v. Hengelo,
Steenderen en Ruurlo hoger ligt dan
hier. 'Wellicht zeggen we nog een
keer: Vorden is de minst dure ge-
meente in de regio', aldus de wethou-
der!

Typecursus
Binnenkort start er een cursus typen
in het Dorpscentrum. Deze cursus is
speciaal bedoeld voor leerlingen van
de groepen 7 en 8 van de basisscholen
en de eerste drie klassen van het
voortgezet onderwijs.
Tijdens deze cursus wordt hun ge-
leerd de perfecte bediening van het
toetsenbord voor schrijfmachine en
computer, wat in deze tijd een verei-
ste is.
De gehele cursus heeft men de be-
schikking over een uiterst moderne
machine om ook thuis regelmatig te
oefenen. Ook geeft deze opleiding de
garantie dat men het diploma haalt.
Wie zakt of door omstandigheden de
cursus moet afbreken, kan geheel
gratis doorgaan.
Insti tuut Scheidegger staat er garant
voor. Voor verdere informatie zie ad-
vertentie.

Kerststukjes
maken met
Floralia
Ieder jaar opnieuw wordt met veel
succes door Floralia een middag en
avond georganiseerd waarop belang-
stellenden hun eigen kerststukjes
kunnen maken. Dit jaar zal dat zijn op
dinsdag 15 december a.s. in het
Dorpscentrum. Deelname is gratis.
Met hulp van Floralia-bestuursleden
waaronder deskundige bloemschik-
sters, wordt men op aangename wijze
in de gelegenheid gesteld huis of om-
geving in de kerstsfeer te brengen.
Het Tuincentrum zal zorgen dat er
materialen aanwezig zijn die even-
tueel als aanvulling op wat men zelf
meeneemt gekocht kunnen worden.
Floralia hoopt dat men veel plezier
aan deze middag en avond zal bele-
ven. Nadere gegevens zijn te vinden
in een advertentie elders in dit blad.

Herv.
Vrouwengroep
Wichmond
De adventsviering voor ouderen
wordt dit jaar samen met de advents-
viering van de HVG gehouden op
woensdag 16 december 's avonds in
zaal Withmundi. Er is weer zang van
het koortje en enkele dames zullen
een kerstspel opvoeren.

Kerstconcert^
Evenals voorgaande jaren organiseert
het Warnsvelds Mannenkoor weer
een kerstconcert. Deze keer vindt het
concert plaats in de Emmanuelkerk
aan de Heemstrastraat 4 ^^vel op
dinsdag 15 december a.s. HCT Warns-
velds Mannenkoor wijkt uit naar deze
lokatie omdat het gebleken is dat het
publiek in grote getale toestroomt
waardoor de St. Martinuskerk te klein
is, zodat er nu niemand teleurgesteld
huiswaarts hoeft te keren.

De opbrengst van het concert gaat
naar het restauratiefonds van de St.
Jan kerk. Medewerkenden op deze
avond zullen zijn het C.J.V. Cicada-
koor Zutphen-Warnsveld met combo
o.l.v. Arne Nusselder, het muziek-
korps Leger des Heils Zutphen-Al-
melo o.l.v. Dolf Ruysink en Jan Hart-
man, het Warnsvelds Mannenkoor
o.l.v. Hans. Vos met vleugel begelei-
ders Linda van der Mee en de solisten
Marieke Mulder, sopraan, Jeanette
van der Beek, sopraan en Paul Eijkel-
kamp, bas/bariton.

Kaartvoorverkoop op de volgende
adressen: Streek VVV Zutphen,
Groenmarkt 40; Free Record Shop,
Turfstraat 35; Boekhandel Hulshoff,
Bonendaal 4; Opticien Somer, Bo-
nendaal 29.

KERKNIEUWS
De clubs en het
Sinterklaasfeest
Ook de clubs hebben vorige week het
Sinterklaasfeest gevierd. Voor de
kinderen van groep 3 en 4 van de ba-
sisschool waren er kleine kadootjes.
De kinderen van groep 5 en 6 hadden
lootjes getrokken en verrasten elkaar
met leuke surprises.

De kinderen van groep 7 en 8 van de
basisschool en de tieners vierden het
Sinterklaasfeest dit jaar anders dan
andere jaren. Voor hen was er een
spelletjesavond georganiseerd. De
kinderen deden de meest uiteenlo-
pende spelletjes en moesten verschil-
lende opdrachten uitvoeren. Daarbij
werden ze gejureerd door Sint en
Piet. Na afloop kregen ze allemaal
een chocoladeletter.
Al deze aktiviteiten werden opgeluis-
terd met warme chocolademelk, taai-
poppen en strooigoed' en na tuu r l i j k
veel Sinterklaasliedjes. Al met al een
heel gezellige clubweek.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 13 december Derde Advent 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. de Cantorij. Er is
geen zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 13 december Derde Advent 10.00 uur
ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 december Derde Advent 10.00 uur
ds. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 13 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Derde Zondag van de Advent.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 12 december 18.30 uur Eucharistie-
viering, Derde Zondag van de Advent.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 december
Pastor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 12-13 december dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 12 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 12-13 december J.J. de Kruif, Vorden,
tel. 05752-3372.
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 Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN.
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (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), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 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.

WV Openingstijden WV-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur; za. 19/12
10.00-15.00 uur; 21/12 t/m 24/12 10.00-15.00
uur; 28/12, 29/12 en 30/12 10.00-15.00 uur;
31/12 10.00-12.30 uur. Vanaf 4/1/'93 weer ma.
t/m do. 10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 december Derde Advent 10.00 uur
ds. A. Walpot-Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 13 december Derde Advent 10.00 uur
Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 december
Pastor Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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). 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-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden 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.

Concordia
Muziekvereniging 'Concordia' geeft
zondag 3 januari in de grote zaal van
het Dorpscentrum het traditionele
Nieuwjaarskoffieconcert. Tijdens dit
concert wordt tevens afscheid geno-
men van de instrukteur van de drum-
band, de heer P. Papperse, die ruim
17 jaar deze werkzaamheden bij

'C'oncordia' heeft vervuld. Papperse
wordt opgevolgd door de heer La-
mers uit Zutphen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!
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3 Hyacinthen m pot 4,95 CYCLAAM6,95

3 Mini-kerststerren 6,95

2 BOS BLOEMEN 8,95

GROTE KIPPEPOTEN
, f 5 per kilo

. POELIER HOFFMAN

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 10-11-12 DECEMBER

SPERZIE-
BOONTJES

500 gram

2.50
CITROENEN

10 stuks

1.95

MAANDAG
14 DECEMBER:

PANKLARE

WITTE KOOL

Grote maat
Cox Orange

Klasse l

2 kilo 2.95
Boeren

NOTENMIX

250 gram

2.50
DINSDAG

15 DECEMBER:
PANKLARE

RODE KOOL

• l 500 gram 125 500 gram 125 500 gram 125 Jl

WOENSDAG
16 DECEMBER:

PANKLARE

WORTELTJES

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
brief van 30 november 1992 bericht van ontvangst
hebben gedaan van de 1e Verordening tot wijziging
van de Algemene plaatselijke verordening. In deze
Verordening is het afsteken van vuurwerk beperkt van
31 december 20.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Deze Verordening ligt vanaf heden gedurende een
termijn van drie maanden voor eenieder ter gemeen-
tesecretarie, afdeling Algemene Zaken ter inzage en
is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Vorden, 10 december 1992,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Haat ook .icte /VVinferschitder in huis voor kleurrijk' schilder-

en behcmgwf?rk. Wanf 15 weken in de winterperiode gefdt

er een premie vcm f 50,-

per man per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dat

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-particu-

lieren is de firpmie- f 35,-.

Neem voor meer informatie snei contact mot ons op! JSJ

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

schildersbedrijf^ verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

BOEREN
CASSELER

niet alleen heerlijk op brood,
maar ook geschikt als 'hartige

tussendoortjes' of bij de stamppot

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Babi Pangang

VAN DE KAASPLANK

Belegen Kaas
1 kilo 12,60

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Riblapjes
500 gram 8,45

MAANDAG + DINSDAG

lanTrodenburg

Boeren Casseler 100 gram 1,89
Gebraden Gehakt

100 gram 1,15

SPECIALITEITEN

Zigeuner
Schnitzels

5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90

500 gram 3,95

H.o.h. Gehakt 1 KNO 8,95
Rundergehakti kiio 12,50

Klapstuki küo 13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN
HALVE VARKENS VOOR- OF ACHTERBOUTEN

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Groot gemak
zit in een klein

doosje...
Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve.

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw specialist geeft u een deskundig advies

Oö juwelier
• '

SW?
<X>

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

CLOER oublie-automaat

voor Nieuwjaars-rolletjes

* wit, metaal
* 019 cm
* met anti-aanbaklaag
* regelbare thermostaat
* controlelampje
* snoeropwikkeling
* verm.800 W

Adviesprijs 139,- bij ons 109,-

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

pakjes
2-delig en 3-delig
diverse merken

-34-9:-

I49.-
249.-

modecentrum

ruurlo

Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

TOT AAN DE KERST
ELKE 2E LEGPUZZEL

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 •OnHiBBIIiK4BMÊ lia J3 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Voor onze vestiging in Vorden
vragen wij een

FOTO LABORANT(E|
LEEFTIJD I8-25JAAR

Ervaring met mini-lab tot aanbeveling.

Reacties schriftelijk met pasfoto aan:

Vakfotografie

Spalstraat IOA
7255 AC Hengelo (Gld.)

ZANDffTRA.
SPORTS

DE SCHAATS SPECIALIST

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

DISCOVIÏRVOE

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

g
f

o
n

T3

p
c

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

«
f



Dankbaar en blij laten wij u
weten dat wij op woensdag 2
december 1992 een dochter
hebben gekregen.

Wij noemen haar

Nymfe

Jan Waarle
Liesbeth Waarle-Rondeel
Daphne

Insulindelaan35
7251 EJVorden

Hierbij wil ik langs deze weg
iedereen bedanken die mijn
85e verjaardag, in welke vorm
dan ook, tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

D. Krijt-Kettelarij

december 1992
7251 PWVorden
't Heegken 7

Hierbij willen wij u allen harte-
lijk bedanken, die op welke wij-
ze dan ook, ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Fam. D. Vruggink

december 1992
7251 GAVorden
De Eendracht 9

-:i«iC-«-#-̂ ^^^ ^̂ ^WfĴ NHJMHMî ^MiHN^

Muziekvereniging

CONCORDIA

Men 12december

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: Peugeot 205
XRD, '85', rood met., 120.000
km, zeer zuinig. Tel. 3738.

• TE HUUR AANGEBODEN:
woonruimte, bestaande uit
woonkamer + slaapkamer,
met gebruik van douche, toilet
en keuken, in buitengebied
van Vorden. Tel. 05752-2880.

• TE KOOP: t.e.a.b. 1 koel-
kast (staand model); 2 teak-
houten salontafeltjes; 1 gla-
zen salontafel; 1 pianokruk;
1 gangspiegel; uittrektafel; 2
vloerkleden; enkele fauteuils
en stoelen. Alles i.g.st. Uitslui-
tend za. 12 dec. tussen 11.00
en 12.00 uur. Bij G. Beek, Het
Hoge 61, Vorden.

• TE KOOP: computer MSX
2, disk drive, toetsenbord,
printer, kleurenmonitor, boe-
ken, 2 basis diskettes. Tel.
05752-3397.

• Weduwe, 56 jr. zoekt ken-
nismaking met dito man, liefst
met bedrijf of eigen zaak. Brie-
ven onder nr. 37-1 met foto en
tel.nr. (foto op erewoord te-
rug). Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren, wild enz.
Verkoopadres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

TE KOOP:

KERST-
BOMEN

(alle maten)

PEPPELMAN

KERKHOFLAAN IA
TELEFOON 2728

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Op dinsdag 15 december 1992 zijn wij
25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze
kinderen en ouders tavieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 17.30 uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ermy en Wim Jansen

H. van Bramerenstraat 4
7251 XH Vorden

-: KK-#-#-:f:-:̂ ^^^ ó

Op zaterdag 12 december hopen wij ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren,
met onze kinderen, familie, vrienden en bekenden.

(Bennie & Qerda
-#-
-vi'-

Toch nog onverwacht is uit ons midden wegge-
nomen onze lieve vader, opa en 'ouwe' opa

GERRIT JAN WAHL
WEDUWNAAR VAN H.A. BIELDERMAN

op de leeftijd van 97 jaar.

Vorden : G.W. Wahl
W. Wahl-Boerman

Adri - Lammert
André - Henriëtte

Frank - Karin
Wim - Sandra
Henk - Miranda

Woerden : J.A. Wahl
A. Wahl-Groot Roessink

Eric - Marleen
Michelle

Anja - Wim
Esther - Tamara

Dick - Francisca
Stephan

Vorden, 4 december 1992

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op woensdag 9-12-'92.

Heden overleed, onze lieve zwager en oom

GERRIT JAN WAHL

in de gezegende leeftijd van 97 jaar.

Mevr. D. Bielderman-Boerman
Mevr. R. Lenderink-Pellenberg
Dhr. A. Bielderman
Mevr. J.H. Bielderman-Boesveld

Neven en nichten

Vorden, 4 december 1992

Op 4 december overleed nog onverwacht ons
erelid

GERRIT JAN WAHL

op de leeftijd van 97 jaar.

Jarenlang was hij bestuurslid en in de beginja-
ren de grote stimulator van onze vereniging.
In goede herinnering zullen wij hem blijven ge-
denken. Wij wensen de familie de kracht toe om
het verlies te dragen.

Bestuur en leden van
Pluimvee- en Konijnenvereniging P.K.V. Vorden.

Moe gestreden, op de leeftijd van 81 jaar, heeft
deze aarde verlaten onze lieve vader en opa

JOHAN BOERS
WEDUWNAAR VAN A. HASELBERG

Vorden

Warnsveld

G.H. Boers
J. Boers-Gerritsen
W. Berkelder
M. Rouwenhorst

en kleinkinderen

Vorden, 2 december 1992
„DeWehme"

Correspondentie-adres:
De Hanekamp 13, 7251 CH Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgehad,
zaterdag 5 december, op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Leeg is de plaats, maar mooi zijn de herinne-
ringen aan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der en lieve opa

Johannes Nicolaas Lichtenberg

De vele blijken van medeleven hebben ons goed
gedaan en maken ons verdriet draaglijker.
Het is een troost voor ons te beseffen, hoezeer
Nico bij velen geliefd was, en door velen ge-
waardeerd werd.
Wij danken u hiervoor hartelijk.

Diny Lichtenberg-Garritsen
Kinderen en kleinkind

Vorden, december 1992

Klanten en bekenden die ons hiermee willen feliciteren, zijn van harte
welkom op onze receptie van 17.30-19.30 uur in partycentrum Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

In verband met ons huwelijksfeest is onze speciaalzaak in I fzerwaren,
Gereedschappen en Tuinartikelen

zaterdag 12 december na 13.00 uur gesloten.

HARMSEN IJZERWAREN
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.)

«-JjWiHi^^

Zaterdag 12 december
is ons gehele bed rijf

GESLOTEN
wegens viering van
het 190-jarig bestaan
van de zaak.

BARENDSEN Zutphenseweg I5/

Kerkstraat l - Vorden

BAK/
BIEFLAPJES

De maand december slaat bij ons ir. hel teken
van Feestelijk Tafelen. Mei het oog op uw

kerslmenu is het goed om alvast 'ns te komen
kijken wat we te bieden hebben. In het

decembernummer van ons blad "Koken met de
Keurslager" vindt u diverse smakelijke ideeën.

100 gram 2 25
LEVERKAAS

O.95
100 gram

VLAAMSE
LIKKEPOT

100 gram

ZWITSERSE
KOOL-

ROLLETJES
100 gram

280

donderdag
Deze week:

HAMLAPPEN

500 gram U v/v)

Volgende week:
SHÖARMAVLEES

Zie ook de dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

Dierenarts Warringa

OP VAKANTIE
vanaf 12 december t/m 19 december

De dienst wordt waargenomen door de
dierenartsen Breukink en Noordkamp.

TYPECURSUS IN VORDEN
Binnenkort starten wij ook in^Brden met een

cursus typen die speciaal bedoeld is voor

leerlingen van de HOOGSTE GROEPEN van de

BASISSCHOOL vanaf 10 jaar en leerlingen van de

eerste 3 klassen van het voortcĵ pet onderwijs.

Leslokaal DORPSCENTRUM
Aanvang januari 1993

7 • Insliluul Scheidcgger
Voorinformatie: Tel. 05755-1264— Gebbing, Steenderen

b.g.g. Tel. 08880-53892

UNIEK VOOR VORDEN EN OMGEVING

Met levende dieren
Warme chocolade
Gratis kerstbakjes maken voor kinderen
Royaal aanbod van het totale kerstassortiment
Diverse soorten en maten kerstbomen
Uitgebreide kollektie kerstbloemwerk
Verder alles op groen- en bloemgebied

Dit alles op ons eigen terrein:

- vrijdag 11 december van 13.00 • 21.00 uur
- zaterdag 12 december van 10.00 - 16.00 uur

Net even anders...

KENNEL
v. 't Slot
WICHMOND

b.a. chique
Franse

BULLDOG-
PUPS

Ingeënt, ontwormd +
stamboom,

l n L: 05754-1277.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 1 0 - Vorden - Tel. 2243

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Voor al uw
rundvleespakketten.

Voor folder en informatie:
05739-1202 (fam. Sasse)

Ten Cate en
Hollandia

ONDERGOED
voor DAMES en HEREN

2' vanaf 14.00 <juv tot if.oo uur.
1& oo uur lt> t Zl- oo uur.

naar f<euze:
, hrtdctenbouiÜon,

n ~ <>ƒ (jnfiefrcdt cocktail.

Wtrm en CKoad buffet.

vissoorten : hariny, paling, (jarnateti,.

Vleessoorten : jcfin itzete, bief stak -m et

Gebakken- ch.nmjtiQnonè,

ctip- soorten aafcïafi/ieten,

dia soorten groenten,

din soorten- salades,

div. saaien en tamokost,

dusief Ve( komst dtanfye. f50,
Jtinderen e/m 12 jaar /J7.

°°
5°

'M U

en. een ae&nd 1 QQ5.

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - "CT 05752-1508 - Fax. 3070

Een eigentijds bedrijf met moderne bloemrijke ideeën.

Li komt boen, ook:

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

a/d Zutphenseweg heeft het. RESERVERING GEWENST

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter
Appelflappen

goedgevuld met verse appels en rozijnen

DIT WEEKEND

5 halen 4

t winkeltje in vers brood en banket

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



ZONDAG 13 DECEMBER VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

ARIANNR'
De schoonheidsspecialist.

Je kunt zien datje huid het lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOS- Openingstijden: woensdag t /m zaterdag.
schoonheidsspecialiste Behandeling volgens afspraak.

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

Zo' n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

aan de Zutphenseweg

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

AANGEBODEN
FRUITBOMEN
IN SOORTEN:

appel, peer, pruim, kers,
perzik, abrikoos, amandel,
mispel, druif, kleinfruit, bessen
(rood en zwart), kruisbes,
framboos en kiwi

HAAGCONIFEREN
KERSTDENNEN

Kwekerij Westendorp
Vellerdwarsdijk 3 - 7261 KJ Ruurlo
Tel. 05736-1214

KASTEN OP MAAT

INTERSTYLE weet raad met 'onmogr-
. li jkc' hoekjes, moeilijke maten en
bijzondere wensen.
Daarom zijn on/c kasten leverbaar in
2 hoogtematen, 18 breedtematen en
7 kleuruitvoeringen. Zodat wij een
perlekt passende oplossing kunnen
bedenken voor elk ruimteprobleem!
Met de grote keuze uit schuif-, draai-
en vouwdeuren, spiegelpanelen en
(verlichte) kranslijsten is hij ook uiterlijk
flexibel en weet zich moeiteloos aan
te passen aan bestaande slaapkamer-
programma's. Vooreen et't iciënte
indeling staan u 22 (!) accessoires tot
beschikking, lïen paar voorbeelden ter
illustratie: stropdassenhouder, panta-
lonhouder, uitschuifbaar schoenenrek,
inbouwsets met laden en korven,
kledingboy, uitsc huifbare legplank,
kastvakindelingen. Kortom, eindelijk
dus een kast die is afgestemd op uw
garderobe en voorraad linnengoed!

Wij zijn officieel dealer
van SVEDEX-
kastsystemen

INTER^
\STYLE

"De Snoekbaars"

Afhalen
vergunningen:

vrijdag 18 december
19.00-21.00 uu r

zaterdag 19 december
10.30-12.00 uur

Sporthal 'tjebbink

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

ENJlOÜIiiB

ON1

RUURIO, D O R P S T R A A T Ij

L U B B E R S WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Tonny Jurrtërts
AUTOSCHADE
iSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAM, 3 RUURLO 05735-1161

Exclusieve kollektie

KERSTGROEPEN
KRICHEL

VERDER ALLES
VOOR DE KERST
zoals versiering,
kaarsen.
Grote sortering
kerstkaarten.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 JJ J3

O l ir™ T ̂ f^ O DORPSSTRAAT 15
W l t" l P" K ̂  7251 BA VORDEN
O V/ l— l Li 11 W TEL. 05752-3566

Kerststukjes maken
met Flomlia

Dinsdag 15 december a.s.
in het Dorpscentrum

's middags van 13.30-15.30 uur
's avonds van 20.00-22.00 uur

Deelname gratis.
Materialen zijn te koop in de zaal,

maar kunnen ook zelf meegebracht worden.

Meenemen: in elk geval ;m*s en tangetje.

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

slagerij Rietman & Zn.
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vonten
Nieuwstad 5 - tel. 3381

DONDERDAG 10-VRIJDAG 11
ZATERDAG 12 DECEMBER

Riblappen botermals

1 kilo NU. . .

Riblappen
5 kilo voor maar...

Bourgondische Paté
100 gram

Runder Saucijs
500 gram NU

12.48

58.00

1.89

5.99
MAANDAG 14 DECEMBER

Schouderkarbonade
1 kilo

MAXIMAAL 3 KILO PER KLANT

5.98

DINSDAG 15 DECEMBER

Verse Worst
1 kilo .. 6.98

WOENSDAG 16 DECEMBER

Gehakt H.o.H.
1 kilo .. 6.98
De hele maand december op bestelling
bij inlevering van 50 gulden kassabonnen
uit de slagerij:

Party Snacks
1 doos a 1 kilo voor maar.... l 0.00

Wilt u de kerstbestelling zo vroeg
mogelijk opgeven.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 10 december 1992

54e jaargang nr. 37

Sinterklaas bij
Vordense Lokale Omroep

Op zondagmorgen 6 december is de Sint met twee Pieten bij
de Vordense Lokale Omroep geweest, en wel in het program-
ma 'Rondje Vorden'.

Het programma was live te beluiste-
ren op FM 107.4. Sint kwam daar om
de prijswinnaars bekend te maken
van de kleurwedstrijd. In totaal heb-
ben 15 kinderen een tekening opge-
stuurd naar VLO. Ze waren allemaal
uitgenodigd samen met hun ouders
om naar de studio te komen. Daar

werden de prijswinnaars bekend ge-
maakt. Ie Prijs was voor Bram Bos-
ma (6 jaar), 2e prijs was voor Harm
Boersbroek (9 jaar) en de 3e prijs was
voor Koen van de Wal (4 jaar).

Alle kinderen die aanwezig waren
kregen van Sint een leuke surprise.

Sinterklaas bereikte o.b.s. de
Dorpsschool v ia het dak!
Op vrijdag 4 december bracht Sinterklaas een bezoek aan de
Dorpsschool. Om half negen stonden kinderen en ouders te
wachten op de aankomst van de Sint en zijn Pieten. Tot ieders
verbazing en grote schrik van de jongste kinderen verscheen
de Goedheiligman op het dak van de school. Sint klauterde
voorzichtig via een trap naar beneden, terwijl de Pieten al
rondsprongen op het schoolplcin.

Uiteraard had Sinterklaas opnieuw
een mooi cadeau voor de school
meegebracht. Voor de handenarbeid-
lessen, en speciaal voor de populaire
kooklessen, gaf hij aan de handenar-
beidjuf een mooi bedrag om nog wat
extra spullen te kunnen aanschaffen.
Nadat zowel de juffen als de meesters
een fraai lied hadden gezongen be-
zocht de Sint met zijn Pieten de jong-
ste groepen, 's Middags trokken alle
kinderen naar het Dorpscentrum waar

de leerkrachten een fraaie opvoering
verzorgden van het toneelstuk 'Flo-
rian en het wonderflesje'. Een span-
nend verhaal over een drankje dat on-
zichtbaar maakt en dus gebeurden er
veel 'onzichtbare' dingen op het to-
neel. Uiteraard liep het allemaal weer
goed af en zo hoort het ook!
Gezien de reacties van de kinderen en
de ouders kan de Dorpsschool terug-
zien op een bijzonder geslaagd Sin-
terklaasfeest!

NCVB
Dinsdag 15 december a.s. hoopt de
NCVB haar Kerstavond te houden.
Vijf vrouwen uit Wolfheze hebben
zich ingeleefd in de rol van vijf vrou-
wen in de bijbel en vertellen hun ver-
haal, dit wordt afgewisseld met zang,
orgel en dwarsfluit. Men komt samen
in het Dorpscentrum.

Vrouwenclub
Medler
30 November hadden de dames Sin-
terklaasavond. De grabbelton stond al
klaar. Na het uitpakken van de ca-
deautjes las Mineke Wesselink een
Sinterklaasverhaal voor. Het was een
gezellige avond.

V N D W K

Vleestondue (fondue Bourguignonne) is van
oorsprong Zwitsers. Bij vleesfondue worden
kleine stukjes vlees in
hete olie gebakken.

Wat heeft u nodig:
- Een fondueset, die

bestaat uit een speciale
pan die naar boven iets
toeloopt en een
réchaud.

