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Drukke tijden voor
Vordense Traiterie
Met de feestdagen voor de deur bre-
ken er drukke tijden aan voor Dick
Stronks van Traiterie Vorden. 'Ieder-
een die het zichzelf eens makkelijk
wil maken, stapt dan bij ons binnen.
En de mensen komen voor de meest
uiteenlopende zaken. Van een salade
tot een compleet kerstdiner', zegt
Stronks. Voor een uitgebreid inter-
view met de 33-jarige traiteur zie
Tweede Blad.

Schoonheidssalon
'Oris' houdt
zaterdag Open Huis
Schoonheidssalon Oris aan de Kerk-
straat wordt zaterdag 17 december of-
ficieel geopend. Onder het genot van
een drankje en een hapje kan een kijk-
je worden genomen in de nieuwe zaak
van Ingrid Winters. Haar salon is ges-
pecialiseerd in visagie, manicure,
zonncbank, aroma-thcrapic en huid-
verzorging. Oris is aangesloten bij de
Algemene Nederlandse Bond voor
Ondernemende Schoonheidssalons.

Gepromoveerd
Oud-Vordcnaar ir. J.C. Boudri is op 8
december gepromoveerd tot de graad
van Doctor aan de faculteit der Wijs-
begeerte en Maatschappijweten-
schappen van de Universiteit Twente.
Boudri woont tegenwoordig in En-
schede.

Kerstsamenzang
De Raad van Kerken Vordcn/Kranen-
burg houdt op zondagavond 18 de-
cember een kerstsamenzang in de
N.H. Kerk. Aan deze bijeenkomst
wordt medewerking verleend door
het Vordens Damcskoor, Chr. Ge-
mengde Zangvereniging Excelsior,
Intcrchrist en het kopcrcnsemble van
Sursum Corda.

Concordia
Jet Annevelink slaagde onlangs voor
het diploma A klarinet. Jcl van Olst
behaalde het diploma B klarinet. Bei-
den zijn lid van de Vordense muziek-
vereniging Concordia.

Ingezonden mededeling
Kuiten verantwoording van de redactie

Stoplichten
Als moeder van drie schoolgaande
kinderen steken we meerdere keren
per dag, de Zutphenseweg over. Je
ziet dan ook, dat er regelmatig een
auto door rood rijdt. Of dat de auto
nog net midden op de kruising tot s t i l -
stand komt. Het gaat nog steeds goed.
Tot dat: Ik sta met twee kinderen en
hond bij het stoplicht te wachten. Wij
krijgen groen, maar er nadert een am-
bulance met sirene en zwaailicht. Die
rijdt langzaam door rood, de wachten-
de auto's voorbij, rekening houdend
met ons. Het stoplicht staat intussen
voor ons op rood. Wij drukken op de
knop en wij krijgen groen. M'n doch-
ter van acht jaar, met de hond aan de
lijn steekt over. Ik heb m'n zoon van
vijfjaar vasten ik wil ook oversteken.
In eens zie ik een auto, die bijna m'n
dochter aanrijdt. Ik begin te gillen,
m'n dochter kijkt om, trekt de hond
mee en rent naar de overkant. Het gaat
allemaal net goed. Wat zijn wij ge-
schrokken.
Ik zeg altijd: 'Kijk of de auto's stop-
pen, dan pas steek je over', nu ben ik
er bij en het gebeurt mezelf. Maar,
waarom rijden de auto's door rood?
De auto's van Zutphen rijden vaak te
hard. Er zijn geen snclhcidsbeperken-
de maatregelen. Geen borden dat er
een oversteekplaats komt. Het sto-
plicht valt niet op. Ook niet als je van
de Dr. Lulofsweg komt. Ik zie ook
steeds meer vrachtauto's rijden in het
dorp. Ik hoop toch, dat er wat aan ge-
daan wordt. Voordat er ernstige onge-
lukken gebeuren.

AnsHuntink
Hoetinkhof31
Vorden

Veel belangstelling voor schrijfinarathon en fakkeloptocht

Amnesty tevreden over acties

De Werkgroep Vorden van Amnesty International hield afgelopen vrijdagmiddag een fakkeloptocht door het dorp om
aandacht te besteden aan het 5-jarig bestaan van het VN-verdrag voor de Rechten van het kind. Vanaf het het Kerkplein
vertrok een groep Vordenaren naar het NS-station,^wr pamfletten werden uitgedeeld aan in- en uitstappend^&izigers.
Aansluitend werd zaterdag een schrijfinarathon j^mudcn waar brieven konden worden geschreven voor ̂ mt jonge
slachtoffers. In de voorbereiding op deze dag had jjp\erkgroep alle verengingen in Vorden aangeschreven <^jp^ok een
steentje bij te dragen. Deze oproep was niet tevergeefs want er kwamen zaterdag ruim 100 mensen naar het Dorpscen-
trum. In totaal werden bijna 300 brieven verstuurd. Opmerkelijk was vooral de grote belangstelling van de jeugd voor
deze schrijfinarathon.

Verdeeldheid over aantal uren
functionaris SWOV
Er was vorige week woensdag-
avond tijdens de behandeling van
het gemeentelijke Welzijnsplan
grote verdeeldheid over het terug-
brengen van het aantal uren van de
steunfunctionaris van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden. Met
name de commissieleden van D66
en de PvdA waren tegen een ver-
mindering van het aantal uren.

'Laten we eerst eens goed bekijken
wat de steunfunctionaris allemaal
doet, voordat we definitief gaan snij-
den in het budget van de stichting',
zei de heer P.J.M. Hoogland (PvdA)

vooruitlopend op de gemeenteraads-
vergadering van 20 december. In het
Welzijnsplan lanceert het college het
plan om het aantal uren van de steun-
functionaris terug te brengen van 28
naar 20 uur. B. en W. zijn van mening
dat een gedeelte van het werk van de
coördinator van de SWOV best ge-
daan kan worden door vrijwilligers.
De heer P.J.M. Hoogland (PvdA)
vond dit erg voorbarig. 'Om wat voor
werk gaat het? Kunnen vrijwilligers
zoiets overnemen?', vroeg hij zich af.
De heer M. Bakker (D66) stelde voor
om eerst de werkzaamheden van de
steunfuctionaris eens onder de loep te

nemen. 'Laten we voor 1995 het hui-
dige aantal uren aanhouden. Wanneer
na de evaluatie blijkt dat deze best te-
ruggebracht kunnen worden naar 20
uur, dan kunnen we dat volgend jaar
alsnog doen', aldus de heer M. Bak-
ker. Ook de heer J.D. Bouwmeister
(CDA) wilde geen overhaaste beslis-
singen nemen. 'Misschien moeten we
wel voor een tussenoplossing kiezen.'
De VVD was de enige partij die zich
volledig schaarde achter het college-
voorstel.

'Ik zou niet weten waarom een ge-
deelte van het werk van de steunfunc-
tionaris niet overgenomen kan wor-
den door vrijwilligers. Die zrjn vaak
heel deskundig', aldus de heer G.J.
Rietman die verder zijn zorgen uit-
sprak over de vele subsidies die de ge-
meente Vorden uitgeeft.

Meevaller voor hondenbezitters tijdens begrotingsbehandeling 1995:

Geen steun voor wijzigingen PvdA
De PvdA ging dinsdagnacht met
lege handen naar huis. Fractievoor-
zitter W.M. Voortman diende in to-
taal drie amendementen in tijdens
de behandeling van de begroting
1995 en het meerjarenbeleidsplan
1995-1998. Maar geen van deze
drie wijzigingsvoorstellen haalde
een meerderheid in de Vordense ge-
meenteraad. De VVD had wat dat
betreft meer succes en wist voor
1995 een belastingmeevaller voor
alle hondebezitters in de wacht te
slepen.

Fractievoorzitter W.M. Voortman
(PvdA) was van mening dat het colle-
ge van B. en W. op dit moment te gro-
te financiële risico's neemt als het
gaat om de kosten van het wegcnon-
dcrhoud. 'Als ik hoor dat wc hier de
komende jaren zo'n 1,5 tot 2 miljoen
gulden aan kwijt zijn, maak ik me ern-
stige zorgen. Ik stel dan ook voor om
alvast een bedrag hiervoor opzij te
zetten. En datzelfde geldt voor een
goed verkeersveiligheidsbeleid. Het
mag niet zo zijn dat de burgers straks
de rekening gepresenteerd krijgen',
aldus Voortman.
Alleen de fractie van D66 stemde in

met het amendement van de PvdA.
De beide collegepartijen, CDA en
VVD, vonden het voorstel van Voort-
man te voorbarig. 'Laten we eerst het
wegenonderhoud voor de komende
jaren eens op een rij gaan zetten', zei
CDA-wethouder R. Aartsen-den Har-
der. Partijgenoot en fractievoorzitter
A.H. Boers sloot zich daarbij aan.
Boers verweet de heer Voortman van
natte vingerwerk. 'Misschien bl i jk t
straks wel dat de kosten voor het we-
genonderhoud toch minder zijn dan
we aanvankelijk gedacht hadden. La-
ten we dan ook eerst even afwachten',
aldus de heer Boers.

Hondenbelasting
Een amendement van de VVD om
volgend jaar 10.000 gulden in minde-
ring te brengen op de hondenbelasting
haalde wel een meerderheid. Deze
10.000 gulden was oorspronkelijk be-
doeld voor het aantrekken van een
hondcnoverlastcontroleur. Maar om-
dat zich niemand bij de gemeente
voor deze functie had aangemeld
bleef het bedrag staan. 'Aangezien
enkele jaren geleden dit geld is voort-
gekomen uit een extra verhoging van

de hondenbelasting, zijn wij van me-
ning dat we dit geld nu weer terug
moeten geven aan de burgers', aldus
E. Brandcnbarg (VVD). De PvdA
was de enige partij die tegen het
amendement stemde. De heer Voort-
man sprak van een inconsequent be-
leid. 'Want de burgemeester heeft zo-
juist meegedeeld dat zich deze week
toch nog twee mensen hebben aange-
meld voor deze functie. Doen we daar
niets meer mee', zo vroeg hij zich af.
Ook kwam het hoge ziekteverzuim
onder het gemcentepersoneel en de
krappe huisvesting van de ambtena-
ren op het gemeentehuis ter sprake.
Het plan van het college van B. en W.
om in de toekomst mogelijk een spe-
cifieke personeelsfunctionaris aan te
stellen, werd niet onderschreven door
de PvdA. Maar een amendement van
de socialisten haalde het niet. Wet-
houder Aartsen deelde mee dat op dit
moment een onderzoek wordt gehou-
den naar de wenselijkheid van een
personeelsfunctionaris. 'Laten we
dan ook niet op de zaken vooruit lo-
pen', aldus de wethouder. De 50.000
gulden voor het eventueel aantrekken
van een personeelsfunctionaris in
1995 bleef gehandhaafd.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 18 december - 4e Advent 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, bediening van de Heilige
Doop. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur Kerstsamenzang m.m.v. diverse koren.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 december 10.00 uur ds. H. Weste-
rink; 19.00 uur Kerstsamenzang R.v.K. in N.H.
Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 17 december 18.30 uur Boeteviering
met Rouw- en trouwkoor.

RK Kerk Vorden
Zondag 18 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, boeteviering m.m.v. Herenkoor.; 19.00 uur
Kerstsamenzang in N.H. Kerk.
Weekend-Wacht-Pastores:! 8-19decemberPas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 17-18 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.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 17-18 december F.A. Kuyl, Lochem,
tel. 05730-51684. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallenzaterdagenzondagl 1.30-12.00uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat

11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c. Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje december: mevr. van den Berg,
tel. 6875 b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30
uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 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.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 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. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKKR - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 december 10.00 uur ds. H. Zunne-
berg, Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 december 17.00 uur Eucharistie-
viering, Volkszang.
Zondag 18 december 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores:] 8-19decemberPas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: 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.

Geslaagd Sinterklaasfeest
Maandag 5 december was het groot
feest op de Dorpsschool. Niet alleen
kwam Sinterklaas met twee Pieten
op bezoek, maar 's middags speel-
den de meesters en juffen traditie-
getrouw ook nog een toneelstuk
voor de kinderen.

Het begon 's morgens allemaal wat
vreemd met twee Pieten die het
Schoplplein oprenden en riepen dat
Sinterklaas nog lag te slapen. De
gocdheiligman lag inderdaad nog te
slapen in Hotel Bakker, maar was snel
wakker toen alle kinderen en ouders
zingend bij zijn bed stonden. Vlug
ging iedereen naar school terug waar
de Sint en zijn twee Pieten de morgen
doorbrachten bij de jongste groepen.
Voor iedere groep had Pcdro enkele

gezelschapsspelen in de zak en voor
ieder kind uiteraard een kadootje.
's Middags trok de hele school naar
het Dorpscentrum waar de juffen en
meesters een opvoering gaven van het
toneelstuk 'Opsporing verzocht'. Het
draaide allemaal om een wondervogcl
die gouden eieren legde, een dief Ger-
rit Grijpgauw genaamd en natuurlijk
een beloning. De kinderen leefden
hartstochtelijk mee en vermaakten
zich kostelijk met de malle capriolen
van hun juffen en meesters. Uiteraard
liep alles goed af en onder groot ap-
plaus bedankte de heer Veen namens
de ouderraad en kinderen het team
voor hun toneelvoorstelling. Al met al
was het een bijzonder geslaagde 5 de-
ccmberdag voor de kinderen van De
Dorpsschool.



DECEMBER NADERTz'N EIND.
H ET IS WEER BIJNA KERSTMIS.

WAT DOEN WE MET HET ETEN ?

GEZELLIG FONDUEN, GOURMETTEN OF STEENGRILLEN ?
L/W SLAGER MAAKT ER EEN GEZELLIGE SCHOTEL VAN.
PRECIES ZOALS U HET HEBBEN WILT.

OF TOCH EEN SFEERVOL KERSTDINER ?
ROLLADE IN ALLE SOORTEN EN MATEN, GEKRUID NAAR UW SMAAK EN
OUDERWETS GEKNOOPT.

OF TOCH LIEVER NOG ZO'N LEKKERE SPECIALITEIT, ZOALS VORDENSE
VARKENSRUG, EEN ROLLADE MET VRUCHTEN, GEVULDE
VARKENSHAAS EN KERSTHAM OM ZELF TE BRADEN.

WlJ GARANDEREN U EEN VERZORGDE

AFWERKING EN HOUDEN GRAAG REKENING MET

UW PERSOONLIJKE WENSEN.

slagerij jan
rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL 1470

Ons Rundvlees
Een Klasse Apart

Biefstuk
Ribstuk
Rosbief
Lendestuk
Rollade
Entrecöte
Sucade
Priklapjes

BESTELT U OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE

BESTELLING VEEL ZORG

EN AANDACHT KUNNEN

GEVEN.

Heerlijk mals
Varkensvlees

Filetrollade
Fricandeau
Varkenshaas
Varkensmuis
Schnitzels
Kotelette suisse
Varkensoesters
Varkensvlinders

Lams- en
Kalfsvlees

Kip en
Kalkoen

Lamszadel
Lamsbout
Lamsshoarma
Lamskotelet
Kalfsfricandeau
Kalfshaas
Kalfsrollade
Kalfsschenkel

Maiskip
Kippepoten
Kipfilet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet
Kalkoenrollade

Fijne Vleeswaren
en Snacks

diverse soorten Ham
diverse soorten Gebraden
vleeswaren
Farmerbacon
Parmaham
Coburger
Saucijzenbroodjes
Pizza's
Rookvlees

Paté's en
Sauzen

Bourgondische
Griekse
Kerst
Ardenner
Peperpaté
Walnoten
Champignon

KERST'
HAM Wij wensen u hele fijne

en vredige Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Nieuw Jaar Buffet
Aanvang 14.00 uur

Stamppotbuffet en
nagerechtenbuffet

Volwassenen f 16,- p.p. Kinderen tot 8 jaar f 8,- p.p.
incl. wandelroute

Gelieve te reserveren.

