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Een goede Kerst
en een gezond en
voorspoedig 1994
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TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 6 tot en met 11 decem-
ber zijn de volgende bouwaanvragen
ingekomen van:

— mevrouw H.G.A. Sueters-Sessink,
voor het veranderen en vergroten
van een opslagruimte/winkel op
het perceel Dorpsstrat 15 te Vor-
den;

— de heer J.C. Teeuwen, voor het
bouwen van een bedrijfshal op een
perceel aan de Ambachtswcg;

— de Grontmij A&T bv, voor het
plaatsen van een antenne t.b.v. mo-
biele telefonie voor PTT-Telecom.

j» VOORLICHTINGS-
AVOND OVER MILIEU-

BELEIDSPLAN
GEMEENTE VORDEN

Op 16 december 1993 is er in het
dorpsccntrurn om 20.00 uur een voor-
lichtingsavond over het milieube-
leidsplan.

In Gemeentcbulletin van 3 december
jongstleden hebt u uitvoerig kunnen
lezen wat dit plan inhoudt. Bureau
SME, die het plan heeft opgesteld in
overleg met de gemeente, zal dit plan
nader toelichten.

TIEDAG VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË

GEMEENTE VORDEN STEUNT CAMPAGNE VOOR
VOORMALIG JOEGOSLAVIË
AKTIEDAG: ZATERDAG 18 DECEMBER
ONDERTEKEN IN HET DORPSCENTRUM EEN
SOLIDARITEITSVERKLARING EN
GEEF EEN FINANCIËLE BIJDRAGE

De gemeente Vorden heeft besloten om de intefn^k>nale aktie ter onder-
steuning van de inwoners van Bosnië-HercegovWren voormalig Joego-
slavië te ondersteunen.

Op zaterdag 18 december kunt u in het dorpscentrum van 10.00 tot 16.00
uur een solidariteitsverklaring met de burgers in voormalig Joegoslavië
ondertekenen en een financiële bijdrage leveren voor humanitaire projec-
ten. De gemeente steunt zo de 'Campagne Dekens en Bescherming voor
Bosnië' en geeft gehoor aan de Raad van Europa om in zoveel mogelijk
gemeenten aktic te voeren.

Deze aktie valt in Vorden samen met de Kerstmarkt. Als u een bezoek
brengt aan deze markt is het een kleine moeite om ook even het dorpscen-
trum in te gaan en de solidariteitsverklaring te ondertekenen en een finan-
ciële bijdrage te leveren voor de humanitaire projekten.

In grote delen van Europa is de winter al ingevallen. In ieder geval hebben
de sneeuw en de kou Sarajevo, Bosnië-Herzegovina en de rest van voor-
malig Joegoslavië bereikt, waar de situatie vrijwel hopeloos is. Enerzijds,
omdat honderdduizenden burgers nu opnieuw een winter met veel kou,
honger en ellende tegemoet zien; de internationale organisaties vrezen dat
vele duizenden mensen de winter niet zullen overleven. Anderzijds omdat
een politieke oplossing nog niet in zicht is.

Het grootste deel van het geld dat de actie oplevert, wordt direct ingezet
voor noodhulp, om de burgers te helpen de winter te overleven. Een klein
deel van de inkomsten zullen besteed worden aan projecten, die erop ge-
richt zijn om de vrcdcsinitiaticven van de burgers in voormalig Joegosla-
vië te ondersteunen. In het kader van de Campagne 'Dekens en Bescher-
ming voor Bosnië' wordt onder andere gepleit voor het instellen van be-
schermde gebieden 'safe havens' en lokale protectoraten in Sarajevo en
Mostar. Bij zo'n lokaal protectoraat komt de stad onder bestuur van de VN
of de EG, die bij de wederopbouw de democratische uitgangspunten en
mensenrechten en niet de etnische achtergrond van mensen centraal stel-
len.

De nationale coördinatie van deze internationale aktie is in Nederland in
handen van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV). Dit is een sa-
menwerkingsverband van gemeenten, ondergebracht bij de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het PGV voert de campagne 'De-
kens en bescherming voor Bosnië, samen met de Raad van Kerken, Stich-
ting Oecomcnische Hulp, Mensen in Nood, Pax Christi, Vrouwen voor
Vrede en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

1EUWJAARSRECEPTIE

Op vrijdag 7 januari 1994 vanaf 20.00 uur houdt het gemeentebestuur in
de raadzaal van het gemeentehuis de Nieuwjaarsreceptie.

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman & Zn,
EN MEDEWERKERS

VORDEN

Nieuwbouw
Onderhoud
Renovatie

^vu%.

WENST ALLEN

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1994.

Vrouwenclub
Medler
6 december kwamen de dames weer
bij elkaar voor een knutselavond. On-
der leiding van mevr. L. Telman wer-
den prachtige kerstkaarten gemaakt.
De voorzitster bedankte haar en gaf
haar een attentie.

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
De kerstviering van de bejawsensoos
wordt gehouden op a.s. dinsdag 21
december 's avond in het Ludgerus-
gebouw met medewerking van het
NH kerkkoor en kinderen van de ba-
sisschool. Men hoopt dat d^^ste be-
zoekers weer aanwezig zijn.

Expositie
H il l Metselaar-kledingobjecten. Jan
Rozeboom (1945-1982) tekeningen-
schilderijen en etsen in de galerie/
winkel van Agnes Raben, Nieuwstad
20, van 17-12-93 t/m 15-1-94. Open
van dinsdag t/m zaterdag en op 2e
Kerstdagen l en 2januari.

ERGUNNINGEN

In de week van 6 tot en met 11 decem-
ber jongstleden hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

— de heer H.J. Bargeman, voor het
bouwen van drie tunnelkassen op
het perceel Strodijk 4 te Vorden;

— de postduivenvereniging Vorden,
voor het uitbreiden van het clubge-
bouw op het perceel Hengelose-
weg 12 te Vorden;

-de SNS-bank Nederland B.V; te
's-Hertogenbosch, voor het inpan-
dig bouwen van een geldauto-
maatruimte aan de Zutphenseweg
3F te Vorden;

— de heer G.J. Oltvoort, voor het vel-
len van l fijnspar en l larix op het
perceel Zutphenseweg 48 te Vor-
den;

— de heer B.H. Norde, voor het vel-
len van 2 berken op het perceel
Nieuwstad 7 te Vorden;

— de heer D.G.J. Harmsen, voor het
aanleggen van een foliebassin
voor mestopslag op het perceel
Schimmeldijk 4 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

NZAMELING GROF GRIJS HUISVUIL

Voorde laatse maal dit jaar v ind t de inzameling van grof grijs huisvui l plaats op-
30 december 1993
In 1994 kunt u uw grove grijze hu i svu i l 4 keer aan de weg zetten en wel op:

20 januari, 28 april, 28 juli en 3 november.

Zie hiervoor ook u w afval wijzer 1994 die u onlangs hebt gekregen.

INI-CONTAINERS: PLAATS ZE NIET IN HET HOLST
VAN DE N ACHT AAN DE WEG

Regelmatig bereiken ons klachten dat mini-containers in het holst van de nacht
aan de weg worden geplaatst. Dit geeft een storend lawaai. Komt de inzamelaar
vroeg bij u, plaats dan de container 's-avonds aan de weg. Komt de inzamelaar
wat later bij u, plaats dan de container 's-ochtends aan de weg.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 19 december Vierde Advent 10.00 uur
ds. H. Westerink. Bediening van de Heilige
Doop. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur Kerstsamenzang m.m.v. Vordens Mannen-
koor en koor Interchrist, georganiseerd door de
Raad van Kerken Vorden-Kranenburg.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur ds. M. Berg,
Barchem; 19.00 uur Kerstsamenzang, R.v.K. in
N.H. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 18 december 18.30 uur Eucharistie-
viering, H.Mis met boeteviering, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur Woord- en
Communieviering en boetdienst m.m.v. Heren-
koor; 19.00 uur Kerstsamenzang in de Dorps-
kerk m.m.v. Mannenkoor en Interchrist.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 december
Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 18-19 december dr. Dagevos.
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. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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 van zaterdag 18 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 18-19 december W.F. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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
08.00 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 08.00 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
Lochem, fax 05730-57829.

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

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-

ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje december mevr. Wolters, tel.
1262 b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag 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 Openingstijden t/m 23 december:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrij-
dag 9.30-15.30 uur; 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.

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.

VIERAKKER-WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 december 10.00 uur ds. G.W. van
den Burg, Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 19 december 10.00 uur Boeteviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 december
Pastor J. Lamers, tel. 05735-1456.

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.

KERSTSAMENZANG
De Raad van Kerken Vorden/Kranenburg nodigt uit voor de
jaarlijkse

K E R S T S A M E N Z A N G

Op zondagavond 19 december a.s. in de Ned. Herv. Kerk.

Medewerking wordt verleend door het Vordens Mannenkoor
(o.l.v. Bert Nijhof), Interchrist (o.l.v. Lucian Venderink-
Smeenk) en het Koperensemble van 'Sursum Corda'.



DECEMBER NADERT Z'N EIND.
HET is WEER BIJNA KERSTMIS.

WAT DOEN WE MET HET ETEN ?

GEZELLIG FONDUEN, GOURMETTEN OF STEENGRILLEN ?
Uw 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 GEPEKELDE HAM 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

Bief stuk
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
Ham/Kaascroissants

Paté's en
Sauzen

Bourgondische
Griekse
Kerst
Marcassin
Peperpaté
Walnoten
Champignon

-je EEN WARE
5 DELICATESSE:

OSSE-
HAAS

>7/ iV

Wij wensen u hele fijne
en vredige Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatSO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

JEUGDDISCO
MET D.J. BAS

ZATERDAG 18 DECEMBER
aanvang 19.30 uur entree f l. 5,-

Ludgerusgebouw
Vierakker / Wichmond

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

a/d Zutphenseweg in Vorden

Sneeuw met Kerst

kunnen wij niet verzorgen
maar wel voor een

smakelijke Kerstbrunch!

Hierbij horen zeker de heerlijke royaal gevulde BOTERSTOLLEN
met100%amandelspijs.

Een ruime keuze aan brood en broodjes.

NIEUW ZIJN DE ITALIAANSE CIABATTA BROODJES
(ook om zelf thuis af te bakken).

FEESTELIJK BIJ DE KOFFIE:

KERSTKRANSEN of-STAVEN; diverse soorten
TAARTEN w.o. 'n Kerstaanbieding:

SLAGROOMTAART van 22,50 voor 20,-
TULBANDEN; ROOMBOTERKRANSJES

Alles vers van de Warme Bakker, dat proeft U! Wij wensen U fijne Kerstdagen.

urin
Burgemeester Galléestraat 22 Vorden Tel. 1877

Wij maken onze cliënten erop attent, dat de
AVONDOPENSTELLING van vrijdag 24 december wordt
verplaatst naar donderdag 23 december.

De avondopenstelling van vrijdag 31 december komt te
vervallen.

Wij wensen u fijne feestdagen.

ABN-Amrobank
SNS bank
Rabobank

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

BOEKHANDEL LOGA

Raadhuisstraat 22 -Vorden -Tel. 3100

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

le en 2e Kerstdag

SPECIAAL KERSTBUFFET
Voor de Ie en 2e Kerstdag hebben on/e chcfkoks een feestelijk en
smakelijk kerstbuffet samengesteld. Voor slechts fl. 30,- p.p. kunt u
genieten van een kop heerlijke soep en onbeperkt kiezen uit een groot
aantal gevarieerde, voortreffelijke warme en koude Kantonese of
Sichuangse gerechten.
Kinderen tot 12 jaar fl. 16,50 p.p.

Dit buffet begint om 17.00 uur. Voor de rest van de dag kunt u keuze
maken uit onze a la carte.

Tevens is liet mogelijk voor groepen vanaf 20 personen op andere
dagen van een lopend buffet gebruik te maken.

Tijdige reservering gewenst.

\è
CHINEES -INDISCH RESTA URANT Fan Sheng

JÖ5
Dorpsstraat 28 7251 BC Vorden Tel. 05752-1905



Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Kim

Henk, Lucia en Max Kleine

10 december 1993
Bleuminkmaatweg 2
7251 MS Vorden

Blij en dankbaar zijn we met
de geboorte van onze zoon

GerritJan

We noemen hem

Joeri

Broertje van: Jolande
Wouter
Yvonne
Renate

12 december 1993
Gerrit en Gerry Dijkman
Hoetinkhof 102
7251 WE Vorden

Heel erg blij zijn wij met onze
zoon

Sam

Sam is geboren op
13-12-1993.

Huub en Erna Abbink-Koop

Mispelkampdijk 14
7251 DB Vorden

Erna en Sam rusten van 13.00
tot 15.00 uur.
Op bezoek? Leuk! Maar bel
eersteven: 05752-3343.

Voor uw aandacht en medele-
ven bij het zo plotseling overlij-
den van onze dierbare broer,
zwager en oom

FONS WISSINK

betuigen we U allen onze
oprechte dank in het bijzonder
Pastoor van Zeelst en de bu-
ren.

Uit aller naam:
Fam. Wissink

'Giesenkamp'
december 1993
Wildenborchseweg 14, Vorden

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve man en
onze vader

WILLEM SMID

hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

J. Smid-Veenstra
en kinderen

Vorden, december 1993

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: 2 Klubs eiken-
hout met leren kussen. 2 an-
tieke lampen (petroleum). Tel.
(05752) 2269.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• TE KOOP: Opel E Kadett
1.6, bj. '85 met APK. Inruil mo-
gelijk. Tel. 05753-2779.

• Welke ervaren ruiter wil
ons paard berijden. Tel. 05752-
6509.

• TE KOOP: z.g.o.h. eiken
bankstel met bruine lederen
kussens, 2-2-1, en een salon-
tafel met plavuizen. Tel.
05753-2970.

• TE HUUR: woonruimte
voor 2 personen. Tel. 05753-
1733.

• TE KOOP GEVRAAGD:
mestquota varkens/kippen.
Brieven met prijs richten aan
nr. 29-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

14 december a.s. zijn wij

Jaap en Hennie Holtslag
25 jaar getrouwd.

Tevens is Jaap 30 jaar werkzaam bij
Holtslag Bouwmaterialen B.V.

Deze heugelijke feiten
willen wij graag samen met u vieren op
18 december a.s.

U bent van harte welkom
op onae receptie van 15.30 tot 17.30 uur
in de ..Keizerskroon",
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

december 1993,
Spoorstraat 16, 7261 AE Ruurlo

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, ge-
ven wij u kennis, dat heden na een kortstondige
ziekte rustig is weggenomen onze zorgzame va-
der en lieve opa

GERRIT SARINK
WEDUWNAAR VAN H. BOSCHLOO

op de leeftijd van 88 jaar.

Vorden : W.J. Sarink
G.A. Sarink-van Til

Gerard en Marian
Henk

10 december 1993
Hamminkweg 2
7251 RB Vorden

De teraardebestelling heeft woensdag 15 de-
cember plaatsgevonden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

* 17 november 1911 t 11 december 1993

Mijn innig geliefde man, onze vader en opa

JAN VAN DER VEEN

is op 11 december 1993 overleden.

Vorden: HelenaH.G.M. vander Veen-
Koevoets

Zaltbommel : Andries en Greetje van der Veen
Machteld
Duco

Meerde : Frans en Ingrid van der Veen
Mariska
Sabine

Pieter van Vollenhovenlaan 3
7251 AP Vorden

Liever geen bloemen.

De crematie zal plaatsvinden op donderdag 16
december om 12.00 uur in het crematorium
'Slangenburg', De Nutselaer4te Doetinchem.
Daarna is er gelegenheid tot condoleren in de
condoleance-kamer.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, onze
lieve zorgzame moeder, groot- en overgroot-
moeder

GRADA JOHANNA
STOLTENBORG-HUISKES

WEDUWE VAN G.J. STOLTENBORG

op de leeftijd van 84 jaar.

Zutphen : B.E. van Dijk-Stoltenborg
Apeldoorn : G.J. Stoltenborg

E.E. Stoltenborg-Meijer
Stadskanaal : A.J. Stoltenborg

B.H. Stoltenborg-Neurink

Klein-en
achterkleinkinderen

Vorden, 11 december 1993
DeDelle 15

Correspondentie-adres:
Oude Kanonsdijk 72, 7205 AR Zutphen

De begrafenis heeft woensdag 15 december
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden is onverwachts uit de familiekring heen-
gegaan onze jongste broer, zwager en oom

GERRIT JAN RIETMAN
ECHTGENOOT VAN ELLY HISSINK

op de leeftijd van 59 jaar.

Wichmond, 11 december 1993

Uit aller naam:
Fam. Rietman

NIEUW!

OMELET SIBÉRIENNE
DE BEROEMDE IJSTAART

UIT DE OVEN

HEEL EXCLUSIEF!

Ook keuze uit diverse soorten
ijstaarien.

S.v.p. bestel bijtijds!

Burg. Galléeslraat22
Vorden-Tel. 1877

GITAARLES
Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.
Voor kinderen en volw.

Inl. Eduard Peelen

Tel. 05750-16240.

Met grote verslagenheid hebben we kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van onze
gewaardeerde medewerker en collega

GERRIT RIETMAN

We wensen Ellie en de kinderen veel sterkte
met dit grote verlies.

Directie en medewerkers PTT Post Vorden.

Vorden, 11 december 1993

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest
heeft de Heere uit ons midden weggenomen,
onze lieve moeder en oma

JANNA HEMMINK
WEDUWE VAN G. UILENREEF

op de leeftijd van 87 jaar.

Zij werd liefdevol verzorgd in 'de Leeuwerikwei-
de'.

J. Uilenreef
J.F. Uilenreef-Dekker
Gerrit en Marieke
Johan, Gert Jan.

7251 MZ Worden, 14 december 1993.
Kostedeweg 9.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 17
december a.s. om 13.00 uur in de NH Kerk te
Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats al-
daar.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
Hotel Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

Voor aanvang van de rouwdienst is er gelegen-
heid tot afscheid nemen in voornoemde kerk.

K E R S T V I E R I N G
'HET HOGE'-SCHOOL MET DE BIJBEL

Donderdag 23 december a.s.
willen we met alle kinderen van
school het Kerstfeest vieren
in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.30 uur.

Belangstellenden zijn van harte
welkom.

_•
Ijl
•

1 1

•

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 20 december 1993 tot en met 19
januari 1994, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 23 november 1993 (ongewij-
zigd) vastgestelde bestemmingsplan 'Vorden Kom
Gemsterrein 1993, nr. 1'.

Dit plan voegt aan de bestemming 'Dorpscentrum'
voor het winkelcomplex aan de Zutphenseweg (oude
Gems-terrein) een bestemming voor horeca-doelein-
den toe (voor het meest links gelegen winkelpand).

Zij die bezwaren hebben ingebracht tegen het ont-
werp-plan kunnen, binnen genoemde termijn van één
maand, een bezwaarschrift indienen bij het college
van gedeputeerde staten van Gelderland, postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 16 december 1993.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen i wio
Boeren Extra Belegen 500 gram

Twenny Geitenkaas 500 gram _

Twenny brandnetel - mosterd - knoflook - kruiden
500 gram ,

Brie van het huis 100 gram

COStellO Bleu lOO gram

Petri Kruiden-Kaastaart loogram

ChOUmeS lOOgram

Kerstnotenmelange 200 gram

Kerstbonbons loogram

Kerst Oudejaarspaté 100 gram

TiramiSU Italiaans nagerecht 500 gram

9.98
7.95
4.95

7.45
1.79
2.98
2.98
2.98
4.95
3.85
1.98
9.95

Vele specialiteiten nu verkrijgbaar bij uw eigen kaasspeciaalzaak
'Le Chateau'. Aanbiedingen geldig t/m 30 december.
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1994.

ïaMIê

TRAITERIE
Onze menu-suggesties voor de
komende feestdagen liggen voor U
klaar.
Een kleine greep uit ons assortiment:

ft Paletje gerookte vis
ft Kastelensoep
ft Vis-taart
ft Kalfsoesters
ft div. puddingen
ft Vleessalade
ft Vissalade
ft etc. etc.