- Lange vorken, Hels t t .•...
voor iedereen een ander
kleurt je .

- Borden met aan aantal vakjes.
- Kommetjes voor sausjes.
- Bakjes voor salades.
- Gewoon bestek.

Vleesassortiment.
l lamlapjes, kalfslapjes, biefstuk, lever,
kalfs-/varkensoesters, lamsvlees, osse-/
varkensvlees, kalfs-/va rkensfricandeau,
gehaktballetjes, tartaar.

Hoc gaat u te werk?
Vul de fonduepan voor de helf t met olie.
Verwarm de olie op het fornuis. Zet de pan
voor/ichtig op de réchaud als de olie heet is.

V L O G M A N

Prik een stukje vlees aan de vork en zet de
vork in de fonduepan. Haal de vork uit de

pan als het vlees gaar is
en leg het stukje op het
bord. Prik een nieuw
stukje vlees aan de vork
en begin van voren af
aan. Doop het gare vlees
met een gewone vork in
een saus.

Tips.
- Gebruik bij voorkeur

zonnebloem- of maïsolic.
- Bak niet te veel vlees tegelijk, want dan

koelt de olie te veel af.
- De temperatuur van de olie kunt u

controleren door er een stukje brood in te
doen; olie die dan bruist is heet genoeg.

- Eet nooit van de fonduevork, die is
namelijk heet.

- Laat niet bereid vlees op een aparte schaal
liggen.

- Doe vlees voor het bakken niet in een
saus: de olie gaat dan spetteren.

- Kies malse vleessoorten, in stukjes of
blokjes gesneden.

dasboek\
^—' Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Video-documentaires -
een nieuwe service
Vroeger was een boek een zeldzaam
artikel, dat een gewoon mens niet
vaak in handen kreeg of het moest
een gebedenboek zijn. Nu is het boek
gemeengoed. Kan ieder via aankoop
of de bibliotheek kennis nemen van
alles wat er wordt geschreven. Maar
de tijd staat niet stil en de techniek
zorgde er voor dat beelden het vaak
winnen van letters. Begrijpelijk: het
lezen van een boek als bijv. 'De Woe-
ste Hoogte' van Emily Brontë kost
zo'n twintig uur. De film die naar dit
boek is gemaakt is in twee uur beke-
ken. En dat geldt ook voor reisbe-
schrijvingen of natuurstudieboeken:
het boek kost vele uren, een reisdocu-
mentaire of een natuurfilm geeft in
een halfuur een schat aan informatie.

Er is in de bibliotheken de tendens
om tegemoet te komen aan deze be-
hoefte de tijd die nodig is om infor-
matie op te nemen te bekorten. In
steeds meer plaatsen vind je in de bi-
bliotheek een collectie documentaires
op video. Ook in Vorden bestaat nu
de mogelijkheid om videobanden te
lenen. Wel met de beperking dat het
om educatieve programma's gaat. Er
is in Vorden namelijk een videotheek
die ruim voorzien is van ontspannen-
de video's voor volwassenen en kin-
deren. De bibliotheek beschikt alleen
over video-programma's die infor-
matie geven: reisbeschrijvingen,
spraakmakende televisieprogram-
ma's uit het verleden, korte voorlich-
tingsfilms over bepaalde onderwer-
pen e.d. U kunt ze net zo uitzoeken
als boeken*|ant van alle op dat mo-
ment aam^Bge banden is de verpak-
king beschikbaar. De uitleentijd is
één week.
Het gaat wel om een experiment, dat
tot en met januari volgend jaar duurt.
In die tijdl^inen banden gratis wor-
den geleeraT Als deze proef slaagt
komen er elk kwartaal rond 50 nieu-
we banden beschikbaar. En omdat het
lenen van deze banden van de provin-
ciale centrale geld kost, zal een be-
scheiden leengeld worden gevraagd.
Zoals dat ook al bij c.d.'s gebeurt.
Want ook de bibliotheek moet er voor
zorgen dat de totale kosten binnen de
perken blijven en extra kosten voor
nieuwe projecten zo mogelijk worden
opgevangen.

Al met al weer een nieuwe activiteit
van uw bibliotheek. Voor ons blijft
het bevorderen van het lezen door
jongeren en volwassenen de belang-
rijkste opdracht. Er gaat niets boven
het lezen van een mooi boek. Maar
als het verspreiden van kennis via
beelden steeds meer ingang vindt dan
moet ook de bibliotheek daarop aan-
sluiten. Zoals blijkt uit deze video-
banden-collectie.

Dagboekanier
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Kerstkollekfe en
kerstattentie-aktie van de
Raad van Kerken Vorden/
Kranenburg 'Een goede
Vordense medelevendheid'

Alweer loopt het jaar 1992 naar het einde. Voor velen is de maand december
gezellig, maar ook anderen behoeven wat extra aandacht. Het is al jaren zo dat
in de week van 14-18 december een 100-tal kollektantenl-trices door buurt-
schappen en de straten van Vorden gaan om huis aan huis een beroep op u te
doen voor de kerstattenties. Ook dit jaar doen zij dat weer! Deze attenties
worden bezorgd aan onze ouderen, zieken en medemensen, die niet vergeten
mogen worden. In aanmerking voor deze kers t groet komen:
- alle bejaarde mensen boven de 80 jaar;

— alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen;
-de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar een

dode te betreuren haddden en die nog op hetzelfde adres wonen;
— de mensen in de tehuizen.

Eén van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat
werkt van twee kanten; je doet een ander een plezier en je krijgt er zelf een
gelukkig gevoel bij. Daar gaat het uiteindelijk om!
Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen en geef van harte. Als u de kollekte
gemist heeft, kunt u ook een storting doen op rekening van de Raad van Kerken:
Rabobank Vorden, rek.nr. 36.64.06.485 (postgiro bank: 862923). Een eventueel
batig saldo wordt besteed aan de aktiviteiten van de Raad van Kerken.
Behalve in de tehuizen worden nog eens zo 'n 560 fruitbakjes bij particulieren
gebracht. Zonder uw financiële hulp zou dat niet mogelijk zijn! De Raad van
Kerken wenst c^bzegende kerstdagen en een voorspoedig 1993 toe.
N.B. De Kerstsamenzang in de Dorpskerk vindt op zondagavond 20 december
plaats. Aanvang 19.00 uur. Zingt u ook mee?

Veldtoertocht
Voor het l Ie jaar alweer organiseert
de Vordense Rijwiel en Toerclub de
Achtkastelenrijders haar jaarlijkse
veldtoertocht. Dankzij de medewer-
king van de diverse landeigenaren,
stichtingen en het SBB, kan op zon-
dag 13 december deze toertocht van
start gaan.
Het is een vrij sterk geaccidenteerde
veldtoertocht wat hem dan ook uiter-
mate geschikt maakt voor ATB-rij-
ders. De afstand is ca. 40 a 42 km,
waarin onderweg een consumptie
wordt aangeboden. Gastheer voor de
VRTC is de v.v. Vorden aan de Oude
Zutphenseweg.
Men beschikt over voldoende kleed-
en douchegelegenheid. De route is
geheel met pijlen uitgezet. Toerboek-
jes kunnen ook worden afgestempeld.

GROEP VORDEN

Sfeervolle kerstmarkt
Hengelo Gld.
Op zondag 13 december a.s. wordt er door de Hengelose en
Keijenborgse Middenstandsvereniging een Kerstmarkt geor-
ganiseerd. Er is veel werk verzet om een zo aantrekkelijk
mogelijk programma te realiseren. Zo zal er een levende
kerststal te zien zijn en ook zullen enkele kerstvuren branden.

Voor de Willibrorduskerk zal mu-
ziekvereniging Concordia de kerst-
markt openen met koraalmuziek. In
de kerk treden aansluitend op: Can-
tiamo, een vocaal koor van 4 dames
uit Borne o.l.v. dirigente Ina Rem-
mers, zij zingen a capella en zijn be-
kend van Radio Oost. En het Gaande-
rens Mannenkoor zal daarna een re-
pertoir van kerstliederen ten gehore
brengen.
Tussen de verschillende optredens is
er ruimschoots de tijd om de sfeervol-
le kerstmarkt in de Spalstraat te be-
zoeken.
In de zaal van Partycentrum Langeler
zal een doorlopende voorstelling zijn
met optredens van het Hulska dans-
team en boerendansers van 'W'ej
eren 't olde'.
Ook de winkels zijn opengesteld en
natuurlijk zijn op de kerstmarkt kerst-
lekkernijen zoals glühwein, snert en

boerenkool met worst volop verkrijg-
baar.
De kerstman wil u graag begroeten
tussen de kramen van Unicef, Am-
nesty International, de Wereldwinkel
met Max Havelaar koffie en tal van
lokale ondernemers.
Hobbyisten zullen hun vaardigheden
met houtsnijwerk, glasgraveren en
glas in lood laten zien. En de Wei-
koop heeft in zijn winkel en magazijn
tot een sfeervolle kerstshow omge-
bouwd.
In de loop van de middag zullen de
optredens in de kerk worden afgeslo-
ten met de kerstliederen van het eigen
Willibrorduskoor.
Men ziet: er is weer sfeer op de Hen-
gelose Kerstmarkt en men is welkom
in de Spalstraat op zondag 13 decem-
ber. En wat de HKM u graag wil laten
weten: 'Er is nog voldoende parkeer-
gelegenheid aanwezig in Hengelo'.

Op of omstreeks 3 december zijn er
een groot aantal goederen ontvreemd
uit een woonboerderij aan de Sekdijk.
Ontvreemd waren o.a. 50 vierkante
meter vloertegels, cirkelzaag, ver-
warmingsthermostaat, 12 radiator-
thermostaten, 3 aluminium ladders en
ander gereedschap. Uit een op het erf
staande schuur werd ook een hoe-
veelheid gereedschap ontvreemd,
voornamelijk tuingereedschap. Een
aldaar staande caravan werd openge-
broken. Onderzoek werd ingesteld.
Recherche zoekt een en ander na.

In de zomer werd bij de politie Vor-
den aangifte gedaan van flessentrek-
kerij/oplichting gepleegd bij een
plaatselijke groothandel. De verdach-
ten in deze zaak zijn gepakt, alsmede
de desbetreffende helers en mededa-
ders. In totaal zijn 7 verdachten ver-
hoord over deze zaak en zij waren af-
komstig uit geheel Nederland.

Op 3 december omstreeks 17.45 uur
liep er een koe los op de Almense-
weg. Deze in een weide gestuurd.

Tijdens de afgelopen week diverse
personen geholpen met diverse for-
mulieren w.o. vermissing delen van
kentekenbewijs, rijbewijs, paspoort
en dergelijke.

Wederom werd aan de Hoetinkhof
een personenauto bekrast. Dit vond
plaats op 5 december. Aangifte werd
opgenomen. Onderzoek volgt.

Een aanstaande bestuurder van een
personenauto die onder invloed van
alcoholhoudende drank verkeerde
werd voorzien van een rijverbod, gel-

dende voor een aantal uren. De auto is
tijdelijk bij de politie gestald.

Op het Lekkebekje vond op zaterdag
5 december omstreeks 17.00 uur een
ongevalletje plaats. Een bestuurder
van een personenauto haalde een
paard met amazone in. Het paard
schrok schijnbaar hiervan en sloeg
met zijn benen achteruit en raakte de
personenauto, die daardoor bescha-
digd werd. Zaak is onderling gere-
geld.
Op 5 december omstreeks 23.15 uur
werd op de Baakseweg een ree aange-
troffen. Dit dier was slachtoffer ge-
worden van het gemotoriseerde ver-
keer. Politie draagt zorg voor justitië-
le afwikkeling.

Op 6 december omstreeks 22.50 uur
vond in de Dorpsstraat te Wichmond
een inbraak plaats. De onmiddellijk
gealarmeerde politie in samenwer-
king met politie uit het district heb-
ben het pand en erf onderzocht. Ech-
ter de dader was reeds gevlogen. On-
derzoek verder ingesteld. Wat er pre-
cies vermist wordt is (nog) niet be-
kend.

Gevonden voorwerpen
Zwarte herenfiets, merk Gazelle;
bankbiljet van fl. 50,-; plastic zak met
sportschoenen en kleding.

Verloren voorwerpen
Donkerblauwe portemonnaie klap-
model (leder); fietssleutel Mondia,
met sleutelhanger rose; sleutels; da-
mesportemonnee, bruin, inh. f220,- a
f 300,-; bruin polstasje met 3 vakken
met ritssluiting.

Door de plaatselijke politie is in samenwerking met de gemeente
Vorden controle uitgeoefend bij de aanstaande vuurwerkverkoop-
adressen. De opslagruimten voldoen aan de eisen. Tevens is met de
desbetreffende verkopers de voorwaarden/eisen van verkoop door-
gesproken. De verkoop zal nauwlettend gevolgd gaan worden, zoals
toegestaan voor de in de Algemene Politie Verordening van Vorden
geldende dagen. Het afsteken is uitsluitend toegestaan van 31 decem-
ber 1992 van 20.00 uur tot l januari 1993 tot 02.00 uur. Opvallend en
onopvallend toezicht zal plaatsvinden. Tegen overlast zal kordaat
opgetreden worden.
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SPECIAAL VOOR DE KERST
HEBBEN WIJ VOOR

DE HEREN

EEN PRACHTIGE
COLLECTIE:

A Kolberts

A Pantalons

A Overhemden

A Stropdassen

A Sokken

ONZE HE îpooE is MODIEUS
EN OÖiiETAALBAAR,

HEREN LOOP EENS EVEN
WANT HET LOONT DE MOEITE

J
TOT ZIENS

. A.GROOTKORMELINK
XT horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. - Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij hebben diverse woningen in ons programma:

W

HELFT VAN

DUBBELE WONING

F L. 128.000,-
incl. BTW

(incl. garage, carport,

architect)

HELFT VAN

DUBBELE WONING

FL. 137.500,-
incl. BTW

(incl. garage, carport,

architect)

Verdere gegevens: — incl. grond- en straatwerk

— traditioneel gebouwd

— ruime afmetingen van de woningen

* type A 5,55x8,80 m'

* type B 6,15 x 10,00 m'

garage af m. 6,00 x 3,00 m'

Daarnaast hebben wij kleinere en goedkopere woningen en grotere en duurdere

typen woningen.

Wij kunnen U geheel vrijblijvend informeren en prijsopgave geven over de diverse

mogelijkheden.

BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT
DeHeurne70 7255 CL Hengelo Gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993 (na 17.00 uur 3433)

KERSTBOMEN
VOLOP KEUS MET EN ZONDER KLUIT

Picea abies "gewone kerstboom"

Picea omorika "sewische spar"

Picea conica "mini-kerstboompjes"

Picea pungens "blauwe spar"

Abies koreana "korea spar"

Van klein tot zeer groot, ca. 6 m,

alles van eigen kwekerij.

VERKOOP KERSTBOMEN ELKE DAG,

tuinbeplanting alleen op zaterdag.

Indien aanwezig GRATIS kerstgroen voor

doe-het-zelver.

Vorden Rondweg
Tankstation

Doetinchem

Groenspecialist
G.J. BOSMAN

Kervelseweg 23 HENGELO (Gld.) Tel. 05753 2619 Fax 2693

DECEMBER-KADOMAAND
Na 5 december geven wij ook nog kado's.

Bij besteding boven f 50,- krijgt U van ons een leuke attentie.

Geldig tot 31 december.

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

RENDEZ YOUS
+ KARAOKI SHOW

ISLAND
VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 6414

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD
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Onze pannekoeken l
Y- Onbeschoft lekker!

15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg114

Vorden-Tel. 6634

voor

betrouwbare en deskundige

bemiddeling bij koop of verkoop van

onroerend goed.

Lid Vereniging Bemiddeling Onroerend

goed VBO Den Haag.

Ruurloseweg 70, Vorden

Telefoon: (05752) 64 30

PROEF DE KERSTSFEER

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

T fc» j~" p.p. (excl. metro-kaarten)

op
dinsdag 15 en 22 december

woensdag 16 en
23 december

donderdag 10 en 17 december
vrijdag 11 en 18 december

zaterdag 12 en 19 december

Vertrek:
Eerbeek 7.15 uur

Brummen 7.30 uur
Voorst 7.45 uur
Wilp 7.50 uur

Deventer 8.00 uur
Gorssel 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Warnsveld 8.40 uur
Vorden 9.00 uur
Ruurlo 9.15 uur

HAVI REIZEN

J.L. Harren, tel. 05758-1334

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

f wij hebben ze!

groen (m) 83.000 km

155.000 km
97.000 km

134.000 km
146.000 km
149.000 km
79.000 km

10/84
1/86
7/85
6/89

3750,- 6/83

OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, groen (m) 103.000 km 6300,
12S 5-drs. LS, trekh./r.spiegel/get.glas goud (m) 77.000 km 8250,
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./radio blauw 90.000 km 9250,
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood 80.000 km 16600,

OPEL KADETT
12S 3-drs. Spec., v + a spatlappen
13S 3-drs. LS,
trekh./klckje/spatlappen v + a fjord bleu
12S 3-dr LS, trekhaak groen (m)
12S 3-dn Supr., stootstrips/matten v + a/supreme uitv. wit
13N 3-drs LS, l.m. velgen grijs (m)
12S 5-dn. LS, LPG/5-bak/toerenteller blauw
13N 3-drs. Club, a.spoiler/bump. t spieg. in kleur/spatl. v + a wit
16D 4-drs. LS,
trekhaak/a.klepspoil./bump. in kleur/open dak grijs (m) 186.000 km 15250,- 3/87
12S 3-drs. LS,
trekhaak/r.b.spiegel/spatlappen v + a/open dak fjord bleu
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood
ƒ60 3-drs. LS, diesel/stootstrips/spatlappen voor/5-bak rood
13N 3-drs. LS,
1 eig./radio-cass./trekhaak/r.spiegel/spatlappen v. grijs (m)
13N 5-drs. LS, trekhaak grijs (m)
16i 5-drs. LS, 1 eig./radio-cass. rood
16i 4-drs. LS, 1 eig./trekhaak/get.glas wit
14i 3-drs. Life, 1 eig./radio-cass. rood
17D 4-drs. Lite, 1 eig./get.glas/a.klepspoiler/radio-cass. grijs (m)
16i 3-drs. Sport, 1 eig./GT intr./get.glas/GT velg./bump. in kleur wit

8975,

10400,

10900,

9800,

12900,
13250,

7/85

2/86

4/86

11/86
3/87

3/87 W.V.

82.000 km
60.000 km

146.000 km

59.000 km
34.000 km
86.000 km
69.000 km
60.000 km
88.000 km
44.000 km

97.000 km

72.000 km

wit 40.000 km

139.000 km

13900,-
14950,-
15950,-

14900,-
16950,-
16950,-
17900,-
20900,-
19950,-
20880,-

9900,-

29750,-

24500,-

17250,-

4950,-
9900,-

8250,-
6750,-
8900,-

1/87

1/87

1/87

9/87
9/88
7/88
5/89
8/90
9/90
4/90

3/86

4/91

1/90

2/88

4/84

1/88

5/87

5/86

9/87

OPELASCONA
16S 4-drs. Traveler, 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/CPV antraciet

OPEL VECTRA
16i 4-drs. GL, LPG/1 eig. rembr. zilver

OPEL MANTA
20i 2-drs. GSi,
1 eig./a.klepsp./4 koplampen/geton.cil.kop/sport uitl.

OPEL OMEGA
18S 4-drs. LS, LPG/trekhaak zwart

ANDERE MERKEN
Citroen GSA 5-drs., breedstralers voor wit 133.500 km
Fiat Uno 3-drs. 60S Carara, get.glas/striping wit 93.000 km
Fiat Uno 3-drs. 60S Carara, get.glas wit 108.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, dakantenne/radio-cass./ruitenw. a wit 136.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m) 155.000 km
Fiat Tipo 5-drs. 2.0 16V,
1 eig./trekhaak/sportvelgen/dakspoiler rood 15.000 km 36500,- 8/91
Ford Escort 3-drs. 1.4 Bravo,
trekhaak/get.glas/a.klep spoil./4 nw.band. grijs (m) 69.000 km
Ford Escort 3-drs. 1.4 CLX automaat,
1 eig./get.glas/open dak fabr. blauw (m) 48.000 km
Mazda 323 4-drs. 1300DX beige 126.000 km
Nissan Sunny 3-drs. 'Van' 1700, 1 eig. grijs (m) 78.000 km
Honda Accord 3-drs. 1.6, LPG wit 175.000 km
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m) 110.000 km
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood 56.000 km
Renault 19 T 5-drs. diesel, 1 eig./trekhaak groen (m) 145.000 km
Volvo 340 5-drs. GL 1700, 1 eig./radio-cass./get.glas grijs (m) 88.000 km
Volvo 340 Special 3-drs., 1 eig. 1400/5-bak wit 65.000 km
Toyota Starlet 3-drs. 1000 S, LPG/sportstuur rood 151.000 km
Talbot Horizon 3-drs. 1500 Automaat,
l.m.velgen/trekhaak/radio-cass. wit
VW Golf 1600 GLS cabriolet, l.m.velg -t br.banden wit 73.000 km
VW Golf 5-drs. 1600 Diesel, 1 eig./trekhaak rood 96.000 km

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

14750,

21500,
2750,

13250,
5950,

13900,-

15750,
17750,-
14900,
15950,
7900,

4950,-
17250,-

24950,

4/88

6/90

3/81

9/89

6/85

1/88

1/89

7/89

6/88

9/89

10/86

4/83

1980

1/91

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V. = WORDT VERWACHT
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OPELDEALER

W.J.21?KOOI
Lochem: Tramstraat 1 3 - 3 1 Tel.: 05730 - 52555

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.

f De zuinigste HR cv-ketel en tevens

de schoonste. Zo kunt u eindelijk

een milieu- maatregel nemen die u

geld oplevert. Stap eens bij ons

•binnen. We vertellen

u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

NEFIT

Burg.

GalleestraatGO

7251 EC Vorden

Telefoon

05752-2637

GROTE KEUS IN
SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOP KORTING

tot en met 29 december!

VERKOOP WOENSDAG 30 EN DONDERDAG 31 DECEMBER

BESTEL SNEL, DAN IS ALLES NOG IN VOORRAAD!!!

SUPER ROTJE

JAPANSE KANONSLAG

JAPANSE KANONSLAG

SUPER KANONSLAG

SUPER KANONSLAG

LILLIPUT-PIJLTJES

JUNIORPAKKET

CHINAPAKKET

HORSE TIGER PAKKET

FLOWER BASKETT 1 _

FLOWER BASKETT 2

RED LANTERN PAKKET

per pakje 0,15

per pakje 0,45

slof 8,50

per pakje 0,50

slof 18,00

Slof 144 St. 6,25

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

METERPAKKET

MAMMOETPAKKET

PIJLENPUNTZAK

34,00

55,00

20,00

Haal voor een uitgebreid assortiment siervuurwerk en

pijlen onze bestellijst met LAGE PRIJZEN.

WAPEN-

EN
SPORT-

HANDEL
\SS=52a«

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9-Vorden-Tel. 05752-1272
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De organisatie van de Gemeente Vorden

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

l januari 1993
Door allerlei ontwikkelingen bestaat de ambtelijke organisa-
tie van de gemeente Vorden uit 7 afdelingen. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad voor het aantal afdelin-
gen tot 3 sektoren en een stafmedewerker personeel en onder-
wijs terug te brengen. De organisatie wordt overzichtelijker
en dus beter toegankelijk voor de inwoners. Maximaal ge-
bruik maken van de deskundigheid binnen de organisatie is
ook een belangrijke overweging geweest.

SEKTOR SA MENLE VING
Sektorhoofd: P. de Vries

Afdeling Bestuur
Afdelingshoofd:
G. Limpers

Stafmedewerker
H.D.J.G. van Woudenberg

Afdeling Welzy n
Afdelingshoofd:
vacature

- sociaal cultureel werk
(subsidies)
- sociale zaken
- sport
-zorg

- bevolking en burgerlijke stand
- paspoorten en rijbewijzen
- voorlichtingen representatie
- bijzondere wetten
- gemeentelijke verordeningen (vergunningen, ontheffingen)
- bezwaar- en beroepschriften, (o.a. Wet Arob)
- brandweer en politie
- kabinetszaken
-rampenplan
- gemeenschappelijke regelingen
-verkeer (juridisch)

De sektor Samenleving heeft een stafmedewerker voor o.a. bijzondere projec-
ten, kunst en cultuur, recreatie en toerisme, natuur en milileu-educatie en speel-
tuinen.

Organisatieschei

GEMEEN!

BURGEMEESTER E

GEMEENTES!
(MR. A.H.B, v

na gemeente Vorden

ERAAD

N WETHOUDERS BURGEMEESTER

ECRETARIS
in Vleuten)

STAFFUNCTIONARIS PERSONEEL EN ONDERWIJS
(H.J.A. Mombarg)

SEKTOR SAMENLEVING SEKTOR GRONDGEBIED SEKTOR MIDDELEN

•

^OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur geopend en op de
woensdagmiddag van 13. 30 tot 17. 00 uur.

,•

^TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar onder nr. (05752) 7474.

TELEFAX: (05752) 7444
POSTADRES: postbus 9001 , 7250 HA Vorden

SEKTOR GRONDGEBIED SEKTOR MIDDELEN
Sektorhoofd: J . Dltzel Sektorhoofd: T.M. van Hunnik

Afdeling volkshuisvesting
en ruimtel i jke ordening
Afdelingshoofd:
H.W. Annevelink
- volkshuisvesting
- ruimtelijke ordening
- grond aan- en verkoop
- huur- en verhuur
- onderhoud en beheer ge-
meentelijke gebouwen

Afdeling Gemeentewerken Bureau milieu Afdeling Financiën Afdeling Comptabiliteit Afdeling Interne Zaken
Afdelingshoofd: Coördinator: Afdelingshoofd: geen, waar- Afdelingshoofd: Afdelingshoofd:
R.A.M. Waanders H.J.G. Brussen neming door Sektorhoofd H.Gosselink G.A.G. Grouwstra

- begroting - boekhouding - postregistratie
- aanleg, beheer en onder- - milieu - belastingen - gemeenterekening - archief
houd wegen en riolering -automatisering -uitkeringsadministratie -huishoudelijke zaken
- verkeer (technisch) - receptie en tekstverwerking
- groen
- kadaster

••H UISVESTING

De sektoren zijn zoveel mogelijk in één gebouw gehuisvest De sektor Samen-
leving in de boerderij, alleen bevolking en burgerlijke stand blijven in het
kasteel; de sektor Middelen in het kasteel en de sektor Grondgebied in het
koetshuis.

