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KERK-EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS

Hervormde Gemeente
Zondag 23 december, Vierde Advent:

10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

Maandag 24 december, Kerstavond:
21.00 uur Kerstnachtdienst ds. H. Westerink m.m.v. Rudi
van Straten, orgel.
23.00 uur Kerstnachtdienst ds. H. Westerink m.m.v. Ko-
perorkest Sursum Corda.

Dinsdag 25 december, Kerstmorgen:
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. koor Interchrist,
gezinsdienst.
19.00 uur Kinderkerstfeest van herv. zondagsschool en
geref. kindernevendienst en gezamenlijke clubs, voor alle
kinderen en belangstellenden.

Zondag 30 december, Zondag-na-Kerst:
10.00 uur ds. H. Westerink.

Maandag 31 december, Oudejaarsavond:
19.30 uur Avondgebed op de laatste dag van het jaar,
ds. K.H.W. Klaassens.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

Gereformeerde Kerk
Zondag 23 december:

10.00 uur ds. T.J. Hagen, Westendorp.
19.00 uur ds. T.J. Hagen, Westendorp.

Maandag 24 december, Kerstnachtdienst:
21.00 en 23.00 uur ds. H. Westerink, N.H. Kerk.

Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag:
10.00 uur ds. P.W. Dekker.
19.00 uur viering kinderkerstfeest, gezamenlijke dienst in
N.H. Kerk.

Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag:
geen dienst.

Zondag 30 december:
10.00 uur ds. P.W. Dekker.
19.00 uur ds. A.F. Osinga-Stienstra, Bredevoort.

Maandag 31 december, Oudejaarsavond:
19.30 uur ds. P.W. Dekker.

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsmorgen:
10.00 uur ds. P.W. Dekker.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 december, Vierde Zondag van Advent:

10.00 uur ds. J. Woltinge, Lochem.
Maandag 24 december, Kerstavond:

19.30 uur ds. C. Bochanen, dienst voor jong en oud.
Dinsdag 25 december, Kerst:

10.00 uur ds. C. Bochanen.
Zondag 30 december, Eerste Zondag na Kerst:

10.00 uur ds. H.B. de Neeling, em.pred. te Zutphen.
Maandag 31 december, Oudejaarsavond:

19.30 uur ds. C. Bochanen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Inumme

Huisarts zaterdag 22 en zondag 23 december
dr. Dagevos, het Vaarwerk 1, tel. 2432.
Dinsdag 25 en woensdag 26 december dr.
Haas, Christinalaan 18, tel. 1678.
Zaterdag 29 en zondag 30 december dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.
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.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, wït-
haar. Tel. 05754-1351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 22 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
25-26 december dr. Noordkamp, tel. 1566.
Van zaterdag 29 december 12.00 uur tot maan-
dagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
31 dec.-1 jan. dr. Warringa, tel. 1277.

RK Kerk
QEMEENTEftULLETINyORDEN

HXKXXXXXXX^
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 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.

j'NlEUWJAARSr
RECEPTIE OP

WOENSDAG
2 JANUARI 1 99 1

Op woensdag 2 januari 1991 houdt het
gemeentebestuur van Vorden de ge-
bruikelijke nieuwjaarsreceptie in het
gemeentehuis. Deze receptie begint
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer
2 1.30 uur.

OUWVERGUNNIN-
GEN

Op 1 1 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan Jansens Metaal-
waren, Industrieweg l te Vorden voor
het vergroten van een woning op het
perceel Industrieweg l te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

vergunning gegeven voor het houden
van een oliebolïenaktie in Vierakker en
Wichmond, op zaterdag 28 december
1990.

!« SLUITING
GEMEENTEHUIS EN

DEPOT VOOR KLEIN
CHEMISCH AFVAL

Op maandag 24 december en op
maandag 31 december is het gemeen-
tehuis gesloten. Op de dagen tussen
Kerst en Oud en Nieuw (donderdag 27
december en vrijdag 28 december
's ochtends) is het gemeentehuis ge-
opend, maar de ambtelijke bezetting is
echter gering.
Het depot voor klein chemisch afval is
op maandag 24 december en op maan-
dag 31 december eveneens gesloten. Er
kan derhalve op die dagen geen klein
chemisch afval ingeleverd worden.

'LIEBOLLENAKTIE
Aan de gymnastiekvereniging WIK
hebben burgemeester en wethouders

FSTEKEN VAN
VUURWERK

Het afsteken van vuurwerk is toege-
staan op 30 december van 08.00 tot
20.00 uur, op 31 december na 20.00
uur en op l januari voor 02.00 uur.
Denk bij het afsteken van vuurwerk aan
de veiligheid van anderen en die van
uzelf! Neem daarbij tenminste de vol-
gende regels in acht:

— koop alleen vuurwerk van een goe-
de kwaliteit waar een Nederlandse
gebruiksaanwijzing bij/.it. De winke-
lier met een vergunning kunt u her-
kennen aan een biljet met de tekst:
'Verkoop van Vuurwerk, Roken en
Open Vuur Verboden';

— vuurwerk mag alleen verkocht wor-
den aan personen ouder dan 18
jaar:

— koop geen pakket kindervuurwerk
voor de kleintjes, koud vuurwerk
bestaat niet, vuurwerk voor kinde-
ren evenmin;

— lees de gebruiksaanwijzing van te
voren. Op het moment dat vuur-
werk afgestoken mag worden is het
donker en dan is de instructie niet
te lezen;

— steek vuurwerk alleen aan met iets
dat gloeit, zoals een brandende si-

gaar of sigaret; een vlam van een
aansteker of lucifer kan de lont er-
gens in het midden aansteken en
dat verkort de tijd tot explosie;

steek geen vuurwerk aan dat een be-
schadigde of gebroken lont heeft,
vaak zijn dat aanstaande weigeraars
of leveren ze andere ontstekings-
problemen;

steek weigeraars nooit opnieuw aan;
de kans dat er geen tijd is om op vei-
lige afgstand te komen is veel te
groot;

ruim weigeraars direct op, zorg er
voor dat kinderen de volgende dag
niet met weigeraars kunnen gaan
spelen;

steek elk vuurwerk apart aan, vuur-
werk bundelen is levensgevaarlijk;

steek vuurwerk nooit in de hand af;
zet vuurpijlen voor het afsteken in
een fles. Die fles moet ingegraven
zijn in de grond, zodat hij niet kan
omvallen als de vuurpijl omhoog
gaat; is de grond te hard of bevro-
ren, dan kan de fles gedeeltelijk met
zand worden gevuld;

denk aan de huisdieren, hun oren
zijn veel gevoeliger voor knallen
dan de onze. Houdt ze binnen, daar
hebben ze het al moeilijk genoeg;

ruim na het afsteken zoveel moge-
lijk de straat op; daarmee voorkomt
u dat weigeraars worden verzameld
en opnieuw worden afgestoken.

j« VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN
VORDEN KOM GEMS-

TERREIN1990, NR l
In tegenstelling van hetgeen in Ge-
meentebulletin van 13 december
jongstleden staat wordt het bovenge-
noemde bestemmingsplan niet in de
raad van 18 december vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is reeds eerder vast-
gesteld.

Het bestemmingsplan Vorden Kom
Gemsterrein nr. 2 wordt wel in de
raadsvergadering van 18 december
vastgesteld.

Zaterdag 22 december:
19.00 uur Boeteviering in Kranenburg, waarna biechtge-
legenheid.

Zondag 23 december:
10.00 uur Boeteviering in Vorden, waarna biechtgelegen-
heid.

Maandag 24 december:
19.00 uur Kerstviering in Vorden, kerstmusical en
H.Mis.
23.00 uur plechtige Nachtmis in Kranenburg, m.m.v. het
gemengd koor.

Dinsdag 25 december:
10.00 uur plechtige viering van de geboorte des Heren, in
Vorden, met medewerking van het gemengd koor Cante-
mus Domino.
15.00 uur Kindje Wiegen, in Kranenburg, het kerstfeest
van de allerkleinsten.

Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag:
10.00 uur H.Mis in Kranenburg, met kerstliederen.

Zaterdag 29 december:
om 17.30 uur H.Mis in Vorden.

Zondag 30 december, H. Familie:
om 10.00 uur H.Mis in Kranenburg.

Maandag 31 december:
Dankdienst op Oudjaar met medewerking van het ge-
mengd koor, 19.00 uur in Vorden.

Dinsdag 1 januari:
Nieuwjaarsviering om 10.00 uur in Kranenburg.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 december:

19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 23 december:

10.00 uur Boeteviering, Fr. Broekman.
Maandag 24 december, Nachtmis:

21.00 uur Past. Lammers, Broekman.
Dinsdag 25 december, Hoogfeest: Kerstmis:

11.00 uur Gezinsviering Past. Lammers en Fr. Broek-
man.

Zaterdag 29 december:
17.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 30 december:
10.00 uur Eucharistieviering.

Maandag 31 december:
17.00 uur Eucharistieviering.

Dinsdag 1 januari:
10.00 uur Gebedsdienst: viering van Woord en Commu-
nie.

Weekend Wacht Pastores
23-24 december:

Past. J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
25-26 december:

Past. G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.
30-31 december:

Past. C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Tandarts 22-23-24 december N.J. Edens, Vor-
den, tel. 05752-1453.
25-26 december G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870.
29-30 december P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
31 dec.-1 jan. P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

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.

Streekzlekenhuis Het Nieuwe Spittaal Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderaf-
deling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan, Beek-
laan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/week-
enddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel.
1256.

05752-

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

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

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.



Verkoop VUURWERK
29-31

DECEMBER

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Wij wensen U prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Speciaal voor de
Kerst en
Oud en Nieuw..,

Wild en Gevogelte

GEVOGELTE
* KALKOEN, delen, rollade, filet, haasje, frikandeau,

dijen
* PEKINGEEND, tamme - eendefilet
* TAMME GANS, WILDE GANS, filet
* PARELHOEN
* TAM KONIJN, delen, rug, rugfilet
* KWARTELS, eieren
* FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets
* FRANSE SCHARRELKIPPEN
* BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade, enz.
* SOEPKIP, delen, poulet
* EIEREN

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

een klasse apart

Alles uitsluitend vers
want vers is

lekkerder

Voetbal-
vereniging

Vorden
organiseert

KLAVERJAS-
en JOKER-
AVONDEN
DONDERDAG:
20 december

17 januari
21 februari
21 maart
18 april

Aanvang 20.00 uur
Clubgebouw 'De Ark'

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204BPZutphen
Telefoon 05750-16977

Zo'n fijne warme
half wollen

onderblouse koopt
u bij

a/d Zutphenseweg.

Aqua-therapie
Sport-massage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

voor poelierskwaliteit

Laarstraat 82, Zutphen, tel. 17707

VOOR BEDRIJVEN VERZORGEN WIJ OOK KERSTPAKKETTEN

VRAAG ONZE KATALOGÜS, BESTEL VROEGTIJDIG

Ook dit jaar hebben wij heerlijke
kerstspecialiteiten gebakken
volgens oud recept Bereid met
alleen echte roomboter en zuivere
amandelspijs.
En echt dat proefje!

Wij wensen U
Prettige Feestdagen

Echte Bakker Van Asselt
en Medewerkers

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Muziekvereniging
CONCORDIA

geeft op

zondag 6 januari
haar traditionele

nieuwjaars-
koffieconcert

m.m.v. Gebrs. Eykelkamp
in het Dorpscentrum
Aanvang 11.30 uur

Toegang gratis

j

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:

:. het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

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

wenst u Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Verzorgd 1991!

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

PRIJZENSLAG bij
Modecentrum

Ruurlo

DAMESMODE
JAPONNEN v.a.

PAKJES v.a.

ROKKEN v.a.

BLOUSES v.a.

JACKS v.a.

MANTELS v.a.

HERENMODE
PANTALONS v.a.

JACKS v.a.

PULLOVERS v.a.

OVERHEMDEN v.a.

ONDERMODE
HERENSLIPS SCHIESSER

2 stuks 19.95

HERENHEMDEN SCHIESSER

2 stuks 19.95

DAMESSLIPS SCHIESSER

2 stuks

NACHTMODE
HEREN PYAMA'S v.a.

DAMES PYAMA'S v.a.

DAMES NACHTHEMDEN v.a.

Modecentrum

14.95

49.-
49.-
39.-

DATZITWEL
GOED BIJ:

Ruurlo

* Trainingsstal "Baak" *

Het adres voor:
- africhting;
- corrigeren;
- keurings-

wedstrijd klaar maken
van uw paard/pony;

- pensionstalling met verzorgde
accommodatie;

- groepslessen op paarden en
pony's;

- privélessen (e.p.) op elk niveau.

Tevens hebben wij
regelmatig paarden/

pony's te koop.

Gediplomeerd instruktrice Deurne:
W.A. Barnstijn, Langendijk3, 7223 KE Baak.
Tel. 05754-1803.

U zoekt een goede

gebruikte fiets?

Ze staan kant-en-klaar in
vele uitvoeringen en voor

billijke prijzen.

KUYPERS
VORDEN (

Sinds 1927
Het adres

waar service & vakmanschap
voorop staan.

* Verkoop «n reparatie
van fietsen en bromfietsen

* Offioeel dealer van Gazek
* Verhuur van fietsen

en tandems
Steeds voorradig:
goede gebruikte fietsen

Dorpsstraat 12
7251 BB Vorden
05752-1393



Het is voor ons onmogelijk om
een ieder persoonlijk te be-
danken voor felicitaties, bloe-
men en geschenken, die wij
mochten ontvangen na de ge-
boorte van onze dochter

Kim
Tevens willen wij familie,
vrienden en bekenden:

Prettige Kerstdagen
en

Veel Geluk in 1991
toewensen.

Martin, Gerdien en
Kim Heuvelink

Geboren:

B̂rB:BfBiBTB:BTHiBî ^

Ivo
Zoon van

Jan en Rita Roelvink

15 december 1990
Ruurloseweg 74
7251 LVVorden

Uw belangstelling en medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man
hebben ons erg goed gedaan.
Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen dank ik u
daarvoor.

Mevr. C. Haanappel-Philip

december 1990
7251 DN Vorden
Zutphenseweg 105

Voor Uw belangstelling en me-
deleven zowel persoonlijk als
schriftelijk tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve
man, vader én opa

Wilhelmus Hendrikus
Sessink

betuigen wij U onze oprechte
dank.

W.H. Sessink-Witte
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 20 december 1990

Hierbij wil ik iedereen bedan-
ken voor de vele felicitaties,
cadeaus en bloemen die ik
mocht ontvangen op mijn 90e
verjaardag.

A. Garritsen-Bosch

Lankhorsterstraat 9
7234 SR Wichmond

Langs deze weg wil ik een
ieder hartelijk bedanken voor
uw felicitaties, kaarten, bloe-
men en geschenken die ik
mocht ontvangen op mijn 80e
verjaardag.

T. Pardijs-Wuestenenk

„Dijkmanshuis"
Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker

Fysiotherapie
Haptotherapie

Voetenmassage
E.Warlam,tel.2701

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer l 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante 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:
open haardhout.
Tel. 05752-3300.

• TE KOOP:
Kerstbomen alle maten en
soorten met en zonder kluit.
Peppelman, Kerkhoflaan 1a,
Vorden, tel. 2728.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• GEVRAAGD:
oppas voor 2 è 3 halve dagen
p.w. in overleg.
Per begin januari.
Tel. 05752-3025 (bellen tus-
sen 18.00-19.00 uur).

Charles Masselink
en

Manneke Krijt
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gaan trouwen op vrijdag 28 december
1990 om 10.45 uur in het gemeentehuis
teWehl.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.30 uur in de Sint Martinuskerk te
Wehl.

De receptie is van 14.30-16.00 uur.
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*Dagadres: zaal 'De Engel'
Dr. A. Ariënsstraat 1
7221 CASteenderen

Ons adres:
Dr. Blomstraat 7

7031 BVWehl
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Op woensdag 2 januari a.s. zijn wij 50
jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met onze kinderen
en kleinkinderen te vieren op vrijdag 4 ja-
nuari a.s.

H. Norde
W. Norde-Hiddink

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot
15.30 uur in zaal 'De Keizerskroon' te
Ruurlo.
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december 1990
Scheiddijk 1
7261 SM Ruurlo
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Hartelijk bedankt voor de onvergetelijke dag, die u
ons hebtgegeven.

Door uw komst zomaar hier.
Door uw handtekening op papier.

. Voor uw cadeaus op deze dag.
Voor uw kaarten, handen en een lach.
Voor uw bloemen, planten en wensen.

Wij zullen er menigmaal aan terugdenken.

Berend en Tonie Schoemaker

december 1990
Geesinkweg13
7231 REWarnsveld

*lB^BMBfc^

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat
haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en doch-
ter

Berendina Beumer-Lebbink
WEDUWE VAN HENDRIK BEUMER

op de leeftijd van 67 jaar.

Dronten

Bennekom

Terneuzen
Vorden

Margriet en Jan Regelink
Berdie-Jan
Erwin, Marjan

Joke en Bert Makkink
Annet, Jeroen

Erik en Loes Beumer
G.J. Lebbink-Versteege

Vorden, 15 december 1990

Correspondentie-adres: Molenkamp 1 Q
6721 CZ Bennekom

De begrafenis heeft woensdag 19 december plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor Oud en Nieuw:

Proef onze heerlijke

OLIEBOLLEN
Ook dit jaar weer!

1 1 voor 6.50

Naast dit, hebben wij natuurlijk ook
appelbeignets, ananasbeignets en

appelbollen voor U.

Bij UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

. Wij wensen U een
Prettige Jaarwisseling.

Enige en Algemene Kennisgeving

Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn innig
geliefde man, onze zorgzame vader en opa

HENDRIK JAN BANNINK
op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: J.C. Bannink-Walther

Spijkenisse: J. Bannink
M. Bannink-Kok

Bas

Deventer: G.J. Bannink
D.A. Bannink-Adolfs

Mark, Maarten, Torn

18 december 1990.
Pr. Clauslaan 9,7251 AS Vorden.

Correspondentieadres:
P. Reichholtstraat 16,7429 AB Deventer.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats-
vinden.

Liever geen bezoek aan huis.

Na een moedig gedragen ziekte is nog vrij onverwacht
van ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

D.E. GROOT ENZERINK
ECHTGENOTE VAN G.M. MEULENBRUGGE

Uit aller naam:

G. W. Groot Enzerink

't Boerle, 17 december 1990
Vorden

24 december 1990 en
31 december 1990

zijn de kantoren in Hengelo G.
(administratie) en Vorden (technische
dienst) van de woningbouwvereniging
"Thuis Best' de gehele dag gesloten.