Ook afhaal van:

OLIEBOLLEN
APPELFLAPPEN
SALADE
IJS- en
PUDDINGSOORTEN

Bestelling gaarne ruim van te voren.

Hengelo Gld.: Kompleet wonen voor
jong en oud.

* Groot assortiment in seniorenfauteuils
en seniorenledikanten.
* Altijd 10% korting op meubelen.
* Bij komplete inrichting geen werkoon.

Ruurlo: Ons filiaal, dat
gespecialiseerd is in
vloerbedekking, gortJijnen
en zonweringen.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen en
vraag ons deskundig advies.

Tot ziens in de

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) -Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 05735-3193

DECEMBER AANBIEDINGEN:

WEER 'NS WAT ANDERS:

... MARIKEN BOL...
gevuld met mandarijntjes, Zwitserse room en rozijnen

DIT WEEKEND van 7,95 voor 6,95
ONZE HEERLIJKE

TOMPOUCEN

DIT WEEKEND

l j i O per stukvoor maar

'N HARTIGE VARIATIE:
GOEDGEVULDE

SAUCIJZENBROODJES

WEEKENDPRIJS 1,65 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 ENVorden
Telefoon 05752-1012

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

Siersmeedwerk, inrijpoorten enz. v.a. f 60,- p.m
Nostalgische tuinverlichting gietijzer v.a.
f 195,-p.st.
Kinderkoppen zwart basalt ca. 17 x 17 f 1,- p.st.
Waalformaatklinker 6 cm dik v.a. f 20,- p.m2

Buitenvelderweg 1 - RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

INWONERS EN
BEZOEKERS
VAN||PDEN

Als u nog op zoek bent Haar een passend
geschenk voor Kers|mis dan kunt u

vanzelfsprekend terecht bij de VVV Vorden.
We hebben cadeaubonnen van f 10,- tot f 50,-,

desgewenst in feestelijke verpakking.
Wilt u een fietsliefhebber Verrassen dan Vindt u
bij ons niet alleen verzamelingen fietsroutes in

boekvorm^ we hebben ook overzichtelijke
mappen met 355 km, kastelenritten en 24

bewëgwijzerde routes.
Graag tot ziens in onze kiosk.

De openingstijden staan op de
voorzijde van het Contact

Vorden in
Kerstsfeer
Wij organiseren een rondrit door het mooi verlichte W,:
dorp, voor alle inwoners van Vorden, die niet in staat ^
zijn deze mooie Kerstverlichting in ons dorp te bezich- 'W.
tigen. «*

LM

Wij denken aan bejaarden, gehandicapten, alleen- Qtf
staanden, etc. (ook voor mensen in rolstoel)

OP DINSDAGAVOND 20 DECEMBER a.s.

• Wij halen u van huis.
• Rondrit.
• Traktatie.
• Wij brengen u weer thuis.
• Dit alles is GRATIS.

j

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

A. Klein Brinke
(Eig. Autobedrijf v/h Tragler)

Tel: 1256 / 3572

DE VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING



Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Dylan

Dylan is geboren op 1 decem-
ber 1994, weegt 4500 gram en
is 55 cm lang.

Martin en Karin Weustenenk

Sarinkkamp 37
7255 CX Hengelo Gld.

Hartelijk dank aan allen die in
welke vorm dan ook ons 50-ja-
rig huwelijksfeest op 29 no-
vember tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Apen
Manneke Winkels -

Peters

Almenseweg 40
7251 HR Vorden

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor het medeleven
na het overlijden van

JORDY

Velen hebben dit verlies met
ons willen delen. Gesteund
hierdoor proberen wij zo goed
mogelijk verder te gaan.

Jori en Loy
Falke en Frederieke Taken

Steenderen, december 1994.

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

JANTJE WEYS-
MIGGELS

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, klein-en
achterkleinkinderen.

Vorden, december 1994

Voor uw blijken van medele-
ven na het onverwachte over-
lijden van mijn lieve man en
vader

JAN BEREND
BOERSBROEK

betuigen wij u onze dank.

J.M. Boersbroek-Smans
Kitty en Herco
Perry en Thea

Vorden, december 1994

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bi) contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• TE KOOP: Kerstbomen van
ca. 1-21/2 meter. H. Heuvelink,
OudeBorculoseweg 16, Warns-
veld.

• Ex-Achterhoeker wil
gedeeltelijk terug! Zkt. in bui-
tengebied huisje, zelfst. deel v.
boerderij, pi. voor stacar. o.i.d.
Verkoop of verhuur voor min.
1 jr. G. te Voortwis, tel. (020)
6146163.

• GEZOCHT: nette hulp in de
huishouding afkomstig uit
omg. Barchem-Ruurlo-Vorden
voor 2 ochtenden per week
per 1 januari 1995. Brieven on-
der no. 40 inleveren bij boek-
handel Hoytink Ruurlo.

• TE KOOP: voor kerst ge-
slachte scharrelkalkoenen.
Tel. 05735-1549 (na 18.00
uur).

• TE KOOP: kerstbomen,
f 10,- per stuk. H. Bouwmees-
ter, Schuttestraat 26, Vorden.
Tel. 05752-6793.

• TE KOOP: eetaardappelen
en haardhout. H. Wesselink.
Tel. 05752-6774.

• TE KOOP: 2 afzuigkappen
(Atag). Tel. 05752-4121.

In plaats van kaarten

Op 19 december a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie zaterdag 17 december a.s.
van 14.00 tot 16.00 uur in zaal
Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

Ad Ridderhof
Marianne Ridderhof-Jansen

Bleekstraat 14
7255 XZ Hengelo Gld.

Onverwachts ging van ons heen op de jonge
leeftijd van 41 jaar mijn lieve dochter, zus en
schoonzus

ROELFIENGOLSTEIN

G.J. Golstein
Joop en Marian
Tina
Unko en Tonny
Geren Ria

De crematie heeft in besloten kring op 9 decem-
ber plaatsgevonden.

Langzaam ben je van ons weggegleden.
Elke dag een beetje meer.
Wij konden je niet meer bereiken.
Dat deed ons het meeste zeer.

Na een liefdevolle verzorging in 'de Leeuwerik-
weide' te Zutphen is overleden mijn lieve man,
onze vader, groot- en overgrootvader

G E R R IT Wl LLE M TR AGTE R

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden
Neede

Driebergen
Lochem

R. Tragter-Oonk
Henny-Anton

Marcel - Marian
Gijs - Merel

Monique-Onno
Gerrit-Marian

Remco-
Sander

Vorden, 9 december 1994
Insulindelaan 16
7251 EK Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op woensdag 14 december in het crematorium
te Dieren.

Op 12 december bereikte ons het droeve bericht
dat ons erelid

G E R RIT Wl LLE M TR AGTE R

was overleden op de leeftijd van 84 jaar.

51 Jaar was hij een trouw lid van onze vereni-
ging waarvan vele jaren als bestuurslid. Veel
heeft hij voor onze vereniging gedaan. Zijn
naam zal in onze herinnering blijven voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte om dit verlies te kun-
nen dragen.

Bestuur en leden van de
Pluimvee- en konijnenvereniging
P. K. V. Vorden

Algemene Kennisgeving
•

Het is mijn droeve plicht namens haar vele
vrienden en de familie kennis te geven van het
overlijden van

mevrouw l DA AN NA MAR IA
J U LI AN A JAGER
WEDUWE VAN DE HEER IR. J. SNOEP

op de leeftijd van 85 jaar.

mr. R. Das, notaris
ex.test.
postbus 23
7250 AA Vorden

Zutphen, 12 december 1994
Correspondentie-adres:
Mevrouw G. von Mengden, Ruurloseweg 81
7251 LC Vorden

De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen
bezoek.

De rouwdienst zal worden gehouden op zater-
dag 17 december a.s. om 15.00 uur in de Gere-
formeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden,
waarna om 16.00 uur de teraardebestelling zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Met dankbaarheid gedenken wij

mevrouw
I.A.M.J. SNOEP-JAGER

8 mei 1909 t 12 december 1994

Zij was mede-oprichtster en trouw lid van onze
werkgroep. Haar goede ideeën, haar opgewekt-
heid, nuchterheid en humor hebben ons geïn-
spireerd.

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden.

Toch nog onverwachts is op 13 december 1994
overleden onze dierbare vader en opa

DERK JAN BROEKGAARDEN
WEDUWNAAR VAN ENGELBERTHA MARIA KLEIN-LEBBINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Jan Broekgaarden
Marjo van Welbergen

Loes en Floor

7234 SV Wichmond
Okhorstweg 4

Vader ligt opgebaard in het rouwcentrum 'Monu-
ta', Het Jebbink 4a te Vorden. Op vrijdag 16 de-
cember tussen 19.30 en 20.00 uur is er gelegen-
heid om afscheid van hem te nemen.
De rouwdienst is op zaterdag 17 december om
11.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te
Wichmond.
De begrafenis is aansluitend op de Algemene
Begraafplaats te Wichmond.
Hierna is er gelegenheid tot condoleren in het
gebouw 'Withmundi'.
Correspondentie-adres:
G.J. Broekgaarden, Jagersdreef 30
3972 XE Driebergen

Contactjes
• TE KOOP: mooie kerstbo-
men. Peppelman, Kerkhoflaan
1 A, Vorden. Tel. 05752-2728.

• VERLOREN: portemon-
naie (blauw). Wie heeft hem
gevonden? Han Bosman. Tel.
05752-2999.

• TE KOOP: een nest jonge
pups. Hermsen, Vierakkerse-
straatweg6.Tel.05750-21652.

• De Openbare Bibliotheek
verkoopt NU afgeschreven
boeken en c.d.'s vanaf f 1,-.

• Vergunningen visver. de
Snoekbaars af te halen op
vrijdag 16 december van 19.00-
21.00 uur en zaterdag 17 de-
cember van 10.30-11.30 uur in
de sporthal 't Jebbink.

• GEVRAAGD: het eerste
cassettebandje van 't Kas-
bendjen. Gerard Geesink, Ge-
neraalsweg 6, 7055 AC Heel-
weg, tel. 08352-41339.

• VERLOREN: lederen hand-
schoen. Terug te bezorgen:
tel. 1324.

DE SCHOONHEIDSSPECIALIST.
Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.
H U I D V E R Z O R G I N G

mÊ\ ^ru99aït
Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . t e l . 3025

SKI
verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen -
skiboxen.
24-uurs service in onze
eigen ski-werkplaats.

*
L O C H E M

•Zutphenseweg 2 - Locriem - 05730-54189

De H. Willibrordusparochie Olburgen zoekt
|per 1-1-'95 een

ORGANIST(E)

Heeft U interesse hiervoor dan kunt u uw
schriftelijke sollicitatie richten aan:

Mevr. R. Gosselink-Langenhof,
secr. R.K. Kerkbestuur,
Olburgseweg 23,
7225 NA Olburgen,
tel. 05755-2160.

organiseert

KERST
KLAVER-
JASSEN

EN

JOKEREN

DONDERDAG
15 DECEMBER

AANVANG: 20.00 UUR

CLUBGEBOUW:
'DE ARK'

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

ALLES VOOR SMAKELIJKE KERSTDAGEN:

Collection Brie 60+
100 gram

Munster L'ermitage
100 gram

1.89

2.09

1.69

Collection
Formidable Blue
100 gram
NIEUW:

Rambol Cremeux Zalm
100 gram 3.25

Geitenkaas Caprin Cendre
100 gram 3.25

* * * *
Kerst Paté 'fijne bospaddenstoelen'

100 gram 2.35
OOK: HAAS PATÉ EN REEBOK PATÉ

* * * *
Kerst Kalkoensalade
100 gram

Vis Cocktailsalade
100 gram

* * * *
Hammoussetaart
100 gram
OOK: ZALM MOUSSETAART

* * * *
Kerstnotenmelange
200 gram

2.35

2.45

2.55

4.95
* KERSTBONBONS.
CHOCOLADEBLAADJES en
KRANSJESenz.

* TIRAMISU kant en klaar, div.
smaken, groot of klein.

* Het Kerstdiner is niet compleet
zonder een goed glas wijn. Wij
hebben betaalbare wijnen van een
goede kwaliteit.

* In onze winkel zijn nog
mogelijkheden om een leuk
kerstpakket of -cadeau uit te
zoeken.

INWONERS EN BEZOEKERS

Dagtochten naarde Kerstmarkten in Essen,
Dortmund, Keulen, Munster, Düsseldorf en Duisburg

kunt u pok boeken bjj.de VVV Vorden.

Ook voor dagtochfen naar Den Haag (Plein de Noël),
Amsterdam, Maastricht en Gouda kunt u bij ons

terecht.

Graag tot ziens in onze kiosk.
De openingstijden staan op de

voorzijde van het Contact

*
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

10PPERS
AANBIEDINGEN

VOOR DEZE WEEK
GELDIG do. - vrij. - zat. 15, 16 en 17 dec.

Tip voor de boterham:
EIGEN FABRIKAAT

Schouderham
1 OQl • w v100 gram

MOOIE MAGERE

Runderlappen
7 4Q500 gram f j~%/

Wilt U s. v.p. uw kerstbestelling
vroegtijdig aan ons doorgeven ?

Bij voorbaat dank, uw keurslager Dick Vlogman.

SPECIAL: VLEESWAREN-
SPECIAL:

Meatlof
(lapje varkensvlees,
gevuld met gekruid

gehakt)

100 gram

1,65

Oosters
Gebraad

100 gram ,̂410

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Import TOMATEN
500 gram 1,25

JONAGOLD
Handappels

klasse l

3 kilo 2,50

MAANDAG
19 DEC.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 OU

DINSDAG
20 DEC.:

PANKLARE
Champignon-

mix

500 gram feO U

WOENSDAG
21 DEC.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 OU

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

Alvast een voorproefje op Kerst:

PROEFSTOLLETJE
van 6,95 voor 5,95

CARAMEL-
BROODTAART
met 100%amandelspijs

NU voor

Op de Kerstmarkt zijn ze er alvast:

11 OLIEBOLLEN

SAPPE BEIGNETS
voor

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



COENENS
PARK

keukens
badkamers
tegels
U vindt altijd 30

keukens in onze

gezellige show-

room met een

aangepast sanitair

programma en

een uitgebreid

tegel assortiment.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag van
13.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag t/m zaterdag
van 09.00 - 17.00 uur.

ALNO Keukens
Siemens en Scholten
inbouwapparatuur
Mosa tegels
Sphinx, enz.

Coenensparkstraat 9
Zutphen
Bedrijventerrein
'De Mars'
Tel.: 05750 - 17262

Hartverwarmend aanbod van uw juwelier:

Massief gouden koordarmband

r VJ9,-

Leuk om te geven,

leuk om te krijgen.

14-Karaats gouden

koordarmband van

een prima kwaliteit.

Met solide karabijnsluiting. \

Een fantastisch cadeau-idee!