J!»SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester E.J.C. Kamerling: volgens afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder: donderdagmorgen van 09.00 tot 10.00
uur en volgens afspraak.
Wethouder W.M. Voort m a n: donderdagmorgen vanaf 11.00 uur volgens af-
spraak.

J1«C OMMUNICATIE-AVONDEN IN DE WEHME DRUK
BEZOCHT

Op 26 oktober en 16 november jongstleden zijn voor het dorp Vorden twee
communicatie-avonden gehouden. In het voorjaar zijn soortgelijke avonden in
Kranenburg en Vierakker voor het buitengebied van de gemeente geweest.
De twee avonden,die gehouden werden in de Wehme, zijn goed bezocht. In
totaal hebben ongeveer 200 inwoners gevolg gegeven aan de uitnodiging om
eens met bestuur en ambtenaren te komen praten. Er is over veel onderwerpen
gesproken. Ook zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Dit artikel
geeft daarvan een samenvatting.

VERKEER EN WEGEN

— Doe wat aan de snelheidsovertre-
ders op de diverse wegen in Vor-
den.
Met de rijkspolitie is periodiek
overleg. Verkeers- en snelheids-
controles zijn primair een zaak
van de rijkspolitie. Daar waar no-
dig en mogelijk treft de gemeente
fysieke maatregelen om de snel-
heid van het verkeer te remmen.
Het is overigens een kwestie van
mentaliteit.

— Controle op doorgaand vrachtver-
keer in het dorp.
Het waarschuwen is voorbij, De
politie verbaliseert nu.

— Besteed aandacht aan de verkeers-
veiligheid van de fietser in het
dorp. Met name bij de bushalte bij
de Zutphenseweg zit de fietser
vaak klem.
Door het grote aanbod van verkeer
zal het fietsverkeer altijd een knel-
punt blijven in het dorp. Bij de
middengeleider op de Zutphense-
weg is voldoende ruimte open ge-
laten voor de fietser, zelfs bij
vrachtverkeer. Dat er sprake is van
een 'beklemd' gevoel bij fietsers,
is niet onwaarschijnlijk. Vanzelf-
sprekend dient een fietser zijn ei-
gen veiligheid in de gaten te hou-
den.

-Trek het voetpad in de Insulinde-
laan door.
Bij de reconstructie van de Insu-
lindelaan zullen we dit betrekken.

— Wordt de aan te leggen parallel-
voorziening langs de Ruurloseweg
voorzien van een markering?
Bij de uitwerking van het plan be-
kijken we dit.

— Schuine inritten leveren gevaar op
bij gladheid.
Bij het aanleggen van inritten
wordt met de veiligheid zoveel
mogelijk rekening gehouden.

— Krijgt de fietser ook aandacht bij
de reconstructie van de Dorps-
straat?
Zeker. De rijbaan wordt smaller.
Dit remt de snelheid van het ver-
keer. Er komen geen aparte fiets-
stroken door het ruimtegebrek.

- Veel trottoirs zijn slecht.
Jaarlijks vindt onderhoud aan de
trottoirs plaats. Met ingediende
klachten houden we zoveel moge-
lijk rekening.

— Uitzicht voor voetgangers bij de
B. Galleestraat nabij de bakker is
slecht.
Is bekend bij de gemeente, hier
komt een onderzoek naar.

— De Almenseweg is breder gewor-
den na het asfalteren.
Ter plaatse van de Overweg is de
weg breder geworden. Er is thans
weer een goede fundering onder
gekomen.

— Enduro heeft veel overlast be-
zorgd. Zo'n motorsportrit past niet
meer in deze tijd.
Bij de beslissing om vergunning te
verlenen voor de Enduro worden
de belangen van de natuur zoveel
mogelijk meegewogen. Wij vin-
den een verstoring van de rust een-
maal per jaar aanvaardbaar. Stilte-
gebieden worden vermeden. Ook
de motorsportliefhebber dient de
ruimte krijgen om zijn hobby uit te
oefenen. Een beleidsnota over alle
ritten die in Vorden plaatsvinden
is in voorbereiding.

— Stel een parkeerverbod in voor de
oostzijde van de Stationsweg om
de doorstroming op de rotonde te
bevorderen.
De werkgroep verkeer volgt de
doorstroming op de rotonde kri-
tisch. De noodzaak van een par-
keerverbod is nog niet gebleken.

— De abri aan de Nieuwstad moet
niet weg. Veel scholieren gebrui-
ken deze abri. Wie is eigenaar van
de abri?
Er komt een nieuwe telling naar
het aantal reizigers dat gebruik
maakt van de abri. De gemeente is
eigenares. Aan de hand van de
nieuwe gegevens komt er een
nieuw besluit.

— De fietspaden liggen vol blad. Dit
is gevaarlijk voor de fietsers.
De gemeente veegt de fietspaden
zoveel mogelijk. Uiteraard alleen
de fietspaden die in eigendom zijn

bij de gemeente. Voor de overige
fietspaden dient de wegbeheerder
voor een goede begaanbaarheid te
zorgen.

-Waaroj^s er in het plan voor de
herinrl^ing geen voetgangers
oversteekplaats opgenomen in de
Dorpsstraat.
Thans vindt een aanvullend onder-
zoek naar de verkeersveiligheid in
de Dtj^fcstraat en de Zutphense-
weg pRrms. Wij zullen over de re-
sultaten van het onderzoek met be-
langhebbenden overleg plegen.

- De parkeerdruk in de Nieuwstad is
groot, in het bijzonder door bezoe-
kers van De Wehme.
In overleg met de rijkspolitie zul-
len we de parkeerdruk bekijken en
bezien of maatregelen nodig zijn.

- De Pastorieweg is slecht, een lan-
taarnpaal is stuk en het uitzicht is
slecht.
Door de uitvoering van werk-
zaamheden aan de riolering is de
weg slecht. Dit verandert spoedig
omdat er inmiddels opdracht is ge-
geven de weg op te schaven. Aan
de P.G.E.M. is doorgegeven dat de
lantaarnpaal stuk is. Er komt een
onderzoek naar het uitzicht.

- Stel een snelheidslimiet in van 30
km per uur op de Nieuwstad.
Dit is niet mogelijk omdat de
Nieuwstad een verkeersfunctie
heeft. Voor het instellen van een
dergelijke snelheidsbeperking is
een inrichting tot woonstraat
noodzakelijk.

- Het rijwielpad langs de Oude La-
renseweg is slecht door de ruiters.
Borden plaatsen: 'ruiters rechts
houden.'
Dit is een mentaliteitskwestie. Het
plaatsen van borden heeft waar-
schijnlijk geen effect.
Laat de inrit Raadhuisstraat-Vun-
derinkhof geleidelijker verlopen.
Nu is deze inrit te nauw en te ge-
vaarlijk voor fietsers.
Dit zullen we in samenhang met
de herinrichting van het centrum
van Vorden bezien.
Breng reflectoren aan op de paal-
tjes inrit Het Hoge-Vunderinkhof.
Deze reflectoren komen er.
Tegels de Horsterkamp en Het
Hoge liggen slecht.
De Horsterkamp is pas opnieuw
betegeld. De tegels op het Hoge
zullen we zo nodig herleggen.
Invalidenparkeerplaats komt op
het verste plekje bij de herinrich-
ting.
In overleg met de werkgroep toe-
gankelijkheid is deze lokatie geko-
zen.
Verkeersdrempels Hoetinkhof zijn
onvoldoende snelheidsremmend.

Het ontbreken van trottoirs op
sommige plaatsen wordt als hin-
derlijk ervaren.
Over de snelheidsremmende wer-
king van de verkeersdrempels ver-
schillen de meningen. ̂ Pzijn vol-
gens de geldende richtlijnen aan-
gelegd. Het ontbreken van trot-
toirs komt in het algemeen slechts
voor bij wegen met weinig ver-
keer. Aanbrengen v^«rottoirs
verhoogt de snelheid van het ver-
keer.

— Op het plein op de Doeschot staat
maar één zielig boompje.
Inmiddels zijn er drie berken bij-
geplant.

— Plant struiken om de transforma-
torruimtes van de P.G.E.M.
Hier moet de P.G.E.M. voor zor-
gen. De gemeente kan hier niets
aan doen.

— De achterpaden in Brinkerhof zijn
slecht.
Paden zijn grotendeels van Thuis
Best. De paden van de gemeente
zullen worden gerepareerd. De
klachten geven we door aan Thuis
Best.

— De lampen in de achterpaden in
Brinkerhof zijn te fel.
Deze lampen zijn van Thuis Best.
We zullen er bij Thuis Best aan-
dacht voor vragen.

— Hoe zit het met het aantal parkeer-
plaatsen bij de herinrichting.
In het centrum neemt het aantal
parkeerplaatsen af met 5. Bij de
aanleg van de bevoorradingsweg
komt er ruimvoldoende compen-
satie voor dit verlies.

— Op de hoek van de Nieuwstad
komt door de proefopstelling het
verkeer op de andere weghelft. Dit
is gevaarlijk.
Juist omdat er klachten waren over
de hoge snelheid waarmee het ver-
keer de bocht om ging en daardoor
op de andere weghelft kwam, is
deze proefopstelling gemaakt. Wij
hebben vooralsnog de indruk dat
gevaar en hinder zijn afgenomen.

NA TUUR EN MILIEU

— Gemeente zou een fonds moeten
instellen voor speciale dakpannen
op woningen om de gierzwaluw te
huisvesten. In het verleden is een
bijdrage verstrekt aan de woning-
bouwvereniging Thuis Best, op
aandringen van de werkgroep
Leefbaarheid Vorden.
De provincie Gelderland heeft
hiervoor een subsidieregeling Na-
tuur, Bos en Landschap, verbete-
ren levensomstandigheden be-
dreigde planten en diersoorten.

— Hoe staat het met de evaluatie van
de mini-containers.
In december 1992 krijgt de com-
missie milieu en welzijn de enquê-
te-resultaten over de gescheiden
inzameling van afval. Daarin ko-
men veel van de tijdens de com-
municatie-avonden gestelde vra-
gen aan de orde. In februari 1993
krijgt de gemeenteraad een voor-
stel om een aantal knelpunten op
te lossen. Uitgebreide informatie
krijgt u in 'Gemeentebulletin.'
Klachten, zoals onvoldoende le-
ging van de containers en stank-
problemen komen aan de orde, al
zijn in alle gevallen niet direct
oplossingen voorhanden. Het stre-
ven is om in 1993 meer afvalcom-
ponenten gescheiden in te zamelen
en zo mogelijk te recyclen.

— Zit er een oerbank onder de Laeg-
te, waardoor het water niet weg
kan?
Inmiddels is daar een weg aange-
legd waardoor de overlast tot het
verleden behoort.

— Wanneer is de geluidmeting Hors-
terkamp afgerond?
Het geluidsisolatieproject Horster-
kamp zal uiterlijk l juli 1993 zijn
afgerond.

— Komt er een evaluatie over de
hondepoepzakjes.
In de loop van 1993 zal het ge-
bruik van deze zakjes worden
geëvalueerd.

OPENBARE ORDE

— Er is veel overlast van de disco-
bus.
In overleg met de Rijkspolitie
krijgt de disco-bus zoveel moge-
lijk begeleiding. Het surveillance-
gebied is echter groter geworden,
zodat begeleiding niet altijd moge-
lijk is

— Laat de politie zoveel mogelijk
optreden tegen de overlast van
vuurwerk.
De politie heeft hier veel aandacht
voor. Inzetmogelijkheid mensen is
echter beperkt. Onlangs is in de
Algemene plaatselijke verorde-
ning de mogelijkheid om vuur-
werk af te steken beperkt tot Ou-
dejaarsavond van 20.00 uur tot
Nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.

FINANCIËN

— Is het mogelijk om de gemeentelij-
ke belastingen en heffingen ge-
spreider te betalen, bijvoorbeeld
via de nota's van de Nutsbedrij-
ven.

Het is de bedoeling om het aantal
termijnen voor de betaling van de
gemeentelijke belastingen te ver-
groten. In 1993 zal dit verder wor-
den onderzocht. Een mogelijkheid
is automatische inning. Als de be-
lastingplichtige de gemeente
machtigt om een gedeelte van de
belasting af te schrijven van de
bank-of girorekening dan zou het
aantal termijnen verruimd kunnen
worden tot bijvoorbeeld 8.

- Waarom is er wel een hondenbela-
sting maar geen paardenbelasting.
Paarden vernielen veel en bevui-
len net zo goed als honden.
Voor het heffen van belasting is de
gemeente aangewezen op de ge-
meentewet. In die wet staat waar-
voor de gemeente belasting mag
heffen. Voor honden mag dit, maar
voor bijvoorbeeld katten of paar-
den is dit niet toegestaan.

BOUWEN

— Waarom gaat de gemeente altijd
met een projectonwikkelaar in
zee. Voor de gewone mensen
wordt het onmogelijk een huis te
bouwen omdat de gemeente nage-
noeg geen kavels uitgeeft. Wijs
bouwkavels toe aan jonge mensen.
In het plan Addinkhof is het geen
kwestie van 'in zee gaan met.' De
grond is destijds door de project-
ontwikkelaar voor de neus van de
gemeente weggekocht. Onteige-
ning is zo goed als onmogelijk,
omdat de project-ontwikkelaar
zelf in staat is om de woningen te
bouwen. Door spreiding probeert
de gemeente de 'pijn' zoveel mo-
gelijk te verdelen.
Bij projecten als bijvoorbeeld de
herinvulling van het Gems- en het
Zuivelterrein zijn de financiële as-
pecten/risico's mede oorzaak ge-
weest om voor een project-ont-
wikkelaar te kiezen.
Het probleem van de beperkte wo-
ningbouw is mede het gevolg van
het beperkte aantal woningen die
door rijk en provincie aan Vorden
worden toebedeeld.
Woningbouw voor jongeren heeft
de aandacht van de gemeente en
van de woningbouwvereniging
Thuis Best. Bij de toewijzing van
bouwkavels kijkt de gemeente
naar doorstromingsmogelijkhe-
den.

Vervolg
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ALGEMEEN

— Waarom vonden de communica-
tie-avonden in de Wehme plaats en
niet bijvoorbeeld in het Dorpscen-
trum.
Het Dorpscentrum had op deze
avonden geen ruimte beschikbaar.

— De brieven die de gemeente
schrijft moeten eenvoudiger.
Dit onderkennen de medewerkers
ook. Het is een kwestie van ge-
wenning.

— De gemeente moet stelling nemen
tegen de sponsoring door de
PGEM van Vitesse.
Burgemeester en wethouders stel-
len de gemeenteraad in december
aanstaande voor om moties van
andere gemeenten tegen deze
vorm van sponsoring te onder-
schrijven. De gemeente neemt

hier dus stelling tegen.
Bij sneeuwval moeten bijvoor-
beeld buren sneeuwruimen bij
mensen die dit zelf niet zo goed
kunnen.
Bij de voorlichting over de glad-
heidsbestrijding zullen wij hier
aandacht aan besteden.
Openingstijden gemeentehuis zijn
onvoldoende.
In vergelijking met omringende
gemeenten is onze openstellings-
tijd ruim. U kunt altijd afspraken
maken met ambtenaren buiten de
normale openingstijden.
Geef zogenaamde reparatiebon-
nen aan burgers. Als er iets defect
is kan door zo'n bon de gemeente
aktie ondernemen.
Dit geeft een grote administratieve
rompslomp.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de commissies zijn tevens raadslid.

De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag 15
december om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
punten:
— verkennend bodemonderzoek bestemmingsplan 'de Wogt' (2e fase);
— volumebesluit 1993 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;
— aanpassing ambtelijke organisatie.

De commissie voor algemeen bestuur vergadert op dinsdag 15 december 1992
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:
— volume-besluit 1993 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;
— portefeuilleverdeling, werkwijze en werkterrein vaste commissies van ad-

vies en bijstand en afhandeling procedurestukken.

De commissie voor milieu en welzijn vergadert op woensdag 16 december
1992 om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— verkennend bodemonderzoek bestemmingsplan 'de Wogt';
— aanpassing ambtelijke organisatie;
— resultaten enquête gescheiden inzameling huisvuil.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorziter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de be-
handeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

IEUWJAARSRECEPTIE OP 4 JANUARI 1993

Op 4 januari 1993 , vanaf 20.00 uur, houden burgemeester en wethou-
ders een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.
Iedereen is van harte welkom.

^GEMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
22 DECEMBER OM 16.00 UUR IN HET

GEMEENTEHUIS
Op dinsdag 22 december aanstaande vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 16.00 uur.
Aan het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijk-
heid om in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet
gaan over een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u
daarover in de commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in
deze vergadering het woord wenst te voeren dient u dit op de maandag
voorafgaande aan de raadsvergadering op te geven bij de gemeentese-
cretaris, onder vermelding van het agendapunt waarover u het woord
wilt voeren. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— wijziging ziektekostenregeling voor ambtenaren;
— verkennend bodemonderzoek bestemmingsplan 'de \Vogt';
— volume-besluit 1993 Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing;

— aanpassing ambtelijke organisatie;
— portefeuilleverdeling, werkwijze en werkterrein vaste .commissie

van advies en bijstand en afhandeling procedure-stukken.

.•VERKENNEND
BODEMONDERZOEK
VOOR BESTEMMINGS-

PLAN 'DE WOGT.'

De gemeenteraad heeft al eerder
f 32.000— beschikbaar gesteld voor
het voorbereiden van het bestem-
mingsplan 'de Wogt' in Wichmond.
Daarbij is de raad ervan uitgegaan dat
er door de gemeente Warnsveld al een
verkennend bodemonderzoek was
gedaan. Dit blijkt niet zo te zijn, zodat
hiervoor nog een extra krediet van
f9.500—nodig is.

• :

f STADS- EN DORPS-
VERNIEUWING 1993

Voor 1993 heeft de provincie Gelder-
land een voorlopig bedrag van
f 192'.000— voor stads- en dorpsver-
nieuwing aan Vorden toegekend.
Daarnaasl^eft de provincie in prin-
cipe een^isitieve beslissing geno-
men om een bedrag uit de zogenaam-
de knelpuntenpot beschikbaar te stel-
len. Dit bedrag dient voor de ver-
plaatsing^^an het transportbedrijf
Wolterinf^n Het Hoge naar het In-
dustrieterrein.
Burgemeester en wethouders willen
hiervoor ook een bedrag van
f 112.000— uit het fonds stads- en
dorpsvernieuwing beschikbaar stel-
len. Het bedrag van de provincie zal
nooit hoger zijn dan het bedrag van
de gemeente.
Voor de uitvoering van het gemeente-
lijk monumentenbeleid willen burge-
meester en wethouders volgend jaar
een bedrag van f 80.000— beschik-
baar stellen. Het bedrag van
f 192.000— is hiermee dan ingevuld.

^TIJDELIJKE VER-
KEERSMAA TREGELEN

Op 13 december zal in en rond de
Wildenborch een 'Midwinterwande-
ling' worden gehouden.

In verband daarmee geldt op die dag
van 12.00 tot 17.00 uur voor beide
zijden van de Kapelweg een parkeer-
verbod.

FSTEKEN VAN
VUURWERK IS LEUK,

MAAR HOU DAT ZOU!

Afsteken van vuurwerk tijdens de
jaarwisseling is een van onze tradi-
ties. Voor het feestelijk inluiden van
het nieuwe jaar zullen weinigen hier-
tegen bezwaar hebben.

Afsteken van vuurwerk kan wel bij-
zonder hinderlijk zijn als^it buiten
de jaarwisseling om geWcrt. Veel
mensen en ook dieren hebben daar
last van.

De gemeenteraad heeft daarom be-
sloten om het afsteken vM^iurwerk
te beperken tot OudejaarOTag vanaf
20.00 uur tot Nieuwjaarsmorgen
02.00 uur. De rijkspolitie zal zoveel
mogelijk toezicht houden op het af-
steken van vuurwerk buiten deze uren
en zo nodig verbaliserend optreden.

Houdt tijdens de jaarwisseling uw
huisdieren binnen en denk bij het af-
steken van vuurwerk aan uw eigen
veiligheid en die van anderen!!!

'JE BENT EEN RUND ALS JE
MET VUURWERK STUNT'

NZAMELDAG OPHALEN HUISVUIL VERAN-
DERT MET INGANG VAN JANUARI 1993

Met ingang van januari 1993 is de inzameldag van huisvuil VOOR DE
HELE GEMEENTE OP DINSDAG. Op 5 januari 1993 wordt de
GROENE CONTAINER geleegd. Raadpleeg voor het scheiden van
afval uw afvalwijzer!!
Met ingang van 1993 is er een andere inzamelaar van huisvuil, de GOR
(Gelders Overijsselse Reinigingscentrale). Heeft u klachten of aanmer-
kingen over het ophalen van huisvuil, bel de gemeente, tel. (05752)
7474 tst. 485.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
de volgende vergunningen verleend:
Op 30 november 1992 aan:
— de heer J. Harmsen, Overweg 13 te

Vorden, voor het kappen van 4
berken op het perceel Overweg 13
te Vorden;

— de St. Willibrordusparochie, Vier-
akkersestraatweg 33 te Vierakker,
voor het kappen van 2 beuken op
het perceel Vierakkersestraatweg
33 te Vierakker;

— de gemeente Vorden, voor het
kappen van een acacia en een es-
doorn aan de Kerkhoflaan te Vor-
den.

Op l december 1992 aan:
— de heer G.J. Zweverink, Burge-

meester Galleestraat 34, te Vor-
den, voor het vernieuwen van een
garage op het perceel Burgemees-
ter Galleestraat 34 te Vorden;

— de fa. Maandag, Lankhorsterstraat
18 te Wichmond, voor het bouwen
van een kantine/kantoorruimte op
het perceel Lankhorsterstraat 18 te
Wichmond;

— het bestuur van de Stichting tot
Huisvesting van Bejaarden te Vor-
den, Nieuwstad 32 te Vorden, voor
het verbouwen van een bejaarden-
tehuis aan de Nieuwstad 32 te Vor-
den;

— mevrouw. H. Hendriks, Dorps-
straat 10A te Vorden, voor het ver-
nieuwen van het dak van een feest-
zaal op het perceel Dorpsstraat
10A te Vorden;

— de heer P.S. Exler, Lindeseweg 8
te Vorden, voor het bouwen van
een zwembad en tennisbaan op het
perceel Lindeseweg 8 te Vorden;

— de heer G.J. Nijland, Bleumink-
maatweg 5 te Vorden, voor het ge-
deeltelijk veranderen en vernieu-
wen van een woning op het per-
ceel Bleuminkmaatweg 5 te Vor-
den;

— autobedrijf Groot-Jebbink, Rond-
weg 2 te Vorden, voor het bouwen
van een opslagruimte voor afval-
stoffen op het perceel Rondweg 2
te Vorden (melding).

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAAG

Mevrouw M.J.A. van Nispen tot Se-
venaer - Ruys de Beerenbrouck heeft
een vergunning aangevraagd voor het
veranderen van een woning en be-
drijfsruimte op het perceel Vierak-
kersestraatweg 25 te Vierakker.

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE ALGEMENE

VERKLARING VAN GEEN
BEZWAAR

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 50 lid 6 van de Wo-
ningwet en met gebruikmaking van
de door gedeputeerde staten bij be-
sluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
de bouwplannen van:

— H.E. Aalderink, de Haar 5, alhier
voor het uitbouwen van een keu-
ken;

— J.M. Ilbrink, Strodijk l, alhier
voor het bouwen van een schuur.

De op de plannen betrekking hebben-
de bouw- en situatie-tekeningen lig-
gen vanaf 11 december 1992, gedu-
rende 14 dagen ter gemeente-secreta-
rie (koetshuis) ter inzage, met de mo-
gelijkheid om hiertegen gedurende
die periode schriftelijk bezwaren in te
dienen bij burgemeester en wethou-
ders.

ENDA
DECEMBER:
8-9 RAW Vierakker-Wichmond,

Ludgerusgebouw
9 S WO V Open Tafel 'de Wehme'

10 ANBO, Kegelen in de Boggelaar
11 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
13 Midwinterwandeling, Kapel
13 VRTC, Veldtoertocht
13 VAMC 'de Graafschaprijders',

Pannekoekenrit
14 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
14 Gez. Ledenvergadering GMvL,

ABTB en CBTB in Dorpscentrum
14 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 KPO Kranenburg, Kerstviering
15 KPO Vierakker, Kerst- of Ad-

ventsviering
15 Soos Kranenburg, Kerstviering
15 NCVB, Kerstavond
16 Welfare, Kerstcontactmiddag 'de

Wehme'
16 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 HVG, Gezamenlijke Kerstviering

met ouderen
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
17 PCOB Adventskerstmiddag in de

Wehme
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag
17 HVG Wildenborch, Kerstfeest
18 Bejaardensoos, Kerstfeest, Vier-

akker-Wichmond
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18-19-20 Klubtentoonstelling PKV

Vorden in de 'Herberg'

20 kerstconcert Gebr. Eijkelkamp,
Café 't Wapen van 't Medler

20 Kerstconcert Willibrorduskerk,
Vierakker

21 ANBO, Klootschieten bij de
Goldberg

21 HVG dorp, Kerstsamenkomst
21 Vrouwenclub Medler, Kerst
21 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
27 VRTC, Oudejaarscrossloop
28 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
28 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 Soos Kranenburg, Oudjaars-spek-

takel
30 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

JANUARI:
5 HVG Dorp, Nieuwjaars-koffie-

morgen
5 NCVB, Nieuwjaarswensen,

's morgens
6 HVG Wichmond, Nieuwjaars-

avond
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

11 Vrouwenclub Medler, Louise Tel-
man, knutselen

12 Soos Kranenburg, Nieuwjaar en
gymnastiek

13 Welfare, Handwerken 'de Weh-
me'

19 NCVB, Mevr. de Bruin
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
22-23 Toneeluitvoering in 't Ludge-

rusgebouw
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek

Cursussen
VUZutphen
Cursus handboekbinden
De Volksuniversiteit Zutphen start
deze cursus voor echte liefhebbers op
19 januari a.s. De cursus omvat meer
dan het zelf leren binden en restaure-
ren van boeken en inbinden van tijd-
schriften. Ook het maken van b.v. do-
zen in diverse vormen en grootte staat
op het programma.