WIJNHUIS

Topkwaliteit mousserende wi jn
van Spaanse bodem...

m
Wij geven U gra.ig een goed
wijnadvies voor Uw Kerstdiner.

Om teleurstellingen te voorkomen zijn wij genoodzaakt een uiterste besteldatum

te hanteren. Dit is voor kerst dinsdag 21 december en voor oud en nieuw

dinsdag 28 december.
Wij wensen U fijne culinaire feestdagen toe l! l

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

Uit eigen keuken bereiden onze koks de volgende salades:

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

Een salade van "t Pantoffeltje' is lekker makkelijk.

Voor bestellingen: tel. 05752-1770.

bodeqa

't tyotttoffdtf t
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.



» Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

DIT ZEGT
NIETS OVER

GEZOND
VEÉSTAND

GOED GESPREK?
GEHANDICAPTEN

DOEN NET
ZO GOED MEE

Om alvast in de Kerstsfeer
te komen!

WEEKENDAANBIEDING:

ROOMBOTER
AMANDEL

KERSTSTAVEN
van 7,25voor

LLkS
Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

'M BETER LEVEN VOOR
KANKERPATIËNTEN

PottbaiH '600 S

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

GIRO 26000

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

T E N T O O N S T E L L I N G

PKV
17 • 18 -19 DECEMBER

zaal 'De Herberg'
vrijdag 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 10.00 - 22.00 uur
zondag 10.30 -17.00 uur

• KONIJNEN
• HOENDERS
• WATERVOGELS
• DUIVEN
• CAVIA'S

TOEGANG GRATIS - Kinderen tot 12 jaar onder geleide.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

fJTY-IIDp
KERKSTRAAT 6 • Telefoon 05440-61308

ZATERDAG 18 DECEMBER

NEVER MIND
SL WILLY
BATENBURG

ZONDAG 19 DECEMBER

EERSTE KERSTDAG

PERFECT
SHOW
BAND

TWEEDE KERSTDAG

POWER
SHOWER
DONDERDAG 30 DECEMBER

OUDEJAARSFEEST
MET

KAARTEN VERKRIJGBAAR a 12,50
BIJ CITY-LIDO EN "DE RADSTAKE"

BUSINFO TEL.: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

HEERLIJKE

KERSTPUDDINGEN
in wel 5 verschillende smaken

Alles bereid met natuurlijke
grondstoffen.

Puur Natuur, dèt proeft U.

Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

TE KOOP:
blauwe en groene

KERSTBOMEN
VAN KLEIN TOT GROOT

OP HET LAND UITZOEKEN

Hebben &
Cortumme

Voortseweg 9 en 11
TOLDIJK

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schiidersc€dn

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

ORGANISEERT ELKE DERDE
DONDERDAG VAN DE MAAND

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN
16 december

20 januari
17 februari
17 maart
21 april
19 mei

Aanvang 20.00 uur

Plaats:

CLUBGEBOUW
'DE ARK'

Zo'n fijne warme
hall wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

De tijd dat je met een

oudedagsvoorziening auto-

matisch je schaapjes op het

drot>e had is voorbij.

Toch wi l t u straks wel

zo blijven leven x.oals u dat

nu doet. O^^nnrvnor te kunnen /.orj^en hebben

we het Rabo Pensioen Plan ontwikkeld.

Len plan dat rekening houdt met uw per-

Met een Rabo
Pensioen Plan heeft u

ze zo op het droge.

soonlijke omstandigheden

m wc-nsi'n. Binnen rn-t Ratio

IVnsioen Plan hivl t L I dr krus

uit twve mogelijkheden.

De Premiepolis, als u

regelmatig wilt s torten.

l n di' Koopsompolis, als u rik jaar w i l t

In-slisscn ol u \ \ i - l ol nir t s tor t . OH/A- adviseurs

rekenen het u graag voor. Rabobank GU

Rabobank. Aangenaam.

a/d Zutphenseweg in Vorden

HOTEL WITKAMP Laren

presenteert

m.m.v Aanvang 21.00 uur
Disco Fire Sound Drive in Show

ZONDAG 19 DECEMBER
Wordt verwacht 2e KERSTDAG
grote zaal MAJOR LEAGUE
In café stemmings muziek met de

FUN MAKERS

Volop te koop,

KERSTBOMEN
in diverse maten en soorten

Tevens ruime sortering kerstbakjes,
wandstukken, kransen enz.

Alles uit eigen kwekerij, dus kersvers.

Hoveniersbedrijf / Kwekerij

De Hedem
Strodijk 4 - Vorden
Tel. 05752-3283

\

BOEKHANDEL LOGA

Raadhuisstraat 22 -Vorden -Tel. 3100
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Christmas

geslaagd

'FOTOFa.KETTELERIJ'

Zaterdag jl. hield Kettelerij Bloembinderij, Kwekerij haar jaarlijkse 'Christmas CaroP op crea-
tieve wijze op eigen terrein.

Helaas liet de Herder het afweten, deze was ook door de griep-epidemie geveld. Echter het optreden van de groep Quint
maakte het gebeuren tot een sfeervol geheel, in combinatie met de midwinterhoorn blazers. Het weer, de chocolade, de
Glühwein, de Levende Have, de Christmas Carols, de brandende vuurpot omgeven door een grote belangstelling getuigt
van een geslaagd evenement.

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 16 december 1993
tot 14 januari 1994

Het abonnementsgeld voor 1994 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 14 januar i 1994 betaalt.

Betaalt u na 15 j anuar i (ook girobetalers) dan brengen wij u t 5, adminis t ra t iekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 14 januari betaalt!
Bank: Rabobank m. 36.64.02.374:ABN-Amronr. 48.o3.1<.».iM.ri;
Bondsspaarbank iir. (.)2.H l .21.001; Postbank n r. l .20.58.67

t .n .v . Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
<V. 00-12.30 uur en l 3.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 TELEFAX 05752 1086

W.b.V. Thuis Best wordt
Woningstichting
De ledenraad van Thuis Best heeft in haar vergadering van 7
december unaniem besloten de woningbouwvereniging om te
zetten in een woningstichting. Het verzoekschrift tot omzetting
zal een dezer dagen via de advocaat naar de rechtbank worden
gezonden, die hieraan goedkeuring moet hechten.

Verwacht wordt, dat die toestemming
binnen enkele weken zal afkomen.
Daarna zal de notarie'le aktie nog
moeten worden gepasseerd (met de
concept-akte stemden de leden una-
niem in) en zal de Woningstichting
'Thuis Best' een feit zijn. Daarmee
lijkt een voorlopig einde te zijn be-
reikt van het ingezette verzelfstandi-
gingsproces, waardoor de corporatie
kan functioneren als een echte sociale
onderneming.
Het bestuur zal dan worden gevormd
door de directeur, terwijl daarnaast
een raad van commissarissen wordt
ingesteld. Deze raad krijgt een drie-
voudige taakopdracht, ten eerste toe-
zicht houden, ten tweede het bestuur
adviseren en tenslotte enkele bijzon-
dere taken uit te voeren. Het toezicht
richt zich op de zorg voor een compe-
tent bestuur, waken dat de besluiten
zorgvuldig tot stand komen waarbij
de belangen van alle betrokken partij-
en voldoende aan bod komen, waken
dat besluiten binnen doelstellingen en
beleid vallen en waken, dat de onder-
neming niet te veel risico's aangaat die
de continuïteit in gevaar kunnen bren-
gen.
De raad van commissarissen gaat uit
vijf personen bestaan. Twee ervan ko-
men voort uit het huidige bestuur, één
op voordracht van de medewerkers en
twee op voordracht van de nieuw op
te richten huurdersvereniging.
Door het nemen van genoemde be-
sluiten heeft het huidige bestuur en de
ledenraad zichzelf opgeheven. Hier-
aan zal overigens nog de nodige aan-
dacht worden besteed tijdens een bij-

eenkomst op 7 februari 1994, de dag
waarop Thuis Best haar 75-jarig be-
staan viert.
De belangen van de huurders zullen in
de nieuwe structuur worden behartigd
door de nieuw op te richten huurders-
vereniging (oprichtingsvergadering
zal op 20 januari 1994 plaatsvinden in
het dorpscentrum te Vorden). Er van
uitgaande dat de huurdersvereniging
voldoende leden onder de huurders
zal verwerven, wordt er vervolgens
een participatie-overeenkomst geslo-
ten tussen het bestuur van de wo-
ningstichting en de huurdersvereni-
ging. Daarbij worden afspraken ge-
maakt over onderwerpen van beleid
en beheer, waarbij de huurdersvereni-
ging advies- en/of medebeslissings-
recht krijgt.

Bouw multifunctionele
woningen

Bouwbedrijf Peelen uit Wichmond is
onlangs gestart met de bouw van 8
multifunctionele woningen in Vorden
en Wichmond. Deze woningen zijn
aanpasbaar voor mensen, die niet van
de slaapkamer op de verdieping ge-
bruik willen maken. Daarvoor komt
op de begane grond een slaapkamer
en een badkamer. Overigens kan de
wand tussen woon- en slaapkamer
worden - verwijderd, waardoor een
grote woonkamer ontstaat. De bouw
geschiedt naar een ontwerp van het
architectenbureau Heijink uit Henge-
lo (G.).

Vorden sprookjesachtig
verlicht
Vorden ziet er weer sprookjesachtig uit. De afgelopen week zijn
de leden van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV)
druk bezig geweest met het afleveren van kerstbomen bij de di-
verse winkeliers. Geen pretje want het gebeurde soms onder
echt winterse omstandigheden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren,
toen de weersomstandigheden het in
de aanloop naar de Kerst, ook wel
eens lieten afweten, waardoor er bo-
men maar bovenal lampen 'sneuvel-
den' was er dit keer geen schade.
Toen nl. in oktober het heringerichte
centrum van Vorden feestelijk werd
geopend, wapperden overal de vlag-
gen.

De vlaggemasten waren voor die ge-
legenheid in zgn. multifunktionele
putjes geplaatst.

Dezelfde putjes waarin thans de, in-
middels verlichte, kerstbomen prij-
ken, waardoor omwaaien er niet meer
bij is. Niet alleen de winkeliers, ook
diverse particulieren hebben een ver-
lichte kerstboom geplaatst. Bij som-
migen zelfs verlichte tuinen. Wanneer
je nu door Vorden rijdt of fietst, een
bijzonder fraai en sfeervol gezicht. Zo
rond de Kerst worden de bewoners
van Vorden die bv. slecht ter been
zijn, in de gelegenheid gesteld een
rondrit door verlicht Vorden te ma-
ken.

Jaarafsluiting
Jong Gelre houdt vrijdagavond 17 de-
cember in het Dorpscentrum de tradi-
tionele jaarafsluiting. Onder het genot
van een hapje en een drankje wordt
die avond o.m. de videofilm vertoond
welke is gemaakt over de revue 't Is
altijd wat', welke vorige maand met
veel succes gedurende drie avonden is
opgevoerd. Alle medewerkers en ook
de overige leden van Jong Gelre zijn
deze vrijdagavond welkom.

|ers
vallen in de prijzen
Afgelopen zondag hebben de mini-
dansgarde en de junioren-dansgarde
meegedaan aan het dansconcour dat
georganiseerd werd door de carna-
valsvefeniging De Vlearmuze uit
Neede. Er deden negen verenigingen
mee met in totaal zestien dans-
groepen. De twee dansgroepen van
De Deurdreajers deden mee met een
vrije dans in de categorie junioren A
en Junioren B. Om half vijf werd de
uitslag bekend gemaakt. Daar bleek
dat beide dansgroepen een tweede
prijs beheeld hadden.

Nêerlands grootste kerstman
staat in Vorden!

De eigenaar van Restaurant Grill
'De Rotonde' te Vorden heeft wel
een héél speciale kerstversiering
voor het restaurant bedacht. Geen
kerstboom, geen kerststal of kerst-
klok, maar een kerstman. En wat
voor één: een kerstman van ruim 6
meter!

Er zitten aardig wat uurtjes werk in
het gevaarte, dat ze samen met een
buurman hebben gemaakt en bestaat
uit zeven onderdelen. 'In de loods
waarin we de kerstman hebben ge-
maakt, kon hij niet eens rechtop

staan', zo vertelt Hans Poort, de eige-
naar. 'Het was wel spannend om hem
voor de deur van het restaurant voor
het eerst helemaal compleet op zijn
pootjes te zien, in plaats van in losse
delen op de grond. Anneke had een le-
vensgroot exemplaar op papier gezet
en van daaraf zijn we gaan vergroten.
Zagen, schuren, schilderen en een
constructie maken om hem te bevesti-
gen.
Alles is prima voor elkaar gekomen:
de verhoudingen, de kleuren en de
stevigheid. De eerste storm heeft hij
in elk geval prima doorstaan!'

Winterexcursie De Deurdreajers
De ABTB, CBTB en GMvL organise-
ren donderdag 20 januari een geza-
menlijke winterexcursie naar het
rundveeproefbedrijf 'De Vijf Roe-
den' in Duiven. Bi jdi t bedrijf worden
onder andere voedings-, emissie en
gedragsonderzoeken gedaan. Ook is
er een melkrobot aanwezig. Die dag
zal tevens een bezoek gebracht wor-
den aan de vuilverbrandingsinstalla-
tie in Duiven.

De Vordense karnavalsvereniging
'De Deurdraejcrs' houdt de Pronkzit-
ting dit keer op zaterdagavond 15 ja-
nuari aanstaande in de residentie 'De
Herberg'. Daar zal Prins Peter de Eer-
ste en zijn gevolg zijn opwachting ko-
men maken. Tijdens deze Pronkzit-
ting zul len ook enkele artiesten optre-
den.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
't Voddense darp mag zich veur de kasdage weer bes laoten zeen. Haos
man an man staot de kasbeume langs de straote met as kroon op 't wark
de grote kasboom veur de kerke. Toon van de Spitsmoes en Riek vonnen
't ok heel geweldug too'w vegange zaotcrdagaovund nog effen met eur
rondleep'n.
'Den groot'n hadden ze Riek wel können laoten vesiern, die kan goed
met un leere ummegaon'.
'Riek met un leere ummegaon, hoo dat zo?'. En too kree'w Rieks wcder-
waardugheden te heurn.

Riek mos veurugge wekke oppassen bi'j eur dochter Anke, die hef in un
plaatse oaver 'n lessel waor zo nogal volle papier maakt, veur un jaor af
wat trugge un huus ckoch. Anke eur man hef daor goed wark en ok Anke
zelf geet t'r nog un paar halve dage uut hen warken um d'r un paar cent
bi'j te vedienen. Veur 't kind dat ze hebt, zo'n hummel van un jaor of
twee, mot dan wel oppas kommen. Vandaor dat Riek t'r welke wekke un
halven dag hengeet umme op den kleinen te passen. Meschien hef Anke
eur dochter wel met opzet Riekskcn eneumd umme eur mooder makke-
lukker tot oppassen te verleiden. In dizzen tied is zoiets jao hoogst onge-
bruukeluk.

Riek had den bewustcn margen nog maor net un paar naolden ebrcid too
ze wat rok in de kamer. T j smiestert', zei ze tegen 'n kleinen Rieksken,
'da'jdaorokmetankomtasowgroomooderd'r is'. Afijn, 't kind mos 't
ok kwiet en 'n schonen luier was tegeswoordug ok neet zo'n wark meer.
Bi'j dat moderne weggooigrei hè'j gin sluutspelden meer neudug. Riek
had 'n kleinen dan ok gauw veschoond en brach 'n smeruggen luier nao
de afvaltonne naöst 't huus. Net too zee weer nao binnen wol gooien 'n
kleinen Rieksken de deure dichte en kon Riek t'r neet meer in. Maor
meschien was de achterdeur nog los. Moar dat kö'j begriep'n, die hadd'n
ze altied op slot, dan kón 'n kleinen Rieksken neet onvewachs nao buu-
tcn kommen. Riek prebeern nog wel 'n kleinen Rieksken te beweagen de
deure los te maken maor dat lukken eur neet.

De vrouwluu uut de buurte, die eur heurn roepen, kwamm'n d'r ok al
's bi'j kiek'n maor angezeen die ok gin slöttel hadd'n, können ze weinug
uutrichten. Boaven ston nog wel un slaopkamer-raam los maor un lecre
hadd'n die ok neet bi'j zich.
'Prebeer 't 's an de oaverkante, daor kont ze ow meschien wel helpen'.
An de oaverkante was de looze van gemeentewerken. Riek ging d'r hen
en nao wat praoten ging d'r ene met un leere met eur met. 'Za'k effen
veur ow nao boaven kroepen?'. 'Oh nee, dat kan'k zelf wel'.
En zo kwam Riek deur 't slaopkamer-raam toch weer in 't huus. Too zee
's aovunds 't geval an Toon vetcll'n zei ze d'r metene bi'j: 'A'j 's wat
hebt met gemeentewerken, doe d'r dan maor met hen want i'j wet maor
nooit hoe'j ze nog's neugdughebt'.

Maor dat wizze wi'j allange, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Lccstman

Schiettoernooi in Vierakker
In het St. Ludgerusgebouw zijn de
traditionele stratenschietavonden
voor straat en buurten gehouden.

Deze waren weer georganiseerd door
de schietvereniging Raak Altijd Wat.
Dat er belangstelling bestond bleek
wel aan het grote aantal bezoekers,
dat zich in hoofdzaak de tweede
avond kwam aanmelden, om een kans
te wagen midden in de roos te schie-
ten. Ieder team bestond uit 3 perso-
nen. In totaal schreven 19 teams, 4 da-
mes- en 15 herenteams hiervoor in.
Als winnaar kwam uit de bus Tover-
straat, die de wisselbeker moest ver-
dedigen, die ze vorig jaar hadden ge-
wonnen, zij wonnen met een record
aantal punten nl. 109 punten. De
schutters waren H. den Bakker, H.
Groot Roessink en J. Schieven.
Tweede werd de Baron v/d Hcydcn-

laan met 94 punten met als schutters
R. Wijgman, A. Teerink en Th. Mat-
scr. Derde Kapclweg (76 punten) met
B. Verstege, A. Roording en C. Sent.
De hoogste schutter van de heren was
dhr. H. Fortgens met 45 punten. Voor
de dames was dit Ina Vreeman met 21
punten. Voor de dames was het team
van de Kapelwcg het hoogst met 49
punten met als deelneemsters: K.
Dcrksen, N. Roording en W. Roor-
ding. Op de tweede plaats eindigden
het team van de Boshuisweg met de
dames D. v. Dorsten, W. Pardijs en H.
Rictman met 44 punten. Het waren
weer gezellige avonden, die niet mee
schoot kon zich nog vermaken met
het rad van avontuur en waar ook veel
gebruik van werd gemaakt. Men kon
soms de spanning op de gezichten van
de deelnemers waarnemen als het er
om ging wie de beste schutter was.
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1e en 2e Kerstdag vanaf 19.30 uur

KERST-
BUFFET-
DANSANT
Volwassenen f 75,00 p.p.
Kinderen f 37,50 p.p.

Inclusief onbeperkt dranken gedurende 4 uren
(excl. buit. ged.) f 20,00 p.p. extra.

P.S. 1e en 2e Kerstdag vanaf 14.00 uur
KERST A LA CARTE DINEREN
Kies 3-gangen voor f 52,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar f 25,00 p.k.

(Q Bel en reserveer of informeer voor een echte kerstsfeer

05750-25555

****
*B!K™mm-*&HS&r

***

IZATERDAG 18 DEC.