06 juwelier
siemerjnk• • ••
<x> opticien

Zutphenseweg 7

7251 DC VORDEN

Telefoon 05752-1505

KERKSTRAAT6 TELEFOON05440-61308

ZATERDAG 17 DECEMBER

SOCIAL HEAT
Lido-Bar: DUO TORKEST

BOULEVARD
BffiRFffiTSEN EN KARAOKESHOW

IN DE PELKAAN

5 TA Al? nrUTP T10 T'UTP «.m.v.: Jan Vayne, Sugar Lee Hooper,
v r\-ri.lV l JV11 L\J l IVlJL Ad Fundum Koor o.l.v. Hans van Barkcl,

if!%lSV%^ffi^ ^e Slamhoms, Ellen Bouwmeester en
Voorverkoop kaarten: CTTY-LIDO & DE RADSTAKE ABRAHAM TRIP.

EERSTE KERSTDAG

FASTEN YOUR SEATBELTS
TWEEDE

TRAINBAND
3O DECEMBER OUDE J AARSBAL

BOH FOI TOCH PELKAAN EN IJDO ZIJN DEZE

AVOND OOK GEOPEND.

x JAJNTCJA.RI;

TRIP TO TRIP
^Ê^Eiiî et̂ ïa îippeöwejS!̂

iSiiiÉfeÉwpl̂ oL
S;:sass;Tk}pÈNs:PEE |̂0>! .
23 irt 30 PECEMBER G EEN BUSSEN

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

SPECIALE AANBIEDING:
M.I.V. 4 DECEMBER OP DE ZONDAGEN*
TUSSEN 21.00 - 21.30 u. GRATIS ENTREE!!!!

OV- WEEKKAARTBOUDER??????????????
VOOR JOU ELKE ZONDAG* IN DECEMBER
& JANUARI GRATIS ENTREE.
*M.U.V. feest en bijzondere dagen.

Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

BLANKE KIPFILETi kilo van 18,50 voor 12,90

BLINDE VINKEN 4 stuks nu... ...4,98

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO VOLKOREN
800 gram gesneden van 1,99 voor 1,49

VERGEER KAAS
jongekomijnekaas 1 kilo _ _ -
van 11,50 voor 9,90

oude kaas 500 gram
van 8,48 voor 7,95

VLEESWAREN: SCHWARZWALDER SCHINKEN
100 gram van 3,49 voor

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

2,89

MINI-KISTJE CLEMENTINES a 2 kilo 4,98

JONAGOLD tas a 1,5 kilo van 2,98 voor 1,98

EEN GREEP UIT ONZE WAARDEBONFOLDER:

J.R CHENET VIN DE PAYS rode of witte wijn 1 fles 5,95

NU MET BON F 2,- KORTING

PAIN MINUTE WORSTE- OF SAUCIJZEBROODJES
pak a 10 stuks 3,79

NU MET BON F 1,-KORTING

LU SCHOLIERTJE 150 gram 2 pakken 5,78

NU MET BON F 2,- KORTING

KARVAN CEVITAM VRUCHTENLIMONADESIROOP
keuze uit diverse smaken vanaf 4,99

NU MET BON F 1,-KORTING

AXE AFTERSHAVE keuze uit 3 geuren 14,95

NU MET BON F 6,50 KORTING

DENKT U AAN UW KERSTPAKKETTEN,

GEEF TIJDIG DE BESTELLING DOOR.

„Help ze de winter door." *
Aktie voor mensen m het voormalig Joegoslavië. U kunt een gift

uitbrengen bij de supermarkten in ons dorp. Een blauwe collectebus is
aanwezig. Geef en help uw medemens.

GELD/G VAN MAANDAG 12/12 t/m ZATERDAG

TE KOOP:

mooie

KERSTBOMEN
picea, omorica,

ook grotere partijen
vers uit eigen kwekerij

volop keus, met of zonder kluit

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15

Keijenborg - Tel. 05753-1395

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VOOR AL UW

STAL-

REPARATIES

LAS-en

CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

'""OPENINGSTIJDEN*****

*MA. 10.00-18.00 uur*
*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*

*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

TEN C AT E
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

Zutphenseweg - Vorden

BOTTERMAN B.V.
NIEUW!
BUDGET-DAYS'

Dinsdag Budget-K/eu/rJag vanaf 20,-

Woensdag Budget-Kn/pdag vanaf 25,-

Donderdag Budget-PermanenWag vanaf 79,-
[incl. Knippen & Blowen]

'Kpm gerust fangs of 6c(voor informatie,

wij sturen u graag onsO infoBCad!

JIM HEERSINK haam»*

Zutphenseweg 21, vorden, tel. 05752-1215

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

KERSTKAARTEN
speciaal gedrukt voor u,

door ons met de
exclusieve tekst:

VANUIT VORDEN

Prettige Kerstdagen
en Gelukkig
Nieuwjaar!!!

Boekhandel

Raadhuisstraat 22

WAT DENKT!
l U HIER VAN?

TOT EIND 1994

! MINIMAAL !

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

r ^e

Wenst U de hoogste prijs
voor al Uw vee

KOEIEN en KALVEREN
Ook voor noodslachtingen.

Dan naar VEEHANDELAAR

Harrie Waenink en Zoon
Hengeloseweg 20 - 7251 PK Vorden - Tel. 05752-1082

Tevens wensen wij U

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 1995 toe.

m ^^mm
OP ALLE

INRUILWAGENS

KCW.J.dlrKOOI

Opel/Isuzu-dealer:
Tramstraat 13, Lochem.
Tel. (O573O) 5 25 55



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 15 december 1994
56e jaargang no. 38

Kerstavond
Op dinsdag 20 november hoopt de
NCVB in een versierd dorpscentrum
haar kerstavond te vieren. Zang, de-
clamatie, bijbellezen en een kerstver-
haal zullen centraal staan. De zang
wordt verzorgd door: Els Wagen-
voort, Eet' Kisjes, Anneke Paas. De
piano wordt bespeeld door Bcrtha
Schot. De bijbellczing wordt ver-
zorgd door Ina Dijkman. De declama-
tie en het verhaal door Ans Schutte-
Aalbers uit Apeldoorn.

Kerkorgel weer
in gebruik
Het geheel gerestaureerde monumen-
tale kerkorgel in de St. Willibrordus
kerk te Vicrakkcr zal zondag 18 de-
cember tijdens ccn feestelijke bijeen-
komst in gebruik worden genomen.
Het uit 1873 daterende Elbrink orgel
is na meer dan l jaar, aan de restaura-
tie gewerkt te hebben door een firma
uit Soest, weer in zijn oude glorie
hersteld. Op zondag 18 december zal
na de dienst, een feestelijke bijeen-
komst zijn in de Willibrordus kerk.
Wij hopen dat veel parochianen en
belangstellenden blijk zullen geven
van meeleven met deze heuglijke ge-
beurtenis. Behalve uitleg over het or-
gel en restauratie zal door ccn der res-
taurateurs het orgel bespelen. Ook zal
het eigen kerkkoor St. Willibrord van
zichlatcn horen, om ui t ing te geven
van vreugde van de restauratie van dit
gedeelte van de kerk en het orgel.

Voetbalvereniging
'Vorden'
leent 25 mille
De leden van de voetbalvereniging
'Vorden' hebben het bestuur maanda-
vond, tijdens de jaarvergadering, ge-
machtigd om een geldlening van
25.000 gulden aan te gaan. Penning-
meester B. Beek legde legde uit dat de
gelden bedoeld zijn voor de aankoop
van de grond onder de kantine (12
mille) voor de aanschaf van een ge-
luidsinstallatie (7.000) en voor huis-
houdelijke apparatuur (6.000). On-
danks deze lening behoeft de kontri-
butie zeer zeker niet voor 1996 ver-
hoogd te worden. Uit het jaarverslag
van sekretaresse Jenny Hartman
bleek dat de vereniging zo'n 265 le-
den telt, hetgeen een lichte terugloop
betekent. Met name bij de C-tjes.
Voorzitter Jan Rouwcnhorst: 'Het
blijkt inderdaad dat met name bij de
studerende jeugd het ledental terug-
loopt. Vorig jaar hadden we b.v. 2
C-tcams in de competitie, thans
slechts één. We behoeven ons echter
geen zorgen te maken, want juist bij
de kleinste pupillen (6/7 jaar) hebben
zich meer jongens aangemeld. Het
houdt elkaar zo'n beetje in evenwicht.
Overigens kon Vordense voorzitter
terugzien op een beslaagd jaar. Met
name de komst van Feyenoord naar
Vorden was een groot succes (ruim
4000 toeschouwers). De meeste vol-
doening werd echter beleefd aan het
feit dat er 5000 gulden donatie aan het
Ronald Mc Donald Kinderfonds kon
worden overgemaakt. Gelden die bij-
een werden gebracht tijdens het
'W. Kuyper-toernooi', schenkingen
van sponsors en door een handtekc-
ningcnaktie onder de Feyenoord-spe-
lers. Bij de bestuursverkiezing wer-
den de aftredende leden (zijn stelden
zich niet meer herkiesbaar) Stef Kruip
en Ap Wentink opgevolgd door Her-
man Vrielink en Sjaak Weg.

Midwinter-

Dick Stronks (33) van Traiterie Vorden:

In het buurtschap Wildenborch werd
zondagmiddag een 'midwinterwan-
deling' georganiseerd waaraan door
360 personen werd deelgenomen. Er
waren twee wandelroutes uitgezet
t.w. één van zes en één van negen ki-
lometer. Start en finish waren bij de
Kapel in de Wildenborch. Op ver-
schillende plaatsen in de bossen kon-
den de wandelaars genieten van de
midwinterhoornblazers. De 10 bla-
zers afkomstig uit Ruurlo, Barchem
en Kotten waren tot ver in de omtrek
te horen (uiteindelijk ook het doel van
het hoornblazen). Onderweg waren er
bovendien stalletjes waar de wande-
laars werden getrakteerd op glüh-
wein, warme chocolademelk en erw-
tensoep.

'Mensen willen lekker maar ook graag vers eten'
Met de feestdagen voor de deur
breken er drukke tijden aan voor
Dick Stronks van Traiterie Vorden.
'Iedereen die het zichzelf eens mak-
kelijk wil maken, stapt dan bij ons
binnen. En de mensen komen voor
de meest uiteenlopende zaken. Van
een salade tot een compleet kerstdi-
ner. Alles is in principe mogelijk',
aldus de 33-jarige uit Aalten af-
komstige traiteur. Driejaar geleden
startte Stronks met de traiterie aan
de Burgemeester Galleestraat. In-
middels is zijn zaak een begrip ge-
worden in de regio Vorden. 'Want
we leveren niet alleen aan mensen
in het dorp. Onze klanten komen
ook uit omliggende plaatsen'. Een
gesprek over lekker eten, Bourgon-
dische buffetten en creatief koken.

- Hoe kwam je op het idee om een
traiterie te beginnen?
'Dat idee is komen overwaaien vanuit
het zuiden van het land. In Zuid-Lim-
burg maar ook België is de gang naar
de traiterie de gewoonste zaak van de
wereld. Net zoals het boodschappen
doen bij de slager of de bakker. Daar
kennen ze ook al veel langer het be-
grip traiteur. Maar dat is logisch. In
Zuid-Limburg leven de mensen ook
heel anders. Veel Bourgondischer. Ze
houden daar van lekker eten. Wat dat
betreft kom ik zelf ook altijd graag in
het zuiden van het land. Met name in
Maastricht.'

- H eb je altijd in dit vak gezeten ?
'Ja. Ik heb de middelbare horeca
opleiding gedaan aan de Hotelschool
in Wageningen. Daarna ben ik in Aal-
ten in de horeca gaan werken, waar-
van de laatste 4,5 jaar als chef-kok
van restaurant 't Höfkcn. Ik heb daar
een grandioze tijd gehad. Toen ik daar
kwam, werd de garderobe, die bij de
zaal hoorde, omgebouwd tot restau-
rant. Wc hebben het dus over een heel
klein maar knus restaurantje, waar
zo'n dertig mensen tegelijkertijd kun-
nen eten. Ik stond in het begin als eni-
ge in de keuken. Zoiets moet natuur-
lijk groeien. Toen ik daar wegging,
werkten wc uiteindelijk met zes man.
En daar ben ik eigenlijk best wel een
beetje trots op.'

- Op een gegeven moment was je toe
aan een nieuwe uitdaging. Hoe ben je
in Vorden terechtgekomen?
'Via via raakte ik in contact met Vor-
dcnaar Frans Smit, die een Wijnhuis
heeft in het voorste gedeelte van dit
pand. Hij was op zoek naar iemand
die in het achterste gedeelte een win-
kel wilde starten. Toen het idee gebo-
ren was om daar een traiterie te begin-
nen ben ik samen met mijn vriendin
me gaan oriënteren in België. We heb-
ben daar diverse traiteriën bezocht en

Dick Stronks: 'Voor tweeverdieners is de Traiterie een uitkomst.'

gekeken hoe ze het daar aanpakken.
Want in het zuiden liggen de roots van
de traiterie. Het zijn namelijk van oor-
sprong de slagers in België en Frank-
rijk geweest die naast de verkoop van
vlees ook patees zijn gaan maken. En
dat heeft zich steeds meer uitgebreid'.

- Kun je in het kort vertellen wat een
traiterie te bieden heeft?
'Mensen kunnen hier terecht voor de
meest uiteenlopende zaken. Of het
nou is voor een portie lasagne, vlees-
salades, knoflooksaus, garnalen of
een compleet diner, het moet al heel

gek zijn als wij de klant niet kunnen
helpen. Voorwaarde bij ons is wel dat
alle ingrediënten van de gerechten die
wij verkopen vers moeten zijn. We
maken dus geen gebruik van kant en
klaar produktcn. Voorde tomatensocp
gebruik ik bijvoorbeeld verse toma-
ten. En voor een zalmsalade begin ik
met het in stukken snijden van zalm.
Ik trek dus geen blik open. De klant
wil dat ook niet. Ze hebben namelijk
allemaal 'vers' hoog in het vaandel
staan. Vandaar ook dat ik één keer in
de weck naar de vershandel in Apel-
doorn ga om de beste ingrediënten in
te kopen.'

- Is er ook bewust gekozen voor een
open keuken ?
'Ja, want op die manier kunnen de
mensen zien wat je aan het doen bent.
Wij kennen ook geen geheimen voor
de klant. Mensen komen hier ook wel
binnen om te vragen hoe je een be-
paald gerecht moet klaar maken. Het
contact met de klant is voor mij heel
belangrijk. Alleen op die manier kun
je aanvoelen wat hun smaak is. Wat ze
lekker vinden en wat ze minder appre-
ciëren. Als traiteur wil je het optimale
proberen te bereiken. En dat geldt
voor zowel de kwali tei t van de pro-
dukten als de bereiding daarvan.'

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Wie brengt
Juffie thuis?
Juffic doolt in Vorden rond. Ze is ver-
schillende keren gesignaleerd tussen
de Galleestraat, Het Wiemelink en de
nieuwbouw tegen de Rondweg. Ze is
kennelijk de weg kwijt. Daarom heb-
ben wij dringend hulp nodig van men-
sen die haar toevallig zien. Lok haar
s.v.p. mee naar binnen, bel ons of
breng haar thuis.
Signalement: sterk vermagerde, hoog
op de poten staande poes met klein
spits kopje; vrijwel wit met wat oranje
vlekken. Grote oranje oren met links
en rechts boven de honingkleurige
ogen oranje 'gordijntjes'. Daarbij een
oranje staart met donkere ringen (zie
foto bij supermarkten en dierenarts).