Het Bestuur en
medewerkers(sters) wensen u

prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1991.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Bij het beëindigen van de kinderdansgroep
de 8-kastelendansertjes wil het bestuur en
leiding langs deze weg iedereen hartejijk
danken, die op welke wijze dan ook de kin-
derdansgroep een warm hart heeft toege-
dragen.

Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig 1991.

Het bestuur.

Maandag 31 december a.s.

is ons kantoor

GESLOTEN
Wij wensen U

prettige feestdagen
en een gezond 1991.

Medewerkers van:
Accountantskantoor CBTB

Hummeloseweg 14 - ZELHEM

Het kantoor van
Notaris Greven
te Vorden is op

en op

maandag
24 december a.s,

maandag
31 december a.s,

de gehele dag gesloten.

Wij maken onze cliënten erop attent dat onze
kantoren

oudejaarsdag
31 december

om 12.00 uur sluiten.

Wij zijn

woensdag 2 januari

DE GEHELE DAG

GESLOTEN

Bakkerij Van Asselt
Bakkerij Oplaat
't Winkeltje Schurink

Slagerij Vlogman
Slagerij Rodenburg

Speciaal voor de kerst:
afgebeelde en andere pumps

nu al vanaf O%7«"""

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 Tel. 1342

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Wij wensen U prettige Kerstdagen!
Met Brood en Gebak van Uw Bakker die zelf alles bakt!

Wij bakken voor U

KERSTSTOLLEN - KERSTBROOD
KRENTEN-/ROZIJNENBROOD
ROOMBOTER AMANDELKRANS
TULBAND - TAARTEN - GEBAK
APPELBEIGNETS - APPELBOLLEN
SAUCIJZEN - PUDDING enz. enz.
Wilt U bestellen ? Even 1373 bellen!

Zo vers koopt U het
alleen nog maar bij:

r^ WARME BAKKER S!̂ -i

[OPLAAT*^
^\ Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!



Kerstdagen zijn
gezellige dagen.

Met iets fijns van de Warme Bakker
wordt het nog gezelliger

zoals:
BOTERSTOL
KERSTKRANS
KRANSJES

vele soorten GEBAK en
TULBANDEN

Alles van één kwaliteit,
nl. de beste.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt af 50/aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 18^7

Boekhandel LOGA wenst u een Prettige Kerst.

BOVAG
RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3 - 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Dat kan met het

*"

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Rabobank C3
meer bank voor je geld

De Rabobank maakt meer werk van uw vakantie.
Wij organiseren een aantal landenpresentaties met

iedere week een ander land in de schijnwerpers:

7 -12 januari

Groot Brittannië
14 -19 januari

Amerika - Canada
21 -26 januari

Griekenland
28 jan. - 2 febr.

het Verre Oosten
Voor informatie en boekingen van al uw vakanties zijn wij buiten de normale uren de volgende

zaterdagen geopend van 10.30-15.00 uur:

12 -19 - 26 januari en 2 februari
De zaterdagopenstelling geldt uitsluitend voor de afdeling REIZEN.

Rabobank Vorden en Omstreken
Zutphenseweg 26 - 7251 DK Vorden - Telefoon: (05752) 1888

TEN CATE en
HOLLANDIA-
ondergoed

voor dames en heren

a/d Zutphenseweg
heeft het!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Allemaal
Prettige Feestdagen

metkranzen, staven,
pudding enz.

NIEUW:
Bonbonkrans

SPECIALITEIT:

Zwanehalzen
Leonida's Bonbons

Banketbakkerij

J.Wiekart
Telefoon 1750

INSCHRIJFFORMULIER

CARNAVAL'S PLAYBACK
CATEGORIE: O playback O reclame-playback O soundmix

Aankruisen waar je aan meedoet.

ARTIEST/
RECLAME:

DEELNEMER: NAAM:

STRAAT:

PLAATS: ___

bijgaand cassettebandje

INLEVEREN: G. Helmink, Het Hoge 55, Vorden

Nr.

TEL:

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Reclame deze week:

Markt Vorden

Me Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

1 o Kerst
Roomboterkoek Kransen

10 Kerstweners

happy to welcome you at the market

Kerstkransjes soo gram

1 Kerststol
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Zomerzegelaktie geeft f 12.500,-
voor Lindese molen

Ten Huize van de Fam. Hoefnagels te Linde werd, namens de afdeling Kranenburg van het Fonds
Zomerpostzegels, door de heer J.A. Overbeek een cheque van f 12.500,— overhandigd aan de heer
P.C. Hoogveld, voorzitter van de stichting restauratie Lindese molen.
De heer Hoogveld gaf op zijn beurt
deze gift weer door aan mevrouw
PJ.M. Hoefnagels, de secretaresse en
penningmeesteresse van deze stich-
ting.

Het doel van deze f 12.500,— is nl. om
de Lindese molen weer geheel geres-
taureerd te krijgen.

Onder meer om de molen een koppel
molenstenen te bezorgen zodat er weer
gemalen kan worden. Een molenaar
om de molen te doen draaien is al be-
naderd.

De gehele restauratie is begroot op
f220.000,—. Het meeste geld is al toe-

gezegd. Een rijkssubsidie van
f 128.800,— , de provincie Gelderland
voor f 52.000,—, van de Ver. Hollandse
Molen f 15.000,— en verder nog van
kleinere stichtingen. In maart van 1990
is reeds begonnen met de restauratie.
De molen moet eind 1992 klaar zijn en
wordt dan voor het publiek openge-
steld.

Gezellige drukte Kerstmarkt
Toen de laatst overgebleven bezoekers zich zaterdag aan het eind
van de middag tegoed deden aan de boerenkool met worst, pak-
ten de plaatselijke middenstanders die op deze Kerstmarkt met
een kraam een plaatsje hadden gevonden, goed geluimd de attri-
buten in.
De Kerstmarkt anno 1990 was goed ge-
slaagd. Naar schatting een paar dui-
zend bezoekers. Niet alleen uit Vorden
zelf, ook uit omliggende plaatsen
kwam men een kijkje nemen. De weers-
omstandigheden werkten deze dag
uiteraard ook goed mee.
De ondernemers deden goede zaken.
Het publiek kreeg een ruime keus
voorgeschoteld. Dat beperkte zich niet
alleen tot kerststukjes, kerstversierin-
gen, bloemstukjes, ook de diverse hap-
jes en drankjes (zoals Glühwein) von-
den gretig aftrek.
Voor de Kerstmannen eveneens een
drukke dag. Gedurende de gehele dag
deelden zij op de Kerstmarkt snoep-
goed uit, ook de bejaarden in de Weh-
me en de verpleeginrichtingen werden
meteen bezoek vereerd.
Gedurende de gehele dag kon Vorden
genieten van draaiorgelmuziek, terwijl
een aantal plaatselijke verenigingen
een optreden verzorgde. Zoals de mu-
ziekverenigingen Concordia en Sur-

sum Corda; Vordens Mannenkoor en
het Vordens Dameskoor; Het Ned.
Hervormd Kerkkoor en het gemengd
koor uit Wichmond/Vierakker; de
Knupduukskes; Midwinterhoornbla-
zers en het Kwartet SUCO, kortom ver-
tier genoeg.
Voor de kleinere jeugd was er een
mini-draaimolen, terwijl de 'oudere'
jeugd mee kon doen aan een wedstrijd
kerstboom-versieren.
Niet alleen de Kerstmarkt ook de 125
door de V.O.V. geplaatste kerstbomen
zorgen in deze donkere dagen voor de
Kerst voor een gezellig lichtfestijn. Ga-
ragebedrijf Ap Klein Brinke zorgt er-
voor dat ook bejaarden, gehandicap-
ten, alleenstaanden e.d. ook mee kun-
nen genieten van een verlicht Vorden.
Gedurende twee avonden (17 en 19 de-
cember) haalt hij de; mensen van huis
op, en maakt hij met hen een rondrit
door het dorp. Onderweg krijgt men
bovendien een traktatie aangeboden
en dit alles gratis!

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
Vrijdagavond 21 dec. Kerstviering Be-
jaardensoos in het Ludgerusgebouw.
Na de opening van de heer Pardijs, sa-
menzang met alle bejaarden, vervol-
gens inleiding van Ds. Bochanen. Ver-
der zal de avond gevuld worden met
medewerking van het R.K. Gemengd
Koor St. Willibrord o.l.v. R. Holtslag.
Men hoopt dat alle bejaarden aanwezig
kunnen zijn.

Carnaval's playback
Net zoals in andere jaren organiseert
de karnavalsvereniging 'De Deurdrea-
jers' ook dit jaar weer de inmiddels tra-
ditionele Carnaval's Playback. Dit sei-
zoen zal de happening op zaterdag 9
februari 1991 plaatsvinden. Uiteraard
opnieuw bij Residentie 'De Herberg'.
Nieuw dit seizoen zal het onderdeel
Reclame-Playback zijn. Naast de ge-
wonnen playback — ook soundmixen
kan binnen bepaalde grenzen nog al-
tijd — wordt er dit jaar de gelegenheid
geboden om TV-reclame's te playbac-
ken cq. uit te beelden.
Bij voldoende animo zal hiervoor een

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 13 december 1990
tot ISjanuari 1991

Het abonnementsgeld voor 1991 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 18 januari 1991 betaalt.

Betaalt u na 18 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 18 januari betaalt!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgironr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON OS752-1O10 -TELEFAX 05752 1086

De redactie.

aparte categorie in het leven worden
geroepen met eigen jurering en prij-
zen. Dus geef een eigen interpretatie
van: 'Even Apeldoorn bellen ', 'Op
een dag drink je geen bier meer,
maar ', 'Oh, o, o, o, o, o, wat wordt
dat vlees toch lekker met ' enz. enz.

We zijn ervan overtuigt, dat jullie in
staat zijn leuke sketches te maken
(niet langer dan 5 minuten). Aanmel-
den via bon in advertentie.

Tentoonstelling
Staring
Tot en met 29 december a.s. is nog te
zien de tentoonstelling 'Ode aan Sta-
ring' in de galerie van de Openbare Bi-
bliotheek. Deze expositie is samenge-
steld uit een aantal panelen niet
foto's uit de levensgeschiedenis van
Staring. Bovendien hebben een aantal
kunstenaars dit thema verwerkt in
houtsnede of andere vorm.
Zo is er een grafiekmap, samengesteld
door Jan Gerritsen, Martin Ordelmans
en Jan Smit. Op zoek naar een thema
voor deze map, dachten zij aan een
dichter uit eigen streek. Bij de naam
Staring 'komen je bepaalde dichtregels
of flarden van gedichten voor de geest,
maar dan houdt het op, dus blijkt het
nodig zijn werk nader te bestuderen.'
Geleidelijk aan kristaliseren zich dan
uit de verscheidenheid enkele gedich-
ten of passages die ze hebben gebruikt
als uitgangspunt voor een lino-hout-
snede, druksel of ets. Ook te zien is het
inktstel door Staring gebruikt en vele
boeken door of over Staring.

NbvP
De Plattelandsvrouwen afdeling
Warnsveld houden woensdagavond 19
december in 'De Uitrusting' te Eefde
de Kerstavond. Aan deze bijeenkomst
zal behalve door een aantal eigen le-
den ook medewerking worden ver-
leend door het Warnsvelds Mannen-
koor. Voorafgaande aan de Kerstavond
wordt er een gezamenlijke broodmaal-
tijd gehouden.

DECEMBER:
19 ANBO, soos in het Dorpscentrum
19 HVGWichmond, adventsavond
19 NBvPlvr. Vorden, Kerstavond
19 Soos Kranenburg, Kerstviering
20 HVGVorden-Wildenborch,

Kerstfeest
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag
21 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, Kerstviering
21 Open Tafel, SWO
24 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
27 + 28 WIK, oliebollenaktie
28 Open Tafel, SWO
29 Oudejaarscrossloop VRTC De

Achtkastelenrijders
31 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'

JANUARI:
4 Open Tafel
7 Vrouwenclub Medler, dames

Wesseldijk
8 Open Tafel
8 HVG dorp, Nieuwjaars-

koffiemorgen
8 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Nieuwjaarskoffiemiddag
9 HVGVorden-Linde.Koffiemorgen
9 NCVB, Nieuwjaarswensen
9 HVGWichmond, Nieuwjaarsavond

10 PCOB, Nieuwjaarsvisite in de
bossen met boerenkool

10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
11 Open Tafel
15 Open Tafel
15 KPOVierakker-Wichmond,

jaarvergaderingen bingo
15 NCVB, dhr. Bekman, Lezing over

Vorden
15 KPO Kranenburg-Vorden
16 HVGVorden-Linde,

Jaarvergadering
16 HVG dorp, Jaarvergadering
17 PCOB in de Wehme, 2000 jaar

christendom
17 HVGVorden-Wildenborch,

Jaarvergadering
18 Open Tafel
18-19 Toneeluitvoering in 't

Ludgerusgebouw
19 Pronkzitting 'de Deurdreajers',
in de Herberg
21 Vrouwenclub Medler, Politie

inbraakpreventie
22 Open Tafel
23 HVGWichmond,Jaarvergadering
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
25 Open Tafel
26 De Deurdreajers, lotenverkoop
29 Open Tafel

Op maandag

24 december en

31 december

zijn wij de gehele dag GESLOTEN

MHJKKI RIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

P.C.O.B.
In de sfeervol ingerichte zaal van de
Wehme, hield de P.C.O.B. haar Ad-
ventsviering, die buitengewoon ge-
slaagd is. Een heel grote opkomst: ge-
boeid werd er geluisterd naar een
mooie lithurgie, samengesteld door
een van de bestuursleden. Het thema
was 'Het komen naar het Kind'.
Gesproken woord, gedichten en sa-
menzang wisselden elkaar af. Daarna
las een van de leden een gedicht: "Hoe
bereiden bezoekers van het Kind in de
kribbe zich voor? Wat zal ik dragen? De
herders, de wijzen?... Een mooie dikke
wollen jas, goudkleur, schittering, glit-
ters?! Een soort modeshow?
'Alleen de ezel, die was wijs! Zij zei: 'Ik
draag gewoon mijn grijs!' "

Tenslotte werd gelezen uit de bundel
Kerstverhalen uit Frankrijk, van Ds.
auteur Robert Farelly.

Het verhaal speelt in Parijs, stad van
bruggen en daklozen en vertelt hoe
twee van hen op bijzondere wijze Kerst-
feest vierden. Na de chocolademelk en
de tractatie was er tijd voor gezellig sa-
men zijn en samen overleggen, o.a.
hoe bestuur en leden zich kunnen ins-
pannen om de P.C.O.B. ten volle tot
zijn recht te laten komen.

Zes nieuwe leden gaven zich op. De
Nieuwjaarsvisite is op 10 januari 1991.
De volgende ledenvergadering is op 17
januari, dan spreekt Ds. Westerink over
'Grote figuren' in het kader van 2000
jaar Christendom.

Expositie rond Kerst bij Amro
Bank Vorden

Vlnr.: Mevr. G. Bos, Mevr. M. van der Top en Mevr. G. Cornegoor.

Hieronder een kleine toelichting wat de drie dames voor hobby
hebben en een idee van wat men kan bekijken in de kliëntenhal
van Amro Vorden.
Mevr. G. Bos:
'Mijn eerste grote hobby was kantklos-
sen. Ik maakte het meest figuratieve
dingen. Het is een boeiende hobby, je
raakt er nooit in uitgewerkt, omdat er
steeds meer nieuwe ideeën komen.
Daarnaast ben ik begonnen met het
maken van sieraden van kralen. Vorige
winter heb ik een kursus Origamie ge-
volgd. Origamie is een Japanse vouw-
kunst. Het laatste halfjaar ben ik be-
gonnen met het maken van sierpop-
pen.'

Mieke van der Top:
50Jaar, woont sinds driejaar in Ruur-
lo. Op de boerderij, gelegen aan De
Brille 2, heeft zij een druk bestaan met
de varkensmesterij en vele hobby's die
zij uitoefent.
Ongeveer tien jaar geleden is /.ij gestart
met de kursus creatieve handvaardig-
heid in haar vorige woonplaats Lunte-
ren. Kort daarop heeft zij in Ede vier
jaar lang les gegeven in een clubhuis
waar de jeugd regelmatig bijeenkwam.
Ook volgde zij kursussen in het schil-
deren en de boerenschilderkunst. Van-
daag schildert zij leuke olieverf-pane-

len. Zij vindt altijd wel een onderwerp
om op het doek vast te leggen. De boe-
renschilderkunst is vooral te zien op
stoeltjes en melkbussen.

Gonny Cornegoor: alles over textiel-
verven
Textielverven wil eigenlijk iets zeggen
over de speciale technieken die ge-
bruikt moeten worden bij het aanbren-
gen van opschriften, tekeningen etc.
Met de vele soorten verf kan bijna op
elk materiaal een zelfgemaakt ontwerp
aangebracht worden.
Er worden verschillende soorten tex-
tielverf op de markt gebracht, waarmee
men zelf kan experimenteren. Trichem
textielverf kan echter alleen via de
Trichem instructrice verkocht worden,
welke tevens uitleg en informatie kan
geven over de mogelijkheden en kur-
sussen.

Wil men meer weten en zien, dan kan
men tijdelijk terecht in de entreehal
met verschillende verftechnieken.
Trichem-instructrice Gonny Corne-
goor wil u graag op weg helpen crea-
tief bezig te zijn met textielverf.



Fam. Schurink

en medewerkers

wenst een ieder

een gezond en voorspoed/g

1991

't winkeltje in vers brood en banket

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

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

wenst u allen

een voorspoedig
nieuwjaar

INSTALLATIETECHNIEK

l
ündeseweg 19 - Tel. 05752-6480/6730

ONTUZERING ONTHARDERS POMPEN EN BRONNEN
PLAATSEN VAN O.A. WATERTECHNiSCHE INSTALLATIES

VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS PARTICULIEREN

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

H J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 26 - Tel. 6631

wenst allen

een gezond en
voorspoedig 1991

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

'Wij wensen u oden
Prettige 'Kerstdagen

en een Voorspoedig 1991

Fa. A. Beeftink en Zn,
EN MEDEWERKERS

Joostinkweg 12 - Vorden

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN -TEL 1384

en medewerkers wenst iedereen

een voorspoedig 1991

Wij wensen U

een gelukkig en
een voorspoedig 1991

FAM. HELMINK
Zutphenseweg 24.