Ken de eigen familiegeschiedenis
Naspeuringen doen naar de eigen
voorouders is een spannende bezig-
heid. De Volksuniversiteit Zutphen
start op 21 januari een cursus, waarin
wordt geleerd op welke wijze een ge-
nealogisch onderzoek kan worden
uitgevoerd.
Ook zal het verwerken van de gege-
vens tot een familiegeschiedenis aan
de orde komen.

Cursus kunstgeschiedenis
In tien bijeenkomsten neemt de
Volksuniversiteit de cursisten mee
door de geschiedenis van de schilder-
kunst. Ze zien hoe de kunstenaar in de
loop van de tijd poogt de werkelijk-
heid zo natuurgetrouw mogelijk weer
te geven, tot hij zich in de 19e eeuw
van die werkelijkheid afkeert.
In de cursus kunstgeschiedenis, die
begin januari bij de Volksuniversiteit
start, worden achtereenvolgens be-
handeld: de Griekse en Romeinse
schilderkunst, de schilderkunst van
de Renaissance, de Utrechtse Cara-

vaggisten, de Impressionisten, de
Symbolisten en de Expressionisten.
Informatie over deze interessante
cursussen wordt verstrekt door de
Volksuniversiteit Zutphen, tel. 15589
's morgens of op kantoor Coehoorn-
singel l (Hanzehof).

IVN
Al zit december vol met weekenden
en feestdagen, het IVN laat zich niet

onbetuigd. Op de woensdagmidda-
gen 16, 23 en 30 december kan men
voor geschenken, boekjes enz. te-
recht bij het IVN-winkeltje, Emma-
straat 30 te Lochem. Voor feestinko-
pen vindt men de IVN-kraam op de
kerstmarkten in Ruurlo (13 dec.), Lo-
chem (11 dec.) en Borculo (18 dec.).
Voor mensen die van doorlopen hou-
den, staat er een 's morgens een lange
wandeling op het programma op zon-
dag 13 dec. Start: Graafschapterrein
(Albert Heyn en De Boer) te Lochem.

Wie liever een bijdrage levert aan na-
tuurbeheer is welkom op zaterdag 19
december aan de Palsenborgweg in
Borculo (nabij de Lebbinkbrug; Leb-
benbrugge) Elzenknotten, houtsingel
opknappen. Werkkleding, stevig
schoeisel en handschoenen gewenst.
En voor een frisse neus kan men te-
recht op zondagmiddag 20 december
in Eibergen aan de Assinkweg t/o dis-
cotheek 'Silver Shadow' (weg Eiber-
gen-Haaksbergen). Winterwandeling
over landgoed 'Het Lankhut'.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 'M), 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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Eigen pensioenvoorzieningen
steeds meer in trek
Steeds meer mensen besluiten om zelf (extra) geld opzij te
zetten voor later. Ze doen dat omdat ze er niet in besteedbaar
inkomen op achteruit willen gaan, als ze met pensioen gaan.

Ook zijn er twijfels over de AOW-uitkering. Is die er straks in
de huidige vorm nog wel, vragen veel mensen zich af.

Er gaat steeds meer interesse uit naar
een persoonlijke pensioenvoorzie-
ning. Dat zelfstandigen en mensen
met een pensioenbreuk dergelijke re-
gelingen treffen is bekend, maar uit
cijfers blijkt bijvoorbeeld dat ook een
stijgend aantal tweeverdieners geld
reserveert voor een aanvulling op hun
inkomen. Dit doen ze vaak omdat één
van de twee partners over een tijdje

wil stoppen met werken en ze zo het
verlies aan inkomen willen compen-
seren.

Ook blijkt dat veel werkenden hun
VUT- of pensioenleeftijd niet willen
afwachten. Om eerder te kunnen
stoppen met hun actieve loopbaan,
zorgen ze voor een aanvullend inko-
men.

Veel mogelijkheden

Er zijn veel mogelijkheden om een
eigen pensioen op te bouwen, of om
een laag pensioen aan te vullen. Grof-
weg zijn twee basisvormen te onder-
scheiden. Of er wordt in één keer een
bepaald bedrag opzij gezet; of er
wordt periodiek steeds een bedrag
'gespaard'. Dit klinkt misschien wat
star, maar in de praktijk is het zo dat
daarbinnen veel variaties zijn om een
goede pensioenvoorziening te reali-
seren.
Het is mogelijk om zo'n voorziening
dusdanig in te delen dat die precies
past bij iemands wensen en behoef-
ten. Looptijd, bedrag dat beschikbaar
is, termijnen waarin wordt betaald, de
manier van uitbetalen; dat is allemaal
zelf te bepalen. In plaats van een ba-
sisregeling wordt het pensioen 'op
maat gemaakt'. Een goed voorbeeld

daarvan is het Rabo Pensioen Plan.
Samen met een adviseur kunt u bekij-
ken welke regeling het beste bij u
past.
Een goed advies is belangrijk omdat
zo'n pensioenregeling uw latere le-
ven belangrijk beïnvloedt. Verder is
het nogal ingewikkeld om als leek op
eigen houtje een goed beeld te krijgen
van alle (lucratieve) mogelijkheden
die er zijn om geld opzij te zetten
voor later.

Een goed advies betekent ook dat u
optimaal gebruik maakt van de fisca-
le voordelen die zo'n pensioenvoor-
ziening kan bieden.
Wilt u meer weten over het inkomen
dat u straks geniet als u niet meer
werkt; Wilt u weten hoeveel het u
kost om later een aanvullend inko-
men te ontvangen? Informeer vrijblij-
vend bij de Rabobank in uw buurt.

Vordense Ondernemersvereniging:

Trekking St. Nikolaasaktie
3e Trekking

15 VLEESPAKKETTEN
1. G.J. Kamperman, de Bongerd 9, Vorden;
2. Lenselink, Zutphenseweg 68a, Vorden;
3. J.W. Weys, de Boonk 31, Vorden;
4. mevr. Hoornenborg, Burg. Galleestraat 33, Vorden;
5. J. A. Gossink, Molen weg 27, Vorden;
6. H.H. Silvold, Raadhuisstraat 17, Vorden;
7. Joh. Rietman, Baakseweg 8e, Vorden;
8. P. ten Barge, B. v. Hackfortweg 12, Vorden;
9. H.J. Sleumer, Peggenhofweg 3, Vorden;

10. J.M. Jurrius, Ruurloseweg 96-98, Kranenburg;
11. J. Somsen Geerdes, Lindeselaak 16, Wichmond;
12. Patricia Harmsen, Hoetinkhof 213, Vorden;
13. G. van Veldhuizen, Burg. Vunderinkhof 4, Vorden;
14. A. v. Ark, Insulindelaan 62, Vorden;
15. Fam. Gr. Nuelend, Onsteinseweg 5, Vorden.

65 VERRASSINGSPAKKETTEN
1. G.C. Ellenkamp, Hecgherhoek 3, Vorden;
2. H. Toebes, Zutphenseweg 68, Vorden;
3. W. Derksen, Zutpenseweg 83, Vorden;
4. A. A. Schmidt, Kerkstraat 23, Vorden;
5. fam. M. Arfman, Wildenborchseweg 21, Vorden;
6. W. Rouwenhorst, het Stroo 13, Vorden;
7. J. Rikkers, Mulderskamp 21, Vorden;
8. J.A. van Hooydonk, Kapelweg 12, Vorden;
9. M.J. Breedeveld, Vordense Binnenweg 55, Warnsveld;

10. Martens, Het Molenblick 8, Vorden;
11. Joke Wolbrink, Hackforterweg 20, Wichmond;
12. Linda Terwel, Het Kerspel 5, Vorden;
13. Stegeman, Rondekampweg l, Vorden;
14. P. Hoeksma, Geurken weg 2, Vorden;
15. A. Smallegoor, Schuttestraat 6, Vorden;
16. M. Teger, Molenweg 6, Vorden;
17. mevr. G. Bijenhof, de Steege 36, Vorden;
18. J. Wassink, Bergkappeweg 4, Vorden;
19. fam. Huetink, H. v. Bramerenstraat 11, Vorden;
20. Konijnenberg, Staringstraat 8, Vorden;
21. C.E. Smit-Groeneveld, Vordenseweg l, Hengelo G.;
22. H.G. Horstman, Het Jebbink 54, Vorden;
23. A. Roelvink, de Eendracht 4, Vorden;
24. R. Ooyman, de Voornekamp 2, Vorden;
25. fam. Bruggink, Asterstraat 29, Hengelo G.;
26. J. Kalfsterman, Braakhekkeweg 8, Harfsen;
27. G.J. Meyer, de Steege 38, Vorden;
28. B. Schuppers, Hoetinkhof 81, Vorden;
29. fam. V.d. Stroom, Dennendijk 5, Warnsveld;
30. H.H. Bruggink, H. v. Bramerenstraat 2, Vorden;
31. T. Werkman, B. v. Hackfortweg 56, Vorden;
32. J. Oosterink, Het Gulik 15, Vorden;
33. H. v. Olst, Ambachtsweg 6, Vorden;
34. Dekkers, de Eendracht 29, Vorden;
35. G.J. Schotsman, Ruurloseweg 18, Vorden;
36. J. Bijenhof, Hoetinkhof 85, Vorden;
37. mevr. Meyer, Hoetinkhof 261, Vorden;
38. J. te Vaanholt, Vordenseweg 6, Barchem;
39. H. W. Sloetjes, Schuttestraat 8, Vorden;
40. Vredenberg, het Wiemelink 57, Vorden;
41. T. Luesink, het Heyink 12, Vorden;
42. A. de Hart, Hoetinkhof 60, Vorden;
43. B. Hiddink, Walterslagweg 4, Baak;
44. M. Roerdink-Veldboom, Hoetinkhof 137, Vorden;
45. fam. Bekman, de Horsterkamp 13, Vorden;
46. G. v.d. Chijs, Dennendijk 3, Zutphen;
47. R. Groenendal, Mulderskamp 4, Vorden;
48. B. Schepers, Insulindelaan 10, Vorden;
49. J. Hietkamp, Prunusweg 14, Gorssel;
50. M. Wenneker-Arends, Hackforterweg 25b, Wichmond;
51. G. KI. Kranenbarg', Molenweg 4, Vorden;
52. E. Verschoor, Smidsstraat 9, Vorden;
53. W. Rietman, Zutphenseweg 80, Vorden;
54. G. Drent, Onsteinseweg 3, Vorden;
55. Pardijs, Beckenstraat l, Vierakker;
56. B.A.W. Horsting, Het Gulik 8, Vorden;
57. Elkink, Storm v. 's Gravesandestraat 3, Vorden;
58. Dinkelman, Mosselseweg 3, Barchem;
59. A.C. v. Voskuilen, Christinalaan 2, Vorden;
60. W. Röpke, Lindeseweg l1, Vorden;
61. W. Becker, het Kerspel 19, Vorden;
62. B.J. Huetink, het Elshof 14, Vorden;
63. mevr. A. Huizinga-Smit, Hoetinkhof 2, Vorden;
64. J. Horstink, Brahmsstraat 11, Twello;
65. mevr. Janssen, Horsterkamp 27, Vorden.

4e Trekking

15 VLEESPAKKETTEN
1. M. Lettink-Dommerholt, Prins Clauslaan 23, Vorden;
2. H.G.M, en K. Rastijnes, de Delle 11, Vorden;
3. H. Gosselink, het Kerspel 6, Vorden;
4. H.R. Strang-Oonk, Pr. Clauslaan 4, Vorden;
5. A.J. Fokkink-Rossel, Wierssebroekweg 8, Vorden;
6. L. Dijkstra, Scheurkamp 29, Warnsveld;
7. Daniël Peppelman, Onsteinseweg 14, Vorden;
8. P. Greidanus, Garvelinkkampweg 37, Ruurlo;
9. B. Siebelink, Hoetinkhof 281, Vorden;

10. G.W. Groot Enzerink, Deldensebroekweg 21, Vorden;
11. Anja Willems, Berkendijk l, Vorden;
12. H. Jansen, Julianalaan 21, Vorden;
13. Hilbrink, Looërenkweg l, Leesten;
14. J.H. Hulshof, Zutphenseweg 96, Vorden;
15. A. de Geldejj^ieuwstad 7, Vorden.

VERRASSINGSPAKKETTEN
1. A.J. Eskes-Geltink, Hoetinkhof 56, Vorden;
2. J.W.J. Bruggeman, Molenweg 30, Vorden;
3. G.J. Wullinkjl Haar 7, Vorden;
4. G. SteenblikJ^reuwenhuisweg 4, Vorden;
5. H.P. Dijkstra, Burg. Galleestraat 38, Vorden;
6. Jannie Derksen, Kapelweg 10, Vierakker;
7. J.Th.M. v. Egdom, Het Kerspel 14, Vorden;
8. G.R. Leunk, Warkenseweg 5a, Warnsveld;
9. J. Voskamp, Ruurloseweg 94, Vorden;

10. M.A. Dekkers, Hoetinkhof 108, Vorden;
11. E. Snoeijink, Het Hoge 30, Vorden;
12. H.L.J. Mullink, B. v. Hackforterweg 30, Vorden;
13. J. Pasman, Ruurloseweg 38, Vorden;
14. R. Schmitz, De Haar 20, Vorden;
15. G.J. Golstein, Stationsweg 19, Vorden;
16. Bokstart, B. v. Hackfortweg 9, Vorden;
17. H. Voskamp, Hoetinkhof 33, Vorden;
18. J.H. Hilferink, de Boonk 39, Vorden;
19. G.J. Harmsen, Baakseweg 3, Vorden;
20. Ada Winkels, Almenseweg 40a, Vorden;
21. Martijn Eggink, Ruurloseweg 19, Vorden;
22. H. Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden;
23. Fokkink, Nieuwstad 18, Vorden;
24. H. Baank, Smidsstraat 15, Vorden;
25. W. Hermans, Hogenkampweg 8, Keyenborg;
26. ten Have, Vogelzang 6, Wichmond;
27. M. Brummelman, Hamminkweg 6, Vorden;
28. R.J. te Riele, de Doesschot 14, Vorden;
29. A. Waarle, Insulindelaan 19, Vorden;
30. Kater, Molenweg 13, Vorden;
31. B. Wansink, Hoetinkhof 35, Vorden;
32. D.J. Ruesink, Almenseweg 12, Vorden;
33. D. Muller, Kerkhoflaan 11, Vorden;
34. R. Benjamins, Stiggoor 20, Lochem;
35. F. Leijzer, Zuivelhof 15, Vorden;
36. Remco Roes, Het Jebbink 32, Vorden;
37. fam. Hummelink, v. Heeckerenstraat 7, Vorden;
38. J. Klein Bramel, Almenseweg 11, Vorden;
39. A. v.d. Vlekkert, de Haar 17, Vorden;
40. J. v. Duinkerken, Insulindelaan 4, Vorden.

Trekking Kruiswoordpuzzel Contact

1. M. Willems, Herdershof 29, Warnsveld;
2. Bianca Halfman, Hengeloseweg 15, Vorden;
3. G. Worm-Peelen, Burg. Heersinkstraat 48, Steenderen.

Uitslag Kleurwedstrijd 1992

Evelien Dijkman, Kapelweg 8a, Vorden, 3 jaar;
Alwin Zweverink, Bakermarkseweg 15, Baak, 4 jaar;
Annique Dijkman, Burg. Galleestraat 56, Vorden, 5 jaar;
Berdi Hissink, Startdijk 4, Eefde, 6 jaar;
Dennis Spijkers, Leeuwencamp 15, Baak, 6 jaar;
Okke Heusinkveld, 't Jebbink 57, Vorden, 7 jaar;
Carlotte Cruysen, Hoetinkhof 80, Vorden, 8 jaar;
Sabine Oldenhave, Peggenhofweg l, Vorden, 9 jaar;
Nadia Elsman, Baron v.d. Heydenlaan, Wichmond, 9 jaar;
Liesbeth Huurnink, Covikseweg 10, Steenderen, 10 jaar;
Bart Scheffer, Memelinkdijk 5a, Hengelo G., 10 jaar;
Annet Jansen, Storm v. 's Gravezandestraat 11, Vorden, 11 jaar.

Prijzen, kruiswoordpuzzel en kleurwedstrijd zijn af te halen bij Speel-
goed-Huish. kadoshop Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden.

Meer dan 200 winnaars
AMCO prijzenfestival

AMCO Nederland is een snel groeiende organisatie waarby meer
dan 235 vakzaken in apparatuur van onder meer audio en video en
elektrische huishoudelijke apparaten /i jn aangesloten. Ook in Zut-
phen en Baak is een AMCO-vakzaak nl. Eliesen Elektro.

Dit jaar heeft AMCO een eigen tijd-
schrift geïntroduceerd: AMCO-info.
Boordevol informatie over camera's,
TV's, video-apparatuur en de nieuw-
ste huishoudelijke apparaten. Maar
ook met nieuws over mode, vakantie
en sport. Kortom alles waar de mo-
derne mens belangstelling voor
heeft. In het eerste nummer van AM-
CO-info was een superpuzzel met su-
perprijzen opgenomen. Daar zijn
dan tienduizend inzendingen op bin-
nengekomen. Een fantastische score
die de populariteit van dit blad nog
eens extra onderstreept.

De trekking had in oktober plaats en
ook in onze regio zijn een aantal
mensen in de prijzen gevallen. Elie-
sen Elektro reikte enkele van deze
fantastische prijzen uit.

Bij Eliesen Elektro kunt u ook even
binnenlopen voor het nieuwste num-
mer van AMCO-info dat u gratis mag
meenemen. Hierin staat ook weer
een prachtige prijsvraag met als
hoofdprijs een geheel verzorgde win-
tersportvakantie voor twee perso-
nen.
Wel even de moeite waard.

SFEERVOLLE DAGEN
BEGINNEN IN DE WOON-

SERVICE-
WINKEL

WoonService Winkel
brengt sfeer in uw
huis tijdens de don- ^:

kere dagen die voor
de deur staan. Met
een feestelijk getinte
kollektie tapijten en
gordijnen in fraaie,
sfeervolle kleur-
paletten. Geef uw
interieur eens een
extra gezellig aksent en
stap eens binnen bij de
WoonServiceWinkel.

•
*ft 3eieesV

'"sen u alvast prettig

LAMMERS
WOON

*?* WOON WINKEL

Burg. Galleestraat 26 Vorden - Tel. 05752-1 421

Van 17 t/m 20 december a.s. staat kasteel Cannenburch te
Vaassen geheel in het teken van het naderende kerstfeest.
Dit historische renaissance-slot uit de
16de eeuw werd gebouwd op de
grondvesten van een middeleeuwse
ruïne door Marlen van Rossem, le-
geraanvoerder van hertog Karel van
Gelre. In 1951 werd het overgedra-
gen aan de Stichting Vrienden der
Geldersche Kasteelen, die het geheel
in oude luister herstelde.
Op het voorterrein van de Cannen-
burch zal de Winkeliersvereniging
'Vaassen' wederom de sfeervolle
kerstmarkt met talrijke gezellig inge-
richte kraampjes houden. Deze markt
is inmiddels niet alleen voor de inwo-
ners van Vaassen maar ook voor be-
zoekers uit het hele land een jaarlijkse
traditie geworden.
Het kasteel kent tijdens deze dagen

een speciale openstelling en wordt
geheel in kerstsfeer gebracht. Men
kan een kijkje nemen in de verschil-
lende ingerichte vertrekken, waar
kerstbomen, kerststallen en kerst-
stukken de sfeer verhogen. Dit jaar
/.al er ook oud speelgoed te zien zijn.
De bezichtiging eindigt in de keuken
en de kelder, waar warme chocolade-
melk en glühwein geserveerd wor-
den.

Kasteel en markt zijn op 17, 18 en 19
december geopend. 20 December is
alleen het kasteel te bezoeken. Gedu-
rende deze dagen geldt een geredu-
ceerde toegangsprijs (kinderen tot 4
jaar gratis). Tot ziens op 17, 18, 19 en
20 december in Vaassen!



KERSTMARKT IN RUURLO
Op zondag 13 december wordt in Ruurlo weer een gezellige en
sfeervolle kerstmarkt gehouden op het Kerkplein en het Julia-
naplein. Er zijn vele verenigingen en Ruurlose ondernemers
die hun waar te koop aanbieden, terwijl diezelfde middag ook
de winkels geopend zijn.
In de stand Amnesty International
kan men kaarsen, kerstkaarten en
groetenkaarten voor gewetensgevan-
genen kopen. Verder wordt er ook
een petitielijst aangeboden voor de
door Groep Ruurlo geadopteerde ge-
vangene in Polen. Op de kerstmarkt
zien wij ook een levende kerststal,
kerstborduursels, het maken van
kaarsen. Er zijn ook stands met koffie
en warme wijn en iets lekkers om te
eten. Op het Kerkplein kunnen kinde-
ren pony rijden en er is een heus
grim-team aanwezig om alle kinde-
ren te sminken.

De ROV zorgt voor verschillende at-
trakties, waar onder een echt Egerlan-
der orkest 'Het Larens Plezier'. Er
zijn midwinterhoornblazers uit Ruur-
lo en er is een demonstratie midwin-
terhoorn maken. Gezellige orgelmu-
ziek zal over het Kerkplein galmen.
Bovendien is er een rad van avontuur
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan mensen in nood in het voormalig
Joegoslavië.
De Kerstmarkt-commissie van de
Ned. Herv. Kerk zet ook dit jaar de
deur weer wijd open voor een ogen-
blik bezinning op de kerstgedachte.

Gespreksgroep voor weduwen
en weduwnaars
De gespreksgroep voor weduwen en weduwnaars is bedoeld
voor hen die rouwen wegens het verlies van hun partner en
daar met lotgenoten over willen praten, van elkaar willen le-
ren en samen ervaringen willen delen.

Centraal thema in de groep zal de vol-
gende vraag zijn: 'Wat betekent het
om zonder partner verder te moeten
leven?' Er wordt aandacht besteed
aan: gevoelens van verdriet, angst,
boosheid, schuld; eenzaamheid, het
alleen wonen; reakties van familie,
vrienden en kennissen; hoe kun je de
hulp krijgen die je nodig hebt; hoe
richt je je leven opnieuw in, dagelijk-
se bezigheden, vrije tijd, hobby's, re-
laties, e.d.

Hoe lang en hoe vaak
De groep komt tien maal, gedurende
anderhalf uur bijeen.

Plaats en t i jds t ip
van de bijeen komst
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum
'De Brink', Stationsplein 12, 7201
CN Zelhem. Telefoonnr. 08342-
2151.
Start: donderdag 28 januari 1993. Be-
geleiding: Ellen Harmsma en Thea
Rovers. Aanmelding: uiterlijk tot 15
januari 1993.

Belangstellenden voor deze groep
kunnen kontakt opnemen met Thea
Rovers. Zij is op werkdagen (behalve
op dinsdagmorgen) bereikbaar, tel.
08342-2151.

Cursus Pools
Spreekt u al een mondje Pools? Was
men met vakantie in Polen? Heeft
men Poolse kennissen? Krijgt men
brieven uit Polen die men maar half
begrijpt? Zou men wel wat meer van
die taal willen leren?
Op donderdagavond 7 januari begint,
bij voldoende deelnemers, in het
'Trefpunt' aan de Hondevoort in Ei-
bergen de volgende cursus Pools voor
mensen die al een beetje Pools begrij-
pen of spreken.
Informatie en aanmelding bij het
Trefpunt, tel. 05454-72030 of mevr.
H. de Klerck-Stegeman, tel. 05753-
7304.

Lokaliseert wat u
echt interesseert

Verschijning rond
Kerst en Oud/Nieuw

Kerstnummer
11 december op de post ed. Hengelo en Warnsveld
16 december op de post ed. Ruurlo en Vorden

Week 51 (14-18 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

Week 52 (21 -25 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

Week 53 (28 december-l januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

•v Copij binnen Hengelo en Warnsveld: dinsdag 22 december

Week l (4-8 januari)
Alleen verspreiding Ruurlo, Vorden

De Redactie.

In de kerk kan men kerstzang met or-
gelbegeleiding beluisteren.
Op het Julianaplein kan men een
boom zagen met een originele span-
zaag. De winnaars ontvangen een
kleine kerst attentie. Bij mooi weer
kan men hier oud Hollandse spelletjes
beoefenen. Dus alle reden om op zon-
dag 13 december een bezoek aan de
Ruurlose kerstmarkt te brengen.

Werkbezoek
P. Blauw
Op uitnodiging van de VVD-gemeen-
teraadsfractie van Ruurlo, zal de heer
P. Blauw, lid van de. VVD Tweede
Kamerfractie en tevens voorzitter van
de vaste Kamercommissie voor
Landbouw en Visserij, een werkbe-
zoek aan enkele agrarische bedrijven
brengen op maandag 14 december
a.s. Dit zal gebeuren in de gemeentes
Ruurlo, Vorden en Hengelo.
Dit als gevolg van de problemen wel-
ke agrariërs in toenemende mate on-
dervinden bij de aanvraag van een
Hinderwetvergunning door de ecolo-
gische richtlijnen.
's Avonds zal de heer Blauw in een
openbare bijeenkomst, welke wordt
gehouden in zaal De Luifel te Ruurlo,
een toelichting geven op hetgeen hij
deze dag heeft ervaren, alsmede uit-
gebreider ingaan op de landbouwpo-
litiek.