E.A.E. te Winkel-Wolters
Schoolstraat 15
Tel. 1344

Zij exposeert met schilderijen en plas-
tieken. Zowel in haar schilderijen als
skulpturcn staat het thema 'Mens en
dier' centraal. De opening van de ten-
toonstelling vind zaterdagmiddag 17
december plaats.

Open-sessie-podium
De Herberg houdt op zaterdagmid-
dag, wanneer ook de jaarlijkse kerst-
markt plaats heeft, in het café een

open-scssie-podium. Iedere Vordense
muzikant of zanger/zangeres kan hier
aan meedoen. De Herberg roept hier-
bij alle huisvrouwen, mannekorcn,
blaaskapellcn, rockers en Pavarotti 's
op om zaterdagmiddag te komen. Het

- En hoe houd je de gerechten vers?
'Alles watje hier in de vitrine ziet lig-
gen, is vacuüm getrokken en wordt
gekoeld bewaard bij een temperatuur
van l graad. Bij thuiskomst kunnen
de mensen het desgewenst opwarmen
in de koekepan of in de oven of de
magnetron. De techniek staat dus
voor niets. En het is ook nog lekker
makkelijk.'

- Wat voor mensen komen er naar de
traiterie?
'Heel veel tweeverdieners die vaak
geen tijd hebben om te koken. Voor
hen is de traiterie een uitkomst. Toch
vers en lekker snel klaar. Daarnaast
komen er ook veel mensen die zich-
zelf zo af en toe eens willen verwen-
nen met een salade of een kant en
klaar gerecht. En naast deze verse
maaltijden zijn er de diverse keuken-
ingrediënten te verkrijgen zoals pasta,
noteolie, Franse kaasjes en gemari-
neerde olijven. Ook die markt groeit
nog steeds'.

- Doen jullie ook aan catering?
'Jazeker, van barbecuefcestjes tot
bruiloftsfeesten. Verder hebben we
ook al ccn groot aantal zesgangen-di-
ners verzorgd voor partijen op de kas-
telen in deze regio. Dat zijn voor een
traiteur de krenten in de pap. Die
sfeer, die entourage, dat Bourgondi-
sche, daar houd ik persoonlijk wel
van. En de mensen willen dat ook
steeds meer. De hang naar gezond,
lekker en Bourgondisch eten neemt
steeds grotere vormen aan.'

- Gouden tijden dus voor de traiteur.
Wat zijn de toekomstplannen van
Traiterie Vorden?
'We zijn nu bijvoorbeeld bezig met
het verzorgen van lunches voor be-
drijven. We hebben daarvoor contact
gezocht met de leverancier van de, in
onze ogen, lekkerste Franse broodjes.
Deze honderd procent Franse brood-
jes worden voor de klant a la minute
afgebakken en daarna belegd met
vlees, vis of kaas naar keuze. Verder
willen we in de toekomst gaan starten
met de verkoop van weekcnd-magne-
tron-menu's. Ook hier ligt weer de
nadruk op het feit dat het vers moet
zijn. Voor veel gezinnen is dit volgens
mij een uitkomst. Er hoeft op zaterdag
of zondag dan niet echt gekookt te
worden. Het is dan een kwestie van
opwarmen. Je hoort het, we zitten nog
vol ideeën. Wanneer mensen daarvan
op de hoogte willen blijven, kunnen
ze zich aanmelden bij ons in de win-
kel. Alle klanten krijgen namelijk re-
gelmatig een mailing met daarin onze
allerlaatste nieuwtjes.'

geheel wordt zo accoustisch mogelijk
gehouden, er staat dus geen installatie
van 'soezen en waaien' maar een een-
voudige installatie voor bas/zang en
een kle in drumstel. Het evenement
begint aan het eind van de middag.

Uitreiking spaarcertificaat Christmas Carol op 17 en
18 december bij Kettelerij

Expositie
Vanaf 17 december tot en met 29 ja-
nuari 1995 is er in de galerie van Ag-
nes Raben aan de Nieuwstad ccn ex-
positie te bezichtigen van de Dusscl-
dorfse kunstenares Angelike Frcitag.

Vorige weck vrijdag reikte Renate Rouwenhorst van de SNS Bank (links) twee
spaarcertificaten ter waarde van 1000 gulden uit aan Ar jen Aartsen en me-
vrouw G. Bolink-Brinks. Het tweetal wist tijdens het Open Huis van 28 novem-
ber de kluis van de bank open te krijgen.

Ondanks het slechte weer van vorig
jaar, kwamen toch zo'n 1000 bezoe-
kers naar de Christmas Carol bij
bloembinderij/kwekerij Kettelerij
in Vorden. Reden genoeg dus om
deze traditie - die dit jaar voor de 4e
maal georganiseerd wordt - voort te
zetten. In de afgelopen weken is er
hard gewerkt, en gezien deze voor-
bereiding kan de Christmas Carol
al niet meer stuk.

De Christmas Carol wordt dit jaar ge-
houden op 17 en 18 december aan-
staande op het terrein van bloembin-
derij/kwekerij Kettelerij aan de Zut-
phcnseweg 64 te Vorden, alwaar de
feestelijke winkel en het sfeervol op-
getuigde terrein de bezoeker helemaal
in de kerststemming weet te brengen.
Zoals de naam al doet vermoeden,
staat het evenement in verbinding met
muziek. Christmas Carol is het En-

gelstalige woord voor kerstlied. Om-
dat dit de achterliggende gedachte is
van deze beide dagen, zal een herder
met gitaar regelmatig optredens ver-
zorgen. Samen met de levende kerst-
stal zorgt deze act voor een bijzondere
sfeer in deze toch wel bijzondere tijd.
Beide dagen zullen er ook demonstra-
ties gegeven worden door een mid-
winterhoornblazer en een kaarsenma-
ker. Onder het genot van warme
Glühwein of warme chocolademelk,
kan de bezoeker zien hoe zo'n hoorn
gemaakt wordt, en hoc dit toch wel
bijzondere instrument gebruikt
wordt. De kaarsenmaker zal laten
zien hoc de handmatige wijze kaarsen
gemaakt worden.
Bijzonder aan deze kaarscnmakcr is
dat hij van oude stompjes kaars weer
nieuwe kaarsen weet te maken, die de
mooiste kleuren en de gekste vormen
hebben.



Wilt u een telefoon of fax lijn?
Gaat u verhuizen of wilt u opzeggen?
Wilt u O6-nummers blokkeren?
Wilt u meer telefoonlijnen?

ptt telecom

Dit kunt u allemaal bij ons regelen. Hiervoor hoeft u niet meer naar de
Primafoon: wij zijn officieel dealer PTT-netaansluitingen.

JAN EN
WILT U

REGELEN UW ZAKEN SNEL
INLICHTINGEN KOM AAN OF BEL

Fa. Eliesen
BEELD - GELUID - HUISH. APPARATEN
INSTALLATIE
Emmerikseweg 46, Baak, tel. 05754-1264
Nieuwstad 45, Zutphen, tel. 05750-43202

ZONDAG 18 DECEMBER
GEOPEND VAN 10.00-17.00 UUR

Grote Kerststerren
Kerstbakjes
G raftak
Kerstboom
Oasis

_4,75
_7,50
12,50

_7,50
4 blokken 5,=

Tot ziens bij:

Ma. t/m vr.
9.00-18.00 uur

RUURLOSEWEG 65A VORDEN
TEL. 05752-3671

Zaterdag
9.00-17.00 uur

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:

bij Emsbroek!
Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en

opziet tegen de kosten, kan er nu ook een huren: bij
EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag

per maand bent u dan zeker van onbezorgd CV-
komfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten?

Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu met

05752 - 1546

een warm gevoel van zekerheid

l

2e Kerstdag
Kerstbuffet-dansant

16.00 uur: ontvangst met Kir Royal

17.00 uur aanvang buffet (4 gangen)

iz Uitgebreid voorgerechtenbuffet
met o.a. ossehaas, /alm, paling, meloen met
ardennerham

•& Ossestaartbouillon

* Warm buffet
met o.a. wild (hcrtcrug) entrecöte, wildragout,
varkenshaas en diverse groentes, aardappelen en
sauzen.

Grandioos dessert-buffet
diverse soorten bavaroiscs, ijs, omelet
sibéricnne, exotisch fruit,
verschillende sau/.en.

82.SO\j^^jiÊ^Jprijs per couvcrt

De muzikale, omlijsting \vordt verzorgd door het

Return Combo
RESERVEER TIJDIG! cl. (05752) 17 70

L Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot /icns, Frank en Mi r j am Meulcnbroek. j

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERGïömtc1 fashion
December hoeft geen
dure maand te zijn!!!
V&idiett deae we&h Üe+ttallesi auldetiA,

'V^fgeven

korting
(dit geldt niet voor de reeds afgeprijsde artikelen)

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Bent u in «
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: Kraamzorg op maat

Garantie van zorg
Keuze uit diverse aantrekkelijke
urenpakketten
Ervaren kraamzorgverlcncrs
Nauwe samenwerking met
zorgverzekeraars

m 24 uur per dag bereikbaarheid,
7 dagen per iveek

Wanneer u zich in 1994 aanmeldt voor
kraamzorg ontvangt u:

• semafoon in bruikleen voor de
kraamheer

• een Tevic-verzorgingspnkket voor
de kraamvrouw

BEL VRIJBLIJVEND VOOR INFORMATIE:

05750 - 16463
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

**+*

P.P.M
"H"'

ZON. ie KERSTDAG
HE SPIK ES

MA. ie KERSTDAG
AN OTTINK BAND

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Restant partijen
Verkoop rechtstreeks vanuit onze magazijnen
ledere zaterdag worden rechtstreeks vanuit onze magazijnen
speciale partijen bouwmaterialen aangeboden.

Enkele voormelden:
SteenstrippenBI kleuren p m ƒ 10,-
Restant partijen dakpannen
PU isolatieplaten af m. 500 / 1 2 0 / 4 cm p m ƒ 14,50
Kinderkoppeofc ! 4 x Mem [ t ƒ 1,-
Div. soorten vSmd- en vloertegels met hoge kortingen.

Prijzen zijn afhaalprijzen incl. BTW.

Bovendien scherpe prijzen voor hout en plaatmateriaal, alsmede
voor MDF wand- en plafondpanelen!

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181.

Maandag t/m vrijdag 7.30-12.00, 12.45-17.30 uur,
zaterdag 8.30-16.00 uur.

MOEZEL-
VAKANTIE

Te huur in Duitsland MOOIE
CARAVANS. Volledig

huishoudelijk ingericht met grote
voortent.

Op camping POMMERN/
MOSEL in het prachtige

Moezeldal (8 km van Cochem).

Zeer gunstige All-In prijzen

Voor- en naseizoen hoge
kortingen.

fam. Lovink,
Thorbeckestraat 22,7021 AX

Zelhem, tel. (08342)1548.

TE KOOP

NIEUWE EN
GEBRUIKTE
GAS-, OLIE-,

KOLEN-,
HAARDEN EN

KACHELS
INRUIL MOGELIJK!

Fa. Jansen SMID
Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

Tel. (05753) 1360

GROTE VERKOPING VAN
PARTIJ BRAND/WATER

EN ROOKSCHADE
GEREEDSCHAP

Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 22
dec. en vrijdag en zaterdag 23 en 24 dec. zal onder toezicht
van RECREATIEVEILING NEDERLAND BV een verkoping
worden gehouden van diverse handgereedschappen met

brand/rook en waterschade.

ALLE GOEDEREN WORDEN UIT DE HAND VERKOCHT.

De verkoping wordt gehouden in Toldijk
aan de Zutphen Emmerikseweg 71.

AANVANG VERKOPING 9.00 UUR TOT 18.00 UUR.

REKREATIEVEILING
NEDERLAND BV

Vincent van Goghstraat 26, 7021 ED Zelhem.
Tel. (08342) 4178 — Fax (08342) 1756

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
5 dec. t/m zondag 11 dec. 1994.

Bij een
jaar-
X'. ; i

van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

van:

hoort een en een
streefver- totaal
bruikvoor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94
van:

19 m3

24 m3

28 m3

33 m3

38 m3

42 m3

47 m3

52 m3

57 m3

61 m3

66 m3

71 m3

78 m3

85 m3

92 m3

99 m3

106 m3

118 m3

130 m3

141 m3

99 m
122 m
146 m
171 m
196 m
219m
244 m
270 m
294 m
318 m
343 m
367 m
403 m
442 m
477 m
514 m
550 m
611 m
673 m
733 m

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24



BOUWEN? VERBOUWEN?
ONDERHOUD PLEGEN?
VOORAL VAN BELANG VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR:
leveren en/of aanbrengen van
kunststof-vloerafwerkingen

Eigenschappen:
• chemicaliën- en zuurbestendig
• snelle ingebruikname
• schoonmaken met weinig water,

eenvoudig en dus tijdsparend!
Toepassingen:
• stalvloeren, roosters, voergoten

U kunt bij ons altijd prijs opvragen,
geheel vrijblijvend.

AANNEMERSBEDRIJF

STEGEMAN-SASSE B.V.
Nijverheidsstraat 1 - 7 2 6 1 AK Ruurio -Tel. 05735-3005 - Fax 05735-2774

Het mooiste vuurwerk komt
van De Wonerij

WIJ KNALLEN HET OUDE JAAR UIT

Bij besteding van iedere f 500,- ontvangt u GRATIS één heel staatslot.

(aktie geldig vooraankopen van 8 t/m 31 december'94)

Dus wees erbij en kom naar De Wonerij!

DE WONER] J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurio - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE \
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Een verzorgd
pannekoek buffet
voor het hele gezin

waarin u onbeperkt gebruik
kunt maken van:

Ossestaartsoep
Groentesoep

Pannekoek Naturel

*

Us en kerstpudding

F L 29,50 per persoon
Kinderent/m 12 jaar FL 17,50

INCL 2 DRANKJES

Onze buffettijden voor le en 2e kerstdag zijn:
13.00 uur
16-OOuur

&
IQ.OOuur

Reserveer tijdig//
$» ^ ^*

De Vordense Pan
Hengeloseweg 14
7251 PE VORDEN
Tel. 05752-4195

Café-restaurant, Zalen
Cateringservlce

Dorpsstraat 1 1 , 7261 AT Ruurio
Tel.: 05735-1312, Fax: 05735-3525

Bitd

KERSTDINER 1ste KERSTDAG

Diverse kerstdiners en a la carte
pok bezorgen wij uw kerstdiner aan huis

Geopend vanaf 14.00 uur
(alleen op reservering)
Met muzikale omlijsting

door Lex v.d. Graaf

Reservering: 05735-131 2
Bestel vroegtijdig uw bavaroises, salades,

hors d*oeuvres, wildschotels en bittergarnituur

THEO TERWEL I
• AUTOSCHADESPECIALIST III

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

'Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Kerst Buffet
Kerstbuffet-Dansant - aanvang 17.00 uur

Warm/koud en nagerechtenbuffet

Volwassenen f 37,- p.p.
Kinderen tot 8 jaar f 19,- p.p.

Gelieve te reserveren.

Kerstdagen geopend

KERST MENU f 60.-
Diverse soorten ham en meloen

Heldere bouillon met bospaddestoelen

Rib Eye met morillesaus

Fazantefilet met Calvadossaus

Kerstsurprise nagerecht

Er zijn miljoenen redenen om
UNICEF kaarten te kopen...