EN MEDEWERKERS

Wij wensen allen

een voorspoed/g nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

„Tragter" en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Bloembinderij Kwekerij Vorden
en medewerk(st)ers wensen u

een voorspoedig 1991

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van het af-
gelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

Schoonheidssalon „Bjoetie"
wenst u

Prettige Feestdagen!
en een

vakantie van
„natuurlijk mooi" 24/i2tot7/i
en gezond 1991

ANS JONGBLOETS
HetWiemelink9-7251 CW Vorden
Telefoon: 3560

Mede dankzij u was 1990 een
goed jaar en samen wordt ook 1991
vast een succes.

Wij wensen u
een
plezierige jaarwisseling

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien

zutphenseweg 7 - vorden

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

PRETTIGE KERSTDAGEN en een
GEZOND EN MOO1 1991 gewenst door:

HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H J. GROOT ROESSINK
Vaalverinkdijk 1 - Hengelo G ld.

EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten
voor het genoten vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1991 toe.

Het bestuur van sportvereniging

„RATTI"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

u schildersbedrijf en spuitinrichting

u'rterweerd b.v.
ruurloseweg 3 5, vorden, tel. 05752-1523

Directie en medewerkers
wensen u allen

een
voorspoedig 1991.

U allen

een voorspoedig
en sportief 1991
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

Voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

AMartens
tttedt do€ltrefftitdl

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

H.J. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

Karnavalsvereniging

„De Deurdraejers
wenst u allen

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig

1991

rt

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Alles onder één dak bij

f ons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

wenst u
Prettige Kerstdagen
en'n gezond 1991.

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn.
EN MEDEWERKERS

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

wenst aiien Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

LOODGIETERSBEDRIJF

Fa. WILTINK
en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

gelukkig en sportief
neuwaar

Voetbalvereniging
"VORDEN"



Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27

Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9, Vorden.
telefoon 05752-1567.

Prettige Kerstdagen en 'n
gelukkig en vooral gezond
1991.

Schildersbedrijf

A. PETERS
Antoon Peters en
Willem Weustenenk

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
OOK IN 1991 TOT UW DIENST

wenst u een
geslaagd Nieuwjaar

Brinkertiof 82 - Vorden - Tel. 2783

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

wenst
iedereen
een voorspoedig
1991

WIJ WENSEN U
PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1991

interieuradviseur

Fiets- en bromfietsspecialist

Reind Zweverink
de Ikink 8 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2888

wenst al zijn klanten, vrienden
en bekenden een heel goed

en gezond 1991.
Wij danken U voor het genoten vertrouwen

in het afgelopen jaar.

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

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

Fa. F.J. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209 - Fax 3709

VERHUUR VAN VERLICHTING,
TENTEN,TENTAANKLEDING EN
GELUIDSINSTALLATIES, TEVENS
ORGANISATIE

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

Wij wensen U
goede Kerstdagen

en een
voorspoedig 1991.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-1361

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

Voorspoedig 1991
wensen wij U allen.

Banketbakkerij
J.Wiekart

en medewerkers

Wij openen weer op
maandag 7 januari.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN
RUURLO
wenst iedereen

en een Voo<R$<po(E'Dig 1991.

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

Prettige Feestdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Sigarenmagazijn
BRAAM

en Patricia
Burg. Galleestraat 10A

7251 EB Vorden
Tel. 05752-3260

Wij wensen u
een voorspoedig

1991

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7250 AB Vorden

Bestuur en medewerkers
OWM Vorden WA

wensen U Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar

Onderlinge Waarborg Mij
Vorden W A

Buitendienst:
A. Florijn, tel. 08342-2617

Wij zijn gevestigd in het
Sterpolis Kantoor Warnsveld,

tel. 05750-26222

WOONÜMK a a»
WENST U
PRETTIGE

FEESTDAGEN
LAMMERS

WOON
Burg. Galleestraat 26
Tel. 05752 -1421

WINKEL
VORDEN

BOAGOQJEfl
'] Naaimachinespecialist
' Kerkstraat 13-Vorden

Nieuwstad 31 - Lochem
Voor naaimachines en kleinvak

* Bernina
* Husqvarna
* Anker

* Bernette
Lewenstein

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats. Voor informatie en reparatie:
05730-52748.

Tevens wensen wij allen een gelukkig Nieuwjaar.

AIMBO
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1991.

Info: Tel. 2003 en 3127.

Wij wensen u
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 1991.

AUTOBEDRIJF

POLMAN
VORDENSEWEG 21/23 - WARNSVELD - TEL. 05752-3568

PEDICURE
— algehele voet verzorging

Annie Mokkink
Het Kerspel 22
Vorden
Telefoon 2056

wenst U allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 1991.

Wij wensen U
prettige feestdagen
en een voorspoedig 1991.

Schildersbedrijf
8FK7 DWKSEN
Hoge Es 5, 7255 WH Hengelo (G.). Tel. 05753-3109

Afdeling EHBO
Baak-Vierakker

wenst alle leden, donateurs
en begunstigers een

Zalig Kerstfeest en een
Voorspoedig 1991.

Wij wensen U
prettige feestdagen en een

voorspoedig nieuwjaar

Ook in het nieuwe jaar
staan wij met service, kwaliteit
en vakmanschap voor U klaar.

RADIO - TV - VIDEO
Akkermansstraat 9 - Velswijk

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
WARNSVELD

TEL. 05750-20853

wenst iedereen
prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig 1991



Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Tel. 05752-1617

KERST-
AANBIEDINGEN

MAANDAG 24 DEC.
ZIJN WU VOOR DE
VROEGE MENSEN OM OUD en NIEUW

AANBIEDINGEN7.30 UUR
GEOPEND!

GAAN
MET EEN

GELDIG VAN DO. 20 DEC
t/m MA. 24 DEC.

GELDIG VAN DO. 27 DEC.
t/m MA. 31 DEC.

•wrVERS GESCHRAPT

KWELTJES
PER KILO

1.95
STOELEN! •«05

/o Oop

WITLOF
KLASSE l ~ PER KILO

3.95 Fam. Huitink en medewerkers
wensen U Prettige Kerstdagen

en een Voorspoedig 1991
Groentevakman

Kaasland

Vishandel
van de Groep

wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en
gezond 1991.

Ook volgend jaar hopen wij u weer van dienst te zijn met onze
visspecialiteiten, o.a. VERSE VIS en WARME GEBAKKEN VIS.

Nieuwe haring
2,00 -3 voor5,00

6 voor 10,00

Kibbeling
200 gram 3,00

500 gram 7,00
11

VISHANDEL VAN DE GROEP. AL MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP VOOR VORDEN
EN OMSTREKEN.

Wij staan iedere DINSDAG bij de kerk van 9.30-18.00 uur.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van maximaal 5 jaar, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 1982'.

Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van Noord-
wijk Beheer b.v. te Aerdenhoudt in verband met de
tijdelijke plaatsing van een wooncabine op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, no.
1816, plaatselijk bekend Ruurloseweg 65A alhier
(tuincentrum).

De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 4 januari 1991 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (koets-
huis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 20 december 1990,
de burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat gedurende de periode 4 tot en met
18 januari a.s. voor eenieder ter gemeentesecre-
tarie, afdeling ruimtelijke ordening (koetshuis) ter in-
zage ligt een verzoek met bijbehorende bijlagen van
E.J. van Tongeren, Bekmansdijk 1 te Vorden om ver-
gunning tot ontgronding van het perceel grond kada-
straal bekend gemeente Vorden sectie B, nr. 2019,
plaatselijk bekend Bekmansdijk 1 te Vorden.

Binnen dertig dagen na bekendmaking kan eenieder
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus
9090, 6800 GX Arnhem schriftelijk bezwaren indienen
tegen inwilliging van voornoemde aanvraag.

Eenieder die zijn bezwaarschrift mondeling wenst toe
te lichten, dient dit in het bezwaarschrift kenbaaar te
maken en zal daartoe in de gelegenheid worden ge-
steld op de op 14 maart 1991 in het Huis der Provincie
te Arnhem geplande bezwarenzitting.

Vorden, 20 december 1990,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

ooooooooooooooooooooooooooo

Aangeboden:
puur natuur

KERSTBOMEN
met en zonder kluit
in diverse soorten

KERSTBLOEMSTUKKEN
ook

Losse kerstmaterialen

Wij wensen u goede Kerstdagen
en een gezond 1991

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak

Hele week open: 8.00 -12.00 en 13.30 -
17.30 uur. Woensdagmiddag gesloten.

000000000000000000000000000

GEMEENTE
VORDEN
NIEUWJAARSRECEPTIE.

Op woensdag 2 januari 1991 houdt het gemeentebe-
stuur van Vorden een nieuwjaarsreceptie in het ge-
meentehuis. Deze receptie begint om 19.30 uur en
duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Vorden, 20 december 1990,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

s.v. Ratti
haalt zaterdag 22 december

OUD PAPIER
op. (i.p.v. 29 december)

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.
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Donderdag 20 december 1990
52e jaargang nr. 38

J.W. Huetink mag van Raad
woning wel verbouwen

(HET LAATSTE WOORD IS AAN DE PROVINCIE)

De raad van Vorden besloot dinsdagavond het beroep van dhr.
J.W. Huetink, Oude Zutphenseweg 4, in zoverre gegrond te ver-
klaren dat alsnog aan GS wordt verzocht de vereiste verklaring
van geen bezwaar af te geven. Of het zover komt hangt af van de
provincie die bij herhaling aan het college heeft doorgegeven dat
hetgeen de raad wil niet haalbaar is.
Huetink wil zijn bestaande woning zo
verbouwen dat er in feite twee woon-
eenheden ontstaan: één voor hemzelf
en één voor zijn dochter en haar toe-
komstige echtgenoot.
De door Huetink gewenste uitbreiding
overschrijdt echter hetgeen op grond
van het bestemmingsplan mogelijk is
nl. tot 500 m2 (Huetink wenst 650 m2).
Er is door hem een sociaal medische
verklaring overlegd, welke het College
in tegenstelling tot de opvatting van de
raad, niet zwaarwegend genoeg vindt.
Intussen is opnieuw een tweede medi-
sche verklaring afgegeven.
Op grond daarvan hield CDA-fraktie-
voorzitter Boers dinsdagavond een
warm pleidooi om dhr. Huetink te
steunen.
Ook al hield burgemeester Kamerling
de raad voor dat GS deze medische ver-
klaring niet zwaarwegend genoeg zal
vinden, dhr. Boers en met hem de frak-
tievoorzitters Brandenbarg en Hoog-
land van resp. WD en PvdA, waren
niet te vermurwen. Brandenbarg be-
zigde zelfs woorden in de trend van
'het College is toch geen zetbaas van de
provincie?'

Amendement
Namens de drie frakties kwam Boers
uiteindelijk rnet een amendement op
de proppen met het verzoek het colle-
gevoorstel te wijzigen. Burg. Kamer-
ling wilde daar vooreerst niet aan. 'Wij
handhaven ons voorstel. Het amende-
ment voegen wij dan bij', aldus Kamer-
ling.
Dit schoot Boers in het verkeerde keel-
gat. 'Als het zo gaat gebeuren dan is
ons amendement bij voorbaat kansloos
bij OS', zo merkte hij op. Enfin, na heel
wat geharrewar werd tot schorsing
overgegaan.
Na tien minuten onderling beraad
kwam burgemeester Kamerling tot een
ander inzicht. 'Als U vindt dat ons
voorstel gewijzigd moet worden, dan
zullen wij dat aanpassen.'
De raad ging akkoord. De beide wet-
houders mevr. Aartsen-den Harder
(CDA) en Voortman (PvdA) stemden
tegen.

Verhogingen
De raad besloot dinsdagavond tevens
de Reinigingsrechten met 54 gulden

per perceel te verhogen en het tarief te
bepalen op 180 gulden per perceel.
Op indicatie van liberaal Brandenbarg
stelde wethouder mevr. Aartsen dat de
kleine huishoudens een kleinere bak
(140 liter) kunnen aanschaffen. De
grote container heeft een capaciteit
van 200 liter.
In januari/februari wordt de raad een
voorstel overlegd.

De Onroerendgoedbelasting zal met
tien procent verhoogd worden. Bran-
denbarg (WD) merkte op dat de WD
zich destijds niet heeft verzet tegen een
verhoging van de OG-belasting. 'Maar
toen was er nog geen sprake van het
invoeren van Rioolbelasting', aldus
Brandenbarg, die van mening was dat
de burgers op allerlei gebied flink
moeten betalen. Hij zou liever zien dat
de verhoging van de OG-belasting
wordt meegenomen naar de begroting
1991.
Wethouder Voortman deelde deze me-
ning niet. 'Er is donker weer op komst.
U zult straks bij de behandeling van de
begroting zien dat de verhoging nood-
zakelijk is. Een aantal belastingen zijn
de afgelopen jaren in Vorden te laat
ingezet om te verhogen. 'We moeten
even door de zure appel heenbij ten',
aldus sprak Voortman die aankondig-
de dat de Rioolrechten de komende ja-
ren niet behoeven te stijgen. 'Mis-
schien is dat een doekje voor het bloe-
den', zo sprak Voortman.
CDA-er Boers was het met al die verho-
gingen wel eens. 'We hebben de ko-
mende jaren nog een aantal grootse
plannen zoals herinrichting van het
dorp, omleiding zwaar vrachtverkeer,
riolering buitengebied. Wil je die plan-
nen uitvoeren dan heb je wel financiële
middelen nodig', aldus Boers.
'Misschien moeten we wel snijden in al
die grootse plannen en de tering naar
de nering zetten', aldus Brandenbarg,
die zich op dit moment tegen de verho-
gingvan de OB bleef verzetten.

Aankopen
De raad voteerde deze avond een be-
drag van 125.000 gulden voor de aan-
koop en inrichting van het voormalig
zuiveringsterrein. De WD stemde te-
gen. Brandenbarg wilde wel kopen
(28.662 gulden) en in een later sta-
dium bekijken wat er verder nog ge-
beuren moet.

Gospelzanger
Engerbretson naar
Vorden
Op woensdagavond 9 januari a.s. komt
de Amerikaanse gospelzanger Eric En-
gerbretson naar Vorden. Het optreden
vindt plaats in de voormalige jeugd-
ruimte naast het Dorpscentrum en
wordt gezamenlijk georganiseerd door
Vordense en Zutphense kerken.
Eric speelt diverse instrumenten, maar
r icht zich voornamelijk op gitaar en

zang. Hij schrijft en arrangeert sfeer-
volle luisterliedjes, folk- en jazzsongs
naast nummers die ireer naar rock nei-
gen.

Eric Engerbretson trad de afgelopen
jaren al vaker op in ons land, onder
andere op het North Sea Jazz Festival
en het Flevo Festival. Ook was hij op de
Nederlandse t.v. te zien.

Wie alvast iets meer wil weten over dit
exclusieve concert aan het begin van
het nieuwe jaar, kan informatie ver-
krijgen via telefoonnr. 05752-2165.

Week 52
GEEN CONTACTEN

Week l (31-12/4-1)
Ed. Warnsveld 2 januari verschijnen, 28 december op de post
*r Copy binnen 21 december.
Ed. Ruurlo 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
«r Copy binnen 27 december
Ed. Vorden 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
wr Copy binnen 27 december
Ed. Hengelo verschijnt niet in week l

Week 2 (7/1-11/1)
Weer normale verschijning Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hen-
gelo

Voor zover niet vermeld verschijnen de edities Ruurlo, Vorden,
Warnsveld en Hengelo in niet-genoemde weken normaal*

Nieuwj aarsp arty

De Vordense stichting Ham-Party organiseert ook in het komen-
de jaar wederom enkele parties. Op 5 januari de 'Nieuwjaars-
party', voor het vijfde achtereenvolgende j aar, een lustrum dus.
1991 Is voor de stichting toch een lus-
trumjaar want de 10e(!) 'Ham-Party'
— een tuinfeest — wordt gevierd op 8

juli, gevolgd door het grootste evene-
ment, de 'Beach-Party' die haar vijfde
editie heeftop 10 augustus 1991!
Maar eerst komt de 'Nieuwjaars-Party'!
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 5 ja-
nuari a.s. in Zaal 'De Herberg' in Vor-
den.

De organisatie biedt een afwisselend
programma met de Vordense band
'Don't ask', gevolgd door drie kwartier
lachen met het duo 'Man of Man',
(straat-) theater van de bovenste plank.

Daarna volgt een spectaculair optre-
den van de formatie 'Plus Doreen' die
inmiddels ook in deze regio een beken-
de verschijning vormt.

Stichting Welzijn Ouderen
De Stichting Welzijn Ouderen organiseert zelf of in samenwer-
king met anderen aktiviteiten en voorzieningen waardoor oude-
ren langer zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen wo-
nen.
Eén van die aktiviteiten is o.a. het Meer
Bewegen voor Ouderen. Dit is gericht
op het in conditie houden van het li-
chaam met gymnastiek, volksdansen of
zwemmen. Ook de gezelligheid speelt
hierbij een rol, want naast het werken
aan de gezondheid is het ook een goe-
de manier om met leeftijdsgenoten in
kontakt te kunnen komen.
Voor ouderen die om welke reden dan
ook beperkte mogelijkheden hebben
voor deelneming aan het sociale leven
en/of ouderen voor wie door omstan-
digheden een permanent verblijf thuis
moeilijkheden geeft is er de dagop-
vang.
Ook de open tafel is een initiatief van
de SWOV, in samenwerking met het
verzorgingshuis 'De Wehme'. Elke
dinsdag en vrijdag is het mogelijk om

samen met anderen een maaltijd te
nuttigen. Er wordt op u gerekend wan-
neer u dat een dag van tevoren opgeeft
bij de keuken van de Wehme (tel.
1448).
Op alle mogelijke manieren probeert
de SWOV het zelfstandig wonen van de
ouderen mogelijk te maken en te ver-
aangenamen.

Voor verdere toelichting en informatie
kunt u terecht bij de steunfunktionaris,
telefonisch te bereiken onder het tele-
foonnummer 3405 of u kunt langsko-
men op het kantoor aan de Raadhuis-
straat 6. Woensdag 's morgens, tijdens
het spreekuur is er altijd iemand aan-
wezig om u te helpen bij vragen.
Het kantoor is echter gesloten van 24
december tot en met 3 januari.