TH W NN
BENEFIETCONCERT "THE WALL'
IfflN, 26 KERSliil
PANAMA & MILES HIGH
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - winkelcentrum
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - kerkplein
21.50 u. VELDHOEK - Wentink

BUS 2
21.20 u. HENGELO - sporthal/Vezo
21.35 u. VELSWIJK - postkantoor

BUS 4
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - postkantoor
21.25 u. BAAK - bushalte
21.30 u. WICHMOND - café Krijt
21.35 u. KEYENBORG - R.K.-kerk

ZONDAGMIDDAG 19 DECEMBER

LIVE-MUZIEK

Jan Ottink Band
AANVANG 17.30 UUR ENTREE F 5-

bodega

t U<wtaffeit je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek. =J

Keramisch atelier

"t Wemeitje'
Kieftendorp 2
HENGELOGId.

Tel. 05753-2415

Verkoop van gedraaide
en handgevormde vazen,

schalen, etc. (unica).

Is open vanaf
donderdag 9 december

t/m
donderdag 23 december

van 15.00-21.00 uur.

KERSTINKOPEN IN
DUITSLAND

Düsseldorf en Munster
Prijs f 32-p.p.

(Düsseldorf excl. kaartjes Bahnhof)

10/12 t/m 22/12

KERSTMARKT
ANTWERPEN

f 34-p.p.
13/12 t/m 19/12

(Alles bij voldoende deelname.)

HAVI Reizen

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST

Tel. 05758-1334

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 17551 Laarst raat 61 ZUTPHEN 05750- 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 • 76026

VUURWERK
SUPERSTUNTS
400 ASTRONAUTEN de echte

12 ROMEINSE KAARSEN 5-ster

4 HAPPINESS

Door enkele foutieve prijzen In onze vuurwerkkrant.
Hier een klein gedeelte van ont grote attortlment

vuurwerk met de goede prijzen.

100 LUCHTHUILERS
40 GRONDBLOEMEN super

10 JUMPING JACK

_8.50
_2.50
_2.00
13.95
_3.75

1.50
3.50144 LILLIPUTPIJLEN metfiuit

Superaanbiedingen gelden niet voor het grot/s vuurwerk.

Bij stedlng van 25.- en meer vuurwerk In de voorverkoop:

1 KOMETENPOT SUPER t.w.v 695 GRATIS
(SUPERSTUNTS UITGESLOTEN) Let op: dit is ca. 28% korting.

Bij steding van 50.-en meer vuurwerk in de voorverkoop:

1 KOMETENPOT SUPERt.w.v.6,95 + 1 PIJLENPAKKET KANTON
inhoud 12 pijlen t.w.v. 8.9S GRATIS (SUPERSTUNTS UITGESLOTEN) Let op: drt is ca. 32% korting.

SfERVUUftWERfC
175a

175b

201a

201 b

203a

203b

205a

205b

206

208

209

212

216

217

218

219

224

Five sound spray

Five sound spray

Vliegende kraanvogel

Vliegende kraanvogel

Happiness

Happiness SUPERSTUNT

Romeinse kaars parachute

Romeinse kaars parachute

Assortiment fonteinen

Space invader NIEUW

Sound of city

Butterfly dancing

Spring thunder

Gelukkig nieuwjaar

Vulkaan Helena

Blauwe p^tfontein

Silver festival

1 stuk

12 stuks

1 stuk

4 stuks

1 stuk

4 stuks

1 stuk

4 stuks

4 stuks

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

0.45

4.50

0.35

1.25

0.60

2.00

0.50

1.85

2.25

5.95

4.95

1.95

4.50

3.75

3.75

4.50

11.95

HAAL NU SNEL UW BESTELFORMULIER

Tuincentrum

99
LeestenSC Enkweg 1 (t.o. ingang ziekenhuis)

7207 BC Zutphen - Telefoon 05750-22536

de Ooijerhoek

mode voor
het héle gezin

'̂ ^ ̂  " W^ ^H

fashion
Wij laten v
de kerstklo
onderstaan*

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

Dames Blouses
We hebben een uitgebreide collectie chique
blouses in wit, ecru en zwart.
Speciaal voor de kerst hebben wij ze afge-
prijsd en er zijn nu reeds^
prachtige blouses
voor de
KERSTPRIJS vanaf

Kinder
Flanel Blouses
In grote en kleine ruitjes.
Maten 92 t/m 176.

Op al deze blouses geven wij een

SPECIALE
KERSTKORTING
van ƒ 5,00

Wij hebben ze
nu reeds vanaf

Nu zijn ze er
reeds vanaf

)or iedereen
(ken luiden mei
e superaanbiedinjen...

Dames Gilets
Ze zijn er in een prachtige suedine kwaliteit
en met prachtige bedrukkingen.
Onze normale prijs is
vanaf ƒ 35,00
Speciaal voor de kerst
nu reeds vanaf

Kinder Sweaters
en Truien
Speciaal voor de kerstman geven wij op
alle sweaters en truien
een korting van 25%



VOORVERKOOP
onze prijzen zijn verlaagd...
DAMESAFDE ING:

PAKJES v A

JAPONNEN V A

JACKS V A

ROKKEN V A

HERENAFDE .ING:

PANTALONS v A 89,-

JACKSwv 169,-

COSTUUMSvA 198,-

BLAZERSvA 119,-

Bij uw aankoop vanaf
f 125,-krijgt u een
fraaie fles rode wijn
KADO van de
feestdagen.

ESSENTIO
TAIFUN
FRAPP:

KORTING
TOT

50%
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

"Koffie Squash
Squash en koffie zoveel U wilt.'.'

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 1 2.00 uur.

KOFFIE
SQUASH KAART:

f 50,- (voor l O keer)

L

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

*
5 Squashbanen, gehele dag

instructeurs aanwezig.

Squash Centrum
X/O R D E N

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

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

mullcf-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 0575?-3278 (industrieterrein)

^' Tramstraat
mm Lochem 05730- 51836

START
VOORJAARS-
CURSUS
voor PAREN

i/i 7993 Aiog ee/ï goe*/ besluit,
plan met uw partner in J994 een avondje uit.
Ga op dansles bij Dansschool Veelers in Lochem.

Tijdens een avondje uit, onder deskundige leiding en in een
grote en gezellige danszaal, leren wij u de beginselen van het
dansen, of frissen uw geheugen weer op.

Bovendien krijgt u bij ons de gelegenheid het geleerde
regelmatig op onze dansavonden in praktijk te brengen.

HALF JANUARI STARTEN WIJ MET EEN NIEUWE
DANSCURSUS VOOR PAREN.

Voor inschrijven of inlichtingen

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37-39, 7241 CH Lochem.
Tel. 05730-51836.

Voor naaimachines en reparatie.
Wij repareren iedere naaimachine

ongeacht het merk.

Naaimachine-
speciaalzaak

BEKKE
Ruurloseweg 16-GROENLO

Telefoon (05440) 61540

Jkhr. van de Heydenstraat 5
HAAKSBERGEN

Telefoon (05427) 21917

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Verrukkelijk, goed verzorgd en gezellig!

Kerst in de Rotonde
Eerste en Tweede Kerstdag om 12.00, 16.00 en 20.00 uur.
Voor reserveringen/inlichtingen belt u Hans en Annekc,

Kerkstraat 3 - Vorden - 05752-1519

RESTAURANT GRILL DE ROTONDE
Achter de dikke boom van Vorden eet u van goed gevulde borden.

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 0573£

Zonder drukwerk
geen cheques.

Rare wereld, «onder drukwerk
l i H U K W E R K I N D U S T R I f

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen.

^ L O C H E M
/uin'icnseweg }. Lochem 0573054189

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

KERSTKAARTEN
en

KERSTBOEKEN

Evangelische Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN-Tel. 14569

Kerstbomen vanaf S99S

Kunstkerstboom
niet van echt te onderscheiden

1 50-1 80 cm hoog vanaf

99,-
Kerstbakjes vanaf 7^5 O

Oaseblokken

4 voor *^^

Kerststerren

2 voor 7)50

Voor uw kerstversieringen
hebben wij veel

decoratiemateriaal. Uw
kerstboom wordt gratis

ingepakt.

Tot ziens bij:

WORDEN

ZOWEINIG?!
AKTII E-BON

HIFI STEREO
VIDEORECORDER

• quick response systeem
• automatische

koppcnrcinigcr
• midloacl design
• afstandsbediening

• longplay audio/video
• 4 koppen

SONY WALKMAN
WM EX 53
• autoreverse • automatische

bandafslag • tape selektor
• megabass • dolhy B • feather

touch bediening • inclusief
hoofdtelefoon en draagtasje

ERJS AL EEN SONY
WALKMAN VANAF58

FEESTAANBIEDING! VAN229vtooR

FEESTAANBIEDING!

PHILIPS MIXER
HR1499
• 170 Watt motor
• 3 snelheden
• compleet met garden en

kncedhakcn

VAN 54,95 48,95

ER IS AL EEN MIELE VAAT-
WASSER VANAM748,- .'•

MIELE VAATWASSER
EXCELLENT SC
• turbothermic-systeem voor perfect

droogresultaat • uitncembare
besteklade • laag verbruik
(1,1 kWh stroom en 16 Itr water)

• uitermate geluidsarm
• waterproof-systeem beveiligt

tegen waterschade

f EESTAANBIEDING! vtM '"MOOR! 1898,

SHARP

SHARP COMBI
MAGNETRON R7E43
• uitgangsvermogen magnetron

850 Watt , hetelucht 1200 Watt en
grill 1000 Watt • combi-mogelijk-
heid hetelucht / magnetron en
grill / magnetron »6 kookniveaus

• keramisch draaiplateau
• inhoud 29 liter

FEESTAANBIEDING! tf<H898-^oo. | 798,-

BANG & OlUFSEN* EN MARANTZ DEALERS L^GE PRIJZEN - GARANTIE VERZEKERING - GARANTIE - GRATIS THUISBEZORGEN - KWALITEIT - EIGEN TECHNISCHE DIENST - CREDIT CARD

EBING ELECTRO BV, Zelhem Tel. 08342-1378
HENK DERKSEN ELECTRO, 's Heerenberg Tel. 08346-62534

ELIESEN ELECTRO, Baak Tel. 05754-1264
ELIESEN ELECTRO, Zutphen Tel. 05750-43202

AMCO ELECTRO VORDEN BV, Vorden Tel. 05752-1000*
INSTALLATIEBEDRIJF STEGEMAN BV, Ruurlo Tel. 05735-1414

AMCO ELECTRO DOETINCHEM BV, Doetinchem Tel. 08340-23087*

cimco
een zaak van vertrouwen

FEESTAANBIEDING!
1 teletext
.-T cm beeldbuis
monitor look design
to voorkeuzezenders
on screen display
sleep-timcr
infrarode afstands-
bediening

VAN698,- /yoo 598,-

AMCO. DE ZAAK Dll MEIiR VOOR JE DOET!
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Met een bezoek aan deze markt maakt U kans op
één van de vele prijzen, die beschikbaar zijn.

IN ONZE VERWARMDE BLOEMENKRAAM:

KERSTSTUKJË

9,95
extra grote KERSTSTER 5,95

2 VOOR 11,00

3 HYACINTHEN

4,95

Volop Kers(t)verse
SNIJBLOEMEN

DE VALEWEIDE-bloemen

Oma doet haar
verjaardag de deur uit

Oma is jarig, en dat betekent
een drukte van jewelste. Kin-
deren, kleinkinderen, vrienden
en kennissen... iedereen is van
harte welkom. In onze "Oran-
gerie" of tuinzaal en in de
daaraan grenzende, fraai in-
gerichte tuin, is volop gele-
genheid om oma eens letter-
lijk in het zonnetje te zetten.
Een perfekte ambiance voor
verjaardagen, recepties, huwe-
lijks- of personeelsfeesten,
eventueel met barbeque, buf-
fet, diner of oud-Hollandse
spelen. Natuurlijk op maat
verzorgd, aangepast aan uw
wensen.

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Waar het hart van vol

OTT
TOP

1. BANKSTELLEN & STOELEN
2. KASTEN & TAFELS
3. INRUILSERVICE
4. LOSSE KUSSENS
5. LAGE PRIJZEN

Kom ook eens kijken!

De verkoophal is

iedere dag geopend,

behalve zondags.

Vrijdags zelfs tot 21.00,

zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - H ALLE - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Terwijl u dit
leest, zwerven

duizenden
kinderen

hongerend
door de wereld,

Help ze nu!
Straks hoef t't

niet meer.

terre des hommes
hulp aan kinderen In nood

telefoon 070-3637940

GIRO 646900
DEN HAAG

Stickers

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

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

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

O? DINSDAGAVOND 21 DECEMBER a.s.

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

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

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

Tel.: 1256 / 3572

DE VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

r^^<3^<W%<^^

TE KOOP
IN VORDEN:

PERCEEL
LANDBOUWGROND
groot ca. 3 ha, gelegen nabij de
Zutphenseweg met
een ref. hoeveelheid melk, 4.33% vet

Inlichtingen:

Makelaars- en
Assurantiekantoor
VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Vorden - Tel. 05752-1531

/s uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

NIEUWJAARSBAL
in 't Pantoffeltje

Op ZONDAG 2 JANUARI organiseren wij een
Nieuwjaarsbal met muzikale omlijsting van de

HAMMOND FOUR
Wij verwachten U vanaf 16.00 uur.

Entree f 7,50 (incl. koffie niet oliebollen en biltergarnituur)

U komt toch ook het nieuwe jaar inluiden
bij

bode

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

„Ie Herberg"^
Dorpsstraat 1 O - Vorden
•

1 JANUARI:

NIEUWJAARSRECEPTIE
M.M.V.

Hoezo 'doar krig 'n peard nog de hik van'

Op Drift 'hef ook al 'n c.d. emaakt'

KdS Bendjen 'hefgeen cd emaakt'

met: Johan Stapper
Frans Smit
Brutus Siebelink
Gerard Garritsen

Het spektakel begint urn 20.30 uur.

Zorg dai-j d'r bi-j bunt want doar kump nog proat
van.

Kaarten veurverkoop: f 7,50.
Aan de kassa: f 10,--

Das toch veur weinig of niet dan.

VEURVERKOOPADRESSEN:
Barendsen, Kadoshop of De Herberg.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

WELGRAVEN
SCHOONMAAKARTIKELEN

Inkoopcentrum voor
grootverbruik, horeca, handel
en industrie

Wegens vakantie gesloten
van 24 december tot 3 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 Schoolstraat 6

tel. (05752) 2154-fax 3871

Geen verkoop aan particulieren.
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Pupillenleiders in het nieuw

mtmm.

Onlangs overhandigde modehuis Lammers aan de Zutphenseweg aan de pupillenleiders van de
voetbalvereniging Vorden komplete trainingspakken. De v.v. Vorden en de jeugdafdeling zijn
uiteraard zeer ingenomen met deze geste.

Oliebollenaktie
succes
De oliebollenaktie welke de muziek-
vereniging Concordia in het afgelo-
pen weekeinde heeft gehouden is we-
derom een doorslaand succes gewor-
den. Evenals voorgaande jaren is de
bakploeg op vrijdagmorgen begon-
nen om een gigantische berg meel en
ingrediënten te veranderen in oliebol-
len. Omdat de goede kwaliteit van de
bollen ieder jaar leidt tot een grotere
verkoop, was ook dit jaar besloten
weer meer bollen te bakken.
De vervaardiging en verkoop werd
georganiseerd vanuit het Dorpscen-
trum en op zaterdagmiddag kon de
penningmeester het sein uitverkocht
geven met de constatering dat er vol-
gend jaar wellicht nog meer gebakken
zal moeten worden. Voor de op-
brengst zullen instrumenten worden
aangeschaft, al met al een leuke ops-
teker voor de muziekvereniging, die
in 1994 zal beginnen met het nieuw-
jaarskoffieconcert op zondag 9 janua-
ri 1994.

Zaalvoetbal
Jong Gelre zal zondag 19 december
tenminste met één dames- en heren-
team meedoen aan een zaalvoetbal-
toernooi welke bij 'Appie Happie' in
de Veldhoek zal worden georgani-
seerd.

'Nationale proefdag' bij de
Echte Bakkers
Bij de 350 Echte Bakkers in Nederland wordt op vrijdag 17 de-
cember een voorproefje gegeven op Kerstmis. Die dag wordt
voor het eerst in ons land de 'Nationale Proefdag' gehouden en
kan er gesmuld worden van traditionele kerstlekkernijen.

Tijdens de Proefdag worden typische
kerstprodukten aangeboden. Het as-
sortiment wordt door de Echte Bakker
samengesteld en kan variëren van een
kerststol, roomboter-amandel kerst-
kransen en staven tothulstbrood.

Hulstbrood

Hulstbrood is een van de typische
kerstprodukten die alleen door de 350
Echte Bakkers, herkenbaar aan het
gele logo en aangesloten bij het Echte
Bakkersgilde, worden gebakken.
Hulstbrood laat zich het best om-
schrijven als een gevuld brood met de
ingrediënten van een stol als uit-
gangspunt. Na een ingewikkeld pro-
cédé van rijzen en vormgeven ont-
staat een bolvorm die voorzien wordt
van een laag witte fondant en deco-
reersneeuw. De garnering, waaraan
het brood zijn naam ontleent, bestaat
uit groene hulsttakjes met rode besjes
van marsepein. Het echte hulstbrood
van de Echte Bakker heeft in het mid-
den een kaars om de perfecte sfeer te
creëeren.

Bescherming

Hulst heeft in onze tijd vooral een de-
coratieve betekenis die wordt geasso-
cieerd met Kerstmis. In vroegere eeu-
wen was hulst heel bijzonder en wer-
den de grillige en stekelige hulsttakjes
in huis gehaald om de speciale krach-
ten die men eraan had toebedacht. Zo
zou hulst, juist omdat het een van de
weinige planten is die ook in de mid-
winter groen blijven en daarbij ook
nog eens vurig rode besjes dragen, be-
scherming geven tegen heksen en on-
weer.
Ook in vroegere tijden was het ge-
bruikelijk om aan de hand van de con-
ditie van het hulst, stevig of slap, te
bepalen wie er voor dat jaar de baas in
huis was. Bij stevige, krachtige hulst
was dit de man. Was het hulst slap dan
kreeg de vrouw het voor het komende
jaar voor het zeggen.
Tegenwoordig is hulst vooral sfeervol
en het hulstbrood verschikkelijk lek-
ker. Het hulstbrood is verkrijgbaar bij
alle Echte Bakkers. Echte Bakker van
Asselt is gevestigd op de Zutphense-
weg.

Echle Bakker van Asselt heeft zich gespecialiseerd door middel van grote sorte-
ring groot- en kleinbrood, banket en koek.

Seminar Rabobank druk
bezocht
'l'r od u k tiereen ten, de overdracht van melk- en mestquota, nu
en straks', dat was het thema van twee voorlichtingsbijeen-
komsten die de Rabobank Vorden afgelopen week organiseer-
de. Een avond vond plaats in samenwerking met Rabobank
Steendften. Dat dit onderwerp aansloeg bleek wel uiyk massa-
le op^mst, 230 belangstellenden vulden de zaal va^^antof-
feltje te Vorden, terwijl in Den Bremer te Toldijk 130 mensen
aanwezig waren. De regels, zoals die komen of misschien gaan
kon* ̂ werden uitvoerig toegelicht. ^U

de Rabobank Vorden. De gemiddelde
financiering per kilo melk is de afge-
lopen tien jaar verdubbeld tot f l,—
en zal de komende tien jaar waar-
schijnlijk nog eens verdubbelen tot f
2,— per kilo, aldus Vrielink. Hij riep
de aanweziging op rekening te hou-
den met verhoogde milieulasten. Uit
een voorbeeld kwam naar voren, dat
het verschil tussen goede of matige
ondernemerskwaliteiten, het verschil
kan maken tussen voortbestaan of
beëindiging van een bedrijf in de toe-
komst. Tot slot gaf hij nog een ove-
reenkomst: geld is als mest, het werkt
alleen goed als het wordt verspreid.
De avond in 't Pantoffeltje stond on-
der leiding van de directeur van de
Rabobank Vorden, ing. J. Krooi, en de
avond in Den Bremer stond onder lei-
ding van de directeur van Rabobank
Steenderen, de heer W. B. Achter-
kamp.
Zij benadrukten, dat de Rabobank
door het houden van deze bijeen-
komsten wil trachten haar klanten zo
goed mogelijk te informeren, zodat
een ieder voor zichzelf de juiste on-
dernemersbeslissingen kan nemen.