Vogelwerkgroep
NW Achterhoek
Op donderdag 10 december houdt de
ornitholoog Ronald Groenink een le-
zing met dia's over de flora en fauna
van Lapland. De opnames in het na-
tuurreservaat langs de Fins/Russische
grens zijn exclusief en van zeer bij-
zondere kwaliteit. De lezing wordt
gehouden in zaal Pasman te Lochem.
De toegang is vrij. Voor meer infor-
matie kan men bellen 05730-52010.

J aansluiting
Jong Gelre houdt vrijdagavond 11 de-
cember in het Dorpscentrum haar
jaarafslui^ig. Deze avond is tevens
bedoeld^^het 'nafeest' van de re-
vue. Op^Ke avond zal de video van
de revue 'De kleinzoon van Tarzan'
worden gedraaid. Voor een hapje en
een drankje zal daarbij worden ge-
zorgd.

SPORT- nieuws

Pannekoekenrit
VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert zondag 13 december de tradi-
tionele Pannekoekenrit (Oriëntatie-
rit). Harrie en Ellie Horsting hebben
een rit uitgezet waarbij onderweg di-
verse spelletjes en puzzels moeten
worden opgelost. Men kan zich in-
schrijven bij Gasterij Schoenaker aan
de Ruurloseweg. Na afloop kan men
heerlijk smullen van de pannekoeken.

Trimzwemmen
De Vordense zwem- en poloclub
'Vorden '64' gaat zich niet alleen
meer met de wedstrijdsport bezig-
houden, ook het rekreatieve zwem-
men zal de aandacht krijgen. Dezer
dagen is hiervoor de 'trimzwemclub'
opgestart, waarmee volgens het be-
stuur in een duidelijke behoefte wordt
voorzien.
Onder deskundige leiding wordt dan
aan de konditie gewerkt terwijl ook
aandacht aan bepaalde zwemtechnie-
ken zal worden besteed. Het trim-
zwemmen wordt elke dinsdagavond
gehouden in het overdekte zwembad
'In 't Rijsselt' te Eefde. Voor nadere
informatie kan men bellen:
05752-1866 (Andra Eisink).

Bridgeclub
'B.Z.R. Vorden'

Uitslagen van woensdag 2 decem-
ber
Groep A: 1. dhr. Den Elzen/dhr. His-
sink 60.7%; 2. mv. Schigt/dhr. Schigt
56.5%; 3. mv. V.d. Berg/mv. Meijer
54.2%.
Groep B: 1. mv. De Bruin/dhr. De
Bruin 58.3%; 2. mv. Knoppers/dhr.
Knoppers 55.2%; 3. mv. Kesler/dhr.
Snel 53.1%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Volleybalver.
'Dash'
Uitslagen
D4B DSC — Dash 5 0-3; HP Dev. 3
- Dash 1LH2A Olym. 2 — Dash 3;

D4A Sociïf - Dash 6; D rekr.A Dash
A — Dash B; H rekr.A Dash A -
Epse; D2B Harfsen 2 - Dash 3; MA
Devolco 2 — Dash 1; MB Boem. l
- Dash 1; IA DVO l — Dash 1; D

3e Div.B Dash/Sorbo Apple/

DAC; DP Dash 2 — SVS 2; D2A
Dash 4 - - WSV 1; D5 Dash 7 -
Voorw. 6; Hl Dash 2 — WSV 1; Hl
Dash 2 — WSV 1; H3B Dash 4 -
SVS 4; MC Dash l -- DVO 1; IB
Dash l — SVS 1; H rekr. B Epse -
Dash B.

De Vordense zaalvoetbalvereniging
'Velocitas' organiseert op zondag 3
en zondag 10 januari in de sporthal 't

Jebbink een stratenzaalvoetbaltoer-
nooi voor herenteams. In totaal kun-
nen hieraan 16 teams deelnemen.

Wielrennen RTV
Uitslag van de GOW-wedstrijd in
Haaksbergen afgelopen zaterdag:
B-amateurs: 1. John Lammertink,
Wierden; 2. Rudi Peters (Wichmond;
RTV Vierakker-Wichmond); 3. Ben
Peters (Wichmond; RTV Vierakker-
Wichmond).

'A Is je de juiste kleuren draagt, zie je er zo optimaal mogelijk uit. Je bent als het ware in volledige harmonie met je eigen na-
tuurlijke kleuren van je haar, huid en ogen', aldus I na de Waal. Foto: Gerard Veldhuis

Deze zomer opende Ina de Waal een nieuwe schoonheidssalon aan
Het Ham 20. 'Het accent in mijn salon ligt in de huidverzorging',
aldus Ina. Sinds koriKeeft ze ook professioneel en persoonlijk
kleuradvies als enige m^Varnsveld en omgeving. Onlangs volgde ze
hiervoor de cursus Color Me Beautiful/Kies je Kleur.

Ina is geen beginneling in het vak.
Met haar twintig jaar er^fehig heeft
ze door de jaren heen steros hogere
eisen gesteld aan de behandelwijze.
'Mijn doel is om het effect van de be-
handeling zo groot mogelijk te laten
zijn. De methode van Guinot spreekt
me enorm aan. De behandeling geeft
niet alleen een uniek resultaat, maar
heeft ook een enorm ontspannende
werking'.

In harmonie
Een onderdeel van de huidverzor-
ging is make-up. Het is daarbij van
het grootste belang om de juiste kleu-
ren te kiezen. 'De kunst is om make-

up zodanig te gebruiken dat de klant
er zo flatteus en natuurlijk mogelijk
uitziet'.
Wie in de salon van Ina komt, merkt
dat afstemming van kleur erg belang-
rijk is. Niet alleen haar sfeervol inge-
richte interieur is volledig afgestemd,
ook haar kleding is in volledige har-
monie met het geheel.
'Het was een logisch gevolg dat ik
een cursus ben gaan volgen om
kleuradviseur te worden. Een kleur-
advies bestaat uit een zorgvuldige
analyse en is strikt persoonlijk. Als je
de juiste kleuren draagt, zie je er zo
optimaal mogelijk uit. Je bent als het
ware in volledige harmonie met je ei-
gen natuurlijke kleuren van je haar,

huid en ogen. Mensen die de juiste
kleuren dragen, stralen dat ook uit .
Hun omgeving reageert daarop com-
plimenteus waarop het zelfvertrou-
wen groeit', vertelt ze enthousiast.
Een kleurenadvies is eenmalig. Wie
zich eenmaal heeft laten adviseren,
heeft daar de rest van zijn leven ple-
zier van.
Ook Ina heeft een aantal jaren gele-
den een kleuradvies laten doen. 'Ik
merk zelf dat het werkt. Je voelt je
niet alleen stukken beter, maar bo-
vendien levert het nog een aantal
praktische voordelen op. Het verge-
makkelijkt het winkelen, want als je
weet watje kleuren zijn, ga je doelbe-
wust winkelen. Op die manier voor-
kom je miskopen', vertelt ze.

Wie meer informatie wil over een
schoonheidsbehandeling of een kleur-
advies, kan bellen naar Ina de Waal,
Het Ham 20 in Warnsveld, tel. 05750-
24675.

Topformatie Break
in dancing 'De Woage' te Halle

Zaterdag 12 december speelt de bekende topformatie Break in de
grote zaal van dancing-discotheek 'De Woage' te Halle. Break is een
al l n ui n d top-40 orkest dat gemiddeld tweemaal per jaar in Halle te
gast is. Door de vele aanvragen van zaalhouders wordt het heel
moeilijk om een orkest van het formaat Break in huis te krijgen.

Het zestalig koppel bestaat uit vijf he-
ren en een dame. Zij zullen muziek
ten gehore brengen dat voor een ie-

der lekker dansbaar wordt. In de pau-
zes van deze topformatie kunnen de
bezoekers genieten van een werve-

lende discoshow waarin de beste ou-
de en nieuwe platen gedraaid wor-
den. Break staat boordevol met mu-
ziek en show. Zaterdag 12 december
zullen zij in ieder geval pronken op
het grote podium van 'De Woage'.
Naast een perfecte lichtshow is er
ook veel aandacht uitgegaan naar het
geluid van deze band.

Duo Duin in Ken-ie-die Zaal
Wij kennen allemaal het Hanska-
duo die iedere keer weer van de Ken-
ie-die Zaal een waar pretpark weten
te maken. Ook dachten wij dat er
maar één zo'n te gek duo in Neder-
land bestond. Dit is echter achter-
haalt. Naast de het te gekke Hanska-
duo is er nog zo'n komisch duo. Zij
noemen zich Duo Duin. Het vreem-
de van alles is dat dit duo ook uit Zut-
phen komt. Alles duidt er op dat dit
weekend weer een waar pretpark
gaat worden in de Ken-ie-die Zaal.

Discovervoer
Iedere zaterdag rijden er vele bussen
op de Nederlandse wegen. Echter
zijn er van al deze bussen maar enke-
le die in de goede richting rijden. Dat
is natuurlijk naar bar-dancing 'De
Woage'. Voor inlichtingen over ver-
trekpunten en tijden: infonummer
08343-1232.



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

WILD
* REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief, peper

(kant-en-klaar)
* ZWIJN, bout, rug, rollade, bief, peper (kant-en-

klaar)
SPRINGBOK, filet, rollade, bout
FAZANT, haan, hen, filet
HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kant-en-klaar)
WILDE EEND, filet, paté
DUIVEN, filet
WILD KONIJN
Diverse wild paté's

Alles uitsluitend vers
want vers is

lekkerder

voor poelierskwaliteit
Laarstraat 82, Zutphen, tel. 17707

VOOR BEDRIJVEN VERZORGEN WIJ OOK KERSTPAKKETTEN

VRAAG ONZE KATALOGUS, BESTEL VROEGTIJDIG

Waterleidingen is een erg breed werkterrein. Het varieert
van het plaatsen van warm- en koudwatervoorzieningen in
woningen, openbare gebouwen, scholen, etc., kompleet
met sanitair en accessoires, tot het aanleggen van komple-
te terreinleidingen van polyethyleen of kunststof water-
aanvoerleidingen. Natuurlijk voldoen alle werkzaamheden
aan de veiligheidseisen van de nutsbedrijven.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Café Restaurant jjQG

Ruurlo-Tel. 1416

Onze specialiteit tijdens de Kerstmarkt op zondag 13 december
is onze heerlijke Erwten- en Bruinebonen soep

Voor de feestdagen verzorgen wij voor U:

Gedistilleerd - Wijnen Gaarne
Salades - Kroketten vroegtijdig
Bitter garnituren bestellen.

>oe

Wij wensen onze
familie, vrienden en kennissen

Prettige F&stdagen

tam. G. van Tuil - Dorpsstraat 15 - Ruurlo - Tel. 05735-1416

Muziekvereniging
CONCORDIA

II en 12 december

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Neem alvast een voorproefje;

DIT WEEKEND:

BOTER-
STOLLETJES
met 100% amandelspijs

voor een speciale
weekend-prijs

^ i 't winkeltje in vers brood en banket

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

Neem geen onnodige

risico's
Huur en koop uw

SKI'S
bij (Erkend wintersport-

specialist
F.S.N, en Ned. ski-ver.)

L O C H E M
t Zutpdenseweg 2, Lochem, 05730 54189

EIKEN BANKSTEL met vaste bekleding,
zijkanten armleuning van webbing, leverbaar
als fauteuil 2-zits, 2]/2-zitsen 3-zits,
in diverse stoffen en leer leverbaar, zowel in
blank als donker eiken

2 ]/2- + 2-zits, normale prijs 3.460,-
KORTING 465,-

Contant bij aflevering 2.995-

1500 m2 woonplezier

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAARïïïmtc

fashion

Wij laten de kerst-
kMken luiden.

DAMES SKIBROEK f H
Een prachtige kwaliteit in verschillende
mooie ruiten.
Onze normale prijs
is 69.95.
Speciaal voor de Kerst
SLECHTS

voor onderstaande
superaanbiedingen.

ECHTE DONS JACKS
Door uitritsbare mouw ook te dragen als
bodywarmer. Gevuld met echte dons
dus heerlijk warm.
Ze zijn er in meerdere
mooie kleuren.
Onze normale prijs
is 139,-
Speciaal voor de Kerst
SLECHTS

(Niet in filiaal

KINDER
BROEKEN

ilL'li

Een stoeisterke kwaliteit. Ze zijn er in
diverse kleuren. Maten 92 t/m 152.
Onze normale prijs is vanaf 22.50.

Speciaal voor
de Kerst
gaan ze
allemaal de deur
uit voor slechts.

KINDiR SWEATERS
Wij hebben speciaal voor de Kerst
al veel sweaters in prijs verlaagd.
ZE ZIJN ER NU REEDS VANAF

LOOP EVEN BINNEN WANT Hl
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

GEZOCHT: enthousiaste

WONING-
STOFfEERDER

goede vakman
voor een aan^d uren per week onder

annt rek^Py ke voorwaarden

Brieven onder nr. 28-1. Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

KERSTBOMEN
vanaf

* * vele KERSTBAKJES* *

A* * mooie KERSTSTERREN* *
* * volop KERSTARTIKELEN* *

UW KERSTBOOM WORDT GRATIS INGEPAKT.

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

•UR 3IECOR
VOOR EEN FLEURIG

K RS' :S'

KERKSTRAAT 5 HENGELO GLD. l - 05753-4165

Op zondag 13 december var»
11.00 tot 17.00 uur bent u
van harte welkom om onze
sfeervolle Kerstshow in onze
zaak aan de Kerkstraat te
bezoeken.



SPORT-nieuws

Alexandria l —
Vorden l (beker)
Wat in de kompetitie niet lukt, lukte
Vorden deze wedstrijd wel, namelijk
scoren. Vorden zette vanaf het begin
Alexandria onder druk. Ronny de
Beus kreeg in de 8e minuut de moge-
lijkheid om de score te openen, doch
vond de doelman van Alexandria op
zijn weg. Hierna golfde het spel op en
neer. Uitblinker doelman Ronald
Hoevers moest een paar maal gestrekt
naar de hoek om Alexandria van een
doelpunt af te houden.
In de 28e minuut glipte de snelle
Ronny de Beus langs de verdediging
van Alexandria en stelde zijn broer
Ronald de Beus in staat om te scoren:
0-1. In de 44e minuut verzilverde
Wilco Klein Nengerman vanaf de
rand van de zestien meter op sublie-
me wijze een vrije trap: 0-2.
Na de theepauze was het gelijk raak
en deponeerde Ronny de Beus de bal
voor de derde maal achter de doelman
van Alexandria: 0-3. Een kopbal van
Hilgo Dijkslag in de 50e minuut was
raak:1-3.

Een kwartier later wilde Ronald de
Beus de bal voortrekken. De bal
dwarrelde tot ontsteltenis van de
doelman van Alexandria boven in de
hoek: 1-4. Met man en macht kwam
Alexandria hierna opzetten.

Door het haastige spel verknoeide
Alexandria verschillende kansen.
Wel schoot Marcel Goeljee in de 70e
minuut de bal loeihard in de touwen:
2-4.
In de voorlaatste minuut werd Ronny
de Beus binnen de zestien meter onre-
glementair tegen de grond gewerkt.
De toegekende penalty werd onhoud-
baar door Wilco Klein Nengerman in-
geschoten: 2-5.

Uitslagen
Alexandria l —Vorden 1 2-5; Grol 4

- Vorden 2 2-0; Vorden 5 — Riet-
molen 4 1-0; Eerb. Boys 6 — Vorden
76-3.

Programma
Vorden Al - - Apeldoorn Al; Lo-
chem BI — Vorden BI; Hercules BI
- Vorden B2; Vorden Cl — Neede

Cl.
Vorden l -- Epse 1; Lochem 3 -
Vorden 2; Vorden 4 — AZC 5; KSH 3
- Vorden 5; Vorden 6 — Zutphania

4; Vorden 7 — Voorst 7; Lochem 8 —
Vorden 8.

PKV
Op de Achterhoek-show te Doetin-
chem werd ook ingezonden door le-
den van PKV met de volgende resul-
taten:
Grote hoenders: Groningen meeuw,
J. Pijpers IxG; Appenzeller baard-
hoen, H. van Olst IxF, IxZG, IxG.
Orpington, Comb. Dior IxF, IxZG.
Dwerghoenders: Orpington kriel.
Comb. Dior 3xF, 3xZG. Wyandotte
kriel, M. Klein Bramel 2xZG, IxG.
Sierduiven: Fabio van Olst IxG. J.
Pijpers 5xZG, 2xG. G. Sanders IxF,
2xZG, 3xG. Konijnen: Vlaamse reus,
G.J. ten Bokkel 2xF, 2xZG. Idem A.
Dijkstra IxF, 3xZG. Lotharinger, H.
Borgman-Berenpas 2xZG, IxG.
Franse Hangoor, J. Dekkers 2xZG,
2xG. Nieuwzeelander zwart, H. Ver-
stege 2xZG, 2xG. Idem wit IxF,
2xZG, IxG. Wener/G. v.d. Heide
IxF, 2xG. Idem W.H. Arends IxF,
IxG.
Nieuwzeelander rood, H. Gosselink
IxF, IxZG, 3xG. Idem G. Lenselink
2xZG. Alaska, H.J. Pardijs IxZG,
IxG. Rex, M.G. Lijftogt IxF, 3xZG,
IxG.
Angora, Comb. 't Welletje IxF,
3xZG. Klein Chinchilla, M. Klein
Bramel 3xG. Tan, Comb. 'The Black
Stars' IxG. Idem J.J. Jansen IxG.

Mooi gebraad voor een heerlijk
f eestelij k diner
Kol lade, fricandeau, rosbief, lamsbout, of bijvoorbeeld een
gevulde kalfsborst. Vleessoorten die niet alleen erg lekker en
feestelijk zijn maar ook prima combineren met andere ingre-
diënten. Vlees dat bij uitstek geschikt is voor bijvoorbeeld een
culinair en sfeervol kerstdiner.

Braden in de pan op het fornuis, in de
braadslee, in de römertopf, of in een
hraadzak in de oven. Een mooi stuk
gebraad is op diverse manieren heer-
lijk te bereiden.

Hoe gaat u te werk? Eerst het vlees
altijd even in de pan dichtschroeien,
waarna het tot de gewenste gaarheid
gebraden kan worden. Hierdoor blij-
vende smaakstoffen in het vlees en
verliest het zijn sappigheid niet. Vóór
het aanbraden kunt u het vlees krui-
den. Zout voegt u pas na de bereiding
aan het vlees toe. Daarmee voorkomt
u uitdroging.

Kort aanbraden

Voor het aanbraden verhit u drie-
kwart van de boter op hoog vuur in de
pan, totdat het schuim is weggetrok-
ken. Vervolgens legt u het vlees in de
pan en schroeit u het aan alle zijden
snel dicht. U draait het vuur lager,
voegt 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
(met de deksel schuin op de pan).

Grotere stukken in de braadslee in de
oven, nadat het vlees eerst kort in de
pan is aangebraden.

Bouquetgarni

Feestelijk gebraad, zoals rollade, fri-
candeau of rosbief, kan ook op het
ovenrooster in de voorverwarmde
oven worden gelegd. Schuif daaron-
der de braadslee om het druipvocht
op te vangen.
In de slee kunt u een laagje water of
bouillon doen met een bouquet garni:
stukjes wortel, selder ij, prei en peter-
selie.

De geurige smaakstoffen uit het bou-
quet trekken tijdens de bereiding in
het vlees en dat verrijkt de smaak.
Bovendien zorgt het verdampen van
het water of bouillon ervoor dat het
vlees niet uitdroogt.

Lekker gevuld

Een stuk gebraad is heel lekker te vul-
len met tal van ingrediënten. U kunt
dat zelf gemakkelijk doen. Het insnij-
den van het vlees laat u desgewenst
over aan uw slager. In het vlees kunt u
bijvoorbeeld een pittige gehaktvul-
ling stoppen, waaraan kruiden en spe-
cerijen zijn toegevoegd. Bijvoor-
beeld peper, foelie, nootmuskaat, pi-
ment, gember, knoflook, ui en bies-
look. Of wat dacht u van een varkens-
filet gevuld met pruimen? Of,

rosbief gevuld moet groene kruiden?
Stuk voor stuk combinaties die zeer
verrassend zijn en bijzonder feeste-
lijk.

Met of zonder been

Gebraad kunt u met of zonder been
bereiden. Ribstukken en bouten krij-
gen door het merg in het been nog
meer smaak. Houd er wel rekening
mee dat gebraad met been een iets
langere bereidingstijd vraagt. Wilt u
weten of het vlees gaar is, steek dan
een dunne (brei)naald in het dikste
deel van taj^lees tot in de kern. Na
een paar d^Jnden voelt u of de punt
van de naald al warm is. Is deze nog
koud dan is het vlees nog niet gaar.
Een vleesthermometer biedt nog
meer zek^kid. Deze geeft precies
de kerntem^'atuur van het vlees aan.
Als de thermometer 52° C aanwijst is
het vlees rauw tot rosé van binnen.
Ideaal voor rosbief bijvoorbeeld. Laat
u het vlees langer in de oven en geeft
de thermometer circa 70° C aan, dan
is het vlees gaar. Varkensvlees, dat
altijd gaar moet zijn, laat u dus in de
oven tot die temperatuur is bereikt.
Is het vlees tenslotte klaar om op tafel
geserveerd te worden, laat het dan
eerst nog circa tien minuten 'rusten'.
Dek het daarbij af met een stuk alu-
miniumfolie. Het 'rusten' dient
ervoor dat alle vleessappen zich
gelijkmatig door het vlees versprei-
den en niet bij het aansnijden verloren
gaan. En dan nog het volgende: snijd
het vlees altijd dwars op de draad aan
met een ongekarteld mes.

Gebraden kalfsborst gevuld
met gehakt

U heeft nodig voor 6 personen: 800 gram
uitgesneden kalfsborst, 300 gram kalfsge-
hakt, 1 uit, grof gesnipperd, 1/2 rode paprika,
in stukjes gesneden, Va groene paprika, in
stukjes gesneden, 2 sneetjes wit brood, 100
gram boter of margarine, zout, peper, 1
theelepel paprikapoeder en 3 eetlepels
cognac.

Verhit in een koekepan 1 eetlepel boter.
Bak hierin gedurende circa 10 minuten de
ui en de paprika. Laat intussen het brood
zo'n 5 minuten in melk weken. Doe ui en
paprika hierna in een kom en voeg daar
gehakt, brood, zout, peper en paprikapoe-
der aan toe. Bestrooi het vlees met zout en
peper, vul dit met het gehakt en steek het
dicht met cocktailprikkers. U kunt het ook
met een draad dichtnaaien. Verwarm de
oven voor op 225° C.

Smelt in een steelpan 75 gram boter. Leg
het vlees in de braadslede en schenk er de
gesmolten boter over. Laat het vlees in het
midden van de oven in ongeveer 50 minu-
ten gaar en goudbruin braden. Bedruip het
tussentijds regelmatig met het braadpro-
dukt. Na afloop het vlees op een schaal leg-
gen en 5 minuten laten rusten. Roer door
het braadprodukt 2 deciliter heet water en
de drie eetlepels cognac en schenk dit ver-
volgens in een juskom. Snijd het vlees aan
tafel in plakken.
Lekker met broccoli en lintmacaroni.

Voedingswaarde per portie
Energie: ca. 1300 kJ (310 kcal) - Eiwit: 33
gram - Vet: 16 gram - Koolhydraten: 6
gram.

Varkensfiletrollade
pruimen

met

U heeft nodig voor 4 personen: 600
a 700 gram varkensfilet, 1 geklopt
ei, 8 pruimen zonder pit, Vz ui,
stukje prei, peper, zout, 80 gram
boter en 'A liter appelsap.

Snijd de varkensfilet open of vraag
de slager dit voor u te doen. Van
binnen besmeren met het geklopte
ei en daarna licht bestrooien met
zout en peper. Vervolgens vullen
met de in appelsap gewelde prui-
men (zonder pit). Daarna de filet
dichtbinden met garen zodat de
pruimen in het midden blijven zitten.
Aanbraden in een braadslede of
braadpan, nadat de boter bruin is
geworden. Draai het vlees tijdens
het braden regelmatig en bedruip
het met de braadboter. De braadtijd
is ca. 45 minuten.

Neem het vlees uit slede of pan,
minimaal 5 minuten met aluminium-
foiie afgedekt laten rusten voordat
het aangesneden wordt. Vervol-
gens het stukje fijngesneden ui en
prei in de braadboter fruiten en
afblussen met appelsap. Door laten
koken en apart serveren.

Lekker met pommes macaire
(gekruide aardappelpuree) en
gekookte venkel.

Voedingswaarde per portie
Energie: ca. 1750 kJ (420 kcal) -
Eiwit: 37 gram - Vet: 24 gram -
Koolhydraten: 13 gram.

Rosbief gevuld met groene kruiden

U heeft nodig voor 6 personen: 1 rosbief van ca. 1
kilo, 15 takjes peterselie, 10 sprietjes bieslook, 1
sinaasappel, 1 teentje knoflook, 2 theelepels Ita-
liaanse keukenkruiden, 3 theelepels bouillon-
poeder, peper, 50 gram boter of margarine, 3
eetlepels crème fraïche en rolladetouw.