Afscheid van H.W. Besseling
bij Gems Metaalwerken b.v.
Vrijdag 7 december was het voor H.W. Besseling zover. Na een
dienstverband van 30 jaar kon hij gebruik maken van de regeling
voor vervroegde uittreding. De nieuwe VUT-er nam afscheid van
zijn collega's in de bedrijfskantine van het nieuwe bedrijf.
Besseling heeft in het begin van zijn
loopbaan gewerkt bij 2 smederijen
(Huitink in Ruurlo en Brokken in
Warnsveld). Was het dus een wonder
dat hij gedurende al die 30 jaar 'Smidje
Besseling' werd genoemd? Neen, dit
was nodig omdat er tijden waren dat
wel 5 Besselinks/Besselings bij Gems
en Emsbroek Installatietechniek werk-
ten.
Als men het over Smidje had, dan wist
iedereen wie bedoeld werd. Veel heeft
Besseling aan ervaring bij de smederij-
en kunnen meenemen, op de oude lo-
katie was zelfs een smeedsvuur aanwe-
zig.
Het grootste deel van zijn werk heeft
hij gedaan in de verspanende afdeling
(draaiwerk/boren/fraisen), in de oude

fabriek was hij de laatste jaren te vin-
den in het oude gebouw 'Irene' aan 't
Hoge als pijpenbuiger voor de warmte-
wisselaars.

De nieuwe organisatie in de nieuw-
bouw bracht met zich mee dat 'de
Smid' weer in de verspanende afdeling
kwam te werken. Dat laatste heeft er-
voor gezorgd dat hij, uitloop bij Gems
heeft gehad. Met name de prettige ver-
houdingen met zijn collega's heeft hij
gewaardeerd.

Van de direktie ontving hij het gebrui-
kelijke afscheidsgeschenk onder cou-
vert, namens het personeel sprak dhr.
Salarie, voorzitter van de Personeels
Vereniging.

'Rij alcohol vrij, ook
in de regio!'
Vorige week donderdag werd door een
delegatie van burgemeesters en wet-
houders uit de plaatsen Zutphen,
Warnsveld, Gorssel, Vorden en Lo-
chem, het startsein gegeven voor de re-
gionale alcoholcampagne: 'Rij alcohol
vrij, ook in de regio!'
De hierboven genoemde plaatsen ma-
ken deel uit van het Samenwerkingsge-
bied Verkeersveiligheid Gelderland
(regio Midden-IJssel) en gezamenlijk
is gekozen voor deze grootse alcohol-
campagne om zó in een groot gebied
de wens: 'Rij alcohol vrij' duidelijk te
maken.
In het bij/.ijn van verkeersdeskundigen,
politie en vertegenwoordigers van het
Regionaal Orgaan voor de Verkeersvei-

ligheid (ROVG) en Veilig Verkeer Ne-
derland uit genoemde gemeenten, als-
mede de regionaal consulent van WN
voor de provincie Gelderland hebben
de delegatieleden enige glazen alcohol
'weggespoten'.
Deze glazen vormen een onderdeel van
een werkstuk gemaakt door leerlingen
van de Stedelijke Scholengemeen-
schap Zutphen, afdeling schilderen.
Voornaamste streven is om de mentali-
teit van de verkeersdeelnemer te veran-
deren zodat men alcohol-vrij achter
het stuur gaat zitten. De campagne
duurt tot en met de carnavalsperiode
van 1991 en zal bestaan uit preventieve
maar ook repressieve acties.
Preventief zal voorlichting worden ge-
geven via de krant, lokale radio en TV.
In de vijf gemeenten zal er in de bi-
bliotheek een stand over dit onderwerp
ingericht worden. Langs doorgaande

wegen zullen sandwichborden worden
geplaatst met daarop de campagne-
slogan.
Repressief zullen de deelnemende po-
litie-eenheden, al dan niet gezamenlijk
alcoholcontroles houden. Dit kan
's nachts in het weekend gebeuren,
maar ook op een door-de-weekse mid-
dag of avond.

Deze actie sluit aan op de landelijke
campagne van Veilig Verkeer Neder-
land en kan op verschillende manieren
worden uitgevoerd, maar alle deelne-
mers streven naar hetzelfde doel: Rij
alcohol-vrij!

Engel' te Steenderen. Men hoopt dal
men net als voorgaande jaren weer in
grote getale aanwezig zal zijn.

Regio volleybaltoernooi
Dit zal plaatsvinden op 25 januari en
22 februari in Sporthal 't Jebbink te
Vorden. Info: tel. 05754-131'.'i.

Grime-cursus
Volgend jaar is men van plan om weer
een grime-cursus te organiseren. Info:
tel. 05750-27246.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond 21 december in
het Dorpscentrum.de jaarafsluiting.
Op deze avond zullen tevens alle me-
dewerkenden aan de revue aanwezig
zijn.

Jong Gelre
Warnsveld
Ledenvergadering en kegelavond
De geplande datum 11 januari zal niet
doorgaan. Deze wordt verschoven naar
vrijdag 18 januari in 'De Boggelaar'.
Na het officiële gedeelte gaat men een
verdieping lager om zich uit te leven
op de kegelbanen. Tijdens deze avond
is er de gelegenheid om de contributie
te betalen.

Nieuwjaarsbal
Op vrijdag 4 januari is er weer het jaar-
lijks nieuwjaarsfestijn. Dit jaar in 'De

KERKNIEUWS
De kerken in Vorden werken sa-
men in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een kor-
te spreuk. Voor deze week is dat:

De auto,
onze heilige koe,
melkt velen uit.

GEZINSDIENST
OP EERSTE KERSTDAG
Ds. Klaassens leidt deze ochtenddienst
in de Dorpskerk, welke als thema mee-
kreeg: 'Een teken van toekomst'. Inter-
christ en enkele Gemeenteleden verle-
nen hun medewerking.
Degezinsdienst-voorbereidingscom-
missie nodigt iedereen van harte uit!

Reisspecialiste Rabobank
op studiereis naar Florida

Tiny Koning van de Rabobank Vorden is onlangs voor de bank
naar Florida geweest. De reisspecialiste heeft met eigen ogen ge-
zien wat voor mogelijkheden deze zonnige Amerikaanse staat, de
Nederlandse toerist te bieden heeft.
Tiny vertelt: 'Het ging hier om een
bliksembezoek. Wij hebben b.v. een
halve dag de tijd gehad om een beeld te
krijgen van één van de beroemde Dis-
neyparken in Orlando. Met de groep
hebben wij Epcot Center bezocht; wat
minder bekend dan Magie Kingdom,
maar niet minder interessant.'
Het verschil tussen een studiereis en
een vakantie is dat een gemiddelde va-
kantieganger zich in deze parken wel 3
a 4 dagen kan vermaken. Afgezien nog
van de andere attrakties rond Orlando.
'Toch hebben we een goede indruk
kunnen krijgen van een aantal bestem-
mingen. Orlando, waar we een rondlei-
ding hebben gehad op de gloednieuwe
luchthaven, is een prima bestemming
om van daaruit allerhande dingen te
ondernemen.
Na Orlando brachten we een bezoek
aan de westkust, de Golf van Mexico.
Aan deze kust zijn de stranden echt zo
mooi als we op foto's wel eens zien.
Deze zeer schone stranden grenzen
aan vriendelijk ogende hotels.
Ook de westkust is een prima bestem-
ming om van daaruit diverse trips te
maken, o.a. naar Cypress Gardens.
Maar de hoofdzaak is hier toch het
strandleven met alles wat daarbij hoort,
zoals diverse watersporten.
Dat de vraag naar deze bestemming
steeds groter wordt, blijkt wel uit het
feit dat Florida door b.v. Martinair al
5x per week rechtstreeks wordt aange-
vlogen. Ik verwacht ook zeker dat deze

streek nog meer in de belangstelling
zal komen bij de Nederlandse toerist.
Naar mijn idee is Florida vooral ge-
schikt voor een combinatie van 'iets
doen' en 'luieren'.

Opleidingen
Studiereizen vormen voor reisspecialis-
ten van de Rabobank één van de moge-
lijkheden om nog beter thuis te raken
in hun vakgebied. Er wordt erg veel
aandacht besteed aan opleidingen en
informatie. Informatie voor ons als
reismedewerkster, maar ook voor de
klant.
Zo hebben we de Toeristiek handboe-
ken, maar bijvoorbeeld ook videoban-
den over de belangrijkste vakantiebes-
temmingen. Een vakantie is iets waar je
naar toe leeft. Dat moet dus goed wor-
den voorbereid. Mijn studiereisverslag
over Florida, dat voor geïnteresseerde
cliënten op onze rei/.enbalie ligt, /al
hieraan zeker een bijdrage leveren.

Themaweek
Aan Florida en de rest van Amerika en
('.anada wordt in januari a.s. extra lang
aandacht besteed in de vorm van een
themaweek. Iedereen die meer wil we-
ten over deze bestemmingen en wat er
allemaal mogelijk is, is van harte wel-
kom bij de Amerika-stand in de bank-
hal. (zie advertentie elders in dit blad.)



Er gaat heel wat
gebeuren

Wij krijgen een
nieuwe
JEANS AFDELING

De werklui hebben
ruimte nodig.
Daarom moet de winkel
helemaal leeg.

KOM PROFITEREN VAN

SUPERKORTINGEN!

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

l TENTOONSTELLING

*
5 21, 22 en

J 23 december

van de Pluimvee en Konijnenvereniging
P.K.V. Vorden op

m zaai 'De Herberg'
te Vorden

Maandag 24 t/m
maandag 31 december

is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455, 05753-3274

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

'*.
Openingstijden:
vrijdag 21 december van 20.00 tot 22.00 uur
zaterdag 22 december van 10.00 tot 22.00 uur
zondag 23 december van 10.30 tot 17.00 uur

.B

<*

*
*«

*«>

Café - Restaurant

De Cuifel
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO
Tel. 05735 - 1312

In de advertentie in de Kerstkrant staat
vakantie van 31 december t/m 8 januari, dit moet zijn:

7 t/m 14 januari

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

GRANDIOZE

KERST-SHOW
24 26 27 28 29 Dec.

van 09.00 • 18.00 uur

26 KERSTDAG geopend van 10.00 -16.00 uur

Tijdens deze Show-dagen
bij aankoop vanaf f 1.000,-

15% KORTING!

Graag tot ziens.
De koffie staat klaar.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk



J.A.G. REINTJES
Vorden, telefoon 1417

Verzekeringen en
financiering

wenst allen

een voorspoedig
1991.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

PoMluis22 725Ü AA

Tritonu 05752 1010

Hout bestellen?
Harmsen bellen!

05752-1486

Nog volop
Tafelcassettes
van Gero en Sola

JANSEN
Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

U betaalt
uiteraard de
duurste :
de andere
is Gratis
voor niks

Viscose
Katoen
Po\/Katoen

p^^ \- **
££ ̂ S?
\&e*

Dorpsstraat 19
Vorden

Tel. 05752-1943

Schoenaker
Café-Restaurant

1e en 2e Kerstdag
Diner-Buffet
a f 55,- (kinderbuffet f 25,-)

* LUXE GROENTESOEP

* WARM BUFFET met o.a.
varkenshaas, ossehaas en kalkoen;
diverse groenten-/aardappelgerechten
diverse sauzen

met puddingen, fruitsalade, taarten,
bavaroises en heerlijke roomijs

Reserveren kunt U op beide dagen voor het
Middagbuffet van 14.30 uur en A vondbuffet van
18.30 uur.

Zondag 23 december a la carte-restaurant
geopend van 12.00 uur - 21.00 uur.

27 december gesloten
Oudjaarsdag Potbiljarten
VAKANTIESLUITING l T/M
„,.. rr 7 JANUARI
V/i] wensen U
prettige feestdagen.
Tel. 05752-6614
Ruurloseweg 64,7251 L V Vorden (Kranenburg)

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofclcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Wij wensen u allen
een Voorspoedig

1991.
LAND- EN

TUINBOUWMECHANISATIE
REPARATIE

Branderhorstweg 5 - KEIJENBORG
Tel. 05753-2026

KERSTSTUKKEN 5.95
GRAFTAKKEN 9.95

WANDTAKKEN 9.95

Tuincentrum
Vorden

Ruurloseweg 65A
VORDEN

Tel. 05752-3671

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

Wij wensen U
mede namens
alle medewerkenden
een voorspoedig 1991 toe.

31 December is ons kantoor vanaf 12.00 uur GESLOTEN.

Ruurloseweg 21 7251 LA Vorden Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

OPE SERVICE

KCW.J. KC KII
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. S 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. S 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel 05753-1256

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1991.

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G.J. BOSMAN
en medewerkers
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2619

PI RI

HOVENIERSBEDRIJF
Batsdijk 6B
7261 SP Ruurlo
Tel. 05735-2560

wenst iedereen een Voorspoedig 1991.
Tevens zijn er nog enkele weekomslagkalenders
af te halen.
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,..||<:l|||te:;|(icpi:ngfa
f||p|l|l|pp̂ ||||i

Ja ik wil de
HOOGSTE GARANTIE

Naam:

Adres:

Plaats:

Geboortedatum: Tel:

Ik wil ƒ besteden
(max. 17.1167- aftrekbaar in 1990).

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Bruin café
Flitsende discotheek
A place l want tobe!

Tapperij-Disco
„De Zwaan"
/ i\QrStu3.Q zijn wij gesloten

2 i\erStClcig zijn wij vanaf 16.00 uur geopend

Maandag 31 december,
Oudejaarsdag, organiseren wij weer het traditionele
gezellige POTBILJARTEN met o.a. mooie wildprijzen.
Wij zijn deze dag vanaf 19.00 uur gesloten.

Nieuwjaarsdag
zijn wij vanaf 17.00 uur geopend.

Tevens wensen wij u vanaf deze plaats
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1991 toe.

H. Waenink en medewerkers.



EEN JAAR VLIEGT VOORBIJ!
HET IS WEER BIJNA KERSTMIS.

EN WAT ZULLEN WE DIT JAAR
ETEN MET HET KERSTDINER?

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

KEUZE GENOEG IN RUND-,
VARKENS-, KALFS- OF LAMSVLEES.
OOK KIP EN KALKOEN.

HELEMAAL NAAR UW WENS KLAARGEMAAKT EN GEKRUID!

slagerij an
rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL 1470

Ons rundvlees
een klasse apart

GEWOON
Biefstuk KOGEL

HAAS

Contra f i let
Entre cöte
Runder Rollade
Rosbief
Lende

Heerlijk mals
varkensvlees
Filet Rollade
Fricandeau
Karbonade
Varkenshaas
Varkensmuis
Snitzeis
Kotelette Suisse
Varkensoester

Kip en kalkoen

Braadkippen
Maïskippen
Kippepoten
Kip Filet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoen Dijen
Kalkoen Filet
Kalkoen Rollade

Lams- en
kalfsvlees
Lam Zadel
Lam Bout
Lam Koteletten
Kalf Fricandeau
Kalf Biefstuk
Kalf Rollade
Kalf Oesters

Fijne vlees en
vleeswaren
Gebr. Runder Rollade
Gebr. Varkens
Rollade
Gebr. Kalfs Rollade

Coburger Ham
Achterham
Rookvlees
Peper Salami

Paté's

Boeren paté
Peper paté
Vruchten paté
Champignon paté

BESTELT u OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE

BESTELLING VEEL ZORG

EN AANDACHT KUNNEN

GEVEN.

VOOR DE VROEGE

VOGELS ZIJN WIJ

MAANDAG 24 DECEMBER

OM HALF ACHT GEOPEND!

Wij wensen u hele fijne
en vredige Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers

Hengelsporters
Denkt U aan het afhalen van uw vergunningen!

op vrijdagavond 21 december
van 18.30-20.30 uur

op zaterdag 22 december
van 10.30-12.00 uur

Netbestuur.

Jeunesse
laat je
stralen
Het unieke van deze
collectie is dat je je
eigen stijl kunt kiezen
en daarin eindeloos
kunt doorcombineren.

iwtwi

14-Karaats gouden ringen met diamant.
In combinatie met:
robijn f 118,- saffier f 110,-
of smaragd r 138,- Setprijs 348,-

Alle sieraden 14-karaats
goud en met certificaat
van echtheid.

I

06 juwelier
siemennk
oo opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

De mooiste
" AFDALING'7

begint bij uw

wintersport-specialist.

speciale AANBIEDING:
Snowboard Crazy Banana

Boord 559,

Binding 280,

839,

BucompUet

• L O C H E M
% *

• Erkend wintersport-specialist F.S.N.

ZUTPHENSEWEG 2, LOCHEM
TEL.05730-54189

Blauwe fypl
De AT AG BLAUWE ENGEL is bijzonder zuinig en... zeer vriendelijk voor het

milieu (minder dan 30 ppm stikstof uitstoot). Met de ATAG BLAUWE ENGEL

zet u de eerste stappen op weg naar een schone toekomst.

ATAG

INSTALLATIEBEDRIJF Fa. Wiltink HET HOGE 20
VORDEN - TEL. 1656

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Grote keus in siervuurwerk
10% voorverkoop korting tot 28 december
Verkoop en afhalen op zaterdag 29 en maandag 31 december.

Bestel snel, dan is alles nog in voorraad!!!

Super rotje per pakje

Japanse kanonslag
per pakje

Japanse kanonslag
slof, 200 stuks

Super kanonslag per pakje
Super kanonslag
slof, 240 stuks

Dragon cracker
doosje met 125 stuks
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Junior pakket f 8,50

Chinapakket f 12,00

Pakket Horse Tiger f 14,00

Pakket Flower Baskett f 20,00

Pakket Red Lantern f 27,00

Meterpakket f 35,00

Mammoetpakket f 50,00

Bij aankoop van minimaal f 25,- aan vuurwerk, 12 maanraketjes gratis.

Wapen- en sporthandel

Haal voor een uitgebreid assortiment
siervuurwerk en pijlen
onze bestellijst met lage prijzen.

Zutphenseweg 9 — Vorden
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Woensdag 12 december: 14.00 uur —
Aanrijding met alleen materiële scha-
de op de Almenseweg.
Een 77-jarige inwoner van Vorden,
bestuurder van een personenauto,
haalde op de Almenseweg een andere
personenauto in, bestuurd door een
32-jarige inwoonster uit Zutphen. De
vrouw uit Zutphen reed echter al naar
links om de Wilmerinkweg in te rijden.
Het gevolg was een aanrijding met ma-
teriële schade.