Mr. F. wTvan Dijk, juridisch adviseur
van de GIBO groep, belichtte de Wet
Verplaatsing Mestproduktie, zoals die
wellicht l januari a.s. ingaat. In een
voorbeeld berekende hij de hoeveel-
heid fosfaatquotum die een bedrijf bij
moet kopen als alle kortingen door-
gaan. Als nieuwtje kon hij melden,
dat aangekocht mestquotum in zeven
jaar afschrijfbaar is, terwijl melkquo-
tum voortaan in minimaal 8 jaar is af
te schrijven. Ing. A. H. J. M. Lege-
land, bedrijfskundig adviseur van de
GIBO groep, zette uiteen welke ont-
wikkelingsmogelijkheden een bedrijf
in de mestwet nog heeft, bijv. door ge-
bruik te maken van het feit, dat grond-
gebonden quotum vrij invulbaar is
voor varkens-, pluimvee- of rund-
veemest. Ook ging hij in op de zeer
hoge kosten die een eventuele mine-
ralenheffing met zich meebrengt.
Deelname aan de mineralenboekhou-
ding verhoogt het inzicht in uw eigen
bedrijfssituatie, aldus Legeland.

De financieringstechnische aspecten
werden belicht door ing. H. G. Vrie-
link, agrarisch relatiebeheerder van

Jong Gelre
Voedingsdeskundige ABC
Op donderdag 16 december zal de
heer Wolbrink - voedingsdeskundige
van de ABC - een avond verzorgen.
Het zal dan gaan over economische
waarden van voedergewassen. Een
interessante avond bij de Boggelaar.

Voetballen
Op zondag 19 december kan er wor-
den gevoetbald bij Appie Happie.
Geef je zo snel mogelijk op tel.
05754-1313.

Afzeggen als lid
Diegene die volgend jaar geen lid
meer wensen te zijn, worden vriende-
lijk verzocht dit z.s.m. door te geven
(gaarne het pasje inleveren). Tel.
05752-3943.

Nieuwjaarsfestijn
Om 1994 goed in te luiden, vindt er op
vrijdag 7 januari een nicuwjaarsfes-
tijn plaats in zaal 'Langenbarg' te La-
ren. Een mooie gelegenheid dus om
onder het genot van een drankje en
een gezellig deuntje elkaar het beste
toe te wensen!

Ledenvergadering
Deze wordt gehouden op vrijdag 14
januari in de Boggelaar. Tijdens deze
vergadering zal er ook uitleg worden
gegeven over de fusie tussen KPJ en
Jong Gelre die per l januari a.s. van
kracht wordt. De nieuwe naam wordt:
Plattelands Jongeren Gelderland
(PJG). Na afloop van het officiële ge-
deelte gaat men kegelen.

Midwinter-
wandeling
De midwinterwandeling welke zon-
dagmiddag in het buurtschap de Wil-
denborch werd georganiseerd, trok dit
keer ruim 400 deelnemers. Op ver-
schillende plekken 'tekenden' hoorn-
blazers voor een mid winters sfeertje.

Voetbal Sociï
Programma 18 december: Wil. SSS
F-Sociï F, AD'69 C-Sociï C, Sociï A -
Ruurlo A. 19 December: De Hoven-
Sociï, Sociï 4-Hercules 3, De Hoven
5 - Sociï 5, Zuphania 5-Sociï 6.

Warnsvelds
Mannenkoor
Evenals voorgaande jaren organiseert
het Warnsvelds Mannenkoor weer
een kerstconcert. Deze keer vindt het
concert plaats in de Martinuskerk,
Kerkplein l te Warnsveld en wel p
dinsdag 21 december a.s. Het Warns-
velds Mannenkoor heeft zich dit jaar
veel moeite getroost om een aantal
nieuwe muziekstukken in te studeren,
terwijl er natuurlijk ook een aantal be-
kende liederen gezongen zullen wor-
den. Gezien de publieke belangstel-
ling van voorgaande jaren is het raad-
zaam om toegangsbewijzen bij een
van onze leden of voorverkoopadres-
sen te kopen. Medewerkenden op
deze avond zullen zijn: Jan Joris
Nicuwenhuis, hobo, Linda van der
Mee, vleugel, Paul Eijkelkamp, bas/
bariton, Ad Korevaar, bariton. De
muzikale leiding is in handen van di-
rigent Hans Vos. Kaartvoorverkoop
op de volgende adressen: Streek VVV
Zutphen, Groenmarkt 40, Zutphen;
Boekhandel Hulshoff, Bonendaal 4,
Warnsveld; Openbare bibliotheek,
Kiekebelt 5, Warnsveld.

VRTC
Jaarlijkse veldtoertocht meer dan ge-
slaagd ondanks de concurrentie van
oa een tocht in Haaksbergen en een in
het duitse Grensgebied Tubbergen.
Ruim 525 deelnemers kon men be-
groeten bij de startplaats in de kantine
van de voetbalvereniging Vorden
voor een tocht van ruim 42,5 km door
het buitengebied van Vorden en Lo-
chem. Bij het buitencentrum Ruigen-
rode in Lochem had men een stop in-
gelast waar de deelnemers naast de
traditionele soep ook een krentebrood
kregen.

Dank zij de medewerking van bosop-
zichters, landeigenaren kon men pro-
bleemloos fietsen op de daarvoor be-
stemde paden. Dat men ook nog een
stukje folklore kreeg aangeboden in
de vorm van midwinterhoornblazcn
in het Grote veld, werd door de deel-
nemers uit andere delen van Neder-
land als iets bijzonders ervaren in po-
sitieve zin. Dit was het laatste evene-
ment van de VRTC de Achtkastelen-
rijders in het jaar 1993.

Gemeentebestuur
bemoeilijkt werk VVV
Tijdens de jaarvergadering van de
VVV stelde sekretaris R.C. Haan-
stra dat de VVV sinds de opening
van het kantoortje in 1991 uit haar
jasje is gegroeid. 'De ruimte aan de
Kerkstraat is veel te klein, ener-
zijds door de grote toeloop in het
seizoen (soms enige honderden per
dag) anderzijds door de eisen die
sedert vorig jaar aan de VVV-kan-
toren worden gesteld en die resulte-
ren in een verveelvoudiging van
verplichte documentatie en naslag-
werken.

Er zal op korte termijn over meer
ruimte moeten worden beschikt en
daarvoor zullen gelden beschikbaar
gemaakt moeten worden. En helaas
heeft de raad van de gemeente Vorden
uitgerekend nu besloten om de huis-
vestingssubsidie aan de VVV ad één
gulden per inwoner te beëindigen. Al-
dus worden de gemeentefinanciën
met ca. 8400 gulden per jaar verrijkt
ten koste van toerisme en recreatie.
Voorts wordt het tarief van de toeris-
tenbelasting van 50 cent op één gul-
den per overnachting gebracht, waar-
door de jaaropbrengst moet stijgen
van 40.000 naar 80.000 gulden.
En zei Haanstra verder, indien dit geld
of een flink deel ervan direkt zou wor-
den, gebruikt om de bestaande toeristi-
sche en recreatieve voorzieningen te
verbeteren en uit te breiden zou daarin
nog een zekere rechtvaardiging ge-
vonden kunnen worden voor deze
maatregel.
Nu ontstaat het beeld dat enige tien-
tallen VVV-medewerkers zich geheel
belangeloos inzetten om de gemeente
in staat te stellen haar tekorten op
onze gasten te verhalen voor moeilijk
uit te leggen doelen. Daarmee wordt
het werk van de VVV nog eens extra
bemoeilijkt.
Vanzelfsprekend zal de VVV Vorden
zich zolang dat kan blijven inspannen
om haar doelstellingen ten dienste
van de Vordense gemeenschap en

haar gasten met alle beschikbare mid-
delen te behartigen. Jammer dat er
kennelijk nog eens op moet worden
gewezen dat de VVV niet voor zich
zelf werkt, maar voor het belang van
alle instanties en individuen binnen
de gemeente en haar talrijke bezoe-
kers', aldus Haanstra. Het aantal vrij-
willige medewerkers van de VVV be-
draagt momenteel 18. Het gidscn-
korps onderging een verdere uitbrei-
ding en bevat thans 15 personen. De
uitbreiding werd nodig door de op
dinsdag en donderdag toegevoegde
ritten 'Speuren naar spoken'. De be-
manning van het VVV-kantoor heeft
het afgelopen seizoen heel wat werk
verricht. In één jaar tijds (vanaf okto-
ber 1992 tot oktober 1993) werden
9317 baliehandelingcn; 2693 tele-
foontjes en 461 stuks uitgaande post
verwerkt, in totaal 12.471 handelin-
gen!
Fietsen en wandelen is het afgelopen
zomer enorm toegenomen. Wat het
fietsen betreft is er minder in groeps-
verband maar des te meer individueel
gefietst.
De maand oktober stond in het teken
van de deelname van de Vordense
VVV aan het in samenwerking met de
ANWB opgezette wandel- en ficts-
programma Tocraktief'. Dat heeft
Vorden die maand 2000 extra bezoe-
kers gebracht.
Ofschoon 1993 over het geheel geno-
men voor de VVV een goed jaar was,
heeft de minder mooie zomer een ne-
gatieve invloed gehad op de seizoen-
cijfers. Toch blijft het bestuur, waarin
J.G. Pelgrum niet zal terugkeren (hij
wordt opgevolgd door de heer B. Ros-
sel) vol vertrouwen voor de nabije
toekomst.
Omdat op een toeristische lokatic als
Vorden, waar het accent moet vallen
op buitenaktiviteiten, hangen de fluc-
tuaties in de toeloop direkt samen met
de klimatologische omstandigheden.
En die kunnen in 1994 bijna niet
slechter zijn!

The winners terug
in'De Woage'
Op zaterdag 18 december a.s. speelt
in de grote zaal van dancing-disco-
theek 'De Woage' de toptbrmatie The
Winners. Lekkere Top-40 muziek af-
gewisseld met de beste muziek van te-
rug in de tijd. Deze sterke top-40 or-
kest staat al heel wat jaren op de plan-
ken, maar heeft meer bekendheid in
Brabant, België & Duitsland. The
Winners bestaan uit vijf doorgewin-
terde muzikanten. Nummers als die
van Elton John; Dire Straits zullen
aan uw gehoor voorbijkomen, waar
een echte muziekliefhebber niet om-
heen kan.

Assorti weer paraat
in de Ken-ie-die zaal
De formatie Assorti staat op zaterdag
18 december op het feestpodium van
'De Woagc'. In de Ken-ie-die zaal
wordt het weer een gigantische feest.
Hollandstalig; Pop; rock en noem nog
zo maar meer op, Assorti speelt het
wel.

Discovervoer op zaterdag

Ook op deze zaterdag zullen de disco-
bussen van dancing-discotheek 'De
Woagc' weer uitrukken, om de echte
liefhebbers weer op te halen. Voor alle
overige informatie kan men altijd de
infolijn bellen van discotheek 'De
Woage', telefoon 08343-1232.

NCVB
Op de dinsdag voor kerst viert de
NCVB haar kerstfeest. Men begint
met een broodmaaltijd onderbroken
door de kerstliturgie, waarin o.a. ci-
terpsel door Ati Hogendoorn uit Al-
men. Na de maaltijd heeft men de
heer Hendruksen uit Oosterbeek uit-
genodigd. Hij geeft uitleg over de ge-
schiedenis en de opbouw van het
Wheinachtsoratorium van Johan Se-
bastian Bach. Ook kan men gedeelten
beluisteren, Is men geïnteresseerd
dan is men van harte weikomen in het
Dorpscentrum.

Pannekoekenrit
Aan de pannekoekenrit (oriënterings-
rit) die de auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseerde na-
men een flink aantal personen deel die
zich na afloop de pannekoekcn bij
'steakhouse' op de Kranenburg goed
lieten smaken. De rit was uitgezet
door L. de Boer en A. Weevers.
De uitslagen waren:
A-klasse: 1. H. J. Cortumme, Toldijk
48 str. 2. J. Luiten, Hengelo 70, 3. B.
Regelink, Vorden 110.
B. Klasse: 1. G. Rcugcnbrink, En-
schede 163,2. J. Hannink, Raalte 187,
3. G. J. te Veldhuis, Halle 214.
C-klasse: 1. M. A. Veldhuis, Wijhc 5
str. 2. W. Wisselink, Halle 61, 3. J. W.
Suselbeek,Aaltcn90.
D-klasse: l. T. Natrop, Vorden 34, 2.
J. W. Wuestenenk, Zelhem 76 str.

Grote tentoonstelling pluimvee-
en konijnenvereniging
Aanstaand weekend houdt de PKV een tentoonstelling in zaal
De Herberg, ruim 368 dieren waar onder grote hoenders,
dwerghoenders, watervogels, duiven, konijnen en cavia's zijn
te bewonderen.

Een prachtige variatie dieren zijn aan-
wezig. Vrijdag zullen de dieren ge-
keurd worden, liefst 7 keurmeester
zijn aangetrokken om hun beoorde-
ling te geven. Onder de leden van de
PKV zal het weer spannen wie het

mooiste dier van de tentoonstelling
heeft. Vooral zaterdag gelijk met uw
bezoek aan de Kerstmarkt even naar
De Herberg om deze mooie dieren te
gaan k ijken.
(Zie ook advertentie).



Vorden l - Voorst l
Door met 2-1 van Voorst te winnen
verstevigde Vorden zondag zijn kop-
positie. Voorst nam vanaf het begin-
signaal een verdedigende houding
aan wat een kolfje naar de hand van
Vorden was. Hierdoor kon Vorden
zich enkele kansen creëren. In de 17e
minuut ging Wagenaar van Voorst in
de fout door een bal finaal te missen.
De attent reagerende Gert Verbeek
schoot de bal onthoudbaar in het doel:
1-0. Tien minuten later werd Erwin
Hcngeveld in kansrijke positie door
Wagenaar van Voorst binnen de be-
ruchte lijnen onreglementair tegen de
grond gewerkt. De toegekende penal-
ty werd door Rob Enzerink verzil-
verd: 2-0. Na de theepauze trok
Voorst massaal ten aanval en moest de
Vordense achterhoede alle zeilen bij-
zetten om Voorst het scoren te belet-
ten. In de 76e minuut dwarrelde de bal
vanuit een corner voor het Vordense
doel. Uit deze scrimage wist Jaap Ko-
rcnblik van Voorst te scoren: 2-1.
Door twee frisse aanvallers in het veld
te sturen., trachtte Voorst de gelijkma-
ker te forceren. Door stug verdedigen
bleven de punten in Vorden. Aan-
staande zondag speelt Vorden thuis
tegen Reunie uit Borculo.

Gelijkspel Ratti
tegen Eefde
Het gaat de goede kant op met Ratti.
Uit de laatste 3 wedstrijden werden 4
punten gehaald en het spel wordt be-
ter. De ploeg uit Eefde moest dit ook
ervaren. Het mocht de handen dicht-
knijpen met het gelijke spel. De eerste
helft had Ratti een goede start maar
nog geen echte kansen. Het was ech-
ter Eefde dat na een counter wist te
scoren, tegen de verhouding in.
Ratti was hierdoor niet uit het veld ge-
slagen en pakte de draad weer op. Na
een voorzet van Harm Welleweerd
wist Mark Sueters de verdiende ge-
lijkmaker in te tikken. Opnieuw sloeg
Eefde onverwacht terug nadat bij een
hoekschop iedereen bleef staan en de
Eefde spits makkelijk in kon koppen.
Ratti wist ook deze tegenslag goed te
verwerken en schiep zelf goede mo-
gelijkheden. Achtereenvolgens mist-
ten Mark Sueters, Harm Welleweerd
en Dinand Hendriksen goede kansen.
Na rust voerde Ratti de druk op en een
half uur lang speelden de Kranenbur-
gers, goed. Dat resulteerde in de ge-
lijkmaker van Mark Sueters, op aan-

geven van Dinand Hendriksen. Hier-
na schoot Harm Welleweerd nog in
goede positie op de paal en schoot
Stefan Fleming naast bij een prima
kans. In het laatste kwartier kwam
Eefde weer opzetten, maar beide
ploegen kwamen tekort om nog tot
scoren te komen.
Een leuke wedstrijd, die Ratti weer
vertrouwen in de toekomst geeft. Na
de winterstop kan Ratti proberen ho-
gerop te komen met een hopelijk dan
weer geheel fitte selectie.

Waterpolo

RTV
Jan Weevers deed goede zaken in een
veldrit in Woerden door op een goede
vierde plaats te eindigen. Eerste werd
hier Erik Boezewinkel namens de Na-
tionale selectie. Rudie Peters werd
vijfde in Gendringen in het openlucht
theater 'Engbergen' op een mooi par-
cours door hagelbuien geteisterde
wedstrijd. Ben Peters werd hier ne-
gende. Afgelopen zondag stonden
vele RTV-ers aan de start in Vorden
aan de perfect georganiseerde toer-
tocht van de V.R.T.C. aan zo'n tocht
wordt vooral deelgenomen omdat hij
zo mooi is en de nodige conditie
wordt opgedaan voor de komende
veldrit wedstrijden.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 8 december.
Groep A: 1. mv. v. Burk/mv. Hen-
druks 78.6%, 2. hr. Groot Bramel/hr.
Wolters 56.1%, 3. mw. Broertjes/mv.
Gilles 52.5%.
Groep B: l. mv. v. Gastel/hr. v. Gastel
67.1%, 2. mv. Kamp/hr. Knoppers
66.4%, 3. hr. den Elzen/hr. Hissink
55.3%.

Winst voor heren
Dash
De heren van Dash ABN/AMRO
wonnen zaterdagmiddag thuis met
3-0 van DVO, waardoor de Vordena-
ren thans 15 punten hebben behaald
uit tien wedstrijden. In de eerste set
werkte de thuisclub geleidelijk aan
een l -4 achterstand weg om tenslotte
met 15-11 te 'finischen'. In de tweede
set zwak spel door beide ploegen.
Dash won uiteindelijk met 16-14. In
de derde set was het spelpeil ook niet
om over naar huis te schrijven. Op ge-
geven moment keek Dash tegen een
10-12 achterstand aan. Mede door een
serie goede opslagen, vocht Dash zich
terug tot een voorsprong van 15-14.
Het eerste matchpunt werd direkt ver-
zilverd.

De dames van Vorden '64 hebben de
uitwedstrijd tegen een sterker IJssel-
meeuwen 2 met 9-4 verloren, waar-
door de ploeg uit Zutphen op de eerste
plaats prijkt. Na de derde speelperio-
de keek Vorden tegen een 5-1 achter-
stand aan (tegendoelpunt Grietje Wel-
leweerd). De vierde periode was bui-
tengewoon spannend. Bij de stand 6-1
scoorden Karin Rouwenhorst en He-
nriet Heuvelink tegen, hetgeen Deb-
bie Kraayeveld deed bij de stand 7-3.
Het werd dus uiteindelijk 9-4, voor de
IJsselmeeuwen. Verdiend maar wel
geflatteerd.