Bel voor de
Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00

.. en dat zijn allemaal kinderen

unicef <&>

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Rare wereld, zonder drukwerk
D e D R U K W E R K I N D U S T R I E

BLOUSES - BLAZERS - COLBERTS - PAKJES
GILETTES - JACK'S - MANTELS - JAPONNEN
OVERHEMDEN - PULLOVERS
ROKKEN - TRUIEN
VESTEN

kortingen van l O tot
modeci

l Vu nissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurio
Telefoon: 05735-1438

Sparen bij Univé.
Méér dan een appeltje voor de dorst!

Een paar voorbeelden

Sicl. i/ bent een vrouw van 25 en Hspaart maandelijks f 50,- met een
looplijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f 15.131 - f24.465.-

Stel. u bent een man van 35 en n spaart maandelijks f 100,- met een
' .. ' 'van 15 jaar 20 jaar

Prognosebedrag* f30.214- f4U.122,-

Sit'l. u hent een man van 45 en n spaart maandelijks ƒ 150,- met een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f43.427- f66.619,-

Slel, u ben! een vrouw van 45 en u spaart maandelijks f 150,- met een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f45.060,- f71.353,-

* Gebaseerd op een rendement van 8%.

TJNTVEX^^X VERZEKERINGEN • ^

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo
Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurio
Telefoon: 05735-1635

U kunt meer met uw spaargeld doen dan u denkt.

Een spaarverzekering van Univé levert u namelijk

aanzienlijk meer op dan een gewone spaarrekening.

Het gemiddelde rendement van de Univé-spaar-

verzekering bedroeg de afgelopen 15 jaar 8,8%.

Dat scheelt duizenden guldens. Temeer omdat de

opbrengst van een spaarverzekering belastingvrij is,

na 15 jaar sparen of langer. Bovendien biedt Univé

zekerheid. Want op de einddatum van de verzeke-

ring of bij voortijdig overlijden krijgt u minimaal

het vooraf vastgestelde garantiebedrag uitgekeerd,

gebaseerd op een rente van 4%.

Bel of kom langs. Of stuur de coupon op en pluk de

vruchten van de Univé-spaarverzekering!

Ik wil graag meer weten over de Univé-spaarvtrzf kering.
Stuur mij een vrijblijvende persoonlijke offerte.

Gewenst spaarheürag per maand:

O ƒ 50.- O ƒ 100,- O ƒ 150-

Ge\ven.\te spaanermijn: O 15 jaar O 20jaar

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon: Liünummer:

Geslacht: O vrouw O man

Geboortedatum:....

U kunt deze bon opsturen adn: O. V.M. Barchem-Ruurlo,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurio
(een postzegel is niet nodig).



onze 5 vakbekwame monteurs zijn gespecialiseerd in :

loodgieterswerk dakbedekking

milieuvriendelijke systemen zoals zonneenergie

C.V.-installaties , vloerverwarming

- klimaatventilatie in varkens-en pluimveestallen

elektrawerk vanaf woningbouw tot p.l.c.-besturing

voor storingen zijn wij altijd telefonisch bereikbaar

werplaats - en kantooradres

Burg. Galleestr. 67 Vorden

tel. 05752-2627

fax. 05752-4191

OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS

17 DECEMBER as. opent
Schoonheidssalon „ORIS"

Openingskorting!

.
g&ldigt/m31-l-'9S

l!

-visagie
-manicure
-zonnebgnk
- aroma-therapie
-huidverzorging

Dr. Eckstein, verzorgingsprodukten, zonne-produkten van Austria-gold, make-up verzorging,
John van G.

Kerstkadotip:

Een bon van de
schoonheidsspecialiste!

2e Kerstdag
Kerstbuffet-dansant

\ 6.00 uur: ontvangst met Kir Royal

17.00 uur aanvang buffet (4 gangen)

# Uitgebreid voorgerechtenbuffet
met o.a. osschaas, /alm, paling, meloen met
ardennerham en diverse salades.

is Ossestaartbouillon

if Warm buffet
met o.a. wild (herterug) entrccöte, wildragoüt,
varkenshaas en diverse groentes, aardappelen en
sauzen.

Grandioos dessert-buffet
diverse soorten bavaroises, ijs, omelet
sibérienne, exotisch fruit,
verschillende sauzen.

prijs per couvert O ̂  ̂  *J \J

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door hel

Return Combo
RESERVEER TIJDIG! Tel. (05752) 1770

bodeqa

L Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens, Frank en Mirjam Mculcnbroek. J

7251
tel. OS7SS-4W

OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

WELFARE
RODE KRUIS

staat

16 DECEMBER
op de markt met

KERSTARTIKELEN,
SOKKEN, WANTEN

e.d.

Primeur bij Expert: de Miele Comfort Line wasautomaat die denkt aan uw rug. Het bedie-
ningspaneel is bovenop geplaatst, zodat u niet meer hoeft te bukken om in te stellen.
Uniek is de hoogte van de wasautomaat, deze is 90 cm, waardoor de vulopening hoger
geplaatst is. Natuurl i jk met Novotronic-techniek en Hydromatic-systeem voor optima e
wasresultaten. Tot 9,5 uur van te voren te programmeren en met waterstop. Centr i -
fugeert maar liefst 1600 toeren. Bijpassende .
kondens- of a fvoerdroger leverbaar.

BIJ l -XPERT

Deze Miele spaart

Gratis Thuis-
bezorgen en
Aansluiten

Gratis Expert
All-Risks-
Garantie

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN.

eicpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 - 2511.

r- '-«*«- --\
OP ZOEK NAAR EEN MOOI
PRESENTJE VOOR KERST??

Speciale prijs alléén geldig
met deze advertentie

t/m 24 december.

50% korting
opkuurkaart (lOx)

Deze k aart is geldig t/m mrt. '95.

ZONNESTUDIO COLETA

\ i / Molenweg 43
a r V 7251 ED VORDEN

lel.: 05752-1044

Bel even voor afspraak

Iets anders met de Kerstdagen/
Bel ASYA.'

U kunt menu's reserveren/
bestellen of ophalen.

Eventueel met Italiaanse wijn en ijs.
Ook met speciale wensen

wordt rekening gehouden.

Op le en 2e Kerstdag zijn we geopend van 11.OO-23.OO uur.

U kunt bij ons eten
en afhalen. Pizza

Shoarma

ZUTPHENSEWEG l -VORDEN-TEL. (05752) 4222
Wij zijn iedere dag vanaf 11*00 uur geopend,
behalve maandag want dan zijn we gesloten.

WELGRAVEN
SCHOONMAAKARTIKELEN

Inkoopcentrum voor
grootverbruik, horeca, handel
en industrie

Wegens vakantie gesloten
van 20 december tot 2 januari

Ons leveringsprogramma omvat o.a.

* wasprodukten
* dweilwagens
* borstelwerk
* Celtona papier
* Dreumex produkten
* schorten

* Calgon produkten
* chloortabletten
* stofzuigerzakken
* vliesdoeken en dweilen
* inloopmatten 90 x 120
* menumappen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

Handelsonderneming
WELGRAVEN l Schoolstraat 6 - Vorden

l tel. (05752) 2154-fax 3871

Geen verkoop aan particulieren.

Zoals u van ons gewend bent, zal ook dit jaar
wederom de inmiddels traditionele Christmas Carol
worden gehouden op, in en rond ons bedrijf.

Zaterdag 17 december van J0.00 uur lot J 7.00 uur
Zondag J 8 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken
u alvast
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1995 toe te
wensen.

Namens het gehele
team van Kettelerij
Bloembinderij V.O.F.

H.H. Kettelerij
G.H.W.Arcnds

if ML

Zucphenseweg 64 - 7251 DL Vorden
Telefoon n r. 05752-1508
Fax nr. 05752-3070

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 lOCVvfl
WARNSVELD __..
•a 05750-22816 B D VA G

CAFÉ -REST.- DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Komt allen te samen Jubelend i-art vreugde [jjj
op l Januari nooi ,<>arsreceptie toe.

BIG BUCKS
KAS B

(Ie tiocft

•DOAK RUMP PK

S wel)

VAN'

kaartverkoop "<lc IIcrl>crg" f 1O,-
aanvancj: 2 l .OO uur



CONTACT
NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 15 december 1994
56e jaargang no. 38

ULLETINy ORDEN

DECEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
14 HVG Wichmond, Adventsvicring
15 HVG Wildcnborch, Kerstfeest
15 PCOB,Adventsviering
15 Floralia, Kerststukjes maken in

Dorpscentrum
17 VOVKerstmarkt
17 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snocihout
19 VrouwenclubMedler,

Kcrstfeestvicring
19HVGDorp,Kerstfccst
19 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
20 KBO Kerstmiddag "t Wapen van

'tMcdlcr'
20 NCVB Kerstavond fam. Schutte
20KPOVorden
21 Ncd. Bond van

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest in
de Herberg

21 Welfare, Kerstcontactmiddag
Wehme

21 Dorpscentrum,
Kindervoorstelling

22 S WO V, Kerstdiner Open Tafel
opg. 14/12

22 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Bejaardcnsoos Vicrakkcr,

Kerstviering
24 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snocihout
31 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout

JANUARI:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

2 ANBO klootschieten bij de
Goldberg

3 KBO soos Kranenburg, N icuwjaar
in 't Wapen van 't Mcdlcr

4 HVG Dorp,
Nieuwjaarkoffiemorgen in de
Voorde

4 HVG Wichmond,
Nicuwjaarsavond

5 Bejaardcnkring, Dorpscentrum
7 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
9 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
9 VrouwenclubMedler,

Nieuwjaarsvisite
10 Plattelandsvrouwen,

Koffiemiddag in 'tStampcrtje
10 Filmavond Oranjccomitc

Vierakkeroptocht'94en 1200jaar
bestaan

1 1 Welfare handwerken, de Wehme
12 ANBONieuwjaarsbijccnkomstin

Dorpsccntrum
14 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
16 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
17 NCVB Volksgeloof i.h. dagelijks

leven
17 KBO soos Kranenburg in ' t Wapen

van'tMedlcr
18 Jaarvergaderingm.m.v. duo

Thomasvacren Pictcrncl
18 Jaarvergadering HVG Wichmond
19 Bcjaardenkring, Dorpscentrum
21 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
23 VrouwenclubMedler, van Loon

metdia's
23 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
25 Welfare handwerken, Wchmc
27+28 Culturele avond op 'tNijarve'

tussen de becste, CCK

ERGUNNINGEN

In de week van 5 tot en met 9 decem-
ber 1994 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— de heer W. Bercnpas, voor het bou-

wen van een carport op het perceel
Nieuwstad 19 te Vorden;

— de heer A.J. de Gelder, voor het
bouwen van een carport op het per-
ceel de Doeschot 24 te Vorden;

— de heer J.H. Wiltink, voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Smidsstraat 18 te Vorden;

— de heer J.A.G. Reintjes, voor het
vellen van 200 m2 fijnspar op het
perceel Raadhuisstraat 24 te Vor-
den;

— de heer H.L.H. Havekes, voor het
vellen van een beuk op het perceel
de Horsterkamp 5 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken nadat deze vergun-
ningen zijn bekendgemaakt, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen
bij burgemeesteren wethouders.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

8 december 1994:
— de heer A. Beeftink, voor het bou-

wen van een erker op het perceel
Joostinkweg 12 te Vorden;

9 december 1994:
— de heer M.J.J.TH. Sueters, voor

het bouwen van een dubbele wo-
ning op het perceel Kerkweide 29
en 31 te Vorden;

— de heer H.G. Willcmsen, voor het
bouwen van een carport op het per-
ceel de Voornekamp 15 te Vorden;

— de heer G.T.M. Seesing, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Wilmcrinkweg l te Vor-
den.

mTelefoon gemeente: 05752-7474.
m Telefax gemeente: 05752-7444.
• H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot ï 7.00 uur.

Burgemeester K J.C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. A artsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens af spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
hroek: donderdagmorgen 10.00'
JtLOO uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
Worden gemaakt hij de receptie van
het gemeentehuis.

28 Paasvuur Kranenburg, ontvangst
snoeihout

30 ANBO klootschieten bij de
Goldberg

31 KBO soos Kranenburg,
jaarvergadering in 't Wapen van 't
Medlcr

BIER VLEKT NIET.
MAAR HET KREUKT WEL.

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRIJ.

'IEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR
r
Op maandag 9 januari 1995 houdt het gemeentebestuur van 20.00 tot 21.30 uur
de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis Kasteel Vorden. Iedereen is van
harte welkom.

VEUWJ AARSBIJ EENKOMST PERSONEEL
w
Op maandag 2 januari 1995 van 9.00 tot 10.00 uur heeft het personeel van de
gemeente een Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het gemeentehuis is gedurende die tijd gesloten. Na 10.00 uur kunt u weer voor
uw zaken terecht in het gemeentehuis.

T MILIEUBEHEER, OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor Grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur ligt van 16
december 1994 tot en met 12 januari 1995 ter inzage een melding algemene
maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l ) van:
de heer J.W. Kornegoor, Koekoekstraat 21,7233 PA te Vierakker, voor het wij-
zigen van een melkrundveehouderij, 'Besluit melkrundveehouderijen milieu-
beheer', op het perceel Koekoekstraat 21 te Vierakker.

HIJ IS NOG NOOIT
EEN ALCOHOLCONTROLE

TEGENGEKOMEN,
WEL EEN TEGENLIGGER.

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRIJ.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Anti-alcoholcampagne WN blijft bittere noodzaak.

'IEDER GLAS IS EEN
GEVAAR OP DE WEG'
Ondanks de indringende campagne, die Veilig
Verke^c Nederland (WN) al enige jaren voec^pnder
het nwtto "leder glas is een gevaar op d^/veg",
blijkt het aantal mensen dat met een slok teveel op
toch achter het stuur kruipt weer te stijgen. Een
schrikbarende constatering. Talloze mensen nemen
elke dto het risico zichzelf, of erger nog: eeÉknder,
voor rit leven het ziekenhuis in te rijden. Kwust,
want niemand kan nog zeggen dat hij of zij de geva-
ren van drankmisbruik in het verkeer niet kent. WN
benut elk middel om verkeersdeelnemers erop te
wijzen dat elk glas een gevaar op de weg is.

Is zo'n anti-alcoholcampagne
nog nodig? Weten de mensen
onderhand niet dat alcohol en
verkeer niet samengaan? Een
woordvoerder van Veilig Verkeer
Nederland: "Uit onderzoek blijkt
dat we de afgelopen jaren al veel
hebben bereikt. Met 'n slok op
achter het stuur gaan zitten,
wordt door steeds meer
Nederlanders als a-sociaal
gezien. Toch is er nog steeds
een groep weggebruikers die
zich niet laat overtuigen. Dit zijn
de 'gewoontedrinkers': mensen
die bijvoorbeeld voor hun werk
regelmatig drinken en rustig met
4 a 5 glazen op gaan rijden".

KLEINE STAPJES
DE VERKEERDE KANT OP
Uit onderzoek van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt
dat in 1991 gemiddeld 3,9 pro-
cent van de automobilisten met
een slok op achter het stuur
plaatsnam; in 1992 lag dit per-
centage op 4 procent en in 1993
was het al gestegen naar 4,2
procent. (Het gaat hier om auto-
mobilisten met meer dan 0,5
promille alcohol in het bloed).
Hoewel de stijging van jaar tot
jaar klein is, gaat het toch weer
met kleine stapjes de verkeerde
kant op.