Vooraf te maken:
Peterselie en bieslook in een keukenmachine fijn-
hakken of boven een kommetje fijnknippen.
Sinaasappel goed wassen en schil erboven ras-
pen. Knoflook erboven uitpersen. Italiaanse krui-
den, bouillonpoeder en peper erdoor roeren. Met
scherp mes bovenkant van rosbief 3x in de lengte-
richting tot ca. 2 cm diep insnijden met tussen-
ruimte van ca. 3 cm. Inkepingen vullen met het
kruidenmengsel.
Vlees weer tegen elkaar duwen zodat inkepingen
dicht zijn. Rosbief oprollen en opbinden met rolla-
detouw of breikatoen. Sinaasappel uitpersen.

Bereiden:
In een braadpan boter verhitten. De rosbief aan
alle kanten dichtschroeien en bruin bakken. Met
het deksel schuin op de pan de rosbief in ca. 40
minuten rosé braden. Op een plank leggen en ca.
10 minuten laten rusten (de vleessappen krijgen
dan weer de kans om zich door het vlees te verde-
len). Het meeste bakvet uit de pan schenken.
Sinaasappelsap en crème fraiche door de rest van
het bakvet roeren. Aanbaksels losroeren. Over-
doen in een juskom. Rosbief in dunne plakken snij-
den en de plakken direct op een warme schaal of
warme borden leggen.
Lekker met gebakken krielaardappelen en
gemengde salade.

Voedingswaarde per portie
Energie: ca. 1530 kJ (365 kcal) - Eiwit: 34 gram -
Vet: 25 gram - Koolhydraten: 1 gram.

Thrianta, H.J. Pardijs IxG. Hollan-
der, Comb. 'The Black Stars' 4xZG,
IxG. Klein zilver, J.J. Jansen IxF,
3xZG, 6xG. Hulstlander, A.J. Dijk-
stra IxZG, 2xG. Cavia's, M. Pijpers
IxG.
Het volgende evenement is de eigen
klubshow van PKV 18/20 dec. er zijn
veel verschillende diersoorten inge-
schreven, dus altijd een bezoekje
waard (zie advertentie volgende
week in Contact).

Sodï afd. voetbal

Programma 12 dec.
Sociï Fl — Wilhelmina SSS F3; So-
ciï El -- AZC El; AD '69 Cl -
Sociï Cl; Sociï A — Sp. Meddo A l.

Programma 13 dec.
Sociï — Gorssel;,Zutphania 3 — So-
ciï 3; Sociï 4 — Hercules 4; Sociï 5 -
Ruurlo 10.

Uitslagen 5 dec.
Sociï El - - Warnsveldse Boys El
6-0; Sociï Cl — Kotten Cl 6-0; Ei-
bergen A2 - Sociï A 3-5.

Uitslagen 6 dec.
Ruurlo 10 — Sociï 53-1; Warnsveld-
se Boys 2 — Sociï 2 l -2.

afd. volleybal
Wedstrijden dames
10 dec.: Sociï l — DSC 3; Sociï 2 -
Dash 6.

Wedstrijden heren
10 dec.: Sociï l — Vios 4.

S.V.Ratti
Uitslagen 5 dec.
Rietmolen Al — Ratti Al 4-3; Ratti
Cl—ZelosC12-4.
Programma 12 dec.
Ratti Al -- WVC A2; Ratti Cl -
Grol C2.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Muziekvereniging

CONCORDIA
houdt op vrijdag 11 december en

zaterdag 12 december

haar jaarlijkse

OLIEBOLLENAKTIE
Balieverkoop en grote bestellingen:

vrijdag 14.00-18.00 uur in het Dorpscentrum

GELDERSCHE
MAATSCHAPPIJ
VAN
LANDBOUW

afd. Hengelo

De Battumse Revue presenteert
haar programma:

,Wat 'n G eh ei ster

Op vrijdag 11 december om 20.00
uur in zaal Langeler te Hengelo
(Gld.).

Voorverkoop van toegangskaarten bij
boekhandel Wolters en Hotel Langeler a
f 10,- (inclusief koffie) of 's avonds aan
de zaal.

IV ti jd dat je met een

oudedagsvoor/k'ning auto-

matisch je schaapjes op het

droge had is voorbij.

TIK h wilt u straks wel

zo blijven leven x.oals u

Met oon Rabo
IVnsioon Plan hooft u
/o /o op hot clrogo.

o

Raho Pensioen Plan heef t

u de keus uit verschillen

de mogelijkheden.

l )e Premiepolis, als u

regelmatig wil t s tor ten.

IV Koopsompolis, als u

dat nu doet. Om daarvoor te kunnen /.orgen elk jaar w i l t beslissen of u wel of niet s t o r t ,

hebben we het Rabo Pensioen Plan ontwikkeld . En de l i j f r e n t e p o l i s voor een direi t ingaan-

Een plan dat rekening houdt met uw per- de l i j frente-ui tkering. On/.e adviseurs rekenen

soonlijke omstandigheden en wensen. Binnen het het u graag voor.

Rabobank. Aanenaam.

KERSTBOMEN
in alle maten

en diverse soorten

KERSTBLOEMWERK
ook losse materialen

TUINCENTRUM

HUBE:RS Baak

DEZE WEEK

PROEFSTOL

van 6,95 voor

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1 384
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Waarom een blinde vrouw
zingt van het Licht
Misschien vindt u het heel normaal dat het elke morgen weer
licht wordt. Dat er licht valt in je ogen en datje het nog kunt
zien ook. Misschien hebt u gemerkt dat het ook anders kan.
Hier volgt een interview met de jonge vrouw Adrie Stam uit
Dubbeldam, die van haar geboorte af nooit heeft kunnen zien.
Zy zegt echter dat het haar veel erger lijkt om geestelijk blind
te zijn. Kunt u zich dat voorstellen?
Maar daarom is het Kerstfeest voor haar ook zo'n geweldig
feest, omdat dan het grote feit van de komst van het Licht
wordt gevierd.
Dat Licht betekent zoveel voor haar, dat ze er jarenlang in het
hele land van heeft gezongen.
Hoe en waarom ze dat doet vertelt ze in het volgende vraagge-
sprek.

^^.^^fji^^^^i
Vraag: Hoe oud was je toen je ei-
genlijk voor het eerst zangles kreeg ?
Antw.: Ik moet een jaar of 22 zijn
geweest toen ik les kreeg van een me-
vrouw uit Bergen op Zoom. Daarna
kwam er een mevrouw uit Den Haag.
Zij vergeleek mij veel met ziende
zangleerlingen. Dan zei ze: "die kan
het, en dan kan jij het toch ook."
Maar zij vergat, datje het uitje hoofd
moest leren. Toen ben ik weggegaan.
Ze zei: "dan koopje maar muziek en
dan moet je leraar het maar voorspe-
len."
Dat is natuurli jk moeilijk, want m'n
leraar kwam om painoles en orgelles
te geven, want dat heb ik ook gehad.

Vraag: Je speelt dus ook orgel?
Antw.: Ja, op het orgel dat hier staat
en ik speel piano, die staat boven op
m'n kamer. Die heb ik gekregen.
Daar hebben ze een aktie voor op
touw gezet. Dat was ook ontzettend
leuk.

Vraag: Wanneer ben je eigenlijk in
het openbaar gaan zingen ?
Antw.: Ik herinner me nog dat de eer-
ste keer was een tentsamenkomst met
m'n orgelleraar. Toen was mijn stem
nog helemaal niet veel, omdat ik nog
geen zangles had. Ik ben toen zangles
gaan nemen op de Dordtse muziek-
school. Verschillende keren heb ik in
Dordrecht in de Wilhelminakerk mo-
gen zingen en dat is van lieverlee
gaan groeien. De mensen zorgen er
zelf voor dat je een beetje bekendheid
krijgt.

Vraag: Welk lied zing je het liefste ?
Antw.: Dat is het geestelijke lied. Ik
vind dat heerlij k en ik geef er ook een
getuigenis bij. Ik doe dit nog niet zo
lang. Dikwijls moet ik hele avonden
vullen met zang en declamatie. Dat
ben ik wat aan het afkappen, omdat ik
nu overdag een volledige betrekking
heb. Dan was het: "wil je de avond
voor ons verzorgen?" Dan kondigde

ik de samenzang aan, declameerde en
gaf bij alles wat ik deed een getuige-
nis.
Dat ben ik blijven doen. En dan
vraagt men wel eens: "hoe kun je dat
allemaal, want je kunt toch uiteinde-
l i j k n ie t zo maar in het wilde weg
gaan staan getuigen?" Ik zeg dan:
"dat krijg je van boven. Uit mezelf
kan ik het beslist niet. Maar je voelt
dat God die woorden in je mond legt.
Dat Hii het op een gegeven moment
zegt."

Vraag: Heb je speciale liederen die
je erg graag zingt ?^^
Antw.: "Ik zal eens mijn Heiland in
heerlijkheid zien", dat is een van
mijn lievelingsliederen, omdat ik hier
in de duisternis leef. Er wordt wel
eens gevraagd: "Hoe kun je zo opge-
ruimd zijn als je niets kunt zien?"
Dan zeg ik: Ik heb ook wel eens mo-
menten dat ik anders ben; ik ben niet
iedere dag hetzelfde, dat is niemand.
Ik zeg ook wel eens: hè, waarom mag
ik dat niet zien? Dat is heel sterk met
foto's. Als mijn zus b.v. zegt:' 'Ik heb
een leuke foto van Freddie op
school", dan denk ik wel eens, wat is
het toch moeilijk om dat niet te mo-
gen zien. Al was het dan maar een
moment. Maar aan de andere kant
denk ik toch ook weer van: er komt
toch een eind aan en straks dan kun-
nen we alles van aangezicht tot aan-
gezicht aanschouwen.

Vraag: Ik hoorde van een collega
dat hij door jouw zingen van dit lied
erg getroffen was. Het kwam echt
over als een getuigenis, omdat het
waar is dat heel veel mensen, die met
hun lichamelijke ogen kunnen zien
toch dikwijls in grote duisternis zijn.

Antw.: Ik vraag vaak aan de mensen:
wat zou u nu liever willen: geestelijk
bl ind of lichamelijk blind? Dan zeg ik
ook altijd: laat me dan maar voor het
eerste kiezen, want geestelijk blind is

Organisatie Chr. Zangver, 'Looft den Heer':

Kerstzangdienst in
Remigiuskerk te
Hengelo Gld.
Telkenjare wordt in de Hengelose Remigiuskerk een zang-
dienst gehouden, in het teken van de Kerst.
De organisatie (bij toerbeurt) valt ditmaal toe aan de Chr.
Zangver. 'Looft den Heer', welke nu al weer geruime tijd
geleid wordt door de ambitieuze dirigent, Gerrit Wolsink.
Deze zangdienst vindt plaats op zondagavond 20 december.

Het koor brengt zelf een drietal num-
mers ten gehore, t.w. 'In de stad van
David', 'Kerstlicht' (Pools Kerst-
lied), 'In den stillen Nacht'.
Daarnaast zingt het koor (4-stemmig)
tesamen met de aanwezigen: 'Ere zij
God in onze dagen', 'Nu sijt welleco-
me', 'Stille Nacht'.
In samenzang wordt er nog meer lie-

deren gezongen. Voor afwisselende
meditatie/declamatie dragen zorg de
zangleden: Tine Keijzer en Willy
Lubbers.

Na afloop van de Kerstzangdienst zal
er onder de toren gelegenheid tot het
nuttigen van een kop koffie, en kan er
nog even nagepraat worden.

natuurlijk vreselijk erg. Ik geloof dat
je beter blind kunt zijn, dan dat je de
Heiland niet zou kennen, dat je Hem
/Ie rug toekeert en datje Hem niet wilt
zien. Ik bedoel dus dat je beter licha-
melijk blind kunt zijn en mag weten
dat straks je oog geopend is. Dat is
een geweldig vooruitzicht!

Vraag: Zou je nog iets meer kunnen
zeggen over dat licht waar je zo vaak
van zingt. Wat stel je je voor als je
over Christus zingt als het Licht der
wereld?

Wat dit betreft, wat betekent Kerst-
feest eigenlijk voor jou ? Zou je daar
nog iets van kunnen zeggen ?
Antw.: Dat is voor mij hét feest. Dat
is voor mij het mooiste feest van het
hele jaar, omdat ik weet dat juist door
de komst van de Heiland er in de
duisternis - van ons geestelijk, maar
ook lichamelijk leven - een licht op-
gegaan is. Ik beleef daarom Kerst-
feest op een heel bijzondere manier.
Die kaarsen en al dat andere licht op
het Kerstfeest zie ik in mijn verbeel-
ding. Maar dan denk ik dat het vooral
licht in je hart moet zijn, dat het ei-
genlijk altijd Kerstfeest moet kunnen
zijn. Ik bedoel niet alleen Kerstfeest
zelf, maar dat het Licht altijd blijft.

Vraag: Je bedoelt, het mag niet zo
maar een f eest zijn.
Antw.: Ja, ik vind dat het niet met de
Kerstdagen alleen mag zijn. Natuur-
lijk kan dat niet altijd. Ik ben zelf ook
niet van: ik ben weer zo blij vandaag
en het licht schijnt weer. Het is ook
wel eens donker. Maar ja, we moeten
dan toch weer proberen om met Hem
verder te gaan. Hij is voor ons gebo-
ren en ook voor ons gestorven, opdat
wij behouden mogen worden.

Vraag: Je vindt dat het licht van
Kerstfeest de donkerheid en zonde in
je leven kan doen verdwijnen ?
Antw.: Dat is, dacht ik, l^t geweldi-
ge, dat die Kerstboods^pf) niet al-
leen vertelt dat het met God goed kan
worden, goed kan zijn, maar dat van-
daar uit jij ook nietje naaste volledige
verzoening en vergeving kan ervaren.
Dan breekt er al iets v a n k h e m e l op
aarde aan, ;ils het goed

19 December in de sporthal:

Kerst-ïnn Ruurlo
Het is een goede traditie in Ruurlo dat ieder jaar vlak voor de
Kerst een sfeervol evenement wordt gehouden onder de naam
Kerst-ïnn. De Kerst-ïnn is beslist geen kerkdienst, maar een
evenement verpakt in kerstsfeer voor jong en oud. De Kerst-
ïnn wordt gehouden op zaterdagavond 19 december in sport-
hal "t Rikkenhage' en de toegang is gratis.

De organisatie is in handen van de
stichting Kerst-ïnn. 'Wij moeten er-
voor zorgen dat deze kerst-aktiviteit
telkens in een nieuw jasje wordt ge-
stoken. Daardoor blijft de Kerst-ïnn
aantrekkelijk voor iedereen en trekt
ieder jaar opnieuw een groot aantal
bezoekers', zeggen de leden van de
stichting.
Dit jaar is gekozen voor het thema
'Een nieuw begin'. Jong Gelre heeft
voorde Kerst-ïnn een toneelstukje in-
gestudeerd dat de titel draagt 'De
kerstroos'. Het verhaal is geënt op het
thema 'Een nieuw begin'. Het toneel-
stukje is ingestudeerd onder leiding
van mevrouw G. Faber. De Kerst-ïnn
heeft een non-stop programma. Dat
wil zeggen dat er geen pauze is en dat
orkest en koren op de plaats optreden,
waar men op dat moment is inge-
deeld.

Antw.: Als ik 's avonds gebeden heb,
dan heb ik wel eens het gevoel, ja,
Jezus is er. Dan voel ik ook dat licht.
Dan voel ik een warmte mijn hart
doorstromen en dat zie ik dan dus -
misschien zie ik dat verkeerd - als
een licht dat in mijn hart komt. Toen
ik belijdenis van mijn geloof deed
was de tekst die ik meekreeg ook:'' Ik
ben het Licht der wereld". Dat vond
ik een geweldig gekozen tekst, omdat
ik weet dat ik door mijn belijdenis
mag ervaren dat het licht er ook wer-
kelijk is, dat het ook in mijn hart
schijnt. Maar soms gebeurt het ook
wel, dat het licht er niet is, dat je bidt
en denkt: Hoort de Here nu wel? En
dat je er met je gedachten niet altijd
bij bent.

Dan toch steeds grijpt de Heiland je
weer, zie je weer dat I ,icht voor je. En
als ik dan het gebed een beetje heb
afgeraffeld, als ik het niet met mijn
hart heb gedaan, dan voel ik toch
weer dat Hij er werkelijk weer is.

Vraag: Je zou dus kunnen zeggen
dat het Licht de aanwezigheid van
Christus is. Dat kun je inderdaad
met gesloten ogen ervaren en de in-
tense vreugde en vrede er van in je
hart meemaken. David zegt: "vol-
heid van vreugde is bij Uw Aange-
zicht". Dat is de aanwezigheid van
God, zouden we kunnen zeggen !

Vraag: Kun je je een voorstelling
maken, wanneer je zingt: ' 'Eens zal
ik de Heiland in h eerlijkheid zien ?''
Antw.: Het is moeilijk om je daar een
voorstelling van te maken, dat er van
eeuwigheid tot eeuwigheid vreugde
is, dat je werkelijk kunt zien. Dat te
zien is juist moeilijk, maar ik weet dat
je geloven mag dat het zo is.

Vraag: Geloof je datje ook voorde-
len hebt boven anderen - als we het
b.v. hebben over het geestelijk licht -
datje heel veel dingen intenser be-
leeft?**'I* Jï
Antw.: Dat geloof ik wel. Hoewel: de
ene blinde wel, de andere niet. Ik ge-
loof wel dat je toch dichter bij het
licht komt, dat je toch dichter bij de
warmtestraling bent dan anderen mis-
schien. Dat je je ook meer bezint op
het geestelijke leven in het algemeen.
Dat vind ik wel.

Vraag: Tenslotte zou ik je nog willen
vragen of je nog iets speciaals aan de
lezers wil doorgeven ?
Antw.: Ik ben zelf visueel gehandi-
capt. Maar straks zullen onze ogen
geopend worden. Dan zullen ook wij
de Heiland van aangezicht tot aange-
zicht mogen aanschouwen.
Nu is het nog donker en duister om
ons heen. Maar dan zal het voor eeu-
wig Kerstfeest zijn. Voor eeuwig
licht, en daarom kunnen wij hier ons
kruis blijmoedig dragen.

HT

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4 De zonne, voor wier .stralen
het nacht lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, "t eeuwig licht.'

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

(Gez. 124)

Aan de Kerst-ïnn werken mee: De Ko-
ninklijke Muziekvereniging Sophia's
Lust, Markant, de Muzieksleuteltjes,
het Ruurlo 's Kamerkoor, het R.K.
Kinderkoor, het Hervormd Kerkkoor,
het R.K. Kerkkoor en het jeugdorkest
van Sophia's Lust. Er zal ook een
midwinterhoornroep te beluisteren
zijn en de heer P. Plokker zal de
'gaatjes' opvullen met passende or-
gelmuziek.
Ook zullen de koren gezamenlijk op-
treden onder leiding van dirigent de
heer G. Riesmeijer. De dames zingen
'Joy to the world' en de heren 'Drea-
ming of a white christmas'.

De omslag van het programmaboekje
en de kleurplaaj werden vervaardigd
door Mevr. H. Weenk. De gekleurde
tekeningen van de kinderen worden

in de sporthal opgehangen. Na de
Kerst-ïnn krijgen de kinderen de
kleurplaten en de gewonnen prijsjes
mee naar huis.

Tijdens de Kerst-ïnn wordt een col-
lecte gehouden. 'Die kunnen we niet
overslaan, omdat wij het geld nodig
hebben ter bestrijding van de onkos-
ten', zeggen de leden van de stich-
ting. Men is zeer blij ook dit jaar weer
financiële steun te hebben mogen
ontvangen uit het bedrijfsleven. 'Het
zijn mensen die ons in stilte steunen,
want wat de ene hand doet ziet de an-
dere hand niet. Men is ook blij met de
medewerking van de gemeente Ruur-
lo en de Rijkspolitie Ruurlo.

Kerstkribben

Nieuw dit jaar is de kleine tentoon-
stelling van kerstkribben in de
sporthal. In samenwerking met de
Historische Vereniging Old Reurle
is het gelukt om een aantal kribben
te kunnen te laten zien. Mocht één
van de lezers ook een kerst krib be-
schikbaar willen stellen dan is de
stichting Kerst-ïnn daar uiteraard
zeer blij mee. Het is de bedoeling
dat de eigenaar van de kerstkribbe
t i jdens de Kerst-ïnn by zyn kribbe
staat en eventueel wat toelichting
daarover geeft en vragen beant-
woordt. Mocht u een kerstkribbe
beschikbaar willen stellen, dan
kunt u bellen met de heer Herman
Gantvoort, tel. 05735-2561.

De Kerst-ïnn hoopt ook dit jaar op
een grote belangstelling van jong en
oud.

KfeVfX^I
Groot Vordens kinderkerstfeest

Ie Kerstdag

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

Voor het vierde achtereenvolgende
jaar wordt op Eerste Kerstdag het ge-
zamenlijke kinderkerstfeest gehou-
den. Het vindt plaats in de NH
Dorpskerk te Vorden.
Er is weer gezorgd voor een feestelij-
ke liturgie, waarin een zo ruim moge-
lijke leeftijdsgroep (ongeveer 4 tot 14
jaar) zich thuis kan voelen.

Door diverse kerkelijke jeugdgroe-
pen wordt aan deze kerstviering
meegewerwkt, die elk een eigen bij-

drage hebben: de NH Zondagsschool
Vorden, de NH Zondagsschool Med-
ler, de Jeugdkerk, de Gereformeerde
kindernevendienst en de gezamenlij-
ke jeugdclubs.

Er worden veel bekende kerstliederen
gezongen, er wordt muziek gemaakt
en natuur l i jk is er een kerstverhaal.
De organisatie hoopt dat zoveel mo-
gelijk kinderen (met natuurlijk hun
ouders, opa's en oma's) het feest
weer zullen meemaken.
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Café - Restaurant II

l
De Cuijel

Dorpsstraat 11
7261 AT RUURLO
Tel.05735- 1312

Reserveer vroegtijdig voor het

(1e Kerstdag)
— SALADES
— HORS D'OEUVRES
— BITTERGARNITUUR

2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn wij GESLOTEN.

Ook namens alle medewerkers wensen wij U

Prettige Kerstdagen eneen
Gelukkig en Gezond 1993
Henny en Marinus Klein Bluemink.

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

DINSDAG 22 EN 29 DECEMBER ZIJN WIJ OOK
AANWEZIG OP HET KERKPLEIN TE VORDEN!

Met een groter assortiment vis voor de Kerstdagen en
Jaarwisseling, o.a.:

PALINGFILET
ZALMFILET
DIVERSE SOORTEN GARNALEN
HEILBOT en FORELFILET
en VELE ANDERE SOORTEN

En natuurlijk
als vanouds onze

DIT ALLES EN VEEL MEER BIJ
VISHANDEL VAN DE GROEP UIT SPAKENBURG!

AL MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP VOOR VORDEN EN OMSTREKEN.

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 1993

Op de fiets breng je al je
kerst-inkopen

thuis

voor al uw fietsen

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

ALLES voor de KERST
Kerstversiering

Kerstkaarten
Kerstkaarsen
Kerstgroepen

Kerststerren o.a. hout
Kerst Kado's

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

DEWINTERSCHILDER

Sch üdersbedrijf
PETERS
en medewerkers wenst
u prettige feestdagen
en 'n voorspoedig 1993.

Renovatie • Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

Behang plaktafel en
stoomapparaat aanwezig.

Ruurloscwcg 35
7251 LAVorden
Tel. 05752-3999

Hudson
"Lte.go.nce
FEESTELIJKE
LEGGING

v.a. 29.95

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8

7251 DK VORDEN
Tel. (05752) 3785

Prettige feestdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar!

2 JANUARI OPEN

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen

Voorspoedig 1993

Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk.

SACHS
DOLMAR

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

ENGELSE LESSEN
IN VORDEN

IN JANUARI 1993 BEGINNEN IN VORDEN
ENGELSE CURSUSSEN VOOR BEGINNERS

EN GEVORDERDEN.
DAG-EN AVONDCURSUSSEN

KLEINE GROEPEN van 4-6 personen

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:

HAMMINKWEG 3 - 7251 RB VORDEN

TEL (05752)1443

SCHOENREPARATIES

Vig&er
SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18,7251 AB Vorden, tel. 05752-1849

Wij wensen onze klanten
prettige feestdagen

Wij wensen al
onze klanten en

bekenden
een Gezond en

Gezellig 1993 toe.

SCHILDERSBEDRIJF - DECO HOME

HASSELO
RUURLO

Vordense Ondernemersvereniging
KOOPAVONDEN:

Woensdag 23 december tot 21.00 uur geopend.
Donderdag 24 december sluiting 16.00 uur.

Woensdag 30 december tot 21.00 uur geopend.
Donderdag 31 december sluiting 16.00 uur.

* * * * * * * * * *

Kerst

Oud en
Nieuw

ZATERDAG 2 JANUARI 1993 GEOPEND!

KERSTARTIKELEN
KERSTVERLICHTING

WC l k
STATIONSWEG 16- VORDEN

Mi • KERST GEZI .IG UI' EN?

Op eerste Kerstdag serveren wij U
een voortreffelijk warm en koud kerstbuffet

en een overheerlijk dessertbuffet.
Voorafgegaan door een borreluurtje.

Het geheel sfeervol omlijst door een organist.

SCHEGGERTDIJK 10
7218 NA ALMEN(bijZutphen)
Tel: 05751-1296
Uw gastheer J. v.d. Vaart

* vanaf 16.00 tot ca. 22.00 uur
* buffetsamenstelling op aanvraag
* reserveer tijdig 05751 -1296
* 2e kerstdag gesloten

Frarv Po/rchier
hoormode en medewerkers

Dames-, heren- en schoonheidssalon

wenst iedereen prettige Kerstdagen
en een goed 1993

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

CD-SPELER
MET SKI-BRIL

Unieke kerstaktie bij AMCO!
Vang voor honderd(en) guldens voordeel.