Dammen
Dostal wegenbouw-Drents Tiental
11-9.
Dostal heeft de eerste overwinning
behaald in de nationale hoofdklasse.
Slachtoffer was het Drents Tiental,
een der subtoppers in de lopende
kompetitie. Henk Grotenhuis ten Har-
kel opende de skore al na een paar uur
spelen. Zijn tegenstander maakte een
misrekening in een al verloren stand
(2-0). Gerrit Wassink werd in een
goed lijkende korte vleugelopsluiting
verrast door een sterk schijnoffer. Ge-
lukkig bleek de stand nog een dure
damkombinatie te bevatten die vol-
doende was voor remise (3-1).
Henk Hoekman behaalde een keurige
remise tegen grootmeester Hans Jan-
sen (4-2). Mike Voskamp verbruikte
veel te veel tijd in de opening en had
in het middenspel geen tijd meer om
de scherpe stand door te rekenen. Hij
verloor uiteindelijk in de tijdnoodfase
(4-4). Nog een nederlaag van Ales
Klein bracht Dostal op achterstand
(4-6).
Nina Jankovskaja kwam flink onder
druk, maar bleek na de tijdnoodfase
nog voldoende kompensatie te heb-
ben voor remise (5-7). Ben Smeenk
boekte een winstpartij. De opening
was voor de tegenstander, maar toen
die een winnende voortzetting ver-
zuimde, werden de bordjes verhande i
en kwam Smeenk goed te staan. Na
een grote afwikkeling kwam Smeenk
een schijf voor, die tot winst leidde
(7-7).
Johan Haijtidt en Henk Ruesink
boekten hckflpjcn puntendeling in
een partij met wisselende kansen
(9-9) en tenslotte werd Chris Grevers
met gejuich ontvangen in de tijdelijke
residentie De H&rberg. Hij bekroonde
een konsek\«^^ doorgevoerde aan-
valspartij tot^rost, nadat zijn tegens-
tander geen goed omsingelingsplan
kon vinden (l 1-9).
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D E C E M B E R K N A L L E R !
TEGEN INLEVERING VAN ONDERSTAANDE BON F 25,- KORTING OP 'N LEVIS SPIJKERBROEK!!

W A A R D E B O N

CORNER

MAXIMAAL 1 BON PER KLANT

CORNER

Zutphenseweg 8 - VORDEN - Tel. 05752-2426

Vanaf 15 december
bij ons verkrijgbaar:

Achterhoek
Butengewoon

Nederland
De CD met muziek van:
* Jan Ottink en Dianne Marsman
* Spöl
* Boh Foi Toch
* Jan Ottink Band

NATUURLIJK BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

A.S. MAANDAG
20 DECEMBER

KERST-
KLAVERJASSEN

BIJ CAFÉ UENK

Nieuwstad 13 - VORDEN
Tel. 05752-1363

DECEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
15 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest
15 HVG Wichmond, Adventsviering
16-30 Kledingexpositic,

Nieuwstad 20
16 Kerststukjes maken, Floralia
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Kerstmiddag
16PCOB,deWehme
16 HVGWildenborch,Kerstviering
17/19 PK V, Tentoonstelling in de

Herberg
18 JeugddiscoinLudgerusgebouw

Badminton Flash
De eerste helft van de competitie is
gespeeld. De teams van Flash doen
het helemaal niet slecht dit jaar. Flash
l heeft na de eerste 6 wedstrijden te
hebben gewonnen tegen Shuttle Up
uit Aalten de twee punten laten lig-
gen. De thuisploeg won met 5-3 van
Flash l. Tegen Eefde ging het ook niet
goed, maar toen werden de punten
wel in de eigen ploeg gehouden. Eef-
de 3 incasseerde een 5-3 nederlaag.
Flash l staat in de tussenstand na 8
wedstrijden op 14 punten, Poona 2
volgt op 3 punten, daarna volgt LBC l
met l O punten uit 8 wedstrjden.
Flash 2 speelde tegen Yapton met
Diny Regelink als invalster. Deze
wedstrijd werd gekenmerkt door ma-
tig spel van Flash waar Yapton goed
van profiteerde. Na een 5-1 achter-
stand kwam Flash nog wel terug naar
5-3, maar de twee punten zijn voor
Yapton. Tegen UBC mocht Jolanda
Schuppers het tweede team verster-
ken. Flash 2 speelde een goede wed-
strijd tegen de tegenstander uit Ulft.
Dit resulteerde in een recordzege van
6-2 voor Flash 2. In de tussenstand
staat Flash 2 op de 4e plaats. Hier
staan de teams heel dicht bij elkaar.
Flash 3 heeft tegen Rianto 5 een grote
kans laten liggen alleen aan kop te ko-
men in de 4e klasse. Flash keek al ge-
lijk tegen een achterstand aan en dat
duurde tot de 3e set van de mixed dub-
bel. Tegen Thuve 4 hervond^!ash
zich weer en rolde dit team Vp6-2
op. Flash 4 probeerde er in de uitwed-
strijd tegen Wehl alles aan te doen.
Het lukte echter niet. Nadat de Ie mix
niet is gespeeld, werd de 2e mix nog
enorm spannend. ^fc
Flash 4 staat na 8 wedstrijdenlPK 7e
plaats met goede vooruitzichten op de
6e. Wehl 4 staat in deze klasse boven-
aan.

Judoka's succesvol
in Aalten
Afgelopen zaterdag deden een aantal
judoka's uit Vorden mee in Aalten
aan de open Aaltense judokampioen-
schappen. De volgende judoka's be-
haalden een medaille: 3e plaatsen:
Tim Elbrink, Coen Nieuwenhuis, 2e
plaatsen: Ollivier van Helden en
Wouter Dijkman, l plaatsen: Jeroen
van Lingen, Emiel van Lingen, Niels
Siemerink, Timo Boonstra, Wytse
van de Toren, Jacco Jansen. De stijl-
prijs voor het beste judo gingen naar
Wouter Dijkman.

Afgelopen maandag deden alle judo-
ka's weer examen voor een volgende
slip of band. Trainer Robert Piek nam
de examens af onder toeziend oog van
de ouders. De geslaagden zijn: Mark
Sips, Willem Layendijk, Micha, Bo-
link, Coen Nieuwenhuis, Marco Har-
temink, Jasper Hagelstein, Corinne
Brinkerink, Rina Nijland, Daan Vol-
ker, Dirk Luyendijk, Rudolph Harm-

Door de gemeente Vorden zijn in de
gemeente enige wegen afgesloten in
verband met de opdooi. Door de dooi
werd schade aangericht aan de desbe-
treffende wegen. Ondanks het feit dat
de wegen afgesloten waren reden toch
diverse weggebruikers langs de afzet-
ting heen. Dit had tot gevolg dat de
wegen nog erger beschadigd werden.
Let op: de afzetting wordt niet maar
zo geplaatst. Wanneer het weer beter
is zullen de desbetreffende wegen
hersteld worden.

Op 8 december omstreeks 09.30 uur
werd op aangeven van een passant
een witte kluis aangetroffen langs de
Ruurloseweg. Uit nader onderzoek
bleek dat de kluis, merk Lips, met een
slijptol opengesneden was. In de di-
recte omgeving een nader onderzoek
ingesteld. Echter nergens meer enige
inhoud kunnen vinden van de kluis.
Waar de kluis vandaan komt, en hoe
hij hier komt is nog onbekend. Wel is
door de politie van Vorden een telex-
bericht het land ingezonden naar de
andere politie instanties.
Regelmatig ontvangen zowel de ge-
meente Vorden als de politie meldin-
gen van vrachtauto's die binnen de
bebouwde kom geparkeerd staan. Dit
is niet toegestaan.

Op 9 december te 01.10 uur troffen
jachtopzichters in de gemeente Vor-
den op de Brandenborcherweg een
omgewaaide boom aan. Via de Meld-
kamer werd de brandweer gewaar-
schuwd en zij ruimde de boom op.
Ook het politiebureau te Vorden liep
stormschade op. Door de harde wind
werd een raam geheel uit de sponning
geblazen en kwam met veel lawaai op
de grond terecht. Inmiddels is de
schade al weer hersteld.
Omstreeks 23.45 uur op 9 december
kreeg de politie melding van een om-
gewaaide boom op de Wildenborch-
seweg. Ook deze heeft de brandweer
verwijderd.
Op 9 december te 09.30 uur kwam
een inwoner van Vorden met zijn auto
in botsing met een plots uit de berm
opvliegende buizerd. Dit gebeurde op
de Koekockstraat. De buizerd liep
enige verwondingen op en is door de
politie overgebracht naar een vogel-
asiel/opvangcentrum voor roofvogels
te Gorssel. De auto liep enige schade
op.
Op 9 december omstreeks 13.00 uur
stak een plots van rechts naar links
overstekende fietser de Raadhuis-
straat over. Op dat moment werd hij
net van achteren aangereden door een
achteropkomende automobilist. De
fietser fe per ambulance overgebracht
naar het streekziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal. De jeugdige fietser had een
gebroken sleutelbeen en een lichte
hersenschudding opgelopen. Tevens
een scheurtje in de knie en wat hech-
tingen aan zijn hoofd. De auto raakte
aan de voorzijde beschadigd en de
fiets werd geheel ontzet.
De harde wind raakte op 9 december
omstreeks 14.45 uur op de Schutte-
straat een bestuurder van een perso-
nenauto van de weg. Hij botste tegen
de omheining van de brug over de
Vcengoot. Deze werd daardoor be-
schadigd en ontzet. De auto werd ern-
stig beschadigd.

Op 9 december omstreeks 15.45 uur
was een scheef weggezakte boom aan
de Hackfortcrweg er de oorzaak van
dat een huis gevaar opliep. Door de
storm was een boom half weggezakt
en dreigde spoedig om te vallen. In
overleg met de brandweer is de boom
de andere kant opgetrokken en ver-
volgens omgezaagd. Een en ander le-
verde nu geen problemen op.
Op 9 december omstreeks 17.25 uur
reed een trekker met oplegger over de
rotonde te Vorden bij de Horster-
kamp. Het betrof hier een trekker met
oplegger die uitzonderlijk lange sta-
len balken vervoerde. De combinatie
was afkomstig uit België. De rotonde
werd ernstig beschadigd. Diverse ste-
nen en ander grondwerk knapte uit de
rotonde. Op dat moment was de poli-
tie nog bezig met een auto die over de
kop was gegaan op de Vordenseweg
te Warnsveld. Onmiddellijk een nader
onderzoek ingesteld en de gehele
combinatie aangetroffen op de Rijks-
straatweg te Warnsveld. Zodoende
konden toch alle gegevens genoteerd
worden en is de aangerichte schade
verhaalbaar. De gemeente Vorden is
van het geheel op de hoogte gesteld.

Op l O december omstreeks 16.45 uur
vond een aanrijding plaats op de krui-
sing Rondweg-De Horstcrkamp. Op
de kruising werd geen voorrang ver-
leend. Beide betrokkene auto's raak-
ten dermate beschadigd dat ze moes-
ten worden afgesleept. De bij beho-
rende kentekenbewijzen werden in-
genomen en zullen worden opge-
stuurd naar de Rijksdienst voor het
Wegverkeer te Veendam.
Op l O december omstreeks 16.00 uur
vond er een winkeldiefstal plaats te
Vorden. Een man eigende zich op ver-
keerde manier enige flessen bier toe.
Een proces-verbaal is opgemaakt.

Op dinsdagmiddag 14 december om
plm. 17.20 uur botste op de Lankhors-
terstraat een inwoner van Hengelo te-
gen een links van de weg staande on-
verlichte aanhangwagen. De brand-
weer van Vorden assisteerde om de
zwaar gewonde bestuurder uit de auto
te bevrijden, waarna hij naar Het
Nieuwe Spittaal werd overgebracht.
Een uitvoerig onderzoek naar de toe-
dracht van het ongeval wordt inge-
steld.

Zoals vorige week gemeld werd over
de gefingeerde rekeningen van de
PTT, zijnde de valse rekeningen voor
een offerte voor een tekst in een T.T.S.
Telefax-boek, zo nu ook weer een der-
gelijk iets. Men kan inschrijven voor
een eenmalige boek over je eigen fa-
milie. Wees wijzer.
O ja, de vuurwerkperikelingen begin-
nen weer. Het is nog steeds niet toege-
staan nu al vuurwerk af te steken.

Ten tweede: je bent een rund als je
met vuurwerk stunt. Zie daarvoor
de speciale affiches van de Stichting
SIRE. Wees wijs. Niet doen. Bezorg
anderen nu geen overlast.

Blijf van de Kerstbomen in het dorp
af. Ze staan er nu juist zo mooi ver-
licht bij. Vorden: een dorp waar je
trots op kunt zijn.

De politie van Vorden.

sen, Pieter Schut, Roy Eykclkamp,
Roy Vlogman, Judah Bolink, Niel
Siemerink, Richard Hummelink, Su-
zanne Hummelink, Emiel van Lin-
gen, Jacco Jansen, Ollivier van Hel-
den, Elke van Druten, Mariska Brin-
kerink, Jeroen van Lingen, Tim El-
brink, Ben Wunderink, Bas Nijland,
Bart Laarkamp, Joost Hagelstein,

Barbara klein Bramel, Richard Kette-
larij, Maarten Boot, Irene Humme-
link, Femke Besselink, Mathijs Be-
renpas, Ron Huitink, Noud Nijenhuis,
Frank ten Damme, Geert-Jan van
Druten, Kathy van Druten, Timo
Boonstra, Wouter Dijkman, Mirjam
klein Bramel, Rafaele Pascarelli, Jor-
di Abma, Wytse van de Toren.

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



TACT krant
Uitgave: Drukkerij

Weevers b.v. Vorden

Telefoon
05752-1010
Telefax 05752-1086

: ̂ eest van het zien
'Doe het licht eens aan, dan kunnen we zien wat we zeggen...!'
Dat wordt wel eens gekscherend opgemerkt, als het zo tegen
het einde van de middag gaat schemeren. Dan maken we een
lichtje om elkaar te zien. In feite is deze uitdrukking natuur-
lijk onzin: je kunt woorden wel horen, maar niet zien.

Wat staat er echter in het Kerstevangelie? Als de herders de bood-
schap gehoord hebben over de komst van de Heiland der wereld,
dan zeggen ze tegen elkaar: 'Komt, laten we naar Bethlehem gaan,
om te zien het woord dat geschied is.' Dat kan dus niet; je kunt
woorden niet zien. En toch snap ik het wel een beetje. Want als
iemand tegen je zegt: 'Je kunt op mij rekenen, ik zal je helpen', dan
wordt dat woord pas waar op het moment datje die hulp inroept.
Als iemand zegt: 'Ik kom morgen om 10 uur', dan kun je ant-
woorden: 'Dat zullen we dan nog wel eens zien.' Pas als de woor-
den gebeuren kun je zien wat er gezegd is.
In de komende tijd zullen we het Kerstevangelie weer horen. U
bent van harte welkom in de kerken van Vorden! Er zijn nog wel
meer gelegenheden om de boodschap van Kerstmis te horen; al
was het alleen maar via de liedjes die door de straten van Vorden
galmen. Liedjes over 'vrede op aarde' en 'God, die naar ons toege-
komen is'. Als we dat verhaal alleen maar horen, zoals we het elk
jaar weer horen omdat het erbij hoort, dan zal het ons leven niet
veranderen. Na de feestdagen ruimen we de boom weer op en
poetsen het kaarsvet van de vloerbedekking, en bergen samen met
de Kerstversiering het Kerstverhaal weer op. Voor een jaar de kast
in.
Het kan ook anders. Maar dan moet je het evangelie niet alleen
horen, maar ook zien. 'Dat zullen we dan nog wel eens zien... ',dat
mag je ook best zeggen als je te horen krijgt dat God de Redder der
wereld heeft gezonden. Dat zeggen de herders ook: 'laten we maar
eens gaan zien, wat daar van waar is... '. De herders en wij, we
willen graag iets van God zien, een teken dat Hij ons niet vergeten

is, dat Hij ons niet alleen laat in een wereld die wel steeds killer en
harder lijkt te worden. Zou het mogelijk zijn, dat wij in ons per-
soonlijk leven met z'n vragen en problemen, z'n veranderingen en
jachtigheid; maar ook in onze onoverzichtelijke en geteisterde we-
reld iets zouden kunnen zien van hulp, uitzicht, troost, toekomst,
moed? Hoe kun je de Kerstboodschap niet alleen horen maar ook
zien?
Dat kan, door in gedachten naar Bethlehem te gaan, met de herders
mee. In Jezus zien wij wie God is en hoe God is. In zijn geboorte
op aarde mogen we zien dat God bij ons wil wonen en naar ons
toekomt. Niet alleen in het Bethlehem van toen; ook in het Vorden
van nu. In Jezus' aandacht voor de zwakke, de geringe, zien wij
hoe God partij kiest voor hen die onrecht wordt aangedaan en
noodlijden. In Jezus' omgaan met zieken en blinden en melaatsen,
in zijn omgaan met hoeren en tollenaars zien wij hoe God tot het
uiterste gaat waar het zijn liefde voor de mensen betreft.
In Jezus' sterven zien wij hoe Jezus in zijn keuze voor de waarheid
zo ver gaat, dat Hij daar alles voor over heeft en ons daarmee de
brug naar God is. In zijn Opstanding zien wij hoe Hij overwint en
hoe het leven door Hem overwint. Al 2000 jaar getuigen mensen
ervan dat ze Hem zien, ervaren, zich door Hem laten leiden en in-

Kerstfeest is het feest van het zien; het plaatje bij de tekst. Maar
dan moeten we wel op weg gaan en gaan zoeken. En bidden:
'Heer, laat mij iets van U zien in deze wereld.' Dan moeten we
God daa^oeken waar Hij te vinden is: bij de arme, de vlu^teling.
de lijdeMR. Dan zullen we moeten werken aan meer recraKiardig-
heid in de wereld door zelf soberder te leven. De boodschap van
het Kerstfeest zien, verandert je leven... Ik wens U namens de ker-
ken van Vorden een goed Kerstfeest.

Ds.K.H.W.Klaassens.

Extra attraktie op de
Kerstmarkt
De Vers Toppers Vorden zorgen zaterdagmiddag op de Kerstmarkt voor
een extra kinderattraktie. De kinderen kunnen gratis een ritje met een arrc-
slce, getrokken dooreen paardje, maken.
De vrijkaartjes kunnen bij de kramen van de zaken Vlogman en Van As-
selt op de Kerstmarkt worden afgehaald.

DE IJDELE KERSTBOOM
ER

boos. Hij riep: "Ik ben de mooiste
en de sterkste. De andere kerst-
bomen zijn bij mij vergeleken maar
miezerds." Terwijl hij dat zei, deed
hij nog meer zijn best om zijn tak-
ken te spreiden. Hij verborg de
andere bomen nu bijna helemaal.
"Geen gezeur", mopperde de bur-
gemeester. "Ik neem meneer Tan-
nebaum en daarmee basta!"
Nu was de beurt aan de houthak-
ker met het gemene gezicht. Hij
zette het scherp van zijn bijl aan
de voet van de reusachtige kerst-
boom. Meneer Tannebaum beet
op zijn lippen. Nu moest hij door-
zetten. Met enkele slagen was het

was eens een heel trotse
kerstboom. Hij heette meneer
Tannebaum en woonde midden in
een groot bos. Hij stond op een
mooie plek alsmaar vreselijk stoer
en trots te zijn. Om hem heen
woonden allerlei andere kerstbo-
men maar die waren allemaal veel
kleiner. Meneer Tannebaum was
bovendien de oudste kerstboom
van het bos. Zijn takken waren dik
en breed en zijn wortels staken
diep de grond in. Dat jaar was het
een strenge winter. Het vroor dat
het kraakte en aan de boomtakken
hingen lange ijspegels. Ze waren
zo lang dat ze bijna de grond raak-
ten. Het bos lag onder een dikke
laag sneeuw.
De bejaarde meneer Tannebaum
had het er wel een beetje moeilijk
mee. Het gewicht van de sneeuw
drukte zwaar op hem. Af en toe
zuchtte hij: "Hé, hè!" Hij zuchtte zo
zacht omdat de andere kerstbo-
men het niet mochten horen.
Maar die waren niet gek. En ook
niet doof! Trouwens de stam en
de takken van meneer Tannebaum
kraakten bij het minste briesje.
Dat zei toch zeker genoeg!