EEN HALVE SECONDE =
ELF METER
Alcohol heeft vooral invloed op
het reactievermogen. Bovendien
beïnvloedt het je stemming.
Hierdoor heb je niet in de gaten
dat 'de scherpte' weg is. Al na
twee tot drie glazen is er sprake
van een duidelijke vermindering
van de reactiesnelheid.
Het scheelt al gauw een halve
seconde. Bij 80 km/u betekent
dit dat de remweg maar liefst 11
meter langer wordt....

LEVENSGEVAARLIJKE
BORRELPRAAT
WN: "Van een paar glazen merk
je nog niks, hoor je mensen dan
zeggen. Inderdaad, je merkt niet
veel, maar er gebeurt wel dege-
lijk wat. Dat is wetenschappelijk
aangetoond. Toch zijn er nog

die één of twee glazen waarmee
je nog binnen de wettelijke
marge van 0,5 promille blijft.
Het oude thema "Rij Alcoholvrij"
is voor deze campagne dan ook
uitgebreid tot "leder glas is een
gevaar, op de weg. Rij
Alcoholvrij". En met ieder glas
wordt met nadruk ook het éérste
glas bedoeld.

RADICALE GEDRAGS-
VERANDERING
WN: "Vanuit het oogpunt van de
wetgeving is die 0,5 promille
prima. Je moet immers ergens
een grens trekken. In de praktijk
werkt het toch anders. De stap
van twee naar drie glazen is
immers heel klein. En van drie
naar vier ook. Enzovoort.
Wij willen een radicale gedrags-
verandering. Als je moet rijden,
dan drink je geen alcohol. Punt

RIJ ALCOHOLVRIJ.

steeds automobilisten die het
glashard ontkennen. Of zelfs
beweren dat ze na een paar gla-
zen juist beter gaan rijden...".

AUTORIJDEN? DAN GEEN
DRUPPEL ALCOHOL
Veilig Verkeer Nederland formu-
leerde voor de huidige anti-alco-
hol campagne dan ook een
hoogst ambitieuze doelstelling:
als je moet rijden, dan drink je
geen druppel alcohol. Ook niet

uit. Ook het eerste glas heeft al
z'n effect".

NOG VOLOP VOOROORDELEN
Tijdens de voorbereiding van de
campagne ontdekte Veilig
Verkeer Nederland dat er nog
veel vooroordelen bestreden
moeten worden. Zo geloven veel
mensen dat je meer bier kunt
drinken dan wijn of jenever,
omdat bier veel minder alcohol
bevat. Ze vergeten echter dat

bierglazen veel groter zijn: je
krijgt bij één biertje ongeveer
dezelfde hoeveelheid alcohol
binnen als bij een glas wijn of -
een nog kleiner - glas jenever.
Een ander wijd verbreid misver-
stand: door tussendoor (of voor-
af, of na afloop) melk of koffie te
drinken, te eten, te roken of 'n
stukje te wandelen, raak je de
alcohol eerder kwijt. Dit zijn
sprookjes. Na elk glas heeft de
lever ongeveer anderhalf uur
nodig om de alcohol uit het
bloed te verwijderen. Ongeacht
wat je verder ook doet. En dan
zijn er ook nog de mensen die
luidkeels verkondigen dat hun
lichaam gewend is aan regelma-
tig alcoholgebruik. Het kan zijn
dat een 'ervaren innemer' na ver-
loop van tijd wat later beneveld
raakt, maar de effecten op je
lichaam en vooral op de reactie-
snelheid blijven altijd even groot.

'INFORMATIE-ACHTERSTAND'
WEGWERKEN
Veilig Verkeer Nederland wil er in
de lopende anti-alcohol campag-
ne alles aan doen om deze
'informatie-achterstand' weg te
werken.
WN: "Daarnaast schuwen we de
emotie niet. Je komt er niet met
informatie alleen. We willen de
mensen echt raken. Dat gebeurt
niet altijd zachtzinnig. Zoals bij-
voorbeeld in de tv-spot "Het
foto-album". Hierin zien we aan
de hand van familiefoto's een
jong meisje opgroeien. Op de
laatste foto staat ze trots afge-
beeld met haar nieuwe fiets. Een
luide klap maakt een abrupt
einde aan de fotoserie".
WN krijgt op deze tv-spot veel
positieve reacties, inclusief vra-
gen over de muziek bij de com-
mercial. Het muziekthema komt
uit de opera "Lakmé".
WN: "Je zult het maar op je
geweten hebben iemand te heb-
ben aangereden. Daar willen we
mensen van bewust maken.
Vaak wordt er alleen gedacht in
termen van al of niet een bekeu-
ring krijgen of je rijbewijs kwijt
raken. Maar eigenlijk heb je nog
ontzettend veel geluk als dat
gebeurt. Gepakt worden is dui-
zendmaal beter dan onder
invloed rijden en iemand het zie-
kenhuis inrijden en wellicht
levenslang ongelukkig maken. Of
nog erger. En daar dan de rest
van je leven mee moeten
leven...".



P.K.V. clubtentoonstelling
Bij de opening van de jaarlijkse klub-
tcntoonselling werden 3 leden gehul-
digd die 25 jaar lid van de N.H.D.B.
waren. De daarbij horende zilveren
speld en een oorkonde werden met
een toepasselink woord door de voor-
zitter uitgereikt. Er werden 374 dieren
ingezonden die door 7 keurmeesters
werden beoordeeld, en bekroond wer-
den met de volgende predikaten: De
hoofdereprijzen: mooiste hoen W.G.
Hostraat met een Maleijer predikaat
Ie F, mooiste dwerghoen J. Rouwen-
horst met een witte Wyandottc predi-
kaat Ie F, mooiste watervogel A. van
Hussel met een Casarca eend predi-
kaat Ie F, mooiste sierduif een Oud
duitse meeuw geel zilver predikaat Ie
U, mooiste sierduif van de jeugd Fa-
bio van Olst met een Engelse nonduif
rood predikaat Ie F, mooiste konijn
een Klein Zilver midd-zwart van H. J.
Rietman predikaat Ie F. De verdere
uitslagen: grote hoenders Holl-hoen
goudpel H. Rietman l xZG l xG, idem
met Holl-hoen zilverpel 2xZG, Fries
hoen Citroenpel A. J. Dijkstra 2xZG,
Twents hoen zilvcrpatrijs DJ. Lijtogt
IxF, 4xZG Ixg, Barnevelder H.J.
Rietman l xG, Welsumer rood patrijs
H. J. Rietman IxG, idem Leghorn
am.type IxG, Wyandotte zilver-zw-
gez- J. Rouwenhorst l xF, l xG, idem
met wyandotte wit 2xF, Wyandottc
Columbia blauw H. Bercnpas IxG,
idem met Buff-columbia 2xG, Ma-
leeicr W. G. Hofstraat 2xF, IxZG,
Brahma W. Soeteman IxF, 2xZG.
Dwerghocnders: Holl-kriel patrijs D.
J. Grobben IxZG 2xG, Fries hoen
kriel A.J. Dijkstra IxF, IxZG, idem
met lakenvelder IxF, IxZG, Barne-
velder dubb-gez. Marcel Jansen l xF,
3xZG 3xG, idem H. J. Rietman 2xG.
Welsumer kriel Scholengemeenschap
't Becckland 2xZG, Doornikse kriel
H. van Olst 2xZG, IxG, Orpington
B.J. van Dijke 2xF, 4xZG 3xG,
Wyandotte zwart H. J. Rietman
IxZG, IxG, Wyandotte wit J. Rou-
wcnhorst 3xF, Wyandotte columbia
H. Berenpas 2xG, idem, 't Beeckland
IxF, Buff-columbia H. Berenpas
IxG, idem T. Zevenhoeken 3xZG,
IxG, Amrocks gestreept H. J. Pardijs
2xZG, l xG, Chabo wit zwart staart A.
J. Dijkstra 2xZG, Shamo tarwe G.
Sanders IxF, IxZG. Watervogels: In-
dische strepengans A. van Hussel
2xZG, idem met Smaragd eend
IxZG, IxG, idem H.J. Rietman IxG,
Kwaker wildkleur A. van Hussel
l xG, Casarca eend A. van Hussel l xF,
IxZG, Bahama pijlstaart Joh. Rou-
wenhorst IxZG, IxG, Amerikaanse
smient A.J. Dijkstra IxF, IxZG,
Roodschoudertaling Joh. Rouwcn-

horst 2xZG, IxG. Sierduiven: Silezi-
sche kropper W. Soeteman 4xF,
3xZG, IxG, King wit H. J. Pardijs
2xZG, IxG, Arabische trommelduif
Sylvia Jansen 3xF, IxG, idem Theo
van de Ven l xF, l xZG, 2xg, Damas-
cener Sylvia Jansen 3xF, l xG, Neder-
landse schoonheidspostduif G. San-
ders IxF, IxZG, Oud duitse meeuw
G. Sanders IxU, IxF, IxZG, engelse
nonduif Fabio van Olst IxF, IxZG,
Engelse kortvoorhoofdtuimelaar G.
Sanders IxF, IxZG, IxG. Felegyha-
zer tuimelaar Fabio van Olst IxZG,
IxG.
Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
konijn -grijs W.H. Arends l xF, l xZG,
idem E. J. Huurnink IxG, idem H. J.
Rietman 2xG, idem A. Dijkstra
2xZG, Vlaamse reus ijzergrouw, A.
Dijkstra IxG, idem H. Sncllink IxG,
idem Vlaamse reus wit IxZG, IxG,
idem W.H. Arends IxZG, idem Dijk-
stra 2xF, IxZG, idem J. Lensclink
IxF, 2xZG, idem G. J. ten Bokkcl
IxZG, IxG, Lothariger groot H.
Borgman-Berenpas 4xZG, 3xG,
Franse hangoor J. Dekkers 2xZG,
2xG, idem W. H. Arends IxF, Nicuw-
zeelander wit M. Bocrsbrock IxZG,
idem H. J. Rietman IxZG, idem H.
Verstegc IxZG, 4xG, Calitbrnian
W.H. Arends 3xZG, idem H.W. Sloct-
jcs 2xG, Wener ijzergrouw H.W.
Sloctjes IxZG, idem zwart IxG, We-
ner blauw W.H. Arends IxZG, IxG,
idem H.J. Rictman IxG, Wener wit
G.J. ten Bokkcl IxG, idem H. Rict-
man l xF, l xZG, l xG, idem G. Lensc-
link 2xZG, 2xG, Alaska Hans Pardijs
IxZG, IxG, Rex M.G. Lijftogt IxF,
3xZG, l xG, Angora comb, 't Wollctjc
IxF, IxZG, IxG, klein Lotharingcr
mevrouw Janscn-Jörrissen IxG, idem
H.J. Rietman 2xG,Thrianta Hans Par-
dijs IxZG, 2xG, Hollander Scholen-
gemeenschap, 't Beeckland IxG,
idem A.J. Everink IxF, 5xZG, 2xG,
idem M. Blocmkamp IxZG, idem
H.J. Rietman l xZG, 2xG, idem T. Ze-
venhoeken IxF, 2xG, klein Zilver
comb. van Hcerde l xG, idem Jos Jan-
sen 3xZG, 2xG, idem M. klein Bra-
mel 2xF, IxZG, IxG, idem D. Kuiper
IxG, idem Marijke Rietman 3xZG,
2xG, idem H. J. Rietman IxF, IxG,
Hulstlan der A.J. Dijkstra 2xF, 2xZG,
rus T. Zevenhoeken 3xZG, l xG, Ne-
derlandse hangoordwerg J. Dekkers
IxF, IxZG, IxG, idem comb. van
Heerde IxZG, IxG, Pool Roodoog J.
Biehof IxF, 2xG, idem H. J. Rietman
2xG, idem Gijs Wiskamp l xF, 2xZG,
kleurdwerg konijnen grijs Wicbe
Franssen IxZG, 2xG. Eerstvolgende
evenement l c weck januari De
Noordshow in Zuidlarcn.

SPORT-nrewws

Vorden-Vaassen 1-2
Dat Vorden op een nederlaag zou
worden getrakteerd zag er met name
gezien het spel in de eerste 45 minu-
ten niet naar uit. Vordcn begon sterk
en diverse aanvallen werden opgezet.
Doch de achterhoede van Vaassen
was bijzonder attent. Ook kreeg Vor-
den vanaf de rand van de zestien en-
kele vrije trappen toegewezen. De
harde pegels van Wilco klein Nenger-
man gingen net langs of over. Vlak
voor het rustsignaal werd een voorzet
van Erwin Hengcveld doeltreffend
door Ronnie de Bcus afgerond 1-0.
Een verdiende toch te magere rust-
stand. Na de theepauze gooide Vaas-
sen de beuk er in. Vordcn werd steeds
verder op eigen spcclhclft terugtge-
drongcn onder het fisishe geweld van
Vaassen. Wegens aanmerking maken
op de leiding werden trainer Piet Pan-
man en de grensrcchtcr van Vaassen
weggezonden. In de 65c minuut kreeg
Vaassen een corner. De voorzet kon
niet door Marinho Bessclink worden
weggewerkt. De bal kwam voor de
voeten van Jacob Benjamin die 'dank
je wel' zei en scoorde 1-1. Tien minu-
ten later wederom* een corner voor
Vaassen. De voorgetrokken bal verd-
ween via de knie van Oscar Olthuis
achter eigen doelman Marinho Bessc-
link 1-2. Even later moest Ronnie de
Bcus' geblcssccrd het veld verlaten,
wat aanvallend toch een aderlating is.
Al met al een ongelukkige nederlaag
voor Vorden. Vordcn mag de komen-
de weken even pauzeren. 15 Januari
moet Vorden in Deventer aantreden
voor het bekerduel tegen DAVO.
Uitslagen: Vorden Dl - AZC Dl 0-1,
Zutphen El - Vorden El 1-3, Be
Quick E2 - Vorden E2 l -7, Vorden F l
- Socii F l 6-0, Vorden F2 - Oeken F2
0-3, Vorden Al - Markclo Al 2-0,
Vordcn Cl - WVC C2 2-8, Vorden l -
Vaassen l 1-2, Vorden 2 - Zelhcm 2
2-0, Zelhcm 5 - Vordcn 3 l -2, Longa 5
- Vordcn 4 9-2, Brummcn 5 - Vordcn 5

1-4, Vorden 6 - Deo 4 2-0, Eibergcn
11-Vorden 7 7-1.
Programma: Vordcn El - Warnsvcld
El, Vorden F l - Gazellc Nieuwland
Fl, Gazellc Nieuwland F3 - Vordcn
F2, Vorden 2 - Grol 4, Vios Bcltrum 4
- Vorden 4, Vorden 6 - Rekken 3, Vor-
den 7-Er ix 7.
Uitslagen Socii: Vordcn F - Socii F
6-0, Vordcn E - Socii E 18-0, Voorst D
- Socii D l -5, Socii - WWV 13-0, So-
cii 2 - Hercules 5-1, Doetinchem 5 -
Socii 3 3-4, Socii 5 - Erica '76 7 1-2,
Witkampers 8 - Socii 62-1.
Programma Socii: Lochem B - Socii
B, Socii 3 - Brummcn 4, Socii 4 - Dic-
rensc boys 5, De Hoven 5 - Socii 5.