Zaterdag 15 december: 11.00 uur —
Vernieling van naambord.
Ken 33-jarige inwoner uit Vorden deed
aangifte van vernieling van het naam-
bord bij het huis. Waarschijnlijk is het
kunststof bord door vuurwerk vernield.
20.15 uur — Aanrijding met hond op
de Ruurloseweg.
Een 24-jarige inwoner uit Lochem
reed met zijn personenauto over de
Ruurloseweg. Plotseling stak er voor
hem een hond de weg over. De be-
stuurder kon een aanrijding niet meer
voorkomen. De hulp van de dierenarts
werd ingeroepen, maar dit mocht jam-

mergenoeg niet meer baten. De hond
overleed ter plaatse. De eigenaar van
de hond werd van e.e.a. op de hoogte
gesteld.

Zondag 16 december: 16.00 uur -
Vernieling van campingbord.
Op de Ruurloseweg werd een aldaar
geplaatst campingbord vernield.

Maandag 17 december: 15.30 uur —
Poging tot diefstal.
Een winkelier uit de Burg. Galleestraat
zat koffie te drinken met enkele perso-
nen, toen er bemerkt werd dat er
iemand in het bedrijfskantoor scharrel-
de. In dit kantoor werd een man be-
trapt die met een geldkistje in zijn
hand stond. Deze persoon werd vastge-
grepen, maar kon zich weer losrukken
en ging er als een haas vandoor, waar-
bij hij het geldkistje achterliet.

Het kenteken van het voertuig waar de
persoon in stapte werd genoteerd. Via
het kenteken kon de politie de persoon
achterhalen en de man zal met een be-
zoek vereerd worden.

Schietvereniging R. A.W.
Vierakker-Wichmond
De schietvereniging R.A.W. (Raak altijd wat) heeft haar jaarlijkse
schietavonden, in een gezellige sfeer gehouden, voor de straten
en groepen uit Vierakker-Wichmond in het Ludgerusgebouw.
De beste schutters bleken de heren en
dames uit de Toverstraat te zijn die eer-
ste werden, de heren Koekoekstraat
tweede en de derde plaats de heren uit
de Kapelweg. Voor de dames was de
tweede plaats Koekoekstraat en Vogel-
zang derde.
Voor de individuele schutters waren de

beste dames: 1. Karin Regelink; 2. Alie
Groot Tjooitink. Voor de heren waren
dit: 1.Johan Boerkamp; 2.J. Schieven.
De winnende teams ontvingen een wis-
selbeker en de beste individuele schut-
ters vanwege het derde lustrum van de
organiserende vereniging een leuke at-
tentie.

Meisjes A Dash in het nieuw

Meisjes A van de volleybalfereniging Dash heeft van autorij-
schoolhouder Marco Horstman nieuwe shirts gekregen.
Staand v.l.n.r. Pauline Rakitov, Diane Boers, Monique Bijenhof,
Simone te Barge en Nienke Gotink.
Zittend Marscha Nijenhuis, Danielle Vos en Paniela Branden-
barg. Liggend trainster Monique Nijenhuis en Marco Horstman.

SPORT- nieuws

Dammen
Vorden l-Molenaar Nijverdal 12-8
Na een spannende wedstrijd tegen be-
langrijkste konkurrent Nijverdal heeft
IX'V definitief afstand genomen in de
2e klasse B. DCV won deze vierpunten-
wedstrijd met 12-8.
Pas na 5 uur spelen kwam er zicht op
de strijd in d'Olde Smidse. Voor die tijd
hadden Gerard Tiemens (blunder in
tijdnood) en Henk Ruesink (platge-
speeld in de tijdnoodfase) de winst la-
ten vastleggen voor DCV, terwijl Harry
Vos in het klassieke afspel zijn meerde-
re moest erkennen.
Vanuit klassiek vaarwater forceerde
Gerrit Wassink, die goed profiteerde
van /.ijn ontwikkelingsachterstand, een
doorbraak die goed was voor winst.
Henk Hoekman, Johan Haijtink en
Chris Grevers boekten regelmatige re-
mises en Henk Grotenhuis ten Harkel
bracht de skore terug tot 10-8: hij liet
/ ie h in de tijdnoodfase verrassen door
een tussenloopje. Na afwikkeling bleek
zijn tegenstander goede doorbraak-
kansen te hebben terwijl hij zichzelf
stukbeet op de vijandelijke defensie.

Tenslotte boekte Alex Klein een keuri-
ge winstpartij. Hij stond al gewonnen,
maar met de stand 10-8 in het vizier
bood hij remise aan. Zijn eigenwijze te-
genstander weigerde, omdat Klein in-
middels licht in tijdnood was geraakt.
Nadat deze tijdnood over was wilde hij
wel remise, maar de stand was dermate
hopeloos dat Klein de remise afsloeg.
Vervolgens gaf hij maar op.
DCV staat nu 3 punten los op DV Huis-
sen 2 en 4 op Nijverdal. De volgende
wedstrijd is op 5 januari in Huissen.
H. Hoekman-H. Hoonhorst 1-1; H.
Grotenhuis t.H.-P. van Heun 0-2; H.
Ruesink-B. Neven 2-0; A. Klein-M.
Morsink 2-0; J. Haijtink-J.F. Gerritsen
1-1; G. Tiemens-A. van Lenthe 2-0; G.
Wassink-J. Groeneveld 2-0; J. Masse-
link-R. van Marie 1-1; H. Vos-J. Bak-
huis 0-2; C. Grevers-P. Everloo l"-1.

DCV 2-DEZ Dinxperlo 10-6; DC Tref-
punt Gorssel-DCV 35-11; UDC Ulft 2
-DCV Vorden 4 1-11.

Toernooi Rusland
Een vijf ta l Vordenaren heeft tussen 2
en 13 december deelgenomen aan een
internationaal toernooi in Moskou.
Henk Hoekman boekte in het 64 deel-
nemers tellende veld de beste prestatie

met een 10e plaats, maar ook Henk
Grotenhuis ten Harkel, Henk Ruesink
en Gerrit Wassink bleven niet ver ach-
ter. Bennie Hiddink eindigde in de
middenmoot.

Piet Dekker Wisselbeker
Op vrijdag 28 december vindt in
d'Olde Smidse weer het jaarlijkse snel-
damtoernooi plaats om de Piet Dekker
Wisselbeker. De beker werd vorig jaar
gewonnen door Henk Ruesink. Wieger
Wesselink heeft de beker al 4 keer ge-
wonnen, en bij winst zou hij de beker
definitief mogen houden, 's Middags
vindt er een oliebollentoernooi plaats
voor de jeugd.

Schooldammen regiofinale
De Vordense scholen zijn bij de regio-
finale niet verder gekomen. De Sint
Willibrordusschool was er nog het
dichtste bij: bij winst in de laatste ronde
tegen 'De Rank' zou nog een finale-
plaats bereikt zijn. De Vierakkerse
school verloor echter en moest genoe-
gen nemen met een 6e plaats. School 't
Hoge eindigde als 7e en de Klimop-
school uit Wichmond als l Ie.
Winnaar werd de Dekkerschool uit
Brummen. Robert Kornegoor van de
Klimopschool won voor zijn school alle
wedstrijden.

V. V. Vorden
Uitslagen pupillen: Wilhelmina SSS
D l-Vorden DX 2-2; Vorden D2-Wilhel-
mina SSS D2 3-0; AZC El-Vorden El
4-4; Erica '76 E3-Vorden E3 0-4 (kam-
pioen); Vorden Fl-BrummenFl 1-4.
Programma pupillen: D en E pupillen
onderling 4 tegen 4 toernooi.

Uitslagen junioren: Vorden Al-Eiber-
gen Al 4-0; Vorden A2-Neede A3 3-3;
Vorden B l-Reunie BI 4-2; Ruurlo Cl-
Vorden Cl 3-0; Witkampers C l-Vor-
den C2 3-0.

Programma junioren: Vorden A2-
EGW Al; Vorden C l-Be Quick Cl;
Vorden C2-DEO Cl.

Uitslagen senioren: Eibergen 3-Vor-
den 2 0-2; Vorden 3-Loenermark 61-1;
Vorden 4-Rietmolen 5 3-1; Zutphen
4-Vorden 5 2-1; Vorden 6-Lochuizen 4
4-1; Vorden 7-Reunie 7 2-5; Socü
5-Vorden 8 2-5.
Programma senioren: Keyenb. Boys
2-Vorden 2; Be Quick 7-Vorden 5.

Ratti
Uitslagen jeugd 15-12
Ruurlo D2-Ratti Dl 1-5; Ratti E l-Lo-
chem E3 3-1; Ratti Fl comb.-Ratti F2
comb. 2-0; Ratti Bl-Gazelle Nieuwland
B2 2-3; Wilhelmina SSS C3 - Ratti Cl
1-1.

Ratti-GSV'630-5
Ratti begon vol goede moed aan de
wedstrijd. Ratti probeerde aansluiting
te vinden bij de bovenstaande ploeg op
de ranglijst. Het eerste kwartier had
Ratti het betere spel. De thuisclub had
ook de betere kansen, met name Mar-
tin Heuvelink.
Naarmate de wedstrijd vorderde drong
G.S.V. '63 meer aan. Ratti verzuimde in
de duels wat feller te zijn.
De aanvalslust van G.S.V. '63 werd be-
loond door een doelpunt.

Na een goed opgezette combinatie
vanaf het middenveld speelden de bei-
de spitzen van G.S.V. '63 de Ratti-de-
fensie uit en scoorden 0-1. Ratti gaf
niet op en bleef aandringen op het
G.S.V. '63-doel.
Voor een corner van links, goed geno-
men door Fred Bos, kreeg André Klein
Geltink een unieke scoringskans, maar
kopte net over. Dat G.S.V. '63 meer ge-
luk had bleek na een corner aan de an-
dere kant.
Doordat de linksbuiten van G.S.V. '63,
net iets hoger sprong dan een verdedi-
ger van Ratti, kopte hij de gasten naar
een 0-2 voorsprong. Dat was tevens de
ruststand.
G.S.V. '63 deelde na rust de lakens uit,
maar Ratti bleef wel counteren, daar-
door kreeg G.S.V. '63 meer ruimte en
kon dat dan met regelmaat van de klok
in doelpunten uitdrukken. De einds-
tand werd uiteindelijk 0-5.

Programma: zondag: Baakse Boys-Rat-
ti; Ratti 3-Warnsveldse Boys 5.
zaterdag: Ratti-E.G.V.V.; E.G.V.V.
2-Ratti 2.
zondag dames: Victoria Boys-Ratti.

spel; 2. Elferink/Nekkers 56.7% 143
pnt/21 spel; 3. Nekkers/de Roode
56.3% 142 pnt/21 spel.
ledere woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje, aanmelden tel.
2830.

Volleybal
Dash Heren winnen
De heren van Dash hebben ook de
wedstrijd tegen S.V.S. 2 uit Schalkhaar,
dat onderaan staat, gewonnen. Dash
begon wat moeizaam, en kwam met 0-3
achter te staan, maar daarna wist het
toch vrij makkelijk de eerste set te win-
nen met 15-4.
De tweede set ging tot 3-3 gelijk op,
maar daarna kwam aan Dash-zijde de
klad erin. Door vele persoonlijke fou-
ten liep S.V.S. uit naar een 4-11 voor-
sprong. Op deze stand hervond Dash
zich weer en kon, mede dankzij het feit
dat S.V.S. een zeer zwakke tegen-
stander was, de set winnen met 15-11.
Ook in de derde set verliep het spel niet
naar wens, maar toch werd ook deze set
gewonnen en wel met 15-8.
Een tegenvallende wedstrijd dus voor
Dash, dat zich voorgenomen had bij
goed spel wat te gaan experimenteren
met aanvalscombinaties en met de
spelverdeling waar dus weinig van te-
rechtkwam.
Donderdag 20 december speelt Dash
in de kwartfinale van de beker tegen
Bruvoc uit Brummen dat een klasse
hoger speelt. Deze wedstrijd wordt in
Gorssel gespeeld.

Dames verliezen
De Vordense dames hebben zaterdag-
middag uit tegen koploper Havoc een
3-0 nederlaag geleden. Dit gebeurde in
een uitermate spannende strijd. De
setstanden waren 16-14, 15-13 en 15-6.
Met een beetje geluk hadden de dames
van Dash/Sorbo punten kunnen pak-
ken. De ploeg heeft keihard gewerkt en
bood de Twentse ploeg met name in de
beide eerste sets flink tegenstand.
Voor de neutrale toeschouwers was in
die fase nauwelijks te zien dat hier de
nummers één en laatst van de ranglijst
tegen elkaar speelden!
In de laatste set, bij een 2-0 achter-
stand, was de veerkracht bij Dash ge-
broken en kon Havoc ruim winnen.
Eindstand 3-0. Gezien het vertoonde
spel hoopt coach Bosman dat zijn
ploeg in de tweede helft van de compe-
titie de onderste plaats zal gaan verla-
ten.

'Graafschaprijders'
Aan de snertrit (puzzelrit) welke de
VAMC 'De Graafschaprijders' het afge-
lopen weekend organiseerde werd
door 37 equipes deelgenomen. De da-
mes Betsie Versteege en Elsbeth Rege-
link hadden een parcours uitgezet met
een lengte van 40 kilometer. Start en
finish waren bij 't Pantoffeltje waar de
deelnemers zich de snert na afloop
goed lieten smaken.
De uitslagen waren:
A-klasse: 1. H.BJ. Horsting, Vorden
31 str.; 2. A J. Weevers, Keyenborg 40
str.; 3. W.D. Wisselink, Ruurlo 43 str.
Toerklasse (leden): 1. HJ. ter Velde,
Barchem 39 str.; 2. mevr. V.d. Wal, Zut-
phen 91 str.; 3. W. Memelink, Vorden
106 str.
Idem (niet leden): 1. H. Dijkman,
's Heerenberg 77 str.; 2. J. Meyerink,
Den Ham 95 str.; 3. H. Vrielink, Rhe-
nen 97 str.
Aanmoedigingsprijs: B. Braakhekke,
Vorden 264 str.

Oudejaarscrossloop
'Achtkastelen-
rijders'

Bridgeclub
Uitslagen Rookvrije Bridgeclub
woensdag 12 december
1. echtp. de Bruin 60.6% 131 pnt/18

De Vordense Rijwiel- en toerclub 'De
Achtkastelenrijders' organiseert zater-
dag 29 december de jaarlijkse Oude-
jaarscrossloop. De afstanden zijn 2,5 -
5 — l O en 15 kilometer.
De start is vanaf het Gemeentelijk
Sportpark aan de Oude Zutphense-
weg. Voor elke afstand stelt het bestuur
van de Achtkastelenrijders fraaie prij-
zen beschikbaar. Op het sportpark is
voldoende kleed- en douchegelegen-
heid aanwezig. Voor nadere informatie
kan men bellen 05752-3214.

Sociï
Uitslagen 15-12: Wilhelmina SSS Fl-
SociïFl 1-2; Sp. Brummen E l-Sociï E l
6-2; Keyenburgse Boys Bl-Sociï BI
1-3.
Uitslagen 16-12: Sociï-Wesepe 1-0; So-
ciï 3-AZC 6 8-0; Sociï 5 - Vorden 8 2-5;
Zutphania6-Sociï6 1-5.
Programma 22-12: Sociï El-Zutphen
El; Sociï Dl-Erica'76 D l .
Programma 23-12: De Hoven 4-Sociï
4; Sociï 6-Baakse Boys (i.

RTV Nieuws
Zondag vond in Almelo op het par-
cours Windmolenbroek de finalewed-
strijd plaats in de Gelderse Overijsselse
veldritcompetitie. Op een vrij hard
parcours leek het meer op een wég-
wedstrijd maar hoe de omstandighe-
den ook zijn, je moet toch rijden.

En dat deden de RTV-ers ook nu weer
met succes. In de categorie liefhebbers
moest Bennie Peters alleen Jonny
Lammertink voor zich dulden. Ook in
het totaal klassement moest de Wich-
monder de man uit Wierden voor zich
dulden. Bij de nieuwelingen werd Ed-
win Maalderink 7e in het totaal klasse-
ment. Eddy Heuvelink leverde ook uit-
stekend werk door als 2e te eindigen in
het totaal klassement bij de junioren.
In de categorie veteranen kon Johan
Pardij s het niet bolwerken tegen de Al-
meloër N ij land, de Vordenaar werd in
de afsluitende wedstrijd 2e. Een ook hij
kon terugzien op een goede klassering
in het algemeen klassement waar hij als
2e eindigde. Op een 7e plaats komen
we Frans de Wit tegen.

Amateurs Peter Makkink werd zondag
7e in Almelo. Nadat hij de gehele week
met de voet omhoog moest zitten van-
wege een valpartij in de veldtoertocht
van de VRTC Vorden.
Het leverde hem zoveel punten op dat
hij als 3e in het totaal klassement voor-
komt.

Waterpolo
Nederlaag dames
De Vordense dames hebben de thuis-
wedstrijd tegen BZ & PC uit Borculo
met 3-8 verloren. Dit gebeurde in een
keihard gespeelde wedstrijd. Na twee
periodes keek Vorden reeds tegen een

0-4 achterstand aan. Bij de stand 0-6 in
de derde periode verkleinde Karin
Rouwenhorst tot 1-6. Bij de stand l - H
scoorde Grietje Welleweerd tweemaal
tegen. Eindstand 3-8.

IJsselmeeuwen - Vorden 8-7
De heren van Vorden verloren in Zut-
phen met 8-7 van de IJsselmeeuwen. In
de eerste periode werkte Marck Kar-
miggelt een 1-0 achterstand weg. Ha-
rold Kolkman deed dat in de tweede
periode bij de stand 2-1 en Riek ('.root
Roessink bij de stand 3-2.
Vorden nam hierna met 3-5 de leiding
door doelpunten van Han Berenpas en
André Karmiggelt. Zutphen kwam te-
rug tot 4-5, waarna Vorden via Marck
Karmiggelt op 4-6 kwam. Ook deze
achterstand liep de thuisclub in 6-6.
Harold Kolkman bezorgde Vorden op-
nieuw een voorsprong 6-7. Het laatste
woord was echter aan IJsselmeeuwen
dat uiteindelijk met 8-7 aan het langste
eind trok.
De heren II van Vorden speelden met
7-7 gelijk tegen Berkel. De Vordense
goals werden gescoord door Herwin
Wilgenhof 3x, Arjan Mengerink 2x,
Rudi Sloot 2x.