AMCO

EBING

ELIESEN

ELIESEN

STEGEMAN

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

VORDEN

ZELHEM

BAAK

ZUTPHEN

RUURLO

\

TEL. 05752-1000

TEL. 08342-1378

TEL. 05754-1264

TEL. 05750-43202

TEL 05735-1414 /

Wij wensen U Prettige Kerstdagen en
'n Voorspoedig Nieuwjaar.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.
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OP DE KERSTMARKT
VOLOP

KUNSTNIJVERHEID

ook dit jaar staan wij weer op de
Kerstmarkt

mt't die heerlijke

"GLÜHWEIN"
gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze

Voor de kinderen
warme chocomel.

jr-=sa»

li 8,95
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Op de Vordense
Kerstmarkt

een goed en
mooi verzorgde sortering

Kerstbakjes
Graftakkenen

Ruurloseweg 65a. Vord«n
Tel. 05752-3671

KERSTMARKT
VORDEN

ZATERDAG 19 DECEMBER 11.00-18.15 UUR
OP HET MARKTPLEIN

Vele kramen en stalletjes in kerstsfeer, houtvuur, bezoek van de Kerstman, optredens
van Vordense- en Wichmondse zangkoren, muziekvereniging, midwinterhoornblazers,
dansgroep, kerststal met kerstverhaal door toneelvereniging en boerenkool met worst.

PROGRAMMA
11.00-12.45 uur
12.45-13.15 uur

13.15-13.45 uur
13.45-14.00 uur

14.00-14.30 uur

14.30-14.45 uur
14.45-15.00 uur

15.00-15.30 uur

15.30-15.45 uur
15.45-16.00 uur

16.00-16.30 uur
16.30-17.00 uur
17.00-17.15 uur
17.15-17.45 uur
17.45-18.15 uur

Dmaiorgelmuziek
Vorden Tienerkoor 'Votiko'
Kinderkoor 'De Kerkuili
Sursum Corda Muziekver.
Toneelver. 'Krato'
Kerstverhaal in de Kerststal
Ned. Herv. Kerkkoor
Wich mond- V ierakker

unn terhoornblaz
ver. 'Krato'

Kerstverhaal in de Kerststal
Gemengd Koor Wichmond-
Vierakker

M ens Dameskoor
elver. 'Krato'

Kerstverhaal in de Kerststal
Dansgroep 'Knupduukskes'
Koperensemble
Midwinterhoornblazers
Vordens Mannenkoor
Concordia Muziekver.

\ ï ' >i

vanaf 17.45 uur
UITGIFTE
BOERENKOOLMAALTIJD
MET WORST

Vanaf 17.45 uur kunt u op de Kerstmarkt tegen inlevering van een 'Boerenkoolbon'
genieten van een heerlijk bord boerenkool met worst.
Deze bonnen zijn op de KERSTMARKT te verkrijgen voor de prijs van I 5,—•

De Vordense Kerstmarkt - UNIEK - GEZELLIG!
Een Kerstmarkt apart - U KOMT TOCH OOK?
DEELNEMERS KERSTMARKT:
Elbrink bloemsierkunst - Huitink groente/fruit - Jan Wiekart banketbakkerij - VEZO
supermarkt - Café De Herberg - Demi Byou byouteriën - Rodenburg slager - Barend-
sen doe-het-zelf/geschenkhuis - Schurink bakkerij - Sueters speelgoed/huishoudelij-
ke artikelen - Oplaat bakkerij - Ten Kate drogist - Fashion Corner kleding - Van Asselt
bakkerij - Vlogman slagerij - Dijkerman bloemen - Tuincentrum Vorden - Grotenhuis
supermarkt - Polman kunstnijverheid.

de

Heerlijk

/
/

Kaarsen
Kerstversiering v^\yi

en een uitgebreide collectie
kerst en nieuwjaarskaarten

vindt u bij ons op de Kerstmarkt

2HïLADosHop
, J3 J3 J3

OOBPSSTRAAT15wstB A V O R O
 5

!*«•• OS7S2-3S66 l

KERST-
VERSIERING

o.a.
kandelaars, kerstklokken
kerstservetten, kaarsen

slingers, kerstballen
pieken, kerstkaarten

kerstverlichting, kerstlint
engelse potpourri

4 *2v BARENDSEN
™ - Q E S C H E N K E N

: ,(1.\torden-Telefoon d

•fit.v: $/
echte.

. j. HUITINK
g. Galleestr. 3

de kerstmarkt
grote sortering
NOTEN en

ZUIDVRUCHTEN

\

ftBt3335ÖSE

Heerlijke GRILLWORST

5,- per stuk
SCHWEINEHACKSE

9,90 per stuk

&s



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

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1993.

b' ê»mibée
fam. Jacobs

Dorpsstraat 8 — VORDEN — Tel. 05752-3487

KOELKAST MET
BESPANNING EN HOES

Unieke kerstaktie bij AMCO!
Vang voor honderd(en) guldens voordeel.

AMCO

EBING

ELIESEN

ELIESEN

STEGEMAN

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

VORDEN

ZELHEM

BAAK

ZUTPHEN

RUURLO

TEL. 05752-1000

TEL. 08342-1378

TEL. 05754-1264

TEL. 05750-43202

TEL 05735-1414 /

HET RODE KRUIS
VERSTANDIG BESLUIT

Het Rode Kruis helpt. Niet alleen
als mensen in verre landen
honger lijden. Er worden ook
telefooncirkels georganiseerd.
Zieken, ouderen en alleenstaan-
den stellen zo'n dagelijks tele-
foontje zeer op prijs.

Gehandicapten en andere hulp-
behoevenden maken ook graag
vakantieplannen. Het Neder-
landse Rode Kruis helpt ze op
reis. De J. Henry Dunant is
speciaal ingericht om hen een
heerlijke bootvakantie te bezor-
gen.

Wie de jeugd heefl^left de
.toekomst. Verheugend feit dat het
Jeugd Rode Kruis overal volop in
de belangstelling staat. Jongeren
helpen gehandicapten, gaan
samen op vakan t ie i geven
informatie.

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.

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 "IJsselvliedt" kunnen mensen
die intensieve hulp nodig hebben
hun vakantie doorbrengen. Er is
o.a. een speciaal aangepast
zwembad aanwezig. Het Neder-
landse Rode Kruis heeft nog een
tweede vakantiehuis, "de Valken-
berg".

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

Natuurlijk spant het Nederlandse
Rode Kruis zich in voor hongeren-
den in de Derde Wereld. Naast de
aandacht die er aan hulpbehoe-
venden in eigen land wordt
geschonken, blijven de honger-
gebieden een belangrijk werk-
terrein.

Het Informatiebureau zorgt in
tijden van nood voor opsporing en
o.a. familiehereniging.

Sfeervolle feestdagen...
denk dan eens aan

het kopen van
Rode Kruis kaarsen.

Deze zijn o.m.
verkrijgbaar bij

filialen van Albert Heijn,
Unigro etc.

HELP HET
RODE KRUIS

HELPEN
KOOP NU

RODE KRUIS
KAARSEN!

HET
NEDERLANDSE

RODE KRUIS
GIRO 6868
DEN HAAG

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

KERSTMENU
(zowel 1e als 2e Kerstdag)

Ons kerstmenu serveren wij zoals gewoonlijk
feestelijk, in stijl, en met ruime tijd

VOORGERECHTEN
KEUZE UIT:

- Garnalen cocktail
- Grapefruit cocktail

- Vlees Hors-d'oeuvre
- Gerookte wildzwijnsham

* * *
Heldere tomatensoep

* * *
HOOFDGERECHTEN

KEUZE UIT:
- Struisvogel-biefstuk

met abrikozen-pepersaus 60,-
(een donkerrode zeer malse biefstuk met een

zachte smaak in een pittig rode saus)
- Varkenshaas met amandelsaus 55,-

(een royale varkenshaas in een roomsaus met
amandel en rozijnen)
- Gevulde kalkoenfilet

in zachte roomsaus 55,-
(gepocheerde kalkoenfilet gevuld met

ardennerham en spinazie in een zachte
roomsaus)

- Tongschar-rolletjes gevuld met zalm 65,-
(een heerlijke viscombinatie met garnalen,

druiven en nantua-saus)
- Hazerugfilet

met wildsaus en champignons 72,50
(rosé gebraden hazerugfilet met een

karakteristieke wildsaus)

* * *
NAGERECHTEN

KEUZE UIT:
- Coupe 'witte kerst'

- Kaneelijs met warme kersen
- Chipolata bavaroise

- Dame Blanche
- Tropische fruitsalade

De prijzen van het hoofdgerecht zijn voor het
complete kerstmenu (p.p.)

deTimnrerieë
RESTAURANT & CAFÉ

fam Maalderink

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

STUKADOORSBEDRIJF

Ü M M E t IMK
Ventersteeg 3 - RUURLO
Tel. 05735-1704 - Fax 05735-3545

wenst U
prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1993,

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. BARGEMAN & Zn.
EN MEDEWERKERS

Nieuwbouw
Onderhoud fNVOB

*G^0B Renovatie \^

wenst allen
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 1993.

Voor Kerstdromen of
Kerstkado'tjes:

Fa. G.A. Mekking & Zn.
Rijwielhandel

GAZELLE

Julianaplein 6-7
7261 BB RUURLO

Tel. 05735-1227

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1993.

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



krant
Uitgave: Drukkerij

Weevers b.v. Vorden

Telefoon
05752-1010
Telefax 05752-1086

'Succes met saus'
125 Ideeën voor extra geur en
kleur in de keuken
In een nieuw receptenboekje van Het Nederlands Zuivelbu-
reau staan 125 ideeën om gerechten extra geur en kleur te
geven. Hartige en zoete sauzen, warme en koude, blonde en
bruine, gebundeld in de uitgave 'Succes met saus'.

Bijzonder is de indeling: uitgangs-
punt zijn niet de sauzen maar de ge-
rechten. Bij ieder gerecht staan drie
sauzen die heel verschillend zijn en
toch goed bij het gerecht passen.
Bijvoorbeeld een Hollandaise, ker-
velsaus of geklaarde boter bij asper-
ges; saté naar keuze met gember-ket-
japsaus, kokos-pepersaus of pinda-
saus; vanille-roomijs vergezeld van
kersen-roomsaus, warme koffiesaus
of kaneelsaus.
Alle soorten gerechten zijn vertegen-
woordigd: sla en salades,- groenten,
vlees, kip, wild en gevogelte, vis,
schelp- en schaaldieren en desserts.
Daarnaast is een serie dipsauzen op-
genomen.
Het boekje helpt ook ergernis te voor-
komen, want het komt nogal eens
voor dat sauzen schiften, te dun zijn
of te dik. Met eenvoudige tips wordt

aangegeven hoe die ongelukjes ver-
holpen kunnen worden.

Zuivel in sauzen

Zuivelprodukten spelen vanouds een
belangrijke rol bij de bereiding van
sauzen. Denk aan boter en, tegen-
woordig, kwark en yoghurt als mager
alternatief. En niet te vergeten de ver-
schillende roomsoorten. Naast de be-
kende slagroom, crème fraïche, zure
room en koffieroom.
In het receptenboekje zijn als basis
bekende en klassieke sauzen gebruikt,
waarop nieuwe variaties zijn ge-
maakt. Ook zijn volledig nieuwe sau-
zen ontwikkeld. Alle sauzen zijn ge-
test in de culinaire centra Kookook
van Het Nederlands Zuivelbureau.
'Succes met saus' is te koop in de
boekhandel.

Hollandse groenten en fruit,
ook tijdens de feestdagen

Velen onder u zijii ongetwijfeld al druk in de weer met de voorbereidingen voor
feestmaaltijden, Vaak worden voor dit soort maaltijden <le meest exclusieve f>rodukten
ingekocht, 'l'och valt er ook van 'gewone'pfodlikten een feestelijk gerecht te maken.
S/n-uitjes hijvoorheeld worden extra feestelijk wanneer ze eerst kort gekookt en daarna
even ongebakken worden in de koeke/ian; vervolgens worden ze gekomhineerd met
cherry-tomaten in een schaal gesenieerd. i'.en heerlijke schotel hij wild-gerechten.
Ook witlof wordt me/ andere ogen hekeken wanneer u de hlaadjes in smalle ree/ijes
snijdt, deze vervolgen* in de koekejxin hakt met een heet/e suiker en tot slot nog een
scheut crème fra/che toevoegt.
De culinaire tijdschriften slaan hol van dergelijke groente-1 if>s.
/>'/'/ een feestmaaltijd mag een tafelstuk natuurlijk niet on/hreken. (iroenten en f r u i t
lenen zich ftrima voor de oftmaak van zo 'n tafelstuk!
L 'w gasten zullen zeker onder de indruk zijn wanneer u een kerststuk o/> tafel zet met
kers/groen en een komhina/ie van rood-gele appels, witlof eti hroccoli. Deze kerststuk-
ken moe/en echter wel kort voor gehruik gemaakt worden, anders gaat het element
'vers 'verloren.

Wie kleurt mee?
Wanneer ju l l i e er mee klaar / i jn doe hem dan in een enveloppe niet de vermelding van 'Kleurplaat' en s lum hem naar Drukker i j
Weevers, Nieuwstad -W, 7250 AA Vorden, Posthus 22. Wel voldoende aan post/eifels plakken: 80cent.

Ie prijs

2e pri jsl J

3e prijs

4e prijsr J

K) prii/en van

f 1 5,00
f 10,00
f 7,50
f 5,00
f 2.50

N;i;mi :

Adres :

Woonplaats -

T .eeftijd •

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Inzenden vóór maandag 4 januari 1993.



CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Ie Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 05752-2243

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag 24 december : van 1 3.00 tot 1 7.00 uur
1e Kerstdag : GESLOTEN
2e Kerstdag : GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw Kerstbuffet,
welke wij vanaf 14.00 uur verzorgen.

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

1 januari GESLOTEN

SALADES
tijdens de feestdagen

Uw bestellingen voor de feestdagen zien wij gaarne
uiterlijk 23 of 30 december tegemoet.

Telefoon 05752-2243, of onderstaande BON inleveren

BESTELLING SALADE: Kerst /Oud en Nieuw

P. Huzaar (t e.sop.p.)
p. Ei (f 8,50 p.p.)

_ P. Zalm (f 10,50 p.p.)

Naam:

Adres:

Afhalen: 24 december óf 31 december tot 17.00 uur

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1993.

Maatschap Brandenbarg
en medewerkers
wensen hun clientèle

prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar

BRANDENBARG
vee-,vlees-en varkenshandel

Geesinkweg 4 7231 RE Warnsveld Tel 05750-21570

Nu voor de Kerstdagen:

Bosch
MAGNETRON
van 699,- voor

(DRAAIPLATEAU EN DRAAI-ANTENNE)

Wij wensen u prettige Kerstdagen en
een gelukkig Nieuwjaar.

«A^
Sanitair—.———••

Borculoseweg 9 - Ruurlo - tel. 1364

Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden Tel. 05752-1807

wenst een ieder een
gezonde kerst en een

gezond 1993

Uw pensioen????
Voor dit jaar kunt U nu nog
regelen, 't Is immers een mooie
aftrekpost voor de I.B. en straks
een welkome aanvulling op uw
AOW.

Wij wensen allen prettige
Kerstdagen en een voorspoedig
1993.

Een onafhankelijk
en een
betrouwbaar
advies voor AL uw
verzekeringen.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

KORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967
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Bakkerij

SPRENKELER
mmmm mmmm

Dreiumme 31/33
Warnsveld

®wenst u *»
prettige kerstdagen

en een
voorspoedig nieuwjaar

VIDEOTHI EK

V O R D E N

STEEDS DIT AANBOD VAN KIJKGENOT:

3 FILMS: F 11,-
VOOR EEN HELE WEEK

(uitgezonderd de dagfilms)

Nu ook NINTENDO-verhuur tegen
scherpe prijzen!!

1e, 2e Kerstdag en 27 december
GEOPEND van 13.00 tot 19.00 uur

Nieuwjaarsdag GESLOTEN!
PRINS JAN DE TWEEDE EN ZIJN GRAVIN LIENEKE VAN
DE KIEKDEUZE, WENSEN IEDEREEN FIJNE
KERSTDAGEN EN VEEL KIJKPLEZIER IN 1993.

Jan en Lieneke Visscher.

Video-9*»"'1"1"
Legitimatie bij inschrijving

"Slot"
Nieuwe

openingstijden:
mat/mvr: 15.00-20.30 u u r/

za en zo: 14.00-20.30 uur

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

Als de Kerstman denkt aan

Lingerie Handwerkstoffen
Herenondergoed Quilt- en patchworkstoffen
Herensokken Handwerkartikelen
Panty's Tafelkleden en dekservetten

en vele artikelen meer, gaat hij naar....

Dorpsstraat 32a

Ruurlo

Tel. 05735-3070

Nieuwstad 14

Vorden

Tel. 05752-1965

MORSSINKHOF

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1993.
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Unieke kerstaktie bij AMCO!
Vang voor honderd(en) guldens voordeel,

AMCO

EBING

ELIESEN

ELIESEN

STEGEMAN

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

VORDEN

ZELHEM

BAAK

ZUTPHEN

RUURLO

TEL. 05752-1000

TEL. 08342-1378

TEL 05754-1264

TEL. 05750-43202

TEL05735-I4I4

PROGRAMMA

'92
SPORTHAL 't RIKKENHAGE, RUURLO

19 DECEMBER 1992
MEDEWERKENDEN:

• Markant • De Muzieksleuteltjes
• Ruurlo's Kamerkoor • Ruurlo's Kinderkoor

• NH Kerkkoor • Chr. gem. zangver. Sursum Corda
• Jong Gelre • Kon. muziekver. Sophia's Lust

• RK Kerkkoor • Organist: P. Plokker
• Samenzangbegeleiding: Sophia's Lust

• Omslag: mevr. Weenk
• Algemene muzikale leiding: G. Riesmeijer.

Aanvang: 19.30 uur.

na
de
Feestdagen

DAMESMODE

Doetinchem Dr. Hubernoodtstraat 14
Vorden Zutphenseweg 29
Winterswijk Misterstraat 78 Parkeren voor de deur.



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.

ONTDEK DF ECHTE RAKKKR, ECHL. JE PROKFT T

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

l u i .
snackbar

wenst U heel fijne
Kerstdagen en een
voorspoedig 1993.

Wilt U Uw kerstsalade tijdig

bestellen, deze kunt U afhalen

op 24 december tussen

12.00 en 16.00 uur.
Voor een korte vakantie zijn we vanaf
24 dec. 1992 na 16.00 uur gesloten

t/m 5 jan. 1993.

Voor service en kwaliteit
snackbar

cdaaf
Ruurlo

1 ÜT

KERSTBOMEN
in alle maten

en diverse soorten

KERSTBLOEMWERK
ook losse materialen

TUINCENTRUM

HUBERS Baak

We wensen U goede Kerst.

DUITSE LESSEN
IN VORDEN

AANVANG NIEUWE CURSUS VOOR
BEGINNERS:

4 JAN U ARM 993

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:

HAMMINKWEG 3 - 7251 RB VORDEN

TEL. (05752)1443

U w Kerstdiner word t
een echt

eestmaal
KEURSIAGER

Lamsvlees voor
de liefhebbers

Vers lamsvlees jawel, de Keurslager
heeft het in huis! Laat u adviseren over

een lekkere bout of coteletjes.

Gezelligheid
aan tafel

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!

Heerlijkheden op
de boterham

• uit eigen worstkeuken
• verschillende hamsoorten
• veel gebraden vleeswaren
• buitenlandse specialiteiten
• lever- en kookworstsoorten

Nog steeds is het kerstdiner een onbetwist
hoogtepunt van het jaar. U kunt zich dan ook

geen risico's veroorloven, wat u op tafel zet moet
perfect voor elkaar zijn. Bij ons kunt u terecht

voor een ruime keus aan feestelijk vlees en
verrassende vleeswaren. Maar ook voor salades

en sauzen zit u bij ons goed. Gezellig met z'n
tweetjes of met de hele familie... samen met de

Keurslager wordt het "Feestelijk tafelen".

Alles voor een
lekkere soep
• schenkels en mergpijpen
• kippepoulet • ossestaart
• soepvlees (ook met been)

• magere en vettere
soepbenen

******

Feestelijk Vlees
• runderrosbief en zijlende
• varkensfilet en -haasjes

• runderlende en-braadstuk
• contrafilet en entrecótes

• frikando (kalfs en varkens)
• verse kip

• verschillende soorten biefstuk

*******
SPECIAL

CORDON
NOËL

100 gram
Bij aankoop van
4 stuks GRATIS

bakje mosterdsaus

Lekkere dingen
voor Gezellige

Uren!
• zalmmootjes
in mosterdsaus

• lasagna
• rauwkostsalade

• zalmsalade
• kip-kerrysalade
• diverse sauzen

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

vleeswarenspecial

GEVULDE GEBRADEN

PROCUREUR

100 gram 195

Keurslager

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

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

schotels op bestelling.

Ruime keuze uit ons rund- en varkens-
vleesassortiment. 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.

*************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

17 t/m 24
december.

Dick en Hetty vlogman
en medewerkers

KEURSIAGER /

voor al uw kerstwensen
en kerstversierselen.

KAPSALON

BEERNING
wenst u

prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1993

31 december om 12.00 uur
en 2 januari

GESLOTEN

De winterschilders van Boerstoel
maken er vakwerk van!

Haal ook de Winterschüder in huis voor kleurrijk schilder-

en beHangwerk. Wanl 15 weken in de winterperiode geldt

er een premie van f 50,-

per man per dag (voor bin-

nenortderhoudswerk dat

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-particu-

iieren is de premie f

Neem voor meet informatie snel contact met ons op!

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

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: 05752-1567

W/j wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.



KERSTTIJD

KAARSENTIJD

Wij brengen 18 kleuren handgedompelde kaarsen uit
Denemarken in 3 maten met bijpassende servetten en
kaarsenringen.

TER INTRODUCTIE GEVEN WIJ
IN DE MAAND DECEMBER
BIJ AANKOOP VAN 10
KAARSEN EEN PAKJE
SERVETTEN CADEAU.

Deze kaarsen zijn gemaakt met loodvrije kleurstoffen,
dus milieuvriendelijk.

interieuradviseur
é

Wij wensen U allen prettige Kerstdagen.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
RIJSCHOOL
HORSTMAN
NU OOK MOTORRIJLES

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1993.

Wilhelminalaan 3 - Vorden
Telefoon (05752) 1012

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

Uissel
—^^^r m

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

PHILIPS

Profiteer nu van onze

1ORECA CEN" RUM

. Scheggertdijk 10
Almen rei. 05751-1295

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1993.

Z2££&2££i&3^^

Woninginrichting
ANKERSMIT
Groenloseweg 9 Ruurlo - Tel. 1239

Wenst u allen
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

PHILIPS 100 HZ
KLEURENTELEVISIE
25ML8966MATCHLINE
* 63 cm FSQ beeldbuis
^ picture in picture
^ on screen display
+ CCT- teletekst
+ geschikt voor: PAL,

SECAM, en NTSC
* scart + S-VHS aansluiting
+ diverse aansluitingen
+ 2 x 40 Watt

Hifi-stereoversterker -^
*2afstands- '00

bedieningen Li

Wij wensen u Prettige Feestdagen en

'n Gelukkig Nieuwjaar.

/N

. 11 , INSTALLATIEBEDRIJF , /
/-JIMix \ ^^

STEGEMAN

Bloemsïer kunst

Ibrink
Burg. Galleestraat 5 -7 VORDEN

w 05752-1436
Fax 05752-1075

Kom, kijk, bewonder
en overtuig uzelf!

Voor al uw

KERSTBLOEMWERK

LEUKE SNUISTERIJEN

KERSTBOMEN
blauw en groen

ALLE SCHOENEN MET EEN

STER GEPRIJSD

NU STERK

IN PRIJS

VERLAAGD

Kinderschoenen nu met

20% KORTING
Wij wensen U prettige feestdagen.

GEVERINK
SCHOENEN - LEDERWAREN - RUURLO

Wij wensen u prettige feestdagen
en 'n goed en gezond 1993.

PERMANENT DE BEST
Q kapsalon luim masman

TON's SNACK &
GRILLCORNER
Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
een goed 1993 toe.

Wij zijn gesloten:
25, 26, 27 en 28 december en Nieuwjaarsdag.
Kerstavond en Oudejaarsdag geopend tot 18.00 uur.

IS GOED EN BLIJFT GOED,
OOK IN 1993.

Chantal, Rob, Hanen Ton.

't allermooiste vuurwerk bij
Een schitterende kollektie
om uw keus te kunnen
bepalen is beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 14 december kunt u onze
bestellijst afhalen.
Profiteer van onze speciale
voorverkoopkorting.

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

/r-



Een goede Kerst
en een gezond en
voorspoedig 1

boekdruk-offset

J wevo-drukoud nieuwstad 29
7201 nk zulphen - tel. 05750-1 2306

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en ADVIES

Gebr. Kettelerii b.v.
Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1993.

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

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

GROTE KEUS IN
SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOP KORTING
tot en met 29 december!

VERKOOP WOENSDAG 30 EN DONDERDAG 31 DECEMBER
BESTEL SNEL, DAN IS ALLES NOG IN VOORRAAD!!!

SUPER ROTJE
JAPANSE KANONSLAG
JAPANSE KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
LILLIPUT-PIJLTJES
JUNIORPAKKET
CHINAPAKKET
HORSE TIGER PAKKET
FLOWER BASKETT 1 _
FLOWER BASKETT 2
RED LANTERN PAKKET

per pakje 0,15

per pakje 0,45

slof 8,50
per pakje 0,50

slof 18,00
Slof 144 St. 6,25

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

METERPAKKET
MAMMOETPAKKET
PIJLENPUNTZAK

34,00
55,00
20,00

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

WAPEN-
EN
SPORT-
HANDEL

V£S=~£4M
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Maak eens kennis niet
sfeervol wonen en slapen
tijdens onze Kerstshow

Bezoek onze Kerstshow op 2e Kerstdag en zaterdag 2 januari en u kunt kennis
maken met sfeervol wonen en slapen. De nij^wste aktuele woontrends van

diverse topmerken. Loop gerust even vrijb™end binnen en kijk uw ogen uit.
Met volop interessante Kerstaanbiedingen. Bovendien hebben we tijdens onze

Kerstshow een interessante expositie van handgemaakte poppen.