Op een dag dat het wel heel erg
koud was en meneer Tannebaum
vervaarl i jk kreunde onder z i jn
zware last had een piepjong den-
neboompje durven fluisteren:
burgemeester zei. ledere kerst-
boom wilde wel graag hoofdstad-
kerstboom worden, want dat was
een hele eer.
Bescheiden wachtten ze af wie er
van hen gekozen zou worden. Al-
leen meneer Tannebaum besloot
zijn kans waar te nemen. Trillend
van trots en opwinding schudde hij
de sneeuw van zich af. Geholpen
door de wind spreidde hij zijn
machtige takken. Zo probeerde hij
de andere kerstbomen achter zijn
groen te verbergen.
"Mmmm", bromde de burgemees-
ter keurend. "Die grote wil ik. Ja,
die daar!" De burgemeester wees
gebiedend met zijn vinger naar
meneer Tannebaum.
"Neemt u mij niet kwalijk, meneer
de burgemeester", zei de opper-
houtvester. "Als ik u was, zou ik
die niet nemen. Hij is veel te oud!"
De andere kerstbomen lachten
stiekem in hun vuistje. Maar me-
neer Tannebaum werd vreselijk

meneer Tannebaum trots neer op
de mensen die bewonderend om
hem heen liepen.

DE eerste dag ging het
allemaal goed. Maar de tweede
dag werd de oude meneer Tan-
nebaum toch wel een beetje moe
van al dat staan. En wat een ont-
zettende dorst kreeg hij! Niemand
gaf hem water. De dorst kriebelde
hem door zijn stam, door zijn tak-
ken tot in zijn dennenaalden.
"Moedertje, help", klaagde meneer
Tannebaum. "Dat valt niet mee.
Als ik dat maar uithoud." Maar o
jeetje! Op de derde dag begonnen
de eerste dennenaalden al uit te
vallen. En elke dag vielen er meer.
Een paar dagen voor Kerstmis zat
er geen naald meer aan meneer

karweitje geklaard.
Twee dagen later stond meneer
Tannebaum te pronken op het
plein van de hoofdstad. Hij leek
werkelijk de mooiste kerstboom
van de wereld. De mannen van de
gemeente hadden hem versierd
met wel duizend lichtjes en kaars-
jes en met prachtige zilveren en
rode ballen. Aan zijn takken hingen
engeltjes, vogeltjes, muziekinstru-
mentjes en klokjes die tinkelden in
de wind. Vanuit de hoogte keek

"U wordt oud, meneer Tanne-
baum! U kraakt aan alle kanten."
Die woorden waren meneer Tan-
nebaum in het verkeerde keelgat
geschoten.
"Wat durf jij daar te beweren, bru-
tale aap?", had hij met barse stem
geroepen. "Ik ben de mooiste, de
grootste en de sterkste kerst-
boom ter wereld. Je zult zien dat
ik ooit nog eens een heel belang-
rijke plaats in de mensenwereld
krijg. Bij het kerststalletje. Op het
hoofdplein van een wereldstad, of

KERST-INN 1993
De Kerst-Inn, een sfeervol Ruurlo's Kerstevenement, is dit jaar
in een geheel nieuw jasje gestoken. De Kerst-Inn wordt gehou-
den op zondag 19 december en niet, zoals voorheen het gebruik
was, in in de sporthal, maar in de Nederlands Hervormde Kerk.

'De sporthal was eigenl i jk te groot en
de accoustick liet te wensen over. Ver-
schillende koren hebben om die reden
in het verleden hun deelname al afge-
zegd', zegt de heer Bark van de Kerst-
Inn commissie. De N.H. Kerk leek de
commissie een prima al ternat ief 'Wij
hadden in de afgelopen jaren erg veel
werk om de sporthal aan te kleden.
Het opruimen leverde steeds proble-
men op wegens tekort aan man-
kracht', voegt hij eraan toe.
De Kerst-Inn is beslist geen kerk-
dienst. Het is een evenement verpakt
in kerstsfeer voor jong en oud. De toe-
gang is gratis. Bij goed weer /.uilen
midwinterhoornblazers (familie Rib-
bers) op het Kerkple in iedereen door
hun melancholische roep uitnodigen
naar de dorpskcrk te komen. Bij
slecht weer zijn de midwinterhoorns
te beluisteren in de kerk zelf Het the-
ma van de Kers t - Inn is dit jaar 'Ecns-
ge/.ind op weg'. Hiervoor is gekozen
met het oog op de nieuwe lokatie.
Het Kerst-Inn programma kent geen
pauze. Het is de bedoeling om het
programma strak aan te houden, om
de t i j d niet te laten u i t lopen. Diverse
koren zullen optreden, er is samen-
zang en de sfeermuziek wordt ge-
speeld door Piet Plokker, organist.

Aan de Kerst-Inn werken mee: So-
phia's Lust, Sursum Corda, Markant ,
Hervormd Kerkkoor en als nieuwko-
mer het jeugdkoor 'Sing a Song'. Er
zul len diverse bekende liederen ge-
zongen worden, zodat het publiek uit
volle borst kan meedoen. Dit jaar is
weer een programmaboekje samen-
gesteld. De omslag is een ontwerp
van Heleen Wccnk. Hiervan is ook
een klcurplaat gemaakt, die op de
Ruurlosc basisscholen wordt uitge-
reikt. Met de klcurplaten kunnen k i n -
deren prijzen winnen. De platen kun-
nen worden ingeleverd bij de Bonds-
spaarbank, de Rabobank, de ABN-
Amrobank en de NMB in de Kerk-
straat.
Alle ingeleverde klcurplaten krijgen
op zondag 19 december een plaatsje
in de dorpskcrk.
De prijswinnaars worden na de Kerst-
Inn bekend gemaakt.

De Kerst-Inn kon ook dit jaar pro-
bleemloos worden georganiseerd,
dank zij de steun uit het bedrijfsleven
en de gemeentelijke garantie-subsi-
die. Het K e r s t - I n n comité is hen hier-
voor bijzonder dankbaar. Het is echter
wel nodig om in de kerk nog een col-
lecte te houden, (-je advertentie)

zoiets. Wacht maar eens af, lelij-
ke, kleine snotneus die je bent!"
Het jonge kerstboompje zweeg
geschrokken.

DE volgende dag was er
onverwacht hoog bezoek geko-
men. Het was de opperhoutvester
van het bos. Bij hem waren een
houthakker met een gemeen ge-
zicht en een grote bijl, en een
dikke meneer met een uilebril. Die
dikke meneer was de burgemees-
ter van de hoofdstad. De kerstbo-
men hoorden dat, want de opper-
houtvester zei maar steeds: "Ja,
meneer de burgemeester" en
"Nee, meneer de burgemeester".
"Ik wil een prachtige kerstboom
voor onze hoofdstad", zei de bur-
gemeester. "Voor ons grote plein.
Bij de kerststal. Het moet een
gezonde boom zijn. Hij moet lang
mooi blijven. Van begin december
tot de dag na Driekoningen."
De kerstbomen hoorden wat de
Tannebaum. Zo kaal als een vis-
graat stak hij de lucht in. De men-
sen spraken er schande van.
Boos haalden ze de burgemeester
er bij. Die zat er danig mee in zijn
maag. Meteen liet hij een auto
van gemeentewerken komen. Wat
er nog over was van meneer Tan-

nebaum werd vliegensvlug afge-
tuigd, op de vrachtauto geladen
en terug naar de opperhoutvester
gebracht.
De opperhoutvester maakte korte
metten. Hij hakte meneer Tanne-
baum in mootjes en stookte die op
in zijn open haard. "Zie je", zei het
kerstboompje dat meneer Tanne-
baum twee weken geleden 'oud'
had durven noemen, "was me-
neer Tannebaum maar niet zo
ijdel en trots geweest. Dan had hij
nog lekker met zijn wortels hier in
de bosgrond gestaan."
Toch waren de kerstbomen alle-
maal verdrietig over het droeve
einde van meneer Tannebaum.
De burgemeester kwam voor de
tweede keer naar het bos, maar
nu om een jonge kerstboom uit te
kiezen. "Ik neem die daar", zei de
burgemeester tegen de opper-
houtvester, terwijl hij naar een
kerstboom wees. "Maar deze
keer neem ik hem met kluit. Dan
kan hij na Kerstmis weer terug
naar het bos."
De volgende dag prijkte een nieu-
we, jonge en sterke kerstboom op
het plein van de hoofdstad. En
iedereen was de ijdele meneer
Tannebaum nog diezelfde dag ver-
geten.

KERSTCONCERT
i— teWICHMOND

KERSTCONCERT IN WILLIBRORD-
KERK.

Op maandagavond 20 december a.s. wordt er
een kerstconcert gehouden in de R.K. kerk te
Vicrakker.
Medewerking zal worden verleend door het
Vordens Mannenkoor, Harmonicvereniging
'Jubal' en het Gcm. zangkoor 'St. Willibrord'.
Na afloop van het concert zal er een vrijwillige
bijdrage worden gevraagd voor de restauratie
vanhetkerkorgel.
Tevens kunt u in het Ludgerusgebouw nog
even gezellig napraten onder het genot van een
kopje kof f ie.
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Vordense Ondernemersvereniging

Kerst

Ouden
Nieuw

KOOPAVONDEN:

Woensdag 22 december tot 21.00 uur
Donderdag 23 december tot 21.00 uur geopend
Vrijdag 24 december 16.00 uur gesloten
Donderdag 30 december tot 21.00 uur geopend
Vrijdag 31 december sluiting 16.00 uur

ZATERDAG 1 JANUAR11994 GESLOTEN!!

*&8&$^^

MEUBELEN KIJKEN IN EEN GEZELLIGE SFEER

i i

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

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1994.

WIN BIJ PARKER
EEN WEEKJE

WINTERSPORT!

Op zoek naar een mooi Kerstcadeau? Bij aankoop van de
fraaie Parker Vector Steel of Matte Black cadeauset (vulpen en
balpen) krijgt U maar liefst f 20.- korting en maakt U - en
degene aan wie U de pennen cadeau doet - kans op een

f 40,-.

f 50,-.
heerlijke vakantie in de sneeuw. Dit prachtige Parkercadeau _i ,-. , p> i/ r~ r~)
vindt U in een unieke kerst verpakking bij: / \ \\ \\ L l\

Kantoor-Boekhandel LOGA

Raadhuisstraat 22 - VORDEN - Tel. 3100

Kerst op z'n mooist bij
Helmink Meubelen.

Ik'k'iT Kerst op /'n mooist tijdens de
cje/elliqe meubelshow bij Helmink.
On/.e toon/alen in Vorden en l ' i bergen
/.ijn geheel omgetoverd in kerstsfeer
en staan boordevol ac tue le woon-
ideeën, van modern tot klassiek.
Met de nieuwste col lect ies in eiken,
(|eloo(|d grenen en pitriet.
Schi t terende en < (verachtelijke presen-
t a t i e s van tallo/e combinatiemogelijk-
heden, (|e( ompleteerd met de nieuwste
collecties t a p i j t en \ \omngle\ t ie l ,
aangevuld met s t i j l vo l le en bijpassende
accessoires.

Adembenemende slaapkamers.

Ken be/oek aan de slaapkamer-
afdeling van Helmink Meubelen is een
adembenemende belevenis. Ken keur
aan slaapkamers in klassiek, roman-
l i s c h, modern... echt een afdeling om
in weg te dromen. On/e wakke re
slaapadviseurs kunnen u alles vertellen
over de beste kwaliteitsmatrassen en
bedbodems. Want een goede nacht rus t
is toch wel het allerbelangrijkste.

2e KERSTDAG GEOPEND
VAN 10.00-l 7.00 UUR

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS
Vorden /iitphcnscwcq 24 Tel. O5752-1 514
Li i l* o •-c] <-* n J.W. Hucicmunstruut 3 Tel. O5454-741 9O

n

Bloemsierkunst

vCk,

HAIR
FASHION

« /

'Axy

WENST U ALLEN EEN
PRETTIGE KERST EN
EEN VOORSPOEDIG
1994

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

Anja
Wilfred
Miranda

Gea
Christel

'Ibrink

Kf".

Burg. Galléestraat 5-7 VORDEN
w 05752-1436

Fax 05752-1075

Kom, kijk, bewonder
en overtuig uzelf!

NVM. .*•/. i»,. ,H\\\\ .*,/. „*

OPENINGSTIJDEN: ma - di - wo - do - vrij 8.30 tot 12.30 uur /13.30 tot 18.00 uur
vrijdag koopavond 18.00 tot 21.00 uur zaterdag 8.30 tot 16.30 uur

CONTACT een goed en graag gelezen blad

De Rabobank
wenst u

fijne feestdagen
en een

aangenaam 1994

Rabobank
Aangenaam

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

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 15 december kunt u onze
bestellijst afhalen.
Profiteer van onze speciale
VOORVERKOOPKORTING.

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op woensdag 29 december,
donderdag 30 december en vrijdag
31 december vanaf 8 uur.



l

Ö/o«

•Ave!5

?A
»«t 5.

=X\

r£/Aroop
heefta''eart,7ce/en

V°0re*»*feervo//een

Stat/c

ook dit jaar staan wij weer op de
Kerstmarkt

met die heerlijke

gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze

Voor de kinderen
wantte dioconu'l.

KERSTMARKT
VORDEN

ZATERDAG Ï8 DECEMBER 11.00-18.15 UUR
OP HET MARKTPLEIN

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

,._, e>*-<-iillveK£RST 1993
Ev/ena/.s V0(
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Op de Vordense
Kerstmarkt

een goed en
mooi verzorgde sortering

Kerstbakjes
Kerstartikelen

PROGRAMMA
11.00-12.45 uur
12.45-13.15 uur

13.15-13.45 uur
13.45-14.15 uur

,15-14.30 uur
15.00-15.30 uur

15.30-15.45 uur
15.45-16.10 uur
16.10-16.30 uur
16.30-17.00 uur

17.00-17.15 uur
17.15-17.45 uur
17.45-18.15 uur

Kerstmuziek
Vordens Tienerkoor 'Votiko'
Kinderkoor 'De Kerkuiltjes'
Sursum Corda Muzieki
Nederlands Hervormd
Kerkkoor Wichmond-
Vierakkcr
Vojdens Dameskoor
C^fengd koor Wichmond-
Vicrakkcr
Midwintcrhoornbla:.
Intcrchrist
Dajsgroep Knupduukskcs
SHIo Kwartet
Koperensemble
Midwinterhoornblaz
Vordens Mannenkoor
Concordia muziekvereni

vanaf 17.45 uur
UITGIFTE
BOERENKOOLMAALTIJD
MET WORST

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

De Vordense Kerstmarkt - UNIEK- GEZELLIG!
Een Kerstmarkt apart - U KOMT TOCH OOK?
DEELNEMERS KERSTMARKT:
Elbrink bloemsierkunst - Jan Wiekart banketbakkerij - Super VEZO supermarkt - Café
De Herberg - Demi Byou byouteriën - Rodenburg slager - Barendsen doe-het-zelf/
geschenkhuis - Schurink bakkerij - Sueters speelgoed/huishoudelijke artikelen - Oplaat
bakkerij - Ten Kate drogist - Van Asselt bakkerij - Vlogman slagerij - Dijkerman bloe-
men - Tuincentrum Vorden - Grotenhuis supermarkt - Le Chateau kaas en noten -
Welkoop de Groen en doenwinkel - 'de Hedera' hoveniers-kwekerij

/

X.

'<T
^

ra£

"98
nannetJ6- ^^^.

&ttf*
******
wenst U 'n fijne kerstmarkt toe.

Kaarse

KERST- y

VERSIERING
o. a.

kandelaars, kerstklokken
kerstservetten, kaarsen

slingers, kerstballen
pieken, kerstkaarten

kerstverlichting, kerstlint
engelse potpourri

'ABARENDSEN
."«^T

Overheerlijke ERWTENSOt

1,-per kop
SCHWEINEHACKSE

> per stuk

v
]̂«kT GE S C H E .N... K_E_ _ N _ l

Kerkstraat 1-\tordcn-Tetefoon 05752-



OASE
3 BRODEN 4,95 5 RONDJES 1,50

STROKRANSEN

1,95VANAF

3 HYACINTHEN
4,95

DE VALEWEIDE-bloemen

VRIJDAG 17 DECEMBER :

VORDENSE
WEEKMARKT

GEZELLIG
ZEKER VOOR DE

KALKOENDIJEN 8,75 PER KILO

ROLLADE 13,95 PER KILO
Wij wensen U

prettige feestdagen en
'n goede jaarwisseling.

POELIER HOFFMAN

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
KERSTSTOL

TGO
SPIJS

LUXE
OUBLIE-

KRANSEN

U 10 VOOR

l/l///' wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond 1994.

Bestuur en
Medewerkers OWM Vorden

wensen U
Prettige Kerstdagen en

een Voorspoedig en gezond 1994.

Wij zijn gevestigd in het
Sterpolis Agra Service Centrum

Plantsoenstraat 73
7001 AA Doetinchem

Telefoon: 08340 - 43318

Buitendienstmedewerker: A. Florijn
bereikbaar van 8.00 - 9.00 uur.

Tel.: 08342 - 2617

Onderlinge
Waarborgmij.

Vorden w.a.

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

TUINONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

en ADVIES

DECORATIE^
T 994

Schildersbedrijf / DecoHome

HASSELO
Barchemseweg 1 - Ruurlo

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON

Voor Kerstdromen of
Kerstkado'tjes:

Fa. G.A. Mekking & Zn.
Rijwielhandel

GAZELLE

Julianaplein 6-7

7261 BB RUURLO

Tel. 05735-1227

Wij wensen u prettige kerstdogen

en een voorspoed/g 1994.

Gebr. Kettelerij b.v.
Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1994.

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden

Telefoon 05752-2054 (b.g.g. 3778 of 1164)

,,^}n d

nis

Fatn. Besselink
Ruurloseweg 2
BARCHEM-Tel. 05734-1201

Eerste en
Tweede Kerstdag

GEOPEND
A la carte en Kerstmenu

Eerste Kerstdag vanaf 16.00 uur
Tweede Kerstdag vanaf 14.00 uur

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE.
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Zaterdag 18 december
KERSTFEEST op zijn mooist,
dan naar DE NOTENBALK

te Warnsveld
BINGO in kerstsfeer

De bingo die u lang zal heugen
Invalide ver. HELPT ELKANDER

Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur.

4K.

DANS- EN AMUSEMENTS BAND

REAL TIME
wenst iedereen prettige kerstdagen en een

voorspoedig 1994

met vooral veel vrolijke noten,
voor al uw feesten en partijen.

Hebt u wat te vieren,
bel even:

05736-1359

Vooral uw: KERSTVERSIERING,

VERLICHTING etc

KERSTKAARTEN

KERSTKAARSEN

KERSTGROEPEN

\V KERSTKADO'S

DORPSSTRAAT 18,

RUURLO



CONTACT krant

Telefoon
05752-1010
Telefax 05752-10

4Succes met saus'
125 Ideeën voor extra geur en
kleur in de keuken
In een receptenboekje van Het Nederlands Zuivelbureau staan
125 ideeën om gerechten extra geur en kleur te geven. Hartige
en zoete sauzen, warme en koude, blonde en bruine, gebundeld
in de uitgave 'Succes met saus'.

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

aangegeven hoe die ongelukjes ver-
holpen kunnen worden.

Zuivel in sauzen

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

Hollandse groenten en fruit,
ook tijdens de feestdagen

\i'li')i ondo' n zijn ongetwijfeld <tl druk in de weer ini'i fit' voorbereidingen voor
feestmaaltijden. \ 'aal; worden voor dit soort maaltijden de meesi exclusievepTodukten
Ingekocht, 'l och valt er nok van ' gewone'produkten cru feestelijk gerecht ie makeji.
S/>n///ie\ bijvoorbeeld worden extra feestelijk wannirr ~c eerst hort gekookt e» daarna
even oj>gebahhen M'orden i» de hoehejxin; vervolgens worden ze gekomhineerd inel
cherry-tomaten />/ een schaal geserveerd, l'.en heerlijke schotel />// wild-gerechten.
Ooi; witlof wordt niet andere ogen hekeken wanneer u de blaadjes i» smalle ree/i/es
s n i j d t , deze vervolgens in de koekfpati hakt mei een heel/e suiker en lol slot nog een
scheut crèmefraiche toei>oegt.
De culinaire tijdschriften staan hol van dergelijke groente-tips.
/>'/'/' een feestmaaltijd mag een lafelsluh natuurlijk niet ontbreketi. (.roen/en e» fruit
lenen :/'r/t j>i im a voor de Opmaak van zo'n lafelsluh!
l rwgasten zullen zeker oude) de indruk zi/n wanneer u een herstsluk oji /a/el zet me/
kerstgroen en een kombinatie van rood-gele appels, witlof en broccoli. Deze kerststuk-
ken moeten echter wel hort voor gebruik gemaakt worden, anders gaal hel riemen!
' t v / A ' verloren.