Volleybalvereniging
'Dash'
Uitslagen:
DP Devolco 4-Dash 2 3-0; D3A Harfsen
3-Dash 5 0-3; D3B Harfsen 4-Dash 6
3-0; DSC Epse 2-Dash 72-1; H2B Epse
l-Dash 3 2-1; Dl Dash 3-WSV l 3-0;
D2B Dash 4-Heeten l 1-2; D3C Dash
8-WSV 3 1-2; Hl Dash 1-SVS 2 3-0;
H2A Dash 2-Heeten l 2-1; MA l B Dash
1-Heeten 2 3-0; MB1A Dash 1-Devolco
l 0-3; IC l Dash l-WSV l 2-1.
Programma vr. 21-12: H recr.E Dash-
Welsum.

Treinreis naar vakantie-
voorpret in de Jaarbeurs

Voor mensen die nog niet weten waar ze de komende vakantie zullen vieren, is
er binnenkort een prima gelegenheid om zich uitgebreid te oriënteren over alle
mogelijkheden. Want in de Jaarbeurs in Utrecht wordt van woensdag 9 tot en
met zondag 13 januari de Vakantiebeurs'91 gehouden. Daar vindt u alle denk-
bare informatie over vakanties onder één dak bij elkaar. Of u nu denkt aan een
kampeervakantie of liever een appartement huurt, op deze beurs kunt u alles
te weten komen over de mogelijkheden in het land van uw keuze. De vakantie-
landen, de touroperators en de reisorganisaties geven acte de présence in een
groot aantal stands waar u ruim keus hebt uit aantrekkelijke folders, brochu-
res en ander informatiemateriaal. En de gemakkelijkste én voordeligste ma-
nier om dat vakantiespektakel in de Jaarbeurs te bezoeken, is het speciale
Trein plus Toegang biljet van de Nederlandse Spoorwegen.

Kortom, een ideale manier om in de
koude januarimaand al een beetje in
de stemming te komen voor uw va-
kantie. De deelnemers aan de beurs
doen hun best om u de sfeer te laten
proeven van hun land door shows,
toto's, muziek en karakterist ieke
hapjes en drankjes. Ze proberen
antwoord te geven op al uw vragen.
Rondlopend tussen de stands komt u
al in een internat ionale sfeer door de
vele verschillende talen die u hoort
spreken door vertegenwoordigers
van de vakantielanden. En of u nu
ver weg wilt of juist dichtbij , het is
zeker dat u veel nieuwe ideeën op-
doet tijdens uw bezoek. Alle soorten
vakan t i e s zi jn hier te v inden , spor-
tieve of luie, exotische of cul ture le .
Ook de Nederlandse Spoorwegen
met hun uitgebreide programma van
in te rna t iona le rei/en / i jn op de Va-
kantiebeurs'91 aanwezig. Misschien
komt u t i j d e n s de beurs al tot een he-
sluit over de bestemming van de aan-
staande vakan t ie , misschien ook
niet . In ieder geval k u n t u zich niet
beter oriënteren dan met een bezoek
aan de Vakantiebeurs '91.

Voordelig T+T biljet
De T+T biljetten van NS zijn ver-
krijgbaar de meeste stat ions en zijn
een voordelig begin van een comfor-
tabele treinreis zonder verkeerspro-
blemen naar Utrecht. Met zo'n T+T
biljet betaalt u in één keer voor de
treinreis (retour) en de toegang tot
de beurs. Dat is duidel i jk voordeli-
ger en dat voordeel neemt toe als de
reisafstand langer is. Bovendien
hoeft u bij de beurs ;iict meer in de
rij te staan. Wanneer u meer wilt we-
ten, kunt u b i j de meeste stat ions een
gratis folder afhalen. De Vakantie-
beurs '91 wordt gehouden van 9 tot
en met 13 j anuar i en is iedere dag
open van K) tot 18 uur .

Aktieve vakanties /.ijn steeds meer
in trek. Op Je Vakantiebeurs '91 die
wordt gehouden van 9 t/m 13 januari
in de Jaarbeurs ki)iut u alles aan Je
weet m er de vakantie \an u\\ keuse.
Met het T+T biljet van NS reist u er

naai tne.



ROOMBOTER
pakje 250 gram

CALVE SAUSEN
dv. smaken per flesje

APPELSIENTJE
Herpak

DUBBELDRANK
dhr. smaken iterpak

D.E. KOFFIE
ROODMERK 250 gram
4 pakken voor

COTES DU RHÖNE
per fles, 0,75 cL

'Rheinhesserï

KABINETT WIJN

RODE PORT
per fles 0,70 cL

MARTINI
rood/wit fles 0,75 cL

OSBORNE SHERRY
fles 0,75 cL

SUPERMARKT

«VOLOP rmsTWÖTOEk

GROLSCHBIER
pijpjes of beugels per krat

BONA MARGARINE
kuip 500 gram

D.E. VRUCHTENTHEE
zakjes dh/̂ maken pakje

198
169
179

595
795
595
795

1695
185

GARNALEN
Mkje 127 gram

"Calve"

MAYONAISE pot,500 ml.

CHAMPIGNONS
gesneden potje 315 mL

HAUST CUPS
rond/ovaal pak 100 gram 14
CROKY CHIPS
div.smaken zak 200 gram 15S
WALNOTEN IN DOP
per net 400 gram 29

"Mijn merk"

DOPERWTEN extra fi|i%pot 720 mL 159
HAK APPELMOES
extra kwaüteft pot 720 mL 179
PUNT ASPERGES
btik,25O gram 199
UNOX RAGOUTS
dlv. smakenJMk 199

159
paprika of selderie

SALADE Mijn merk potje 320 gram 119
Unox champignon

CREMESOEP blik 500 gram 199

BORRELNOOTJES
Calve div.smaken zak 200 gram

NIBB-IT COCKTAIL
80 gram per zak 15J
'Smiths'

HAMKA'S

SCHENKROOM
per fles 250 mL 14!
TOEFJE SLAGROOM
Domo per bus 29!
•Frisco'

ANANAS STUKJES »*, gram 9
'Frisco'

KERSEN OP SAP pot 19!

SOEP STENGELS
pak 125 gram

FANCY PINKZALM

KNORR SAUZEN
alle smaken pakje 119
ZILVERUITJES
Mijn merk Jampot 109
MAGGI SAUSEN
alle smaken per pakje 119

'Jonker fris'

VLAAIVULLING dhr. smaken per blik 199
SUIKERKLONTJES
heel klopak 23!
BARONIE BONBONS
doos 350 gram 39!
AFTER EIGHT
per doos 300 gram 39!
KERSTKRANSJES
Baronie toef zak 29

TONIJN IN OLIE
blikje 180 gram 149
"kempenaar"

STOKBROOD WIT ** a» *«.139
MELBA TOAST
buitoni pakje 80 gram 99J

BRIN
Borculoseweg 19 Ruurló Tel. 05735 - 1482

* Geldig: t/m maandag 24/12 1990



VOOR VERS
BRWKERINK

VAN DE ECHTE

TIJGERBROOD BOOgram JQQ

VOLKOREN BROOD «o g™ "| Q 9

*** UIT ONZE **
BAKE-OFF AFDELING

CROISSANTS por
75

KRENTEBOLLEN 5. tuk,

GROOT STOKBROOD p- **

HARDE BOLLEN 5.**.

PISTOLETS*.**.

SAUCI JZEBROOD JES

"J 7 9

j 98

198

"J 2 5

ATTENTIE:
U KUNT OOK LATEN RESERVEREN
VOOR MAANDAG 24 DEC. '90

Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

KAAS en ZUIVEL

VERGEER

JONG BELEGEN
KAAS heel kilo

m*.
JONGE KOMIJNEKAAS «K)gr.m 595

BRIE VAN DE MAT 1°° «r» 1Q 9

PATURAIN k**» 80 gram 229

VANILLE VLA o™, ««pak 179

VERSE SLAGROOM beker, 250 c. 149
Mona f^ f^ f^

CHIPOLATAPUDDING T b— 239
Mona *± m f^

GRIESMEELPUDDING ~»~b«»219
Ormet — ^^

DUBBEL VLA -v.—n Herpak 179

299
198
279
198
198

GROVE ZWIJNEN PATÉ ™»™ 179

ROOMPATÉ 150 gram "\Qft

COBURGERHAM «09™

STEGEMAN SALAMI loogr»

PEPERCERVELAAT 100

WIJNCERVELAAT 100

CRANBERRIES PATÉ

ZALM SALADE -><*™ "» v«»

ZALM SCHOTEL *-». eoogr» 495

l HUZAREN SCHOTEL ̂600^39 5

VAN DE ECHTE
GROENTEMAN

l

WITLOF 500 gram

SLABONEN

VERSE SOEPGROENTE 1*0

VERSE ANANAS p- -*

CRANBERRIES

KIWIFRUIT5.M»

CHAMPIGNONS 250 gram

ELSTARS o. JONAGOLD 2 •*>

198
298
98
298
298
298
169
598

VOLOP:
MANCO'S - AVOCADO'S - MELOENEN -
LOLO ROSSO'S - EIKENBLADSLA ETC. ETC.

UIT ONZE DIEPVRIES

BLADERDEEG p* 10

POM PARISIENNES

OVENFRITES AV*O
Den hertog div.soorten

BAVAROIS PUDDING
Grand montana

ROOMIJSTAART
Frikl

KUIKENROLLADE 700

•* -*

.«*

APPELTA ART Br»lan« per doos

159
149
249
395
995
995,
395J
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OOK U KUNT
l EENMIUOEN

WINNEN!
KIJK22 DECEMBER VARA NEDERLAND7
NAAR DE SPONSORLOTERIJ SHOW MET O.A. DE BEKENDMAKING VAN DE JAARHOOFDPRIJS VAN

De Sponsorloterij is speciaal opgezet om particulieren in de gelegen-
heid te stellen hun favoriete doel te sponsoren.
Er zijn twee manieren om aan de Sponsorloterij deel te nemen.

l METGELDTERUG GARANTIE
1000 GULDEN SPONSOR
U stort ƒ 1.000,- ineens of in 10 termijnen van ƒ 100,-* of in 20 termij-
nen van ƒ 50,-' ('plus éénmalig / 10,- behandelingskosten) op gironum-
mer 3830 of op bankrekeningnummer 69.32.40.067, t.n.v. Stichting
Beheer Sponsorgelden te Rotterdam, of u vult bijgaand aanmeldings-
kaartje in. Binnen drie weken ontvangt u uw sponsorlot met nummer. Na
5 jaar kunt u uw inleg weer volledig terug krijgen.
Er zijn speciale spelregels voor tussentijdse opname (Bij opname binnen
1 jaar ontvangt u 70% van de inleg, binnen 2 jaar 76%, binnen 3 jaar
82%, binnen 4 jaar 88%, binnen 5 jaar 94%. Na 5 jaar 100% van de in-
leg).
Als u in termijnen betaalt speelt u mee om de maandprijzen van
ƒ 10,- tot ƒ 10.000,- en wel als volgt: Bij een inleg van ƒ 50,- tot
ƒ 250,- hebt u één kans, van ƒ 300,- tot ƒ 500,- twee kansen, van
ƒ 550,- tot ƒ 750,- drie kansen en bij / 800,- tot ƒ 1000,- hebt u vier
kansen. Zodra u ƒ 1000,- hebt ingelegd of bereikt, dingt u mee met
4 kansen naar de jaarhoofdprijs van 1 MILJOEN. Zolang de inleg niet
door u wordt opgevraagd, speelt u uw hele leven mee in de
Sponsorloterij.

Vandaar de slogan: je leven lang in de prijzen!

één miljoen
gulden Uw presentator

Robert ten Brink.

SPEEL OOK SPONSORLOTERIJ, SPONSOR UW FAVORIETE DOEL EN VAL ZELF IN DE PRIJZEN!

*? ZONDERGELDTERUG NlJUfti
JAARSPONSOR
U stort / 50,- op gironummer 38899 of op bankrekeningnummer
69.32.35.918 t.n.v. Sponsorloterij Rotterdam, of u vult bijgaand aanmel-
dingskaartje in. Zodra wij uw storting hebben ontvangen, of uw inleg
hebben afgeschreven ontvangt u binnen 3 weken een Jaarsponsorlot
met nummer.

Met dat Jaarsponsorlot speelt u één jaar mee in de Sponsorloterij. U
heeft maandelijks 1 kans (12 maanden lang) op een prijs van / 10,-
tot ƒ 10.000,- en éénmaal een kans op 1 MILJOEN in dat jaar.

Met recht: de goedkoopste kans van je leven!

Maak uw keuze uit onderstaande „goede doelen", vul de bon in en
stuur deze in een gesloten envelop, zonder postzegel aan:

30f

Jongelui !!!
Met 0.4 /C rente spaar je voor het

toekomstige eigen huis bij:

SPAARBANKNMS

NORDE
FAIR zekeringen
Burg. Galleestraat 10 - Tel. 05752-1967

u kunt mij noteren als sponsor (deelnemer aan de Sponsorloterij)

Ik sponsor; G Humanitas ü Dierenbescherming
~] Ned. Brandwonden Stichting CJ Stichting HZZ "Eendracht"

naam

adres

postcode plaats

D Ik maak mijn keuzebedrag zelf over

D U kunt van mijn giro-/bankrekening

D Wereld Natuur Fonds D Ned. Sportmuseum
G Ned. Astma Fonds G Unicef D Alle doelen

voorletter(s)

telefoon

MET GELD TERUG GARANTIE
D ƒ 1.000,- ineens
D 10 maandelijkse termijnen van ƒ 100,-*
D 20 maandelijkse termijnen van ƒ 50,-*

i .:- t^hirtQ^ttngskoïrten

Maandelijks speel ik met één of meer
kansen mee om de maandprijzen,
Ais ik ƒ 1 .000,- heb gestort of bereikt
ding ik m'n levenlang, jaarlijks mee met
vier k/insen naar het MILJOEN keu

Handtekening :

Vergeet s.v.p. niet uw handtekening te plaatsen.

afschrijven:

ZONDER GELD TERUG

N/EUW
in de

sponsorlote

éénmalig ƒ 50,-, of D ƒ (veelvoud
van ƒ 50,-) voor jaarsponsorloten
jaarlijks ƒ 50,- (voor 1 jaarsponsorlot)
jaarlijks ƒ (veelvoud van ƒ 50,-)
voor.. jaarsponsorioten

Elk jaar dat ik meedoe ding ik met één kans
per lot mee naar de maandprijzen (12x) en
éénmaal naar het MILJOEN.

i zwart rnakefi

M vergeet 9.v.p. mei uw nanoienemng ie pia<

SPONSORLOTERIJ - ANTWOORDNUMMER 7460 - 3000 VZ ROTTERDAM

helpt mensen WWF

N E D F. R I. A N I) S

S P O R T
M U S E U M

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G Fonds unicef <§>

Vergunning Ministerie van Justitie nr. L.O. 730/002/22188 d.d. 16.11.88 ldee(rt en organisatie Stichting /ondsen Promoties, Heemraadssingel 164, 3021 DL Rotterdam, Tel. 010-4258751

Gewijzigde bustijden op kerst- en oudejaarsavond
Doorgaans zijn de chauffeurs van de Gelderse Streekvervoer
Maatschappij vroeg uit de veren en gaan zij pas laat weer naar
bed. Sommige bussen rijden al vanaf half zes 's morgens. De laat-
ste bussen komen vér na middernacht weer bij de garages terug.
Slechts twee avonden per jaar gaan de
GSM-chauffieurs wat vroeger naar huis:

op Kerstavond (24 december) en op
Oudejaarsavond (31 december). Dat

betekent en tijdelijke wijziging van de
dienstregeling. Omstreeks 20.00 uur
beginnen de chauffeurs niet meer aan
nieuwe ritten. Dan gaan ook zij thuis
feestvieren.
Tijdens de kerstdagen en nieuwjaars-
dag rijden de bussen verder een (nor-
male) zondagsdienst.

Bij de GSM zijn folders verkrijgbaar
met de gewijzigde dienstregeling (pe-
riode 24 december 1990 t/m l januari
1991).
Voor nadere inlichtingen omtrent aan-
komst- en vertrektijden, kan men ook
contact opnemen met:

GSM Infopost Doetinchem (regio
Oost-Gelderland),
tel. 08340 — 50115.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA
l (,-lofoon 05752 1010

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Pnst l>us22 7250 A A V . m l . M i
Tdi;foon 05752 1010

Voor reparaties

van
alle

merken

. BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

De Vordense Weekmarkt,
altijd een bezoek waard.

Ook vrijdag 21 december a.s. weer een markt met
verrassingen van 8.30 tot 12.30 uur.

Volop Kerststukken vanaf

ledereen wensen wij
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

Nieuwjaar.

VERSE
SNIJ-

BLOEMEN

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Giser Wildeman

Champignons v. KNO óók NU 2,95
25 Hand- of
Perssinaasappelen voor 6,95

KOLDENHOF's Versmarkt

KALKOENDIJEN

HAZERUGGEN

HAZEBOUTEN

FILET

1 kilo 8. 75

1/2kilo 9.50

Vzkilo 6.50

1 kilo 13.95

Poe//erHOFFMAN
LAREN (Gld.) B- 05732-1395

Het Oudejaar uit en
het nieuwe jaar in,

met: OLIEBOLLEN

APPELBEIGNETS

SAUCIJZEN

SNEEUWBALLEN

ANANASBEIGNETS

en n grote sortering GEVULDE BROODJES

Dan wordt het pas een goed begin!

Alles VERS van de Warme Bakker
en dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Kom kijken bij LOGA

voor al uw

exclusieve tafelkerst-

versiering. /•

Boekhandel LOGA wenst u een Prettige Kerst.

K E R S T V I E R I N G
"Het Hoge" - School met de Bijbel
te Vorden

Vrijdag 21 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.

DE ALCOHOL-
CONTROLE

IS HIER
VERANDERD

ledere automobilist kan
nu onverwacht worden
gecontroleerd en moet

altijd blazen.

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN ex. Artikel 11
Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn het bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1982', voor het perceel Oude Zutphense-
weg 4 te wijzigen.

Het gaat daarbij om het vervallen van het agrarisch
bouwperceel en het van toepassing verklaren van de
overgangsbepaling, categorie 'landelijke woonbebou-
wing'. Een en ander conform de voorschriften terzake
in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied
1982'.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van 21 december tot
en met 11 januari 1991 voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijk Ordening
c.a. (Koetshuis). Gedurende deze termijn kunnen be-
langhebbenden hiertegen schriftelijk bezwaren indie-
nen bij hun college.

Vorden, 20 december 1990.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE



KERST
KRANT

1 December 1990

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.