SVRatti
Uitslagen jeugd: Ratti A l - H en K A l
0-4, SSSE B2 - Ratti B l 5-0, Pax C 2 -
Ratti C 3-3, Eibergen D2 - Ratt i Dl
l -2, Ratti E l - Necde E 3 2-11, Neede
F2-Ra t t iF l 1-1.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de indoorspringwcdstrijden om de
bronzen Luchte in Lochem op
9-10-11 december 1994 behaalde in
de klasse B Lilian Cuppcrs met Hori-
noco Flow de 3e plaats en Bcrnold
Halfman met Exposure de 5e plaats in
het klassieker parcours. Lilian be-
haalde bij het progressief springen in
die klasse een 4c plaats en Hcidi
Vruggink met Danny een 7e plaats.
Op grond van haar totaalklassering in
beide klassen mocht Lilian de Bron-
zen Luchte in ontvangst nemen. In de
klasse L behaalde Martine Rutt ing
met Erasmus de 4c plaats en Irene Re-
gclink met Freya de 6e plaats bij het
progressief springen.

VRTC
Veel waardering was er zondag na af-
loop van de al weer 13 veldtocrtocht
over een afstand van 42 km. georgeni-

sccrd door de VRTC. Binnen het we-
reldje van organisatoren van veldrit-
ten mag men zich in Vorden tot de top
l O van Nederland rekenen als je meer
dan 500 deelnemers kunt begroeten
uit alle windstreken van ons aldn die
een route kregen voorgeschoteld zon-
der ook maar een meter langs een
slootkant te hoeven rijen een goede
mix van smalle bospaden, afgewis-
seld door brede paden zodat een ieder
zijn iegen tempo kon bepalen en dat is
wat menigeen zo graag wil. Het is ook
voor veel wielrenners een goede trai-
ning om de winter door te komen er
waren dan ook veel goede amateurs
aanwezig evenals Marathon schaat-
sers die 's avonds nog een wedstrijd
reden in Eindhoven. Ook volgend jaar
organiseert de VRTC weer een veld-
toertocht.

R.A.W.

Squash
Afgelopen weekeinde waren de da-
mes vrij. Heren 2 speelde hun laatste
twee wedstrijden van de eerste helft
van het seizoen. Zowel tegen Zwolle
als tegen Bornc werd met 3-1 gewon-
nen. Mathieau Turken speelde voor
het eerst mee en Hans Norde voor de
tweede keer. Squashclub Vordcn laat
seeds meer jonge spelers die pas vorig
jaar zijn gaan squashen deelnemen
aan de competitie. Deze jonge spelers
spelen op plek vier, verliezen ook wel
eens een partij maar bouwen zo veel
ervaring op. Het eerste team speelde
tegen Roozendaal niet in zijn sterkste
opstelling. Er werden twee partijen
gewonnen en twee verloren. Door be-
tere setscores won Roozendaal uitein-
delijk met 3-2. Aanstaande vrijdag
speelt heren l de laatste thuiswed-
strijd van dit jaar.

R.T.V.
De gebroedcr Peters trokken naar
Woerden en behaalden daar in een
modderig en heuvelachtig parcours
een l Ie plaats voor Rudie en een 15e
plaats voor Ben, elk in hun eigen cate-
gorie. Een dag later werd Rudie 6e in
Berlicum (N.Br.) door vanaf de start
zich voor aan de kop van de wedstrijd
te melden. In de 9e G.O.W. cross te
Oldenzaal behaalde Andre Bargeman
de 2e Éfcts bij de junioren. Peter
Makkim^wam als 5e amateur A aan
en Martin Weyers behaalde in dezelf-
de categorie een mooie 7e plaats.

Bridffcclub 'B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 7 december:
Groep A: 1. dms de Jonge/Klaascn
58.9%, 2. dms Broertjes/Gilles
58.5%, 3. mv/hr/ Schollen 57.5%.
Groep B: l . hrn de Bic/Snel, 2. mv/hr
Schigt 59.0%, 3. dms Halfwcrk/
Hooyveld55.2%

De plaatselijke schietvereniging
R.A.W. te Vierakker hield op 13 en 14
december haar jaarlijkse schietavon-
den voor straten en verenigingen,
waaraan in een gezellige sfeer werd
deelgenomen door 18 teams uit de
buurtschappen die op hun eigen
schietvaardigheid de mooiste beker
probeerden te bemachtigen. Als eer-
ste werd dit weer de heren uit de To-
verstraat met 162 punten en dit jaar
voor de 4e keer de wisselbcker in ont-
vangst namen. De beste schutters wa-
ren de heren Schieven sr., Schieven jr.
en H. Groot Roesink. Voor de Koe-
koekstraat die 2e werd dhr. D. groot
Obbink, G. Rossel en G. van Til met
154 punten, 3e werd Brockwcg met
de schutters J. Holslag, F. Hilge en G.
Wolbrink met 149 punten, 4e Kapel-
weg met H. Tak, G. van de Meulen en
J. van de Meulen goed voor 141 pun-
ten, 5e werd Boshuisweg M. Rict-
man, H. Rietman en H. Pardijs met
137 punten. Voor de dames waren de
beste schutters Koekoekstraat met K.
Regclink, J. Rcgelink en J. Rossel,
goed voor 101 punt. 2e werd Boshuis-
weg 2 met O. Pardijs, M. Bosman en
W. Rietman met 74 punten op de 3e
plaats de Boshuisweg l met M. van
Dorsten, H. Rietman en W. Pardijs,
goed voor 70 punten. Als hoogste
schutter van deze avonden was voor
de heren J. Holtslag met 79 punten en
voor de dames R. Regelink met 44
punten.

Dammen
DV Huissen - Dostal Wegenbouw
12-8 heeft in Huissen een 12-8 neder-
laag geleden. Al na 21/2 uur spelen liet
Huissen de eerste overwinning aante-
kenen. Alexander Balkjakin toverde
een kombinatie uit de hoge hoed te-
gen Gerrit Boom (2-0). Na gelijk-
waardige remises van Alex Klein
(3-1) en Henk Hockman (4-2) be-
zweek Ben Smeenk onder de druk van
zijn tegenstander (6-2). Eddy Budc
speelde een gelijkwaardige remise te-
gen de sterke Geert van Aaltcn (7-3)
en Nina Jankovskaja bracht de achter-
stand terug op 7-5. Zij stond al mak-
kelijker, maar haar tegenstander hielp
haar door in tijdnood jAecn lichte
kombinatie te lopen. HeWrik van der
Zee bereikte weinig en speelde remise
(8-6). De beste kansen waren voor
Gerrit Wassink. Hij had met de klok
op valleen in een zet kunnen winnen,
maar overzag dit en speo^keen ande-
re zet, waarna het sneWremise liep
(9-7). Johan Haijtink kwam in een
voordelig, doch remise-achtig einds-
pel terecht (10-8) en tenslotte werd
door een nederlaag Chris Grevers de
eindstand bepaald op 12-8.
DVD Doetinchem 3 - DCV Vorden 3
7-9.

Er zijn miljoenen redenen om
UNICEF kaarten te kopen...

Kerstkaarten, kalenders,
puzzels, knuffels, boeken
en andere geschenken.

... en dat zijn allemaal kinderen

Bel voor de nieuwe Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00

Voor boekjes en verkoop artikelen:
A. v. Burk (tel. 1732) en J. v. Wijk (tel. 1744)

Sinterklaos
Ut/ces van Sinterklaas is achter de rugge,
soms denk i'j dan nog wel 's trugge.
Wat t'r in zeuventugjaor verandren kan,
daor begriepe wi'j gewoon niks van.

Too was ut nog un kinderfees,
was i'j bange en heel bedeesd.
De klomp met un wottel ze t n w i'j klaor,
en dan was ut: ajwachten maor.

Un paar sunterklaöskes en un stuk sukela,
soms nog peppcrnötten, gin zak vol maor un paar.
U n holten peerdjcn op un plenksken mer racje,
daor ko'jmet in de kokken rondjes draejen.

Ik heur de mensen now vake klagen,
wat is alles duur a'j wat koopt veur de blagen.
Zee bunt neet zo heel gauw meer tevrea,
d'r mot volle meer as un kleinughcid now wean.

Ze vraogt un computer ofun video,
ze vindt dat allcmaol heel gewoon.
En bunt t'rolders die dat nee t pas t,
dan is bi'jde kinder Holland in las.

Zo zuunug as vrogger, dat hoeft ok neet meer,
Maor un bet jen minder, och dat kon ok nog un keer.
Sinterklaos was toch un kindervrind,
'k denkc dat hee ' t ok net zo bevindt.

D. Lindeman

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Sloven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

Graafschaprijders
De V.A.M.C. 'De Graafschaprijdcrs'
organiseerde zondagmiddag de laat-
ste oriënteringsrit van het seizoen.
Deze zgn. Pannekockcnrit was in fei-
te een eenvoudige puzzelrit, welke
werd uitgezet door de familie Hor-
sting uit Vorden. In totaal namen er 25
equipes deel, die zich na afloop de
pannekoeken goed lieten smaken.
Start en finish waren bij de 'Vordcnsc
Pan' aan de Hengeloseweg. De uitsla-
gen waren als volgt: Auto's sportklas-
se: 1. J. Hannink, Deventer, 60 straf-
punten; 2. W.D. Wisselink, Ruurlo
80; 3. P. J. van Huffelen, Epe 118.
Auto's toerklasse: 1. G. van Veldhui-
zen, Vorden 161 strafpunten; 2. A.

Wcssels, Raalte 190; 3. M. Maalde-
rink, Toldijk 210. Voor de kinderen
die met hun ouders meereden in de
auto was een prijsvraag georgani-
seerd, dit in de vorm van het raden
van dieren van de Fabeltjeskrant. De
eerste prijs werd gewonnen door Torn
de Boer uit Zutphen l O strafpunten; 2.
Michiel Regclink, Vorden 40; 3. Anke
ten Velde, Barchem 50. G. J. Bergsma
uit Ruurlo won deze middag de aan-
moedigingsprijs met 398 strafpunten.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Smoorpotje

Bereidingstijd: 40 minuten, benodigdheden voor 4 personen: 400 gram
kipfilet, peper uit de molen, zout, 60 gram margarine of boter, l middelg-
rote gesnipperde ui, 150 gram panklare sperziebonen, 150 gram
geschrapte worteltjes, l kleine bloemkool, 150 gram gedopte erwtjes, l
decilictcr room en l deciliter melk of 2 deciliter kofficmelk, 2-3 cetlc-
pels bloem, 75 gram dun geschaafde rcttich, aroma of worcestersaus,
nootmuskaat, 3 cctlcpcls klein geknipte peterselie.
Benodigd keukcngcrci: mes, pan met dikke of anti aanbakbodem,
schuimspaan, kleine kom.

Bereidingswijze:
1. Was het kippcvlccs en snijd het in niet te kleine stukken. Bestrooi die
met peper en zout.
2. Smelt de margarine en fruit daarin de ui heel lichtgeel.
3. Breek de boontjes in 2 of 3 stukken en doe die bij de ui.
4. Voeg de stukken vlees toe en zoveel water dat de bodem van de pan
met '/i cm is bedekt. Laat alles in de gclostne pan zacht koken.
5. Was de worteltjes en snijd die overdwars in 2 centimeter dikke plak-
ken. Doe die in de pan.
6. Snijd uit de bloemkool de dikste stroken weg en verdel de bloemkool
in niet te kleine roosjes. Schep die door de imhoud van de pan en vul
indien nodig het water daarin aan.
7. Controleer na 10-12 minuten of het vlees zo goed als gaar en de groen-
ten bijna gaar zijn. Schep dan de crwtjcs door de inhoud van de pan.
8. Maak in een kleine kom met 3 ectlcpcls room een glad mengsel met de
bloem en roer daar de rest van de room door.
9. Schep het vlees en de groente met zo weinig mogelijk kooknat over in
een kom en bind het kooknat met het blocmpapjc. Laat dat even goed
doorkokcn en voeg eventueel nog wat water toe, tot de saus de dikte
heeft van dunne vla.
10. Schep daar de plakjes rcttich door en voeg naar smaak zout, peper,
nootmuskaat en aroma toe. Warm vlees en groente nog even in de saus
op. Bestrooi het smoorpotje korte tijd voor het serveren met de peterse-
lie.

Tip van de kok: Variccr de samenstelling met groente naar keuze,
groente van het seizoen of met de groente (eventueel uit blik, glas o!'
diepvries) die op dat moment voorhanden is. Doe echter altijd die
groente die de langste kooktijd nodig heeft, het eerst in de pan. Vervang
het kippevlces eens door een soort worst of andere vleeswaren en geef
daarbij inde winter spruitjes, witlof of een koolsoort.



•* V:;-,- -#* V:'-

geven hun jaarlijkse

KERST-KOFFIEC
l zondag18 december
\f AANVANG ca. 11.30 uur
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Gratis entree,

na afloop collecte

voor een goed doel.
tf-t* ..*«*

café-restaurant **

't Wapen van 'tMedler #
Ruurloseweg 114, VORDEN t

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:

De/.e bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
()ok kun t u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

iï
ConcMdia

Allerhand
in 't Saksenland

~~ll ConcM
De muzicRv
heeft haar ia

.

De boerderij 'De Ploeg' in Leesten, die in het vorige stukje al
werd genoemd, is al heel oud al had ze toen een andere naam n.l.
'lebbink'. Deze naam werd in verschillende stukken ook wel ge-
schreven als Gebbinck, Ybekinck, Gibiconck of Gibbecinck.
Reeds in 1307 wordt het genoemd als Johan van Leesten de be-
woner wordt. In 1343 beleend de heer van Byland ene Steenbic-
kcr ermee nadat Johan van Leesten er afstand van heeft gedaan.
Later wordt het als tynsgoed vermeld (1393), de eigenaar moest
jaarlijks tyns betalen in de kapel van kasteel Bergh.
In de vijftiende eeuw komt het onder klooster Isendoorn die het
enkele eeuwen in bezit houdt tot in 1797 de boerderij verkocht
wordt aan Jan Jebbink Harmszoon. In 1795 is er nog sprake van
confiscatie door de Fransen, schijnbaar is dit weer teniet gedaan.
Via vererving komt het later in het bezit van Gerh. Aberson.
Dochters van deze Aberson zijn de schenksters van o.a. de Aber-
sonfontein in Warnsveld, tevens stellen zij een legaat ter beschik-
king van de protestantse schoolkinderen die van de opbrengst
hiervan jaarlijks een reisje naar Amsterdam mochten onderne-
men.
Kennelijk waren de Abersons niet onbemiddeld evenmin als
trouwens de fam. van Westerholt over wie het volgende verhaalt-
je gaat: De jongens die in het vorige stukje werden genoemd in
verband met de dode hond waren op een zekere dag bij de kerk in
Warnsveld aan het spelen. Een van hen gooide daarbij een ruitje
van de kerk stuk. Goed voorgaan doet goed volgen, dus de andere
jongens probeerden dat ook. Zo was er op 't eind van de rit geen
enkele ruit meer heel in de kerk. Dat gaf natuurlijk wel enige be-
roering in de gemeente, de jongens zouden zelfde schade moeten
vergoeden.
Daartoe was practisch geen enkele jongen in staat (geld was toen
'betuun'). De op dat moment als president-kerkvoogd fungeren-
de Baron van Wcstcrholt, eigenaar van Landgoed de Boggelaar
en broer van de bewoners van Hackfort, betaalde toen uit eigen
portemonnaic alle geleden schade!
Na de fam. Dijkman, die de boerderij 'De Ploeg' zoals ze dan
wordt genoemd in 1819 van de fam. Aberson kocht, zijn o.a. de
fam.'s Smallegoor, Boschloo en Kappert eigenaart geweest. Daar
de boerderij in het uitbreidingsplan van Zutphen ligt is het nog
onzeker wat er mee gaat gebeuren. Hoeplijk kunnen we nog vaak
de ploeg zien die in de sluitsteen boven de grote deeldeuren aan
de achterkant van de boerderij staat afgebeeld.