Maak ook eens kennis met onze nieuwe grenen-boetiek, boordevol
romantisch woongenot en onze speciale beddenspeciaalzaak met ruim

1.900 vierkante meter slaapcomfort.

ledere klant van onze Kerstshow maakt bovendien nog eens kans op
een dinerbon t.w.v. fl. 150,- U bent van harte welkom!
Wij wensen u prettige feestdagen.

L U B B E R S
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1286

KERSTCONCERT IN WILLIBRORD-
KERK.

Op zondagavond 20 december zal er in een
verwarmde kerk een Kerstconcert plaats-
vinden ten bate van de restauratie van het
kerkorgel. Het Willibrordkoor zal deze
avond openen met een 'Klein Kerst Orato-
rium', nl. het mooie gezongen kerstevange-
lie.
Hierna komt het Netterdens Jongerenkoor
met een programma en een uitvoering die
de bezoekers echt lang zal heugen.
Dit koor heeft zijn faam en kwaliteit al op
veel plaatsen laten horen.

Men is echt blij met de komst van dit koor. Het Warnsvelds Mannen-
koor, dat belangeloos medewerking wil verlenen aan dit concert, zal
deze avond afsluiten.

Tot slot zullen alle bezoekers samen met het Warnsvelds Mannen-
koor het 'Ere zy God' zingen, als het even lukken wil meerstemmig
en met orgelbegeleiding.

N.B.: Na afloop is er in het St. Lltdgerusgebouw gelegenheid voor een
kopje koffie of drankje.

Nieuwe collectie kaarten van
de Stichting Kinderpostzegels
De decembermaand is weer aangebroken. De maand waarin
duizenden Kerst- en Nieuwjaarskaarten hun weg vinden naar
familie, vrienden en bekenden. Dit jaar kan men van de
Kerstpost iets bijzonders maken. De Stichting Kinderpostze-
gels Nederland biedt een uitgebreide collectie van 39 wens-
kaarten met originele ontwerpen van Nederlandse kunste-
naars. Men kan kiezen uit kaarten in verschillende uitvoerin-
gen, formaten en prijsklassen.

In Vorden kan men de kaarten en de
Kinderpostzegels kopen in het post-
kantoor, waar de vrijwilligers van het
Plaatselijke Comité voor Kinderpost-
zegels aanwezig zijn.
De Stichting Kinderpostzegels Ne-
derland maakt zich al meer dan 65
jaar sterk voor kinderen overal ter
wereld. Met de opbrengst van de Kin-
derpostzegelactie (jaarlijks rond de
14 miljoen) steunt zij projecten voor
kinderen die om één of andere reden
geen kans krijgen een normaal leven
te leiden.
Straatkinderen, werkende kinderen

en geestelijk of l ichamelijk gehandi-
capte kinderen. In Nederland, maar
ook in Oost-Europa en in de ontwik-
kelingslanden. Ook hebhen speel-
voorzieningen voor kinderen in Ne-
derland onverdeelde aandacht, waar-
bij de integratie van gehandicapte en
allochtone kinderen een belangrijke
rol speelt. ,

De Stichting Kinderpostzegels Ne-
derland beoogt met haar steun aan
ruim 1400 projecten per jaar het wel-
zijn van kinderen te verbeteren. Voor
nu en inde toekomst.

J.A.G. Reintjes VERZEKERINGEN en
Vorden, telefoon 1417 FINANCIERING

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1993.

MAGNETRON MET
SCHEENBESCHERMERS

Unieke kerstaktie bij AMCO!
Vang voor honderd(en) guldens voordeel.

Wij wensen u
prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 1993

cimco

AMCO

EBING

ELIESEN

ELIESEN

STEGEMAN

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

VORDEN

ZELHEM

BAAK

ZUTPHEN

RUURLO

TEL 05752-1000

TEL. 08342-1378

TEL. 05754-1264

TEL. 05750-43202

TEL. 05735-H H

•

BOUWMATERIALENCENTRUM

HCI, Kruisbergseweg 13,
7255 ZG Hengelo (Gld.),

tel. 05753-8181

ROND KERST EN OUD EN NIEUW GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
24-25-26-31 december en 1 januari gesloten

openingstijden: Dagelijks van 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
vrijdagavond koopavond van 19.00 -21.00 uur en zaterdag van 9.00-12.30 uur

UBlgeenkoopavond.

UI»!

UBI,Ettenseweg39,
7071 AA Ulft,

tel. 08356-83141



FASHION
WENST U ALLEN EEN
PRETTIGE KERST EN
EEN VOORSPOEDIG
1993

Anja Lievestro
Dorpsstraat 18-7261 AW Ruurlo-Tel. (05735) 1552

KEEST
l iSIIIIIS
LLOYD HERENSCHOENEN,
MET LEREN ZOOL
VAN 249.-
VOOR...

ALLE BOOTS
Dames,Heren en Kinder

1E5EH
SCHOENMODE

I^WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

GROTE
SORTERING

CADEAUTJES
VOOR IN EN ONDER

DE BOOM

PUDDING, TAARTEN,
HAPJES, BONBONS,

enz.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galleestraat 6 - VORDEN

Telefoon 1750

Zanggroep Gebr. Eijkelkamp
geven hun jaarlijkse

KERST-KOFFIECONCERT
zondag 20 december

AANVANG ca. 11.30 uur

Gratis entree,

na afloop collecte

voor een goed doel.

café-restaurant

't Wapen van 'tMedler £.
Ruurloseweg 114, VORDEN

De Rabobank
wenst u

prettige feestdagen
wi een

voorspoedig 1993

Rabobank fSi
Aangenaam

echte,

tam. J. Huitink, Burg. Galleestraat 3, Vorden \ l \*
r/r ' \ *
;' De specialist in Rauwkost voor de Regio. \

Vele soorten uit voorraad leverbaar, vervaardigd in eigen snijkeuken. Ook het
adres voor Rauwkostschotels, pizza s en Groentetaarten uit eigen keuken.

Laat uw Kerstgroet vergezeld gaan met een
Fruitmand van de vakman.

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

Geef uw bestelling zo vroeg mogelijk
aan ons door.

De Groentespeciaalzaak
voor de regio.

/,

Voor
KERST
geschenken

Drogisterij
Parfumerie

Dorpsstraat 26 Ruurlo

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1993

ALLES VOOR DE KERSTBOOM,
ER OM HEEN EN OOK ERONDER
ERIN: kerstballen, pieken, slingers, engelenhaar,
verlichting, lametta, ass. lint o.a. Schotse ruit etc.

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

E S C H E N K
Kerkstraat 1 -Nforden -Telefoon 05752 -1742



kerst - meubelshow
woensdag

23 DEC.
9.00-21 .00 uur

donderdag

24 DEC.
9.00-1 6.00 uur

vrijdag

25 DEC.
GESLOTEN

zaterdag
26 DEC.

2« KERSTDAG
10.00-1 7.00 uur

maandag

28 DEC.
13.30-1 8.00 uur

dinsdag

29 DEC.
9.00-1 8.00 uur

woensdag

30 DEC.
9.00-21 .00 uur

FONKELEND MEUBELVOORDEEL

TWEEDE

VANIO.OOUUR
TOT 17.00 UUR
IN VORDEN
EN EIBERGEN

MEUBELAFDELING
•A Een ruime kollektie

bankstellen, 2 zits
banken en fauteuils in
leder of stof.

& Eethoeken, broodkas-
ten en aanbouwwan-
den in:
- geloogd grenen
- eiken in: blank, honing
en donker

- alpine wit en zwart
•£ Pitriet meubelen
A Geheel vernieuwde

kleinmeubelafdeling

SLAAPKAMER-
AFDELING
& Slaapkamers
& Seniorenbedden
& Waterbedden
wr Matrassen en bodems
Vraag vrijblijvend advies
over de vele mogelijkheden

Met speciale Kerst-
aanbiedingen op alle
afdelingen.

GORDIJNEN +
VITRAGES
De nieuwe Esfera kollek-
tie is binnen. Gordijnstof-
fen in vele kleuren en
dessins. Wij verzorgen
ook het opmeten, maken
en plaatsen van uw
gordijnen.

WONINGTEXTIEL
>V Dekbedden
}(Tafelkleden
•A Sierkussens
>V Handdoeken eet.

TAPIJTAFDELING

Tijdens de Kerst-
show tonen wij U de
nieuwste woon-
concepten voor
1993. 2e Kerstdag
in Vorden en
Eibergen open.

open
huis
Er staat
een drankje
voor U klaar.

HELMINK
meubelen

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

VORDEN / TEL 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

U/ssci
— •̂̂ •r m

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

Wij hebben rond de kerstdagen gewijzigde
openingstijden, en hopen dat u hier rekenjng
mee zult houden!

Maandag 21 december

Dinsdag 22 december
Woensdag 23 december

Donderdag 24 december

Donderdag 31 december

Zaterdag 2 januari

- 8.00-18.00 uur, UITSLUITEND OP
AFSPRAAK!

- als gebruikelijk ZONDER AFSPRAAK!
- als gebruikelijk, maar dan UITSLUITEND

OP AFSPRAAK!
- 8.00-16.00 uur, UITSLUITEND OP

AFSPRAAK!

- 8.30-16.00 uur, UITSLUITEND OP
AFSPRAAK!

— GESLOTEN!

Een goede kerst begint bij...

Aljan Talens
riciarrnoclc

IY1EIY1BER

Bonendaal 15 Warnsveld
Telefoon 05750 - 22696

Donderdags, vrijdags en zaterdags op afspraak.

Ooit kiest u voor mooist
De Beolab 8000 actieve

luidsprekers, bijvoorbeeld.
Ze zijn 9,5 cm slank en

132 cm hoog en zitten boorde-
vol Bang&Olufsen techniek.

Ze zijn bij uitstek geschikt voor
de Beocenter 9500. En als u
daarop uw Bang&Olufsen

televisie hebt aangesloten, heeft
u bij uw beeld éénzelfde groots

geluid. Wij demonstreren u
graag deze ongelooflijk

fraaie speakers bij uw bezoek
aan onze zaak.

CAFÉ UENK
SLUITINGSTIJDEN: MET DE FEESTDAGEN

24-12 om 19.00 uur gesloten
25-12 de gehele dag gesloten
26-12 vanaf 15.00 uur geopend
31 -12 om 18.00 uur gesloten

Op 1-1-1993geven weeën
NIEUWJAARSRECEPTIE van 15.00-17.00 uur.

2-1 vanaf 15.00 uur geopend.

Wij wensen al onze klanten
Prettige Feestdagen en een
Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

PROSIT!

Tot ziens in 1993! Toon, Yvonne en Nancy,
Nieuwstad 13, Vorden, tel. 1363.

_

cimco AMCOELECTRO VORDEN
Dorpsstraat 8 Tel. 05752-1000



EEN KERSTPUZZEL VOOR DE FEESTDAGEN
Nadat u de puzzel hebt opgelost,
kunt u de spreuk vinden door de
gevraagde letters over te brengen
naar het kleine diagram.

HORIZONTAAL: 1 dagdeel; 10 naald-
boom; 13 titel; 14 ten bedrage van; 16
diereverblijf; 20 gebak; 29 maand; 30
zangvogel; 31 dompeling; 32 uitgeteld;
34 pers. vnw.; 36 vogel; 37 voedsel; 38
domkop; 40 maanstand; 42 mevrouw
(Eng.); 43 Nederlands; 45 achter; 46
schoolvak; 49 reeds; 51 gevuld; 52
nakroost; 53 bez. vnw.; 54 hoefdier; 57
luizeëi; 59 oplosmiddel; 60 pausen-
naam; 61 voorz.; 62 verdriet; 65 vogel;
66 aanbidder; 67 slechthorend; 69
waagstuk; 72 onderbreken; 75 gewicht;
76 vr. munt; 77 bolgewas; 79 en ande-
re; 80 getijde; 81 bijb. figuur; 82 en
omstreken; 84 bergplaats; 85 barium;
87 koning; 89 bodeminzinking; 91 kan-
teel; 94 zuilengang; 97 tandeloos zoog-
dier; 99 kleefstof; 100 vieze lucht; 102
waterdier; 103 sportterm; 105 zitplaats;
106 herenkleding; 108 merkteken; 109
lekkernij; 111 riv. in Rusland; 112 mon-
ster; 114 vr. munt; 116 uitroep; 118
dwaze gewoonte; 120 sergeant-majoor;
122 werpkoord; 124 Ned. Kampioen-
schappen; 125 herbergier; 127 water in
N.-Brabant; 128 redevoering; 129 toon;
130 boordsel; 133 pers. vnw.; 134 pers.
vnw.; 135 slede; ,136 reukwerk; 139
kleefstof; 140 ivoor; 141 bouwmateriaal;
144 familielid; 145 grondtoon; 147 Rijks-
grens; 149 Techn. Universiteit; 150
naschrift; 151 kever; 152 ogenblik; 155
overtochtgeld; 156 hevig; 158 bevel;
159 uitroep; 161 lidw.; 162 praalziek;
164 rookgerei; 166 flagellant; 170 kuil;
172 zuivelprodukt; 175 van een leien
dakje; 177 haag; 179 heilige; 180 niet
even; 181 eikeschors; 183 hoofddeksel;
186 en dergelijke; 188 deel van de bij-
bel; 189 Neon; 190 vent; 192 vordering;
194 naaldboom; 196 door de mond; 198
ijzer; 199 briefaanhef; 200 Tantalium;
201 snelle loop; 203 platvis; 204 hal;
204 vloeibare hars; 207 grond om boer-
derij; 209 drank; 210 dienstmaatje; 211
het is; 212 samenlevingsopbouw; 213
schone jongeling; 214 via; 215 droog;
216 spil; 217 motorrace; 218 vat; 219
loot; 220 daar; 221 winterpeil; 223 aar-
zeling; 225 de oudere; 226 dwarshout;
228 Germanium; 229 op dezelfde wijze;
231 voorz.; 232 specerij; 235 morsig
persoon; 239 onbegroeid; 240 groot
feest; 241 Ierland; 242 sprakeloos; 244
vuisthandschoen; 245 snel verslijtend;
250 balspel; 254 riv. in Duitsland; 256
berg op Kreta; 257 afvoergoot; 258
familielid; 259 tegenover; 261 kweker;
263 groet; 264 water in Friesland; 265
romanfiguur; 266 koraaleiland; 268
voorz.; 271 minderwaardig; 273 selderij;
274 deel Latijnse uitdr.; 275 buitenpor-
taal; 276 regenscherm; 277 punt; 278 in
orde; 280 spang; 282 weergalm; 283
plaats; 284 loot; 286 noot; 287 pers.
vnw.; 289 dun; 292 Aartsbisschop; 293
behoudens misslag; 294 soort kip; 296
watering; 297 pleziervaartuig; 299
schaatsterrein; 302 streep; 304 hoop;
305 Indogermaan; 307 Indon. kruiderij;
309 toespraak; 310 bloem; 312 zoete
stof; 314 vogel; 317 klaar; 319 meer-
voud; 320 vervoersonderneming; 321
belastingsoort; 323 soortelijk gewicht;
324 telegraaf restante; 325 lage druk;
326 inhoudsmaat; 327 Engels bier; 329
familielid; 330 aan boord; 332 grondwet;
334 bergweide; 336 rund; 337 lichtge-
vende stof; 338 uitroep; 339 numero;
340 kuikensnavel; 341 watering; 342
sprookjesfiguur; 343 maretak; 349 lik-
doorn; 354 een beetje; 355 afgunst; 356
erbium; 357 schoolvak; 359 eerstvol-
gend; 361 orgaan; 362 voorz.; 363 bijb.
vrouw; 364 verschiet; 365 Vrije Universi-
teit; 366 gewichtje; 368 deel Franse
ontkenning; 369 feest; 371 Soc. wet;
372 pers. vnw.; 373 netto; 375 keurig;
376 volledig; 378 steegje; 379 vochtig;
381 vakantievorm; 386 vaartuig; 387
afstammeling; 389 kilogram; 390 pers.
vnw.; 391 hectogram; 393 droog; 395
erfelijkheidsdrager; 396 paling; 398
gang; 399 rund; 400 voegw.; 401 Mijne
Heren; 404 scheepszijde; 406 elektr.
ingenieur; 408 stelen; 410 voor; 412 on-
derzoeksinstituut; 414 kerstverlichting;
416 besl. vennootschap; 417 bijb.
plaats; 419 vogelprodukt; 421 inw. or-
gaan; 423 voor de middag; 424 adellijke
titel; 425 inh. maat; 426draai;428 voer-
mansroep; 429 laadboom; 432 vogel;
433 kruiderij; 436 gezet; 437 onderricht;
438 schrijfkosten; 441 godsdienst; 442
gestold laagje; 444 te koop; 445 etter;
446 dubbelzout; 449 pi. in België; 451
staafje; 452 sprookjesfiguur; 455 woud;
456 dieregeluid; 458 paard; 460 hemel-
geest; 463 alleswetend; 466 derhalve;
468 titanium; 469 onder meer; 471 Eu-
ropium; 472 lidw.; 473 in loco; 474 schr.
overhoring; 475 van een; 476 vogelei-

' genschap; 478 middeleeuwen; 479
sinds; 482 pi. in Lotharingen; 485 titel;
487 een zekere; 489 schreeuw; 490
aansporing; 491 Ned. rivier; 492 gelofte;

494 open plek; 495 Russ. tsaar; 497
hoofddeksel; 498 oude maat; 499 he-
mellichaam; 501 groet; 502 noot; 503
adolescent; 506 zonder kinderen; 508
teer; 510 boom; 513 selenium; 514
gelofte; 515 planeet; 517 gesteente; 518
water in Friesland; 519 ondernemings-
raad; 520 woonboot; 522 snelheid; 524
kunstprodukt; 526 vroegbloeiend plant-
je; 527 slot; 528 reeks; 529 universiteits-
bibliotheek; 530 bel; 531 kaarsdragers.

VERTIKAAL: 2 emeritus; 3 belemme-
ring; 4 Engelse titel; 5 anno mundi; 6
heidemeertje; 7 handvatten; 8 omlaag;
9 inhoudsmaat; 10 stuurboord; 11 kook-
gerei; 12 van heden af; 13 afgemat; 15
aanw. vnw.; 17 torenomgang; 18 vis; 19
laatstleden; 20 Koninklijk Besluit; 21
nalatenschap ontvangen; 22 kleur; 23
noot; 24 tijdelijk; 25 verhaartijd; 26 hou-
ding; 27 namelijk; 28 bloem; 32 voer-
bak; 33 pijn; 35 knabbelen; 39 padde-
stoel; 41 vogel; 44 kunstwerk; 47 moe-
derkip; 48 nimmer; 50 zeevogel; 53 deel
van een etmaal; 55 van een; 56bestaat;
58 afgezonderd gebied; 63 rangtelw.; 64
landbouwwerktuig; 65 iedere; 68 wo-
ningeigenaar; 70 boom; 71 ongeveer;
73 verlichting; 74 lokspijs; 75 gekapt
bosterrein; 78 interest; 80 priem; 83
gewicht; 85 dieregeluid; 86 speelgoed;
88 vogel; 89 baardje; 90 zeenimf; 92
binnenbrengen; 93 water in Utrecht; 95
tegenover; 96 kerstboomversiering; 98
voorz.; 99 dwaas; 101 vr. munt; 102
kanaal; 104 huisraad; 105 toon; 107
toiletgerei; 108 bevroren water; 110
ongeveer; 111 onder andere; 113 bloei-
wijze; 114 evenzo; 115 Europeaan; 116
vlaktemaat; 117 zoogdier; 119 regen-
achtig; 121 Middelb. Onderwijs; 123
vogel; 125 pers. vnw.; 126 regeringsre-
glement; 131 ad vocem; 132 op dit
moment; 134 heester; 136 grap; 137
titel; 138 Eur. Econ. Gem.; 141 mnl.
dier; 142 voegw.; 143 bedrog; 146 hijs-
werktuig; 148 pers. vnw.; 149 deel van
de voet; 151 duur; 153 vermaning; 154
in memoriam; 155 metaal; 157 strik; 160
plantesap;161 dominee; 163Deograti-
as; 164 voor; 165 bedrijvigheid; 167
paar; 168 negende toontrap; 169 rivier-
bocht; 171 leuk; 173 als onder; 174
parochie; 176 binnenhalen; 177 kleding-
stuk; 178 scheepstouw; 181 lof; 182
huisdier; 184 onderwijzer; 185 paarde-
hoofdstel; 187 deel van een breuk; 190
soort hond; 191 loco-burgemeester;193
dat is; 195 elektr. traktie; 196 voorz.;
197 opsomming; 200 gelaatskleur; 202
grappenmaker; 203 slaapplaats; 204
per; 206 Ned. Onderwijstelevisie; 208
enthousiasteling; 209 iemand; 221 huid-
knobbeltje; 222 vaas; 224 neerslag; 225
groente; 227 Noorse godheid; 228
spook; 229 hoofdtelw; 230 Duitse kei-
zer; 232 bijb. plaats; 233 hol; 234 boom;
236 soort brood; 237 tijdrekening; 238
schoonmaakmiddel; 239 oeverwal; 243
honingdrank; 244 heilig reukwerk; 245
hengeltuig; 246 mil. gang; 247 en ouder;
248 hoenderachtige; 249 baardhaartje;
251 overmatig; 252 hersenschim; 253
één en ander; 255 kruipend dier; 257
vakantie; 258 opschepperij; 260 ellips-
vormige; 262 houten klepper; 265 voort-
durend; 266 ongeluksgodin; 267 mal
aanwensel; 269 reputatie; 270 deel van
een vaarwater; 272 waagstuk; 279
hoofdbeweging; 281 zeelt; 285 tot en
met; 286 vogel; 288 hemellichaam; 290
let wel; 291 schooier; 294 schreeuw;
295 het Rom. Rijk; 296 leeg; 298 afhan-
gende punt; 300 vaartuig; 301 bijb. man;
302 vr. munt; 303 te dien einde; 304
eetgerei; 306 ogenblik; 308 Sacri Ro-
mani Imperii; 309 Rijks Scholenge-
meenschap; 310 register; 311 pi. in N.-
Holland; 313 eenparig; 315 radioactief
element; 316 hoopje brij; 318 zwier; 322
bolwerk; 323 betrappen; 326 knaagdier;
328 pi. op de Veluwe; 329 familielid;
330 oude vochtmaat; 331 deel van het
lichaam; 332 wildebeest; 333 kraak-
beenvis; 335 varkensvlees; 336 vaat-
werk; 344 groente; 345 vr. munt; 346
bijwoord; 347 deel van een fornhuis;
348 edelachtbaar; 349 eventueel; 350
vaartuig; 351 communicatiemiddel; 352
hoofdtelw; 353 grammaticale tijd; 357
ongevuld; 358 muziekinstrument; 360
deel van een vis; 365 gevuld; 366 doop-
moeder; 367 niet één; 369 karaat; 370
sluis; 372 nut; 374 bid; 376 bergpas;
377 ten laatste; 378 soortelijk gewicht;
380 voorz.; 381 uitwas; 382 soepkom;
383 Rijksgrond; 384 verf kwast; 385 deel
van een boom; 386 kledingstuk; 388
generaal majoor; 389 ochtend van 25
december; 392 reusachtig voorwerp;
394 compagnon; 395 verlies; 397 bed-
degoed; 398 Hoge Raad; 399 zelfover-
schatting; 402 takkenwirwar; 403 gras-
land; 405 dun; 407 dat is; 409 onder-
gang; 410 amfibie; 411 evenzo; 412
achting; 413 pi. in N.-Brabant; 415 wier;
416 Burgerlijk Wetboek; 417 klein kind;
418 draaikolk; 420 boom; 422 Eur.
Kampioenschappen; 427 Nat. Kampi-
oenschappen; 428 Hogere Landbouw-
school; 430 paardekracht; 431 sterke

drank; 433 metaalslak; 434 als nieuw;
435 pi. op de Veluwe; 438 moeras-
bloem; 439 eerstgenoemde; 440 witte
neerslag; 442 lor; 443 getijde; 447 traag;
448 siepel; 450 pi. in Overijssel; 451
schicht; 453 ondernemingsraad; 454
onder gebr. voorwaarden; 457 ruiker;
459 gard; 461 oude Eng. goudmunt;
462 onderwijzen; 463 pos. elektrode;
464 jaargetijde; 465 raamscherm; 467
aardig; 470 medezeggenschapsraad;
474 seleen; 477 nachtvogel; 478 toon;

479 wintervoertuig; 480 groet; 481 ver-
voermiddel; 482 leenman; 483 maaltijd;
484 leersoort; 486 Rijksuniversiteit; 488
waadbare plaats; 490 omroepvereni-
ging; 493 ik; 496 weigering; 499 groot
water; 500 lofdicht; 501 ader; 502 koor;
504 grondsoort; 505 zeehond; 507 om-
roepver.; 509 klein paard; 511 bijb.
vrouw; 512 bevel; 514 voegw.; 515
aangeh. werk; 516 Emanatie; 517 Frans
lidw.; 521 kosten koper; 522
scheikunde; 523 lidw.; 525 strontium.
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255 344
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185
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334
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116
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór maandag 4 januari 1993 met vermelding in de linkerbovenhoek van ' Kruiswoordpuzzel' aan:

Drukker i j Wei-vers BV, Nieuwstad "M), 72f>( ) AA Vorden. Postbus 22. Denk f KI n voldoende postzegels!

Naam :

Adres : Woonplaats :

( )p loss i i iL ; :

Personeel en medewerkers van dit b lad/ i jn uitgesloten van deelname.

l )e p r i j / e n die te winnen /.ijn:

I e pi i j s

2e prijs _ _f20,-

f l e*l O,—

l e l 111 10e pi ijs f 10,—
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