Vorden.
Telefoon 05752-1010

Telefax 05752-1086

<BjiKaj*«E^^

Elia ziet het Christuskind
DE avond viel over de velden bij Beth-
lehem. Langzaam verdween de zon
achter de horizon, lange schaduwen
werpend over de groene vlakten.
Het werd voor de herders tijd hun
schapen bijeen te drijven binnen het
ommuurde stukje veld o\) de heuvel.
En van alle zijden zag men ze aan-
komen, kleine en grote kudden bege-
leid door jonge en oude mannen en
hun honden. Zo nu en dan klonk over
de verlaten stilte van het veld het mek-
keren van een schaap, dat zijn onwil of
angst uitte wanneer het, afgedwaald,
door de herder of de hond weer naar
de langzaam voortslenterende kudde
werd gedreven.
De eerste die het nachtbivak bereikte
was Elia, een jonge Israëlische herder,
eigenlijk nog een kind met zijn twaalf
jaar. Hij dreef zijn dieren door de nau-
we opening van de ommuring en wipte
zelf over het lage muurtje. De dieren
wisten het precies. Dichtbijeen kropen
ze tezamen op hun plekje, terwijl Elia
ging zitten met zijn rug tegen een dikke
boom.
Een gevoel van rust doorstroomde de
jongen. Na zo'n bedrijvige dag in het
veld was het heerlijk uitrusten. Zijn
ogen dwaalden over de lager gelegen
valleien. Daar zag hij de andere kudden
naderen en een voor een kwamen ze
binnen de ommuring om rust en be-
schutting te vinden voor de nacht.
Toen alle beesten binnen waren, werd
er een kampvuur gemaakt en zorgden
de herders voor hun avondmaal. Er
werd niet veel gesproken. Deze man-
nen waren de eenzaamheid gewend en
hoogstens werden er enkele ervarin-
gen van die dag uitgewisseld.

DE schemering viel en de mannen
maakten zich gereed om te gaan sla-
pen. De schapenvachten werden uit-
gespreid en even later was alles in
diepe rust. Alleen Elia ging niet slapen,
het was zijn beurt om de wacht te
houden. Enkele schapenvachten ach-
ter zich aanslepend slenterde hij naar
de wachttoren. Het was een eenvoudig
hutje van dunne stammetjes, geplaatst
op een paar stevige palen, zodat de hut
ongeveer een meter of twee boven het
veld stond, waardoor de wacht alles in
de omgeving goed kon zien.
Het was niet donker en vol spanning
wachtte Elia op het vallen van de nacht.
Merkwaardig, hij voelde zich deze keer
anders dan alle vorige keren. Ergens
binnen in zijn borst leek het alsof er iets
trilde, zo'n raar gevoel had hij al eens
eerder gehad, toen hij voor het eerst
alleen met de kudde in het veld was en
hij wist dat er een lammetje geboren
zou moeten worden. Maar, nu was
daar toch geen reden voor. Al enkele
jaren was hij herder overzijn kudde. Hij
had ervaring in alle dingen die met het
herdersvak te maken hadden en nu...,
nu was het toch tijd om te slapen.
Er stond iets te gebeuren. In de verte
zag hij de zwarte omstreken van de
stad Bethlehem. Op het smalle pad dat
door het veld naar de stad leidde liep
een man. Hij voerde een ezel mee
waarop een vrouw zat. Elia's oog bleef
op hen rusten. Die mensen kwamen uit
de stad. Maar dat was toch wel raar. Als
de avond viel zorgde toch iedereen om
binnen de veilige muren van de stad te
zijn en je ging toch niet vrijwillig naar
buiten het veld in, waar in het donker
zoveel gevaren dreigden?
Met zijn ogen volgde hij de man en zijn
vrouw, die vermoeid voortgingen over
het smalle pad in de richting van de
heuvels. Waar wilden die mensen
heen?
Bij de heuvel zag hij hoe zij een grot
binnengingen. Een grot die door de
herders als stal werd gebruikt wanneer
het weer te slecht was om in het veld te
verblijven.
Even moest Elia glimlachen. Nu was
het hem duidelijk! Deze mensen be-
hoorden tot die scharen die van wijd en
zijd naar de streken trokken voor de
volkstelling, maar te arm waren om
overnachting in een herberg te kunnen
betalen en daarom trokken zij tegen de
schemering uit de stad om buiten in
het veld in een grot voor niets te
kunnen slapen. Ja, het land was vol
met dergelijke reizigers nu. Nog lang
dacht hij over de man en zijn vrouw na,

reizigers die nu in het vuile stro in de
stal sliepen, waar ook nog een os
stond. Een dier dat de herders daar
altijd achterlieten.

* * * *
OM wat afleiding te hebben keek hij
omhoog naar de sterren die twinkelden
in de heldere nachtlucht. Hé, wat was
dat? Er stond een heel grote ster aan
de hemel, een ster die hij er nog nooit
had gezien. Elia kende de sterrenhe-
mel op zijn duimpje, maar dit was toch
wel een merkwaardig verschijnsel.
Heel langzaam bewoog die ster langs
het uitspansel. Geboeid volgde de klei-
ne herder de ster met zijn ogen. Het
leek wel alsof het hemellichaam lager
kwam. Nu stond het heel laag en stil
boven de grot. De felle lichtstralen
prikten naar beneden en zetten de grot
en zijn naaste omgeving in fel licht. Het
merkwaardig trillende gevoel in Elia's
borst werd heviger. Hij wist het, het
had hem niet bedrogen, er ging iets
gebeuren. Maar wat?
Hij kon zijn ogen niet van de grot en het
boeiende schouwspel losmaken. Het
scheen alsof het trillen in zijn borst zich
mededeelde aan de gehele omgeving.
Alles trilde om hem heen van inge-
houden spanning. De aarde hield haar
adem irf!
Ineens hoorde hij heel zachte muziek.
Hij keek om zich heen, maar er was
niets te zien. De muziek kwam van bo-
ven en dus richtte hij zijn blik naar om-
hoog. De ster had nu de gehele hemel
en aarde in een helle gloed gezet, de
maan was volkomen verbleekt. De mu-
ziek werd duidelijker en het uitspansel
scheurde vaneen. Daar kwamen zij, de
wonderlijke wezens waarvan Elia wel
eens had gehoord, maar die hij nooit
tevoren zag. Ook de andere herders
waren nu wakker geworden en zo plots
uit hun slaap opgeschrikt zagen zij
angstig en verbaasd om zich heen.
Maar plotseling stond er een engel
voor Elia en hij sprak: "Vrees niet, want
ik verkondig u grote blijdschap, be-
stemd voor het ganse volk: dat u he-
den, in de stad van David, een Verlos-
ser is geboren, namelijk Christus, de
Heer! En hieraan zult gij Hem her-
kennen: Gij zult het Kind vinden in
doeken gewikkeld en liggend in een
kribbe".
Een engelenkoor in de hemel zong en
Elia hoorde hem Gods lof verkondigen.
De jongen kneep zich eens stevig inde
arm. Waakte of droomde hij nu? Nee,
hij was wakker! Maar, maar... dan was
er iets groots, iets geweldigs gebeurd.

* * * *

ZONDER zich een ogenblik te beden-
ken, sprong hij uit zijn wachthuisje
naar beneden. Niet lettend op de an-
dere herders die druk met elkaar spra-
ken over het gebeurde en hun verwon-
dering en ontzetting nog niet te boven
waren, holde Elia weg. Hij sprong over
de muur en rende het veld in.
Voor hem was alles duidelijk. Het leek
wel alsof hij nog nooit zo zuiver en
helder had kunnen denken. Naar de
grot, naar de grot! Dat was het enige
waaraan hij dacht. Daar toch stond de
geheimzinnige ster te stralen, die ster
die het teken was, het teken dat hij al zo
lang had gezien deze avond. Als op
vleugels holde hij door het veld. Het
was nog een heel eind naar de heuvels,
maar het scheen dat hij niet moe werd,
hoe hard hij ook liep. Ook struikelde hij
niet in het donker over kuilen en gaten,
nee, half lopend en half zwevend
stormde hij voort, zijn ogen strak op de
ster gericht.

Daar lag het pad, de weg naar Bethle-
hem. Hier liep hij nog makkelijker, nog
vlugger. Rechtsaf naar de grot. Voor de
ingang bleef hij staan. Daar binnen
was het licht en toch was er geen lamp.
Hij zag ze, de man en de vrouw en
daar... in de kribbe, een lief klein kindje,
in doeken gewikkeld, precies zoals de
engel had gezegd. Hij, Elia, de jonge
herder, hij was de éérste die het Chris-
tuskind zag! Een machtig gevoel van
heerlijkheid doorstroomde de jongen
toen hij het kind aanschouwde. Oot-
moedig viel hij op de knieën, sloeg de
handen ineen en aanbad het kindje. De

engel had het gezegd, het was de Ver-
losser, Christus, de Heer!
Elia zag niets meer om zich heen, zijn
ogen zagen slechts het kind, dat daar
lag in de kribbe. Dat hij, Elia, van God
dat voorrecht kreeg, als eerste het kind
te mogen zien! Zijn hart jubelde van

vreugde! Hij moest de anderen waar-
schuwen hem hierheen te volgen, op-
dat ook zij het kindje konden zien en
aanbidden.
Langzaam stond hij op en liep achter-
uit de grot uit. Daar zette hij het op een
lopen in de richting van het bivak. Toen

hij op de weg naar Bethlehem kwam,
zag hij de andere herders zoeken. Hij
riep hen: "Zacha, Ezechiël, David...
Kom hierheen! Toe dan, loop wat har-
der. Ik heb het kindje gevonden, waar-
van de engel sprak! Daar is het, daar in
de stal! Kom mee!" En weg holde Elia

zo hard hij kon, terug naar de grot. Nu
hoefde hij niet lang te wachten. Ook de
anderen kwamen binnen en keken met
eerbied en verbazing naar het kindje.
Ja, dit was het kind, waarover de engel
sprak. En tezamen aanbaden zij het
Christuskind.

Wie kleurt mee?
Wanneer jullie er mee klaar zijn doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur
hem naar Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.
Wel voldoende aan postzegels plakken: 75 cent.

1 e prijsr J

2e prijsr J

3e prijs

4e prijsSr J

10 oriizen van

__ f 15,00
f 10,00
f 7,50
f 5,00

-f 2,50

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Inzenden vóór zaterdag 5 januari 1991.



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

Ook 14 kr. Gld. pi., edel- en halfedelsteen en mineralen
Horloges in samenwerking met Andre Kohier uit Hengelo Gld.
Tassen en avondtasjes met bijpassende ceinturen - sjaals -
herenriemen - dasspelden - manchetknopen - nagelgarnituren
in echt leren etuis.
En niet te vergeten mooie panty's v.d. betere merken Y.S.L.,
Kunert, Hudson

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17
VORDEN

Wij wensen u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

2 januari gesloten.

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

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

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1991

b'11

fam. Jacobs

Dorpsstraat 8 — VORDEN — Tel. 05752-3487

Wij wensen u prettige feestdagen
en 'n goed en gezond 1991

PERMANENT DE BESTE
(i kapsalon ujim

borculoseweg 2 - 7261 bj n
masman

ruurlo tel. 05735-1465

B
TCafé - Restaurant ^

l
De Cuijel

Dorpsstraat 11
7261 AT RU.URLO
Tel.05735- 1312

Reserveer vroegtijdig voor het

KERSTDINER (2e Kerstdag)

— SALADES
— HORS D'OEUVRES
— BITTERGARNITUUR

1* Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn wij GESLOTEN.

Ook namens alle medewerkers wensen wij U

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 1991
Henny en Marinus KI. Bluemink.

Wij zijn gesloten van 31 december Vm 8 januari

VOOR 1990 KAN HET NOG!

Belastingvoordeel via de
Koopsom-lijfrente-polis

Wij beschikken over uitgebreide cijfers
van verschillende maatschappijen.

Ga niet over één nacht ijs
Kijk en Vergelijk!

Wij wensen allen prettige Kerstdagen,

een goed uiteinde en een
voorspoedig 1991.

Een onafhankelijk en een
betrouwbaar advies
voor AL uw verzekeringen.

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

17
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

K L E U R I N u w I N T E R I E U R É N
E E N W I N T E R P R E M I E ?

STRIJK OP Dll P 50,- PREMIE PER MAN PER DAG

Nog tof 16 maart a.s. krijgt u een premie op onder-

houdssch/'/derwerk binnen: 50 gulden per man per dag.'

Voor nief-part/cu/ieren is de premie f 35,-.

Minimum omvang: 3 mandagen.

Neem snel confacf mef ons op.

BEL DE WINTERSCHILDER
D l W l N T I I S C N I L D I I I O I G T V O O ! KlIUII IJK V A K W I t K

Schildersbedrijf - Verfhandel

Dofpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Engelse lessen in Vorden
In januari 1991 beginnen in Vorden Engelse
lessen voor beginners en gevorderen.
Dag- en avondcursussen
Kleine groepen van 4-6 personen.

Inlichtingen en registratie vanaf 4 januari
1991. Nieuwstad 18a, 7251 AH Vorden -
Tel. 05752-1991

/ am looking forward to your application in the
new courses and wish all students a joyful
Hollyday Season and a Happy New Year.

J.A. Kooy

Wij wensen U
prettige Kerstdagen

en een
voorspoedig 1991

Maandag 31 december gesloten

Kapsalon

BEERNING
Raadhuisstraat 11

Vorden
Tel. 1462

Voor
KERST
geschenken

Drogisterij
Parfumerie

Dorpsstraat 26

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1991

Ruurlo

KERSTMENU '90
Ons kerstmenu serveren wij zoals gewoonlijk feestelijk, in stijl, en met ruime tijd.

VOORGERECHTEN
U heeft de keuze uit het volgende:

* Cocktail van kip met een kerry dressing
* Grapefruit cocktail met rode Port

* Luxe vlees Hors-d'Oeuvre
* Luxe vis Hors-d'Oeuvre

OSSESTAART-SOEP

HOOFDGERECHTEN
Keuze uit 3 combinatieschotels elk met 3 gerechten,

geserveerd als één schotel.
Wees

Met varkenshaas, biefstuk van de haas en lamsrugfilet,
geserveerd met diverse sauzen.

Vis
Gepocheerde zalmfilet, gevulde tongschar en
gefrituurde gambas. Ook met heerlijke sauzen.

Wild
Met eendeborst d l'Orange, hertebiefstuk en wildzwijnragout

Al deze combinaties worden geserveerd met diverse groentes,
aardappelen, frites, rauwkost en sauzen.

NAGERECHTEN
Een ruime keuze uit diverse nagerechten.

De prijs van deze
complete kerstmenu's
voor-, hoofd- en
nagerecht:

Vlees: f 55,- p.p.

Vis: f 57,50 p p

Wild: f 60,-p.p.

Wilt u s.v.p. tevoren reserveren/

deTixnmerieë
RESTAURANT & CAFÉ

fam M,-!,

Lochemseweg 16 7231 PD Warnsveld tel.05751-1336

\n\imyiuy
Variëren kunt u volop met dit

modeprogramma. Zwart

gedessineerd gekombineerd

met effen kobaltblauw.

Jasje, effen kobaltblauw

(gedessineerd)

Blouse, gedessineerd

Broekrok, gedessineerd

(Bijpassende gaucho, effen

kobaltblauw)

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



T

CAFÉ-REST.-ZAAL

üerbe
OPENINGSTIJDEN:

Maandag 24 dec.: vanaf 17.00 uur gesloten
Donderdag 27 dec.: GEOPEND
1e Kerstdag: GESLOTEN
2e Kerstdag: GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw Kerst-diner.

OUDEJAARSDAG organiseert biljartvereniging "de Herberg"
tot ca. 18.00 uur diverse spelen, zoals: Potbiljarten, Ballero, enz.
1,2 en 3 januari gesloten

salades
t 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 5,75 p.p.)
p. Ei (f 7,50 p.p.)

P. Zalm (f 9,50 p.p.)
NAAM:

ADRES:

Afhalen: 24 december of 31 december tot 17.00 uur.

Wij wensen u allen
prettige feestdagen en

een heel voorspoedig 1991

UD R.O.V.

EGEITMI1 B.V,

Luxe - Electra - Huishoudelijke artikelen.
Grote keuze in verlichting en leuke cadeau-artikelen.

Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1414

KERSTARTIKELEN
KERSTVERLICHTINGi
Kerstkado's

STATIONSWEG 16-VORDEN

ver vooruit in beeld en geluid

wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Dorpsstraat 8 Vorden Tel. 05752 -1000
Eigen Technische dienst

Dreiumme31/33
Warnsveld

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

Duitse lessen in Vorden
In januari 1991 begint in Vorden
de volgende Duitse cursus.
Deutsch fürAnfanger!

Kursbeginn am 7 Januar 1991
Anmeldung am 4 Januar 1991
bei J.A. Kooy,
Nieuwstad 18a, 7251 AH Vorden

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und
Wünsche Frohe Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr.

J.A. Kooy

Diepvrieskluizen
TE HUUR

75-150-en 200 liter

Wij hebben ook de gelegenheid om vlees voor te vriezen.

M.A. Janssen Diepvriesverhuur
De Witte Rietweg 12 - 7263 SK Mariënvelde

Tel: 05445-1327

IDEOTHEEK

V O R D E N

In de kerstvakantie zijn wij
geopend van 14.00 tot 20.00 uur

1e Kerstdag open van:
12.00 tot 18.00 uur

2e Kerstdag open van:
12.00 tot 20.00 uur

Oudejaarsdag open van:
14.00 tot 17.00 uur

Nieuwjaarsdag gesloten

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond 1991

Jan en Lieneke Visscher. nC\Q\"

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

Café Restaurant

't Wapen van 't Medler

Ook dit jaar weer twee verrassende

KERSTMENU'S
U kunt natuurlijk ook d la carte eten

Tevens verzorgen wij graag uw salades
Eerste Kerstdag zijn wij gesloten

Fam. Eykelkamp
Ruurloseweg 114 - Vorden

Tel. 6634
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Als de Kerstman denkt aan
Lingerie Handwerkstoffen
Herenondergoed Quilt- en patchworkstoffen
Herensokken Handwerkartikelen
Panty's Tafelkleden en dekservetten

en vele artikelen meer, gaat hij naar....
Dorpsstraat 32a

Ruurlo

Tel. 05735-3070

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1991
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Maatschap Brandenbarg
en medewerkers
wensen hun clientèle

prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar

BRANDENBARG
vee-,vlees-envarkenshandel

Geesinkweg 4 7231 RE Warnsveld Tel 05750-21 57(

Uisseï
**^^^B m

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden

aar mode en gastvrijheid één zijn.