EEN SNELLE KERSTMAN OM IN TE KLEUREN

De Kerstman kan niet altijd z'n slee gebruiken; soms moet hij op ski's om
S ergens te kunnen komen. Geef jij alles een mooi kleurtje?

K
t.

U
R

L,

A
A
•3?
Wie kleurt mee?
Wanneer ju l l ie er mee klaar zijn doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur hem naar Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden, Postbus 22. Voor vrijdag 7 januari 1994. Wel voldoende aan postzegels plakken: 80 cent.

Ie prijs

7 r. p r i j s

3e pr i j s

4r. p r i j s

10 nrii/en van

f 155nn

f 7,50
f 5,00
f 2.50

Naam •

Adres :

Woonplaats :

Leeft i jd :

Over de iiitsluil kan niet worden eecorresoondeerd Inzenden vóór vriidau 7 januari 1994.



Wij wensen u
prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 1994

BOUWMATERIALENCENTRUM UBI

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

UBI, Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft.
tel. 08356-83141

Onze IXlini- en
maxiposters

^=^^ lïïYïw (A

l zijn als
O oude meesters,/

alléén goedkoper!
Deze maand van uw
eigen negatief of dia
een poster
30 x 45 cm slechts

en een poster
40 x 60 cm

slechts i 15

onderscheid door topkwaliteit

Dorpsstraat 20,
7251 BB Vorden
Telefoon 05752-2812
Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753 - 2386

KERSTTIJD

KAARSENTIJD

Wij brengen l 8 kleuren handgedompelde
kaarsen uit Denemarken in 3 maten met
bijpassende servetten en kaarsenringen.

Deze kaarsen zijn gemaakt met loodvrije
kleurstoffen, dus milieuvriendelijk.

BU AANKOOP VANAF F 5,-
LIGTER EEN LEUKE
ATTENTIE VOOR U KLAAR

interieuradviseur
m

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

Wij wensen U allen prettige Kerstdagen.

Grote
sortering

CADEAUTJES
VOOR IN

EN ONDER
DE BOOM

PUDDING,
TAARTEN, HAPJES,

BONBONS, enz.

Banketbakkerij J. WIEKART
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

\, deTimmierieë
""l RESTAURANT & CAFÉ

VAKFOTOGRAFIE

fam Mnaldcnnk

Lochemscweg 16 7231 PD Warnivcld lel. OO'/'jl-1336

Dit jaar kunt u tijdens de Kerst keuze maken uit
een luxe brunch of een avondvullend diner.
De sfeer, rust, maar ook onze kcukcnkwaliteit
zullen Kerst waardig zijn.

Vele mensen kennen al onze brunch (* een
combinatie van ontbijt en lunch). Dit jaar
serveren wij voor het eerst een
kerstbrunch; uitgebreider, luxer, en geheel
in kerstsfeer. Lekkere warme en koude
gerechten, diverse broodsoorten, beleg,
dranken, gepresenteerd in buffetvorm.
Aan tafel tussen 11.30 en 12.30 uuren
dan kunt u blijven smullen tot 15.00 uur.

L Prijs 45,- p.p.
all-inJ

Voorgerechtenbuffet met keuxe voor iedereen,
daarna serveren wij osscstaartsoep.

Als hoofdgerecht heeft u keu/e uit:
* Gepocheerde kalkocnfilet

gevuld met ham 62,50
* Tongscharfilet gevuld met /.alm 70,00
* Lamsrack met min t saus 70,00
•k Varkenshaas met

champignonroomsaus 65,00
* Struisvogelbiefstuk

met abrikozen-pepersaus 72,50

Tot slot keuze uit diverse nagerechten
Genoemde prijzen zijn inclusief voorgerecht,
soep en nagerecht.

TON's SNACK &
GRILLCORNER
Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
een goed 1994 toe.
Wij verzorgen ook voor u:
— warme meeneem-maaltijden
— koude en warme buffets
— snack-schotels

Specialist in: soft-, schep en verpakt ijs

Uw snackbar met net iets meer als andere!

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

IS GOED EN BLIJFT GOED, OOK IN 1994

Debbie, Chantal, Rob, Han en Ton.

Dorpsstraat 32a
Ruurlo
Tel. 05735-3070

'MORSSMKHQF

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1994.

Wij wensen U Prettige Kerstdagen en

'n Voorspoedig Nieuwjaar.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

iORECA CENn 'RUM
Scheggertdijk 10
Tel. 05751-1296

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1994.

Wij wensen u prettige feestdagen
en ' n goed en gezond 1994.

PERMANENT DE BESTE
kapsalon luim masman

borculoseweg 2 - 7261 bj ruurlo tel 05735 - 1465

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

RIJSCHOOL
HORSTMAN
NU OOK MOTORRIJLES

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1994.

Wilhelminalaan 3 - Vorden
Telefoon (05752) 1012
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Café - Restaurant \f

De Cuifcl
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO
Tel.05735- 1312

Reserveer vroegtijdig voor het

KERSTDINER
— SALADES
— HORS D'OEUVRES
— BITTERGARNITUUR

(1e Kerstdag)

Ook namens alle medewerkers wensen wij U

en eenPrettige Kerstdagen
Gelukkigen Gezond 1994

Henny en Marinus Klein Bluemink.

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen en

een Voorspoedig 1994.

"Installatiebedrijf Altena" v.o.f.
Borculoseweg 9 - 7261 BG Ruurlo

Telefoon (05735) 1364

Op de fiets breng je al je
kerst-inkopen

thuis

voor al uw fietsen

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BBVorden Tel. 05752-1393

ME ' KERST GEZI .IG UIT EN?

Op Eerste Kerstdag serveren wij U
een voortreffelijk warm kerstbuffet
en een overheerlijk dessertbuffet.

Voorafgegaan dooreen borreluurtje.
Het geheel sfeervol omlijst door een organist.

SCHEGGERTDIJK10
7218 NA ALMEN (bijZutphen)
Tel: 05751-1296
Uw gastheer J. v.d. Vaart

LXXKKKKKXXXXK^^CC^^

* vanaf 18.00 tot ca. 23.00 uur
* buffetsamenstelling op aanvraag
* reserveer tijdig 05751-1296
* 2e Kerstdag gesloten

ALLES voor de KERST
Kerstversiering

Kerstkaarten
Kerstkaarsen
Kerstgroepen

Kerststerren o.a. hout
Kerst Kado's

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEIM

TEL. 05752-3566

UITNODIGING
KERSTSHOW

Ontdek de nieuwste woontrends maar ook de meest aktuele ontwikkelingen over goed en

gezond slapen tijdens onze Kerstshow op 2e Kerstdag.

Vele interessante kerstaanbiedingen* in een

sfeervolle ambiance maken een bezoek zeker de

moeite waard. U bent

van harte welkom,

vanzelfsprekend

staat de koffie klaar.

de kerstaanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 1993.

Iedere bezoeker van onze Kerstshow maakt bovendien
kans op een meubelcheque t.w.v. fl. 1.000,-.

Wij wensen u prettige feestdagen!

KERSTBOMEN
in alle maten

en diverse soorten

4KERSTBLOEMWERK4
ook losse materialen

TUINCENTRUM L

HUBE RS Baak

We wensen U goede Kerst.

Wij willen alle mensen
een gezonde Kerst en een

vredig Nieuwjaar toewensen

M.A. JANSSEN
Diepvriesverhuur

De Witte Rieteweg 12 - 7263 SK Mariënvelde
Tel.: 05445-1327

l
STUKADOORSBEDRIJF

ü M ME t INK
Ventersteeg 3 - RUURLO
Tel. 05735-1704 - Fax 05735-3545

wenst U
prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1994.

Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden Tel. 05752-1807

wenst een ieder een
gezond^ kerst en een

gezond 1994

L U B B E R S
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1286

PROGRAMMA

'93
IN DE NED. HERV. KERK RUURLO

19 DECEMBER 1993
Thema: 'Eensgezind op weg'

MEDEWERKENDEN:
• Kon. Muziekver. Sophia's Lust
• Sursum Corda • Markant

• Jeugd koor 'Sing a Song' • Herv. Kerkkoor
• Midwinterhoorns (fam. Ribbens)

• Organist (Piet Plokker)

Aanvang: 19.30 uur.
TOEGANG VRIJ

Maatschap Brandenbarg
en medewerkers
wensen hun clientèle

prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar

BRANDENBARG
vee-,vlees- en varkenshandel

Geesinkweg 4 7231 RE Warnsveld Tel 05750-21570

Frcnr Pocrchier
l IvJCJi l T lOCJtr en medewerkers

Dames-, heren- en schoonheidssalon

wenst iedereen prettige Kerstdagen
en een goed 1994

Maandag 27 december en 3 januari is onze salon gesloten.

Kerkstraat 9a, 7256 AR Keyenborg, tel. 05753-1604
Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo Gld., tel. 05753-1407



Bij Edah vindt u alles behalve hoge prijzen

* OPENINGSTIJDEN * * * * *
van MAANDAG 20-12 t/m VRIJDAG 24-12

* MA. + Dl. 8.30-18.00 * WO. + DO. 8.30-21.00*
* VRIJDAG 8.30-16.00*

MAGERE
VARKENSROLLADE

van circa 800 gram per stuk

TWENTSE
KERSTSTOLinErspus

750 gram van 4,50 voor

EDAH ZILVERMERK . _ .
ROOMBOTER 250^ 1,99
SUIKERBROOD

400 gram van 2,55 voor

6,98

3,79

1,98

VERS VAN HET MES:

SLAGERS
FRICANDEAU

100 gram van 2,99 voor

JOHMA
ZALMSCHOTEL OP-OP A

600 gram van 6,99 voor Tj

KIP-KERRIESALADE OP-OP
bak 500 gram van 7,45 voor

MOSEL RIESLING
1 literfles van 5,25 voor

UW KERSTWIJN:

CÖTES DU RHÖNE
VILLAGES van 7,25 voor

2,39

3,98
4,50

5,95
UIT ONS DIEPVRIESASSORTIMENT:

EDAH OVENFRITES
zak 1000 gram van 1,99 voor

AVIKO AARDAPPEL-
KROKETJES

zak 450 gram van 1,69 voor

PASTEIBAKJES
doos a 4 stuks van 1,19 voor

EDAH RAGOUT
blik 400 ml diverse soorten

BOTTERMAN B.V.
Prijzen geldig van maandag 13-12 t/m vrijdag 24-12

De familie Botterman sr. enjr. en het gehele Edah-team
wensen U prettige kerstdagen.

DAH

1,59
0,99
1,99

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

GROTE KEUS
IN SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOPKORTING
tot en met 28 december!

VERKOOP EN AFHALEN
O P 29, 30 EN 31 DECEMBER

WAPEN-
EN
SPORT-
HANDEL

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

KNALVUURWERK
SUPERROTJES _

JAPANSE KANONSLAG .

SUPER KANONSLAG ___

DRAGON CRACKERS _

SUPER RATELBAND 720

_ slof 500 stuks 9,00

_ slof 200 stuks 6,25

slof 240 stuks 14,00

doos 125 stuks 5,95

13,00

PAKKETTEN

HAPPY CHILD _

CHINATOWN _

SHANGHAI __

HONGKONG .

TEMPLE OF HEAVEN _

VERRASSINGSMETER

KNALPAKKET

kinderpakket 9,00

_ 19,50

24,50

29,50

_ 49,50
_ 34,00

8,95

Haal voor een uitgebreid assortiment siervuurwerk en pijlen onze bestellijst met lage prijzen.
VERKOOP VANUIT ONZE NIEUWE VUURWERKKLUIS (ZIJINGANG)

Met ingang van 1 januari zijn wij op vrijdag om 20.00 uur gesloten.

Zanggroep Gebr. Eijkelkamp
geven hun jaarlijkse

KERST-KOFFIECONCERT
zondag 19 december

AANVANG ca. 11.30 uur
Gratis entree,

na afloop collecte

voor een goed doel

café-restaumnt

't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, VORDEN

Op 8 januari 1994 starten
wij de nieuwe

GEHOORZAAM-
HEIDS-

CURSUS
voorhuishonden te

Velswijk.

Inschrijvingen open voor:
- puppy's

— beginners
— gevorderden
— extra klasse
— privé-lessen

Inlichtingen en opgave:
Ap Peters, tel. 08344-1436

Lucia Mullink,
tel. 08342-2361

Woninginrichting
ANKERSMIT
Groenloseweg 9 Ruurlo - Tel. 1239

Wenst u allen
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

n ==_''! ==.
snackbar

=L l

wenst U heel fijne
Kerstdagen en een
voorspoedig 1994
Wilt U Uw kerstsalade tijdig

bestellen, deze kunt U afhalen
op 24 december tussen

12.00 en 16.00 uur.

Voor een korte vakantie zijn we vanaf
24dec. 1993 na 16.00 uur gesloten

t/m 4 jan. 1994.

Voor service en kwaliteit
snackbar

DielaiF
Ruurlo

-II

_ n *?TT>,WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tcl:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006



krantlACT
Uitgave: Drukkerij

Weevers b.v. Vorden

Telefoon
05752-1010
Telefax 05752-1086

VAKMAN

SSÉ"

Tuinhout
* Zonweringen
* Rolluiken
* Installatie-

materiaal

* Verf
* Hout

Isolatie

KAARTEN
voor
GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:

Bouw- en Houtbedrijf

Fa, HEIJINK

Felix Takkenkamp
seweg b • Hengelo (Gld ) • (el 2Ub<i

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstenk
Begoniastraat 3

7211 ALStcendcren
Telefoon 2398

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1 01 0

Leestenseweg 10-Zutphen -Tel. 05750-21796.

RESTAURAN1

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 05752-2243

Voorgerecht naar keuze: champignonsoep, hmidenbouillon,
gamalen- ofgrapefruitcocktail

en 'Xpnd buffet:
vissoorten: haring, paling, garnalen.
vleessoorten: schnitzels, biefstuk met gebakken champignons,

varkenshaas in hollandaisesaus.

div. soorten aardappelen, div. sauzen en rauwkost,
div. soorten groenten, gevarieerd nagerecht,
div. soorten salades, M M

Inclusief welkomstdrankje 3 O « ™"

Kinderen t/'m 12 jaar £\J+^

'ij wensen U prettige feestdagen
en een gezond 1994

U kunt reserveren voor het buffet van 14.00 of 19.00 uur.

p.p.

p.p.

BAKKERIJ

en medewerkers
Dreiumme 31/33

Warnsveld

wenst u
prettige kerstdagen

en een
voorspoedig nieuwjaar

CAFÉ UENK
SLUITINGSTIJDEN: MET DE FEESTDAGEN

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

Op 1-1-1994geven we weereen
NIEUWJAARSRECEPTIE van 15.00-17.00 uur.

2-1-1 994 vanaf 1 5.00 uur geopend

'ij wensen al onze klanten
Prettige Feestdagen en een
Gezond en Voorspoedig 1 994
Tut Zi Jn 1994! Toon.YvonneenNancy,

Nieuwstad 13, Vorden, tel. 1363.

LAMMERS
DAMESMODE

WENST U
EEN

D A M E S M O D

• Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 • Winterswijk Mis ters t raa t 76, Tel. 05430-13980

• Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

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

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1994.

„V
Gert Jacobs en medewerkers

Dorpsstraat 8 — VORDEN — Tel. 05752-3487

Café-Restaurant

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

Wij zijn beide Kerstdagen GEOPEND.
Ook verzorgen wij uw salades.

Wij wensen U prettige
Feestdagen

en een voorspoedig 1994.
Oudejaarsdag zijn wij geopend tot 18.00 uur,
daarna zijn we gesloten tot en met 4 januari.



De winterschilders van Boerstoel
maken er vakwerk van!

Haal ook de Winterschtlder in huis voor kleurrijk schilder-

en behangwerk. Want 15 weken in de winterperiode geldt

er een premie van f 50,-

per man per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dat

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-particu-

lieren is de premie f 35,-.

Neem voor meet informatie snel contact met ons op! .: J

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

schildersbedrijf - verf handel

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

Wij wensen u prettige Kerstdogen en een voorspoedig Nieuwjaar

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

ER OM HEEN: kandelaars, kerstklokken, boomstandaards,
kerstmobiles, kerstkaarten, kerstkransen, Engelse potpourri.

ER ONDER: veel geschenken om het huis mooi te maken of het
huishouden gemakkelijker te maken.

Kom ook eens kijken naar de uitgebreide
bakserie 'Patisse', óók kerstbakvormen. BARENDSEN

G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -\torden -Telefoon 05752 - 1742 U 2 '£K

Voor
KERST
geschenken

Drogisterij
Parfumerie

Dorpsstraat 26 Ruurlo

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1994

landbouwmechanisatie- en
konstruktiebedrijf

Fa. WENSINK & Zn.
Haarweg 3 - 7261 LE Ruurlo
Tel. 05735-1248 / Fax 05735-1844

Profiteer nu
van onze

KERST-
AANBIEDING

op alle
damesschoenen
herenschoenen
kinderschoenen

en
laarsjes

10% KORTING
GEVERINK

SCHOENEN en LEDERWAREN RUURLO

SNACKS VAN Jos
wenst alle klanten, vrienden en

bekenden

Prettige Kerstdagen
veel geluk en gezondheid

in het Nieuwe Jaar

Zuivelweg 8A 7261 BA Ruurlo Tel. 2694

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 3 januari t/m 17 januari
1994

DENK NU AAN DE WINTERSCHILDER

Wij wensen al onze klanten, familie, vrienden en bekenden

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v//i schildersbedrijf Uitcrwccrd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Als wij klaar zijn met uw schilderwerk,
dan is het ook df!

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

Winkel in verf, behang, etc.

In onze spui t inr icht ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VKRZORGKN

van alle meubels, zoals stoelen / salontafels / wandmeubels.
/.owcl blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwcrk/.aamheden. b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes, etc. J

SCHOEN REPARATIES

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

Tussen Kerst en Oud en Nieuw
zijn wij

wegens renovatie

GESLOTEN

Wij wensen onze klanten
prettige feestdagen

Wij wensen n tillen

Prettige ieesttingen
en een

Voorspoedig 1994

Het adres voor vakkundige reparat ie en s l i j pwerk .

PHECISEL Y flIGHT

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

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

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

OPENINGSTIJDEN:

Vrijdag 24 december : van 9.00 tot 17.00 uur
1e Kerstdag : vanaf 20.00 uur geopend
2e Kerstdag : vanaf 12.00 uur GEOPEND

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

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

1 januari café vanaf 20.00 uur GEOPEND.
's avonds in het café:

KASBENDJEN

SALADES
tijdens de feestdagen

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

Telefoon 05752-2243, of onderstaande BON inleveren

BESTELLING SALADE: Kerst /Oud en Nieuw

_ p. HUZAAR (f 6,50 p.p.)
_ p. RUSSISCH El (f 8,50 p.p.)
_ p ZALM (f 10,50 p.p.)

Naam:

Adres:

Afhalen: 24 december of 31 december tot 17.00 uur.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1994

PS: nieuwe datum! 29 JANUARI

MADRAHASH en REFLEX!
Reservering mogelijk.