H. G. WuUink

De muziekvereniging 'Concordia'
heeft haar jaarlijkse oliebollenaktic
zeer succesvol afgesloten. Na de no-
dige voorbereidingen begon vrijdag-
morgen e^y^akploeg van 9 personen
met het tippen van 9000 oliebollen.
Dat het voortreffelijk was gelukt
konstateerde men 12 uur later. De ver-
koop door leden en supporters verliep
zeer vlot. De Vordense bevolking
kocht goed, zodat de penningmeester
van 'Concordia' kon bijschrijven.
Van het geld zal instrumenten worden
gekocht. Na alle jubileumaktiviteiten
(Concordia bestond dit jaar 125 jaar)
was dit de laatste grote klus. Het jaar
zal worden afgesloten met een optre-
den op de Kerstmarkt. De voorberei-
dingen voor het eerste muzikale op-
treden in het volgende jaar zijn reeds
in volle gang. Zondag 8 januari 1995
wordt er in het Dorpscentrum een
nieuwjaarsconcert gegeven.

Heren l
Het eerste hcrenteam van Dash moest
afgelopen zaterdag in de eigen hal
aantreden tegen Bocmerang. Met de
wedstrijd tegen Vios nog vers in het
geheugen, en het feit dat Boemerang
ook hoog geklasseerd staat, was Dash
gewaarschuwd. Deze waarschuwing
mocht echter niet baten, zeer gecon-
centreerd spelend zette Boemerang de
heren van Dash onder grote druk. De
matige stop zorgde voor te weinig
dreiging op het midden, waardoor de
buitcnaanvallers continu een sterk
twccmans-blok tegenover zich von-
den. Via de set-standen 4-15,4-15 en
6-15 trok Boemerang binnen het uur
de verdiende punten naar zich toe.
Volgende week hopen de heren van
Dash weer een paar punten aan hun
totaal te kunnen toevoegen. Men
moet dan namelijk in Schalkhaar aan-
treden tegen SVS 2, een ploeg die
voor de beker (in een 2'/z uur durend
gevecht) met 3-2 werd verslagen.
Uitslagen: Hl Hansa l - Dash 2 3-0,
H3a Vios 4 - Dash 3 0-3, D4a Overa 3
- Dash 5 0-3, mc2 WSV2 - Dash l 0-3,
je Hansa l - Dash l l -2, hp Dash l -
Boem l 0-3, dp Dash 2 - Devoko 3
3-0, D3a Dash 4 - Heetcn 2 2-1, D4c
Dash 7 - DVO 72-1, ma Dash l - De-
voko l 0-3, jb Dash l - Wilh. l 3-0.
Programma: D3a Wilh. 4 - Dash 4, H.
rek. Dash 2 - Heeten 4, hp SVS 2 -
Dash l , dp SVS 2 - Dash 2, ma Devo-
ko 2 - Dash l , d3c div B Dash/Sorbo -
Reflex, Hl Dash 2 - Bruvoc l , h3a
Dash 3 - Devoco 8, d2a Dash 3 - De-
voko 6, d4b Dash 6 - Wilh. 5, je Dash
l - Devoko l , h.rekr. Epse 2 - Dash 2,
h.rckr. Vios l - Dash 2, d.rekr. Voorst
4 - Dash l .

Eerste verlies voor
dames Dash/Sorbo
Zaterdag l O december moest het eer-
ste Vordense damcsvolleybalteam, tot
dan ongeslagen in de landelijke derde
divisie, haar eerste nederlaag incasse-
ren. Dash/Sorbo verloor met 3-2 van
het op de tweede plaats staande UW/
Olhaco. In de eerste drie sets van de
wedstrijd hielden de Hoogeveensen
en de Vordensen elkaar aardig in
evenwicht. Na een gelijk opgaande
strijd in de eerste set won de thuisclub
deze met 15-11. De volgende twee
sets had Dash/Sorbo duidelijk het be-
tere van de wedstrijd en won respec-
tievelijk met 12-15 en 9-15, na in de
tweede rondgang een voorsprong van
1-9 te hebben zien slinken tot 9-9
kwamen de Vordense dames in de
derde set nimmer in gevaar. Toen het
team echter de volle winstkansen bin-
nen bereik kreeg verstijfde het volle-
dig en kwam niet meer tot scoren. Per-
soonlijke fouten stapelden zich op en
door de kuitspierblessure van Linda
klein Brinke en de afwezigheid van
Mariël Molendijk waren de wisscl-
mogclijkheden snel uitgeput. De voor
het derde team uitkomende spelver-
deelster Tincke Elbrink was als ver-
vangster van Linda Klein Brinke
mccgercisd naar Hoogeveen, enkele
opslagbeurten vervulde zij naar beho-
ren om na de wedstrijd spoorslags
naar Warnsveld te vertrekken om al-
daar haar eigen team te steunen. On-
danks deze speldeprikken ging de
vierde set roemloos verloren met
15-2. Deze slag kwam het Vordense
team tijdens de vijfde set, afgewerkt
volgens het rallcypoint systeem niet
meer te boven (15-10). Ondanks het
verlies blijft Dash/Sorbo koploper, zij
het dat men deze positie nu moet de-
len met UW/Olhaco. Aanstaande za-
terdag wordt de laatste wedstrijd voor
het kerstreces afgewerkt, thuis tegen
Reflex uit Kampen. De volgende bc-
kcrwedstrijd (kwartfinale) is defini-
tief vastgesteld voor zaterdag 7 janua-
ri.

Zwemmen..., je moet
er niet aan denken!
Wie praat er nu in de de^yriberkou
over zwemmen? En dan nfl^cl over
zwemmen in ons openlucht-bosbad?
Het spijt ons dat wc u de bibbcrs be-
zorgen, maar het moet toch even. Het
gaat namelijk over het jubileumfeest
van de zwemvereniging 'JAde Den-
nen'. Die vereniging zorgflR'oor dat
elk jaar begin mei het bosbad van Vor-
den weer open gaat. Dat kinderen,
sporters, hele families, senioren en
toeristen weer kunnen genieten van
een zomer vol waterplezier.
Dat zwembad bestaat begin juni 1995
precies zestig jaar. En enkele enthou-
siaste zwem(m)(st)ers vinden dat je
dat best feestelijk mag vieren. En het
bestuur is het daar helemaal mee eens.
Dat zal dus gebeuren, o.a. met een
nostalgisch zwemfeest. Een dag
waarop alle inwoners van Vorden
welkom zijn aan de waterkant en op
de speelweiden. Om te zien hoc in
1936 de inwoners van ons dorp naar
het zwembad zijn gegaan. In histori-
sche zwempakken (er is al een groep
kinderen aan het oefenen voor een
zwemshrow onder leiding van zwe-
mlerares Suzanne Sonncvclt - ouder-
wetse zwempakken worden gebreid).
Een dag met allerlei historische attri-
buten als een haringkar, een draaior-
gel, oude volksspclcn voor de jeugd
en nog veel meer. De plannen voor dit
feest zijn in voorbereiding en we hou-
den u op de hoogte wat er straks, be-
gin juni 1995 als ons zwembad 60 jaar
bestaat, allemaal voor leuks gaat ge-
beuren.
(Tussen twee haakjes: als u ook blij
bent met ons zwembad en daar best
een paar uurtjes voor over hebt: we
zoeken nog vrijwilligers die ons
straks een handje kunnen helpen bij
de voorbereiding. U kunt u opgeven
op nr 2431).

Help een kind, word pleegouder.
Voor meer informatie belt u gratis:

06-022 34 32

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Zo, d'r stect weer ur grote dcnne op ut stuksken gres veur de kerke. Un
compleet elftal van de VVV, met trainer en verzorger, hef t'r un stuk of
wat vri'je uurn an op-e-offcrd umme de boom oavercnde te kregen en
da's eur wonderwel elukt. En zo te zien zit de lempkcs d'r ok nog wel
aadug goed vedcild in. Mooi dat t'r naöst de winkeliers, alticd nog weer
luu bunt die belangeloos ut Voddcnsc darp un mooier anzien wilt geven.
Daor zölt t'r neet volle wat op an te marken hemmen.
Bi'j de evaluatie van de herinrichting (zoas dat met un geleerd woord
heit) zal d'r zo now en dan nog wel us ene de mond lösdoen. Want ut mag
dan wel zogoed as af wcan, volIcreajen umme van jehela, holateroepn
he'w, duch micnzo, neet.
De trottoirs mcugt dan an de luu die loopens bunt wel de ncudugge
ruumte geven, de fietsers zit t'r alticd nog maor benauwd tussen. Zo zelfs
dat ze ut zweit veur de kop heb staon at zee goed deur ut darp bunt ekom-
mcn. Heel bcgricpeluk a'j zo weinug ruumte hebt.
't Is jammer dat t'r now ok weinug meer an te doen is. De straotcn bunt
now zo smal dat uw haos neet meer meugcluk is unne an weerskanten un
bane d.m.v. un witte strcpe veur de fietstcrs vri ' j te holn, iets wa'j in
meerdere plaatsen in 'n Achterhook wel ziet. Want dat zol uutcndeluk de
beste oplossing wean cwes. De luu die dit plan indcrticd heb bedach zölt
t'r wel goed bcttcr an cwoddcn wcan maor wi'j, as Voddcnsen, bunt t 'r
neet volle wiczcr van ewodden. Volle meer as veur die tied wod t'r oaver
de trottoirs efictst, de luu in 'n auto mot goed uutkickn dat ze gin dutten
jaagt en de luu die loopt hadn schicnbaor ok wel met minder ekönt want
dat mot ze now ok, now de kas-bcume op de trottoirs staot. En de luu 'n
auto in huus laotn? veget dat maor. Al zol ze ok oavcr ut dak van de kerke
motn ri'jen, dat ding laot ze neet in huus.
Argcns ston d'r ok nog te leazcn dat ut beeld van Staring uutelicht zol
wodn. Wat ze daor met van plan bunt snap ik neet goed. Maor laot ze wel
denken an ut sprckwoord dat zeg: 'n olden boom mo'j neet veplanten. En
dat geet nog altied op, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Zonder drukwerk
geen ochtendkrant.

Rare wereld, zonder drukwerk
D« D R U K W E R K I N D U S T R I E

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastoricweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldensewcg
Rondweg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Volienhovcnlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnseboswcg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
HotEelmcrink
Strodijklt/rnl5en2
DeLacgte

Voornckamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, EnkweglSA, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

B, van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enk weg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wühelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almensewcg
HetHoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

DeHorsterkamp (alleen nr. 35) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijeweg
HetWiemelink Zutphenseweg
Ruurloseweg Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

Het Jebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DcSteege
HetGülik
HetWiemelink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk



VRIJDAG-

MORGEN

KERSTMARKT

BIJ DE

VALEWEIDE

ALLES VOOR DE DOE-HET-ZELVER

3 MINI-
KERSTSTERREN

7,50

2GROTE
KERST-

STERREN

9.95

DE VALEWEIDE - bloemen

2 AZALEA'S 9,95

3 HYACINTHEN 4,95
IN 3 KLEUREN

BLOEMEN 8,95
2 BOS NAAR KEUZE

3 BRODEN OASE 5,-

5 RONDJES OASE 1,50

•" BADKAMER VERBOUWEN ? '"

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden
R
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning
(art. 3.5.4A Awb)

in
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:

b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 16 december gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: Borstelfabriek HAVO B.V.
straat en huisnummer: Burg. Galleestraat 69
postkode/gemeente: 7251 EA Vorden
adres van de inrichting: Burg. Galleestraat 69 te Vor-
den

Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een produktiebedrijf voor huishou-
delijk borstelwerk.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend voor onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikkelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerder
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel voor: 27 januari 1995.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

iDatum: 13 december 1994

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,

mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485, fax. 05752-7444.

IN DECEMBER:

elke 2e puzzel
halve prijs

m.u.v. de heyepuzzels

Haal nu ook onze

VUURWERK-
KRANT

met voorverkoopkorting

natuurlijk bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

GEMEENTE
VO§DEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving o
(art. 13.4 Wmb en art. 3.4a

erp besluit
,wb)

in
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

liggen vanaf 16 december 1994 gedurende 4 weken
ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: de heer J. de Greeff
straat en huisnummer: Koekoekstraat 19
postkode/gemeente: 7233 PB Vierakker
adres van de inrichting: Koekoekstraat 19 te Vier-
akker

2. naam aanvrager: Stichting Dorpscentrum
straat en huisnummer: Raadhuisstraat 6
postkode/gemeente: 7251 AB Vorden
adres van de inrichting: Raadhuisstraat 6 te Vor-
den

In beide gevallen gaat het om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor:
ad 1. een agrarisch bedrijf
ad 2. een zaalverhuur-annex horecabedrijf

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu, met
dien verstande dat voor de aanvraag onder 2 geen
beperkingen zijn opgelegd voor het bestaande ge-
bruik als oefenruimte voor de plaatselijke muziekver-
enigingen op dinsdagen en donderdagen tussen res-
pectievelijk 19.00 en 21.30 uur en 18.30 en 22.00 uur.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beslui-
ten kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ie-
der worden gemaakt gedurende de termijn van ter in-
zagelegging.

Bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor: 13 januari 1995.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van een bezwaarschrift niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel schriftelijk, tegelijkertijd
met het bezwaarschrift, aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
- op verzoek tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 13 december 1994

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,

mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444.

U bestelt toch ook een heerlijke salade voor de
Kerstdagen of jaarwisseling bij 't Pantoffeltje.

Uit eigen keuken bereiden on/e koks de volgende
salades:

HUZAREN 7,50 p.p.
RUSSISCH EI 10,00 p.p.
ZALMSALADE 13,50 p.p.

Een salade van ' ' t Pantoffelt je ' is lekker makkel i jk .

Voor bestellingen: tel. 05752-1770.

bode

L Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752- 1 770
Tot ziens. Frank en Mirjam Meulenbroek. J

ADVERTEffiN KOST GELD...
NIET "VERTEREN

KOST MEER!

Muziekvereniging
CONCORDIA

dankt een ieder die
eraan heeft bijgedragen
dat ook dit jaar weer de

OLIEBOLLEN-
AKTIE
een groot succes is
geworden.

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.

VOOR Al.l.ï. BEPLANTINGEN

OLDK /UTIMUCNSKNYKG 5A

7251 JP VOKDKN

TKL. 05752-1464/2114
FAX 05752-1105

'XcrslBomen.

f Jijnspar

4 'Xorcana (e\cüisicj)

4 Omorif^a

4 Bfauuispar

11 koopt [rij ons al ccnflraftak_ivanaft

Bosnë
uw kerstwens

per giro

Bosnië '94. De derde oorlogswinter is begonnen. Onze vrachtwagens rijden weer. Met voedsel,

kaarsen, zeep, warme kleding. Uw hulp is nu nodig om de volgende vrachtwagens te kunnen

sturen. Helpt u mee?

Hulp Helpt. v|/ Help Mensen in Nood in Bosnië
Mensen in Nood, Postbus 1041, 5200 BA 's-Hertogenbosch
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