" ^ * ^ l r^( r ^ l '^

kerst - meubelshow
maandag

24 dec.
9.00 -16.00 uur

\dinsdaoX'

2^*^^X^jesloterrX.

woensdag

26 dec.
10.00 -17.00 uur

donderdag

27 dec.
9.00- 18.00 uur

vrijdag

28 dec.
9.00 -21 .00 uur

zaterdag

29 dec.
9.00 -16.00 uur

maandag

31 dec.
13.30 -16.00 uur

MEUBELAFDELING
Een ruime kollektie

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

Eethoeken, broodkas-
ten en aanbouwwan-
den in:

- geloogd grenen
- eiken in: blank, honing
en donker

- alpine wit en zwart
Pitriet meubelen
Geheel vernieuwde

kleinmeubelafdeling

GORDIJNEN +
VITRAGES
De nieuwe Esfera kollek-
tie is binnen. Gordijnstof-
fen in vele kleuren en
dessins. Wij verzorgen
ook het opmeten, maken
en plaatsen van uw
gordijnen.
WONINGTEXTIEL
•&• Dekbedden
X Tafelkleden
& Sierkussens
& Handdoeken eet.

TAPIJTAFDELING

open huis
Woensdag 26
december 2e kerstdag
zijn wij in Vorden geo-
pend van: 10.00 uur tot
17.00 uur)

(een drankje staat
voor u klaar) Graag nodi-
gen wij u uit op een van
onze dagen. De nieuwste
woonideeën voor 1991

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

Alléén in Vorden van 10.00 tot 17.00 uur

SLAAPKAMER-
AFDELING

Slaapkamers
Seniorenbedden
Waterbedden
Matrassen en bodems

Vraag vrijblijvend advies
over de vele mogelijkheden

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 51 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-741 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

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

Aantrekkelijke kleding voorman en vrouw

Tiroler lode JAGERSJASSEN voor dames en heren,
in lang en kort model.

Hecdi doeltreffendl

BODYWARMERS, THERMOKLEDING. AIGLE
VACHTLAARZEN. PANTALONS. KNICKERBOCKERS en
-KOUSEN. TRUIEN. VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en
PETTEN.
BEAVER WAXJASSEN, 100% wind- en waterdicht, ijzersterk.

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272,

Zutphenseweg 9, Vorden

Ontdek het
kerstverse genoegen

U hebt er een heel jaar op moeten wachten.
Maar ze zijn er weer: Kerststollen, Kerststaven en

andere Kerstlekkernijen.
Echt de moeite van het wachten waard.

Ze liggen voor u bij de Echte Bakker.

ONTDEK DE EOfTE BAKKER. ECHT... JE PROEFT T

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

ten Kerstwens:
straks fijn

fietsen!

SCHOEN REPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

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

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur
Na 13.00 uur volgens afspraak

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur
Erkend Ziekenfondsleverancier

Met de feestdagen gewijzigde
openingstijden:

Za: 22 en 29 dec. geopend tot 13.00 uur
Ma: 24 en 31 dec. gesloten

Wij wensen u prettige feestdagen

tel. 05750-22753

Bij bestelling vanaf f 50,-
een IJstaart GRATIS!

Wij wensen u
mede namens onze medewerkers
Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1991

Nora en John de Boer

J ĵ'l 4__|i| JL Î'I =L_I

"=" snackbar

De Kerstman haalt dikwijls
zijn mooiste kerst-

kadootjes bij de rijwiel-
speciaalzaak, bij ons.

Een fonkelende Gazelle
of gezellige, praktische
f ietskado'tjes... kiest u

maar uit.

Voor Kerstdromen of
Kerstkado'tjes:

Fa. G.A. Mekking & Zn.

Rijwielhandel

Julianaplein 6-7
7261 BB RUURLO

Tel. 05735-1227

Wij wensen u prettige kerstdagen

GAZELLE en een voorsP°eclig 1991

Wenst U heel fijne
Kerstdagen en een
voorspoedig 1991

Wilt U Uw kerstsalade tijdig
bestellen, deze kunt U afhalen

op 24 december tussen
12.00 en 13.00 uur.

Voor een korte vakantie zijn we vanaf
24 dec. 1990 gesloten t/m 8 jan. 1991

Voor service en kwaliteit
snackbar

Wij wensen
u allen

Gezellige kerstdagen
en een

Voorspoedig 1991

Schilders- en Behangersbedrijf
Rijksstraatweg 92-96 - Tel. 23409 - WARNSVELD

'i' T 'i
Ruurlo

ir (f T '"

De Tuunte wenst u
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig 1991

HET MODECENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - Vorden - Tel. 05752-2124 é^l



CONTACT KERSTKRANT TWEEDE
BLAD

Mammoet-kruiswoordpuzzel
Nadat u het grote diagram hebt opgelost, kunt u de spreuk onder de
puzzel vinden, door de gevraagde letters uit het grote diagram over te
brengen naar het kleine diagram.

HORIZONTAAL: 1 f eestmaand; 6 zang-
stem; 8 pi. in Drente; 13 geestelijk lied;
17 ijaaldboom; 20 Chr. feest; 26 mnl.
vogel; 27 godin v.d. dageraad; 28 half-
aap; 29 wier; 30 eikeschors; 32 soort
sluiting; 33 kruimelig; 34 reeds; 35 slot;
36 bezit v.e. boer; 38 pers. vnw.; 39
loefzijde; 40 omroepbedrijf; 43 naald-
boom; 45 noot; 46 testament; 48 rund;
49 deel v.e. vistuig; 50 familielid; 53
sportman; 55 hoofddeksel; 57 Gode zij
lof; 60 uitroep; 62 achter; 63 regiment;
64 deel. v.e. torenbel; 66 gauw verslij-
tend; 67 pruik; 69 Mijne heren; 71 op
dezelfde wijze; 72 uiting van vrolijk-
heid; 74 kweker; 76 slaapplaats; 77
standvastig; 78 woonboot; 80 interest;
82 hoefdier; 84 griezelig; 85 deel v.h.
jaar; 86 inw. orgaan; 88 kerstversiering;
90 kader; 93 visje; 95 indien; 97 titel; 98
mand; 100 etensbereider; 101 kom-
pleet; 104 rustig; 106 insekteneter; 108
huisdier; 110 beweegbare afsluiting;
112 laatstleden; 114 kever; 115 familie-
lid; 116 maanstand; 118 water; 120 in-
houdsmaat; 121 bloedvat; 123 daar;
124 metaalsoort; 127 houding; 129
echtbreuk; 132 links; 136 vragend vnw.;
137 gevangenis; 139 de dato; 140 zee-
zoogdier; 142 pi. in Gelderland; 145
metaal; 146 pi. in Drente; 147 winter-
sport; 150 groot water; 151 onder; 153
uitgeteld; 154 boom; 156 fysica; 158
onderzoekscentrum; 159 voegwoord;
160 huid; 162 vernis; 164 klomp; 168
voorzetsel; 169 noot; 170 afstand; 174
schacht; 176 haast; 178 ter attentie van;
180 domme vrouw; 181 aankomend;
182 voor drie stemmen; 185 opdracht;
189 briefaanhef; 191 lor; 192 bleek; 193
Fr. lidwoord; 194 derhalve; 196 brood-
soort; 198 overblijfsel; 200 stand der
edelen; 201 opening; 203 luizeëi; 205
keukengerei; 206 pijn; 207 pi. in Gel-
derland; 209 beteuterd; 211 voorzetsel;
212 bep. vrije periode; 213 voordat; 214
open plek in het bos; 215 verpak-
kingsmiddel; 216 apparaat; 219 pi. i.d.
N.O.Polder; 221 honingdrank; 223 ri-
vierroofvis; 226 honderas; 227 godin
v.d. vrede; 230 troep; 233 hetzelfde; 235
ut retro; 236 graansoort; 237 zuur; 239
elektr. traktie; 240 onder welke; 241 mi-
litair; 242 onmeetbaar getal; 245 bijb.
plaats; 246 dwarshout; 248 rustend;
250 neerslag; 252 eetgerei; 254 hemel-
lichaam; 257 mestvork; 260 Eur. land;
262 leider; 265 lynx; 266 offertafel; 268
aanw. vnw.; 269 uitroep; 270 gemis;
272 ogenblik; 273 noot; 274 toespijs;
275 schamele woning; 277 noot; 278
voorzetsel; 279 gebaar; 280 bundel;
282 koning-keizer; 283 vervoermiddel;
284 pi. in Friesland; 286 luisterrijk; 287
insekteneter; 289 afgemat; 290 bitter
vocht; 291 schil; 292 mislukking; 294
plooi; 297 kei; 302 heiligenbeeld; 306
roep; 309 spil; 311 Eng. titel; 312 streek
in N-Brabant; 313 tweemaal; 314 eer-
waarde heer; 316 loopvogel; 317 berg-
weide; 318 dieregeluid; 319 4e naam-
val; 321 bouwvallig; 323 mak; 324 voor-
zetsel; 326 hechtenis; 328 bloem; 329
rookwaar; 331 scheepsuitrusting; 332
model; 333 vr. kon. titel; 335 Oostkust
van Sumatra; 336 kroot; 337 Rijksuni-
versiteit; 339 ijzer; 340 uitgesloten aan-
sprakelijkheid; 341 lofdicht; 343 bijb.
vrouw; 346 wegkant; 348 ten bedrage
van; 350 deel van Amerika; 351 tijdelijk;
352 stuurboord; 354 kinderjuffrouw;
357 spoed; 359 schijnsel; 361 uitroep
van afschuw; 362 psalmdichter; 364
tussen; 366 vaste regel; 367 visje; 369
grote warmte; 370 deel v.e. fles; 373
gewijzigde vorm; 375 duin; 377 na-
kroost; 378 kunstprodukt; 380 ijzeren
mondstuk; 381 blaasinstrument; 385
ontsloten; 387 beteuterd; 388 bejaard;
390 kerst-sprookjesfguur; 394 hoofd
v.e. klooster; 397 gemeente; 398 slang;
400 bezittelijk vnw.; 401 Israëlitisch;
402 wintervoertuig; 403 smerig; 404
deel v.e. fiets; 405 zangstuk; 407 en-
thousiasteling; 409 duw; 410 oude
maat; 411 pi. in Overijssel; 412 vrolijk;
413 Rijksgrens; 414 vlug; 415 doghond;
416 titel; 417 bijb. vrouw; 419 drinkge-
rei; 421 mijns inziens; 422 knaagdier;
423 deel v.d. mond; 424 zuiver; 426
vluchtige stof; 428 deksel; 429 soort
onderwijs; 430 klaar; 432 soort slee;
434 zeezoogdier; 435 niets; 439 turen;
443 vogeleigenschap; 445 vr. maat; 446
kajuit; 447 ongunstig; 448 het volk; 454
draaghemel; 459samentr. v.h. midden-
rif; 460 Leger des Heils; 462 tot af-
scheid; 463bijenhouder; 464 neder-
duits; 466 onderdompeling; 467 laatst-
genoemde; 468 rivier in Rusland; 469
muurholte; 471 platina; 472 deel v.h.
fornuis; 473 keukenkruid; 476 niets;
478 berggeit; 481 hoefdier; 483 platvis;
485 begroeide zandgrond; 487 wol-
pluisje; 490 zuiver; 492 zuivelprodukt;
494 kleur; 496 verbodsrecht; 497 zui-
velprodukt; 499 hoenderachtige; 500
compagnie; 502 windrichting; 504
sleutel; 506 noodsein; 508 uiterlijk; 509
verhoogde toon; 510 pi. in N-Brabant;
512 voorzetsel; 513 ondernemings-
raad; 514 dieregeluid; 516 rivier in Afri-
ka; 517 plotseling; 520 sinds; 523
koopvaardijschip; 524 dieregeluid; 525
nikkel; 526 bevel; 528 pi. op Ameland
530 naar; 533 ten hoogste; 535 flard;

536 te zijner plaatse; 537 dierenver-
blijfplaats; 538 familielid; 540 spraak;
542 autobrandstof; 543 vogel; 544
langspeelplaat; 546 God; 547 mondwa-
ter; 549 als onder; 550 werkplaats; 552
deel v.d. arm; 554 precies; 555 pi. in
Limburg; 557 scheepskapitein; 559
familielid; 560 nadeel; 562 vliegtuig-
brandstof; 563 wig; 564 grappenmaker;
565 naaigerei; 566 kleefstof; 567
schaatssport.

VERTIKAAL: 1 droog; 2 tussenwoord;
3 Ned. rivier; 4 kerstversiering; 5 voeg-
woord; 6 aanbieding; 7 levenslucht; 9
staart; 10 schr. overhoring; 11 bar; 12
hechtmateriaal; 13 boom; 14 zeelt; 15
advocaat-generaal; 16 deel v.h. jaar; 18
droogoven; 19 namaak; 21 daar; 22 ko-
raalbank; 23 dierenverblijf; 24 techn.
school; 25 noot; 27 landbouwgrond; 31
uitgedorst graan; 35 hemelgeest; 36
land; 37 pi. o.d. Veluwe; 41 Spaanse
uitroep; 42 Griekse letter; 44 scheeps-
eigenaar; 47 tijdrekening; 48 onder an-
dere; 49 mager; 51 aardkleur; 52 orde;
53 volmaakt verstandig; 54 bijb.
schriftgeleerde; 56 hemellichaam; 58
afstand; 59 regelmatige reeks; 61 pi. in
België; 62 Ned. provincie; 63 koorzang;
65 waterdoorlatend; 66 goedzak; 68
bevel; 70 dat is; 71 meditatievorm; 73
gewichtje; 74 voorzetsel; 75 veer-
kracht; 76 snavel; 79 vervoersonder-
neming; 80 opstootje; 81 ieder; 83 zijns
inziens; 85 pers. vnw.; 87 zoogdier; 88
stationsstoep; 89 dat is; 91 heilige; 92
verdelingsgetal; 94 stem; 96 aanspo-
ring; 98 bruto-registerton; 99 vlak; 101
meetk. term; 102 laagte; 103 insekt; 105
bergplaats; 107 grondsoort; 109 deel
v.e. boom; 111 Amor; 113watering; 114
ontvangtoestel; 115 land in Z-Amerika;
117 vogel; 119 bolgewas; 120 vrl. dier;
122 nobel; 125 pers. vnw.; 126 deel v.d.
hals; 128 regeringsreglement; 129 ge-
wichtje; 130 pi. in België; 131 hoofd-
deksel; 133 vogel; 134 aldaar; 135 zwa-
re takel; 136 eenh. van trillingsfrequen-
tie; 137 moed; 138 voorzetsel; 141 stier;
143 kledingstuk; 144 trek; 148 bereke-
ning; 149 vod; 150 schaakterm; 152
slaghout; 155 puist; 157 dans; 158 kin-
derspeelgoed; 160 vervroegde arbeids-
stop; 161 doorsnede; 163 toiletgerei;
165 loco laudato; 166 deel v.e. etmaal;
167 hetzelfde; 171 wild zwijn; 172 voor-
zetsel; 173 uitgave; 174 ijzeren staaf;
175 dier; 177 traag; 179 beroep; 181
waakzaam; 182 groet; 183 jongens-
naam; 184 Rijksluchtvaartschool; 186
Alg. Beschaafd Nederlands; 187 arti-
kel; 188 rolsteen; 190 neerslag; 192
tijdsduur; 193 pausennaam; 195 sport-
term; 197 in orde; 199 scheik. element;
200 grote bijl; 202 bijb. figuur; 204 wa-
ter in Friesland; 205 groente; 206
schaapsvacht; 208 haarpluk; 210 bij-
voorbeeld; 214 voorzetsel; 215 dijk; 217
tijdperk; 218 deel v.d. mond; 220 neon;
222 maanstand; 223 onbep. vnw.; 224
twist; 225 Russ. hazewindhond; 228
opschudding; 229 rustoord; 231 opla-
ge; 232 insekt; 234 scheper; 236 aan-
stonds; 238 Eur. taal; 240 oosterlengte;
241 kansbriefje; 243 eenjarig dier; 244
baksel; 247 behoeftig; 249 gewichtje;
250 pi. in Friesland; 251 boom; 252
gloed; 253 botervat; 255 ten bedrage
van; 256 bloeiwijze; 258 boom; 259 vo-
gelprodukt; 260 watervogel; 261 verve-
lend wezen; 263 hetzelfde; 264 schran-
der; 266 op de wijze van; 267 gard; 270
gesteente; 271 eigenlijk; 274 angst; 276
platte steen; 279 vrag. vnw.; 281 zaad-
soort; 283 gewichtsmaat; 285 vaatwerk;
286 hui; 288 duikereend; 293 chef; 295
boom; 296 trots; 297 water lozen; 298
slok; 299 eikeschors; 300 horizon; 301
vrucht; 303 familielid; 304 plaats; 305
zeegod; 306 rijstgerecht; 307 zang-
stem; 308 kledingstuk; 310 zoogdier;
313 cafébuffet; 315 Duitse norm; 318
sacrament; 320 ongeveer; 322 saai; 323
tegenover; 325 te koop; 327 priem; 328
Chin. maat; 330 gewichtje; 332 zeker;
334 mestvocht; 336 buiten dienst; 338
Sovjet Unie; 340 grafvaas; 342 kluit
planten; 343 mager mens; 344 en ande-
ren; 345 aspirant; 347 schok; 349 aanw.
vnw.; 351 bolgewas; 353 prijsdaling;
355 voorzetsel; 356 hetzelfde; 357
hoefdier; 358 eertijds; 359 snaarin-
strument; 360 keurig; 361 Arab. bad-
huis; 362 voorzetsel; 363 eerlijk; 365
ambtshalve; 366 zekere; 368 vlug-
schrift; 369 huns inziens; 370 uiteinde
dierevoet; 371 vr. munt; 372>bijb. figuur;
373 heidemeertje; 374 niet parkeren;
376 luchtkussenvoertuig; 377 gehoor-
organen; 379 pas; 380 deel v.e. toga;
382 Rijksgrens; 383 kraan; 384 bijb.
vrouw; 386 schicht; 388 guitig; 389 afk.
op recepten; 391 vordering; 392 oude
vochtmaat; 393 kledingstuk; 395 broe-
der; 396 groei; 399 stuf; 401 interest;
402 groente; 406 groet; 408 bovendien;
411 zoogdier; 412 uitroep van afkeer;
418 bijb. plaats; 420 vroegere arbei-
dersbeweging; 422 kledingstuk; 423
hoofd