Bij ons kunt u terecht voor:

* Aanleg komplete loodgieters-, C.V.-, dak- en/of elektrische
installaties

* Was- en droogautomaten

$fr Vaatmachines

*• Luxe- en huishoudelijke apparatuur

*• Audio- en videoapparatuur

*• Koelkasten - diepvriezers

* Reparatiewerkzaamheden

-fc Onderhoud- en servicewerkzaamheden

* 24-uurs service

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

m*.rcimcpi
INSTALLATIEBEDRIJF

TEGEMA
' DORPSSTRAAT 23 - RUURLO - TEL. OS73S- H M



'n Gezellige Kerst
begint bij de

voor U SALADE-
SCHOTELS en
RAUWKOST-
SCHOTELS in
verschillende

grotes

AANBIEDINGEN GELDIG
ma. 20 dec. t/m vrij. 24 dec. 1993

Burg. Galleestraat 3 - Vorden - Tel. 1617

Ook vele soorten'

NOTEN IN
DOP

en

KRUIDEN

HONINGZOETE

CLEMEN-
TINES

ELSTAR KI.

HAND-
APPELS

Geefn\\'
bestelling voor
22 dec. aan ons

door om
teleurstelling te

voorkomen.

VeleEXOTEN W
o.a. AARDBEIEN, "

MANGO's,
AVOKADO's,

LITHI's,
STERFRUIT,

MELOENEN, enz.

Laat uw Kerstwens
vergezeld gaan

met een
FRUITSCHAAL of

FRUITMAND.
(Gratis bezorgd)

HOOFDSCHOTEL?

Niet elk stuk opgerold vlees is
een rollade. Daar komt meer bij

kijken! Een rollade van de
Keurslager wordt nog geheel

ambachtelijk gemaakt en met de
hand geknoopt. Ze wordt

smakelijk gekruid met een
melange van liefst 17

verschillende specerijen!

KERST
SURPRISE

100 gram

2.25
Verrassend gevulde

kalkoenfilet.

Keurslagerij

VLOGMAN
Zutphenseweg 16

Vorden-Tel. 1321

DIVERSE SOORTEN
ROLLADEN

™PPEBS w
Ook dit jaar
hebben wij als
ECHTE
BAKKER weer
een hele rij
lekkernijen
voor U.

Denk maar eens aan die heerlijke

Roomboter Kerststol

Roomboter Kerstkransjes

Roomboter Kerststaven
en Kerstkranzen
En als toetje bij het Kerstdiner die heerlijke

Bavaroise puddingen

MET 100%
AMANDELSPIJS!

MET SUIKER
O F AMANDEL

MET AMANDELSPIJS

IN DIVERSE SMAKEN!

Een " voorbijdekoffieonnee.

EN NOG VEEL MEER LEKKERS. TE VEEL OM OP TE NOEMEN!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTF^NSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1364

Zachte rosbief
Mooie frikando

Gekruide rollade

en verder:
Ardennerham
Mals rookvlees

Ook hebben wij een ruime
keuze aan

PATÉ's

ALLE paté's
100 gram

1,75

zoals

RAUWE HAMMEN,

BEENHAM

en SALAMI-soorten

LAMSVLEES

KIP en KALKOEN

Rosbief & Lende
Entrecotes

Rib- & Braadstuk
Kalfsgebraad

Coteletten
Blinde vinken

Contrafilet & Haas
Biefstukken

Frikando Kalf/Varken
Gevulde Coteletten

Alle heerlijkheden voorde soep

Ruime keuze uit ons
KALFSVLEES ASSORTIMENT

van oesters tot riblap.

KEUR-
SLAGER

DE .
ECHTE

BAKKERDE ECHTE GROENTEMAN

VLOGMAN FAM. HUITINK VAN ASSELT VERS TOPPERS VORDEN

Wat dacht u dit jaar van gourmetten?
Het leuke van gourmetten en s teengr i l len is dat iedereen aan tafe l /elf kan
\ie/en wat hij of / i j het lekkerst vindt. En het samen aantafel /.itten om /elf
lekkere hapjes te bereiden is n a t u u r l i j k vooral heel gc/ellig. Misschien is
gourmettendaarom wel /o populair in Nederland'

Om het u /.o gemakkelijk mogeli jk te maken verkoopt Keurslager
VLOGMAN kant en klare vleesschotels voor gourmet en steengril l . Fraai
opgemaakt en door u /o op tafel te /.etten. Maar n a t u u r l i j k kunt u uw specifieke
wensen met de Keurslager bespreken en een schotel op maat voor u laten
samens te l len .



Kerstpuzzel voor de feestdagen
Nadat u de puzzel hebt opgelost, kunt
u de spreuk vinden door de gevraag-
de letters over te brengen naar het
kleine diagram.

HORIZONTAAL: 1 viering; 10 kerstver-
siering; 14 kleur; 19 gebak; 28 riv. in N.-
Brabant; 29 vertrek; 30 maand; 33 rust-
tijd; 37 aanschaffen; 38 briefaanhef; 40
uitroep; 42 tegenover; 44 buiging; 45
aanspraak; 46 bid; 48 troep; 50 metaal;
51 Frans lidw.; 52 titel; 53 opstootje; 55
titel; 57 tegenwoordig; 58 uitroep; 59 te
zelfder tijd; 61 pi. op de Veluwe; 62
Ned. Kampioenschap; 63 Noord-Hol-
land; 65 dubbel; 66 voordat; 67 pas; 69
riv. in Rusl.; 71 beroep; 72 lofdicht; 74
zoogdier; 76 scheepstouw; 77 bevel; 78
seconde; 80 pers. vnw.; 81 ver; 82 toe-
zeggen; 85 vogel; 87 pi. in N.-Holland;
89 majoor; 90 hoofdtelw.; 94 pop; 95
vaartuig; 98 bez. vnw.; 99 aan boord;
101 duin; 102 waaronder; 103 aarzeling;
105 geschrift; 107 ik; 109 voedsel; 111
tijdelijk; 113 duw; 114 naam; 116 loven;
117 groente; 118 laatstleden; 119 ge-
bakje; 122 kluit; 123 boom; 125 zeero-
ver; 128 kist; 130 gewas; 131 schippers-
boom; 133 best; 135 spek; 136 legeron-
derdeel; 137 wagen; 138 buiten dienst;
140 aansporen; 142 plaag; 143 boom;
144 grond; 145 broeder; 146 bijwoord;
148 familielid; 149 zuivelprodukt; 151
pers. vnw.; 153 boom; 155 gezamenlijk;
157 slang; 158 Ruimtel. Ordening; 160
vr. munt; 162 Jap. bordspel; 163 schoei-
sel; 167 niet even; 168 langspeelplaat;
170 medicijn; 171 poste restante; 172
persoonsvorm; 174 vogel; 177 noot; 179
droogoven; 181 slot; 182 teken; 184
vogel; 186 lekkernij; 187 ver in de tijd;
189 onbep. vnw.; 190 desondanks; 192
Naaml. Vennootschap; 193 kilogram;
195gaarmaken; 196 wintervoertuig; 197
uurwerk; 198 jaargetijde; 200 mijne
heren; 201 Techn. Universiteit; 202 raar;
203 rund; 204 gard; 205 bedrijfsorgaan;
206 ex professo; 207 elasticiteit; 208
bevel; 209 schreeuw; 210 oude maat;
211 centimeter; 213 moeder; 215
maand; 217 ten laatste; 219 boom; 220
It. rivier; 221 gang; 223 onderricht; 225
lidw.; 226 projectieplaatje; 228 uitgeteld;
230 dwarshout; 231 huisraad; 233 soort
onderwijs; 235 uitroep; 236 teer; 238
grondtoon; 240 uitbouw; 242 lawaai;
244 ontberen; 246 glad; 249 spil; 250
als onder; 252 nachtkleding; 253 buidel;
255 nummer; 256 de onbekende; 258
familielid; 261 Turkse titel; 263 klap; 264
mis; 267 rei; 269 knoet; 271 bar; 273
schrobnet; 274 herenjas; 275 bood-
schap; 276 traag; 278 spoorwegover-
gang; 280 soort onderw.; 281 trekdier;
282 maaiwerktuig; 283 maaltijd; 284
Techn. Hogeschool; 286 sportterm; 288
luizeëi; 290 mestvocht; 291 hemelli-
chaam; 292 kilowatt; 293 voorz.; 294
gezet; 295 moedermelk; 296 groet; 297
kaak; 298 aldus; 299 kosten koper; 300
schel; 301 aardig; 305 hut; 308 gevan-
genis; 310 zuurgraad; 312 bloeiwijze;
313 schoonmaakgerei; 314 Bismuth;
315 uitroep; 317 orgaan; 319 vermo-
gend; 321 weinig; 322 eerlijk; 323 be-
roep; 324 varkenshok; 326 opsmuk; 328
worm; 329 gemeen; 330 door; 331 vr.
munt; 333 snaarinstrument; 335 uitroep;
337 noot; 338 droog; 341 deksel; 343
ad vocem; 345 bijvoorbeeld; 346 de
adel; 349 smaad; 351 uitspraak; 354
voorzanger; 356 emeritus; 357 heester;
359 titel; 360 een en ander; 361 kussen-
overtrek; 363 hetzelfde; 365 kleintje; 367
kolk; 368 schaakterm; 369 plankje; 371
insekteneter; 372 paardekracht; 374
ampère-uur; 376 eerw. heer; 378 van
de; 381 masker; 383 onzes inziens; 384
neon; 385 lokspijs; 386 bijb. plaats; 387
bijb. man; 388 dieregeluid; 389 voorz.;
391 lor; 392 regeringsreglement; 393
muggenwering; 394 rijksmark; 395
klaar; 397 snel verslijtend; 399 knaag-
dier; 402 kerstbrood; 406 hortend; 409
en volgende; 411 Gcd. Staten; 412 half;
414roeipen;416telw.;417stop;419vr.
titel; 420 taaie stof; 421 verkeerd; 423
gewoonterecht; 425 Rijksuniversiteit;
426 aalscholver; 428 noot; 430 in me-
moriam; 431 verl. toon; 433 ten bedrage
van; 434 soort onderwijs; 435 neerslag;
438 oosterlengte; 440 spoedig; 442
Laus Deo; 444 inwendig; 446 tekeer
gaan; 448 vrl. dier; 451 nikkel; 452 wa-
ter in Utrecht; 455 onzes inziens; 475 pi.
in Overijssel; 459 heilige; 460 spook;
462 myth. figuur; 463 atoom; 465 geest,
lied; 468 motorrace; 470 soort onder-
wijs; 471 deel van de bijbel; 472 groot-
moeder; 474 berggeit; 476 gemeen-
schap, grond; 477 mogelijkheid; 478
middag; 480 scheepswerktuig; 482
vaartuig; 484 honingdrank; 485 gebrek-
kig; 487 achter; 488 tentoonst. gebouw;
489 uitgave; 491 strook; 492 Soc. Econ.
Raad; 494 verlichting; 495 bereide huid;
496 enzovoort; 498 uitroep; 499 Galli-
um; 501 aangehaald werk; 502 vrag.
vnw.; 504zangnoot; 505 geluidsdrager;
506 voerbak; 508 boekenrechter; 511
goedertieren; 513 Engelse maat; 515
deel van een sleutel; 517 nieuw; 519
bevrachten; 523 kleur; 525 Duitse N.V.;

526 trek; 529 zemelen; 530 bewonde-
raar; 531 zoon van Jacob; 533 comm.
bedrijf; 535 groet; 537 centigram; 538 pi.
in Zeeland; 540 niets; 541 decimeter;
543 dominee; 544 Frans lidw.; 545 hals;
547 bloem; 548 tegenover; 549 laatstle-
den; 551 uit; 553 Ver. v. Toerisme; 554
lekkernij; 555 bovenbeen; 556 pausen-
naam; 558 strijdperk; 561 voetbalclub;
563 handelsterm; 565 vrag. vnw.; 567
Prov. Bestuur; 569 slede; 570 dat is;
571 korset; 573 meubelstuk; 576 mu-
ziekterm; 579 roofvogelnest; 581 water
in Friesl.; 583 kerstversiering; 584 pluk-
je; 585 hoefdier; 586 avond van 24
december.

VERTIKAAL: 2 en anderen; 3 knaag-
dier; 4 te koop; 5 bewonderaar; 6 vr.
titel; 7 eikeschors; 8 de oudere; 9 schim;
10 per maand; 11 Sp. eiland; 12 water-
tje; 13 omroep; 14 Raad van Arbeid; 15
onder andere; 16 oerwoudhoefdier; 17
titel; 18 feestmaal; 20 maanstand; 21
bedorven; 22 as; 23 voorz.; 24 kanon;
25 Eng. bier; 26 vervoersonderneming;
27 vriezend weer; 30 lidw.; 31 weerkaat-
sing; 32 Egypte; 34 let wel; 35 vr. ko-
ning; 36 uitgave; 39 sleeën; 41 lidw.; 43
voorz.; 45 trek; 47 rubidium; 49 pi. in de
N.O.-polder; 51 vr. maat; 52 mager; 54
werkplaats; 56 traliewerk; 57 numero;
60 hoeveelheid; 61 lidw.; 64 tussen-
woord; 65 smeken; 66 gelofte; 68 bont;
70 bijvoorbeeld; 71 bloembeginsel; 73
vogelprodukt; 75 kookgerei; 76 haringin-
gewand; 77 aansporing; 79 baas; 80
met name; 81 omroep; 83 scheepszijde;
84 getijde; 86 grensscheiding; 88 vis; 89
vruchtenbrij; 91 in orde; 92 landbouw-
werktuig; 93 schijnwerper; 96 evenzo;
97 vervoermiddel; 98 pi. in N.-Brabant;
100 nors; 102 gammel; 104 nek; 105
paard; 106 wilde haver; 108 geslepen;
109 boom; 110 haast; 112 titel; 115
Ned. rivier; 116 Ierland; 118 onderwijs;
120 Openb. Vervoer; 121 diereverblijf;
123 leider; 124 Koninklijk Besluit; 126
kostuum; 127 zuiver; 129 ladder; 130
kleur; 131 voorgebergte; 132 nakroost;
133 gram; 134 steekwapen; 137 inh.
maat; 139 lantaarnplaatje; 141 neon;
144 Buitengewoon Onderwijs; 145 die-
regeluid; 147 pers. vnw.; 149 zoogdier;
150 in het jaar; 152 burcht; 154 meer;
156 brood; 157 stuk; 158 draaien; 159
landbouwer; 161 insekt; 162 voorkant;
164 Aartsbisschop; 165 de dato; 166
sterrenbeeld; 167 lasten; 169 precies;
171 voor; 173 heester; 174 huisdier;
175 kilometer; 176 voegw.; 178 hande-
ling; 179 hemelgeest; 180 te koop; 183
jongensnaam; 185 ijzer; 186 deciliter;
188 persbureau; 190 te huur; 191 hees-
ter; 194 kleefstof; 195 berekening; 199
koor; 200 schaakterm; 211 vennoot; 212
flauw; 214 mengsel; 215 leraar; 216
aanwensel; 218 maanstand; 220 klamp;
221 pi. in België; 222 waterdoorlatend;
224 bevel; 225 bijb. figuur; 226 wan-
neer; 227 als het ware; 229 bejaard;
230 soort; 231 noot; 232 stuk stof; 234
groente; 235 familielid; 236 hoofdtelw.;
237 zachte kleur; 239 bijwoord; 240
gebak; 241 vogel; 243 slang; 245 vruch-
tenat; 247 daar; 248 neerslag; 251
Griekse letter; 254 af en toe; 257 rond
brood; 259 boom; 260 soort wind; 262
ledemaat; 263 sporeplantje; 264 daad;
265 bolgewas; 266 kledingstuk; 268
Europeaan; 270 vrl. dier; 272 plakmid-
del; 273 vaatwerk; 274 vallei; 275 voed-
ster; 277 onbep. vnw.; 279 veger; 282
hout bewerken; 283 gever; 285 keelge-
luid; 287 vogelverblijf; 289 leuk; 290
vartuig; 291 lust; 292 hoofd; 299 voer-
bak; 300 zangstem; 301 beurtzang; 302
Europeaan; 303 vuurtje; 304 vaarwater;
306 vordering; 307 wasbak; 309 door-
dacht; 311 hoeder; 312 arbeidstijdver-
korting; 313 medicijn; 314 erg; 316
diereverblijf; 318 tocht; 320 koud; 322
noot; 323 bedrijvigheid; 325 rekenappa-
raat; 327 noot; 329 hoofdtelw.; 330
visje; 332 vrag. vnw.; 334 knol; 336
groet; 337 milliliter; 338 zoogdier; 339
bar; 340 Noorse godheid; 342 derhalve;
344 Ver. Naties; 345 vaatwerk; 347
loopvogel; 348 teugje; 349 Europeaan;
350 loot; 352 schil; 353 vervoersmij.;
354 bergpas; 355 klapje; 358 mnl. dier;
362 handvat; 364 lichtje; 366 vr. munt;
368 provincie; 370 goochelen; 372
onmeetb. getal; 373 feest; 375 gereed-
schap; 377 suffig; 378 pruik; 379 rijg-
koord; 380 kansspel; 382 handwarmer;
383 vr. munt; 384 tamelijk; 388 schel;
390 voor; 395 tandeloos zoogdie,; 396
steenmassa; 398 priem; 399 vel; 400
ledemaat; 401 aankomend; 403 voorz.;
404 familielid; 405 strandwal; 407 ijzerh.
grond; 408 lichaamsdeel; 410 familielid;
413 inhoudsmat; 414 noot; 415 laatstge-
noemde; 418 hoofddeksel; 421 pers.
vnw.; 422 neon; 424 kathedraal; 426
stand; 427 zangstem; 429 droogoven;
431 vogel; 432 teken; 434 nevel; 436
donkerzwart; 437 vogelhuis; 439 gewas;
441 zonnegod; 443 sprookjesfig.; 445
bijbeldeel; 446 druivetak; 447 Europe-
aan; 449 voorz.; 450 illustratie; 453 en
omstreken; 454 hemellichaam; 456
voorganger; 458 alleen; 459 vaartuig;
460 vrl. dier; 461 uniek; 462 ongekookt;

464 omlaag; 466 karakter; 467 waas;
469 terbium; 470 elektr. spanning; 471
draaikolk; 473 meisjesnaam; 475 fami-
lielid; 476 model; 477 schram; 479 ont-
kenning; 481 lof; 483 bijbeldeel; 484
pers. vnw.; 486 maal; 488 bevlieging;
490 per; 493 kledingstuk; 495 ongevuld;
497 de onbekende; 498 haars inziens;
500 langzamerhand; 502 zeef; 503
hevig; 505 landhuisje; 507 pers. vnw.;

509 hetzelfde; 510 knaagdier; 511 haar-
verzorgingsmiddel; 512 decigram; 514
insekt; 515 kuip; 516 laagte; 518 selde-
rij; 520 loco citato; 521 november; 522
geen school hebben; 524 zoen; 527 en
dergelijke; 528 aansporing; 529 vis; 530
ontsmettingsmiddel; 532 keukenkruid;
534 losgeraakte naad; 535 op de wijze
van; 536 vliegenier; 539 bijb. vrouw; 541
boven; 542 kriebel; 546 militair; 550

groot; 552 ijlbode betaald; 555 van de;
556 bijb. vrouw; 557 walvisachtige; 559
Libanon; 560 spil; 561 zwemvogel; 562
lofdicht; 563 voorz.; 564 ambtshalve;
565 raamscherm; 566 Europeaan; 568
vogel; 570 dieregeluid; 571 karaat; 572
selenium; 574 televisie; 575 omroep;
577 aan zee; 578 suo loco; 579 tussen-
woord; 580 tantalium; 582 plus.
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel in/endcn vóór vrijdag 7 januari 1994 met vermelding in de linkerbovenhoek van
'Kruiswoordpuzzel' aan:

Drukker i j Weevers BV, Nieuwstad 30.7250 AA Vordcn. Postbus 22. Denk aan voldoende postzegels!

Naam :

Adres : Woonplaats :

Oplossing :

Personeel en medewerkers van dit blad /.ijn uitgesloten van deelname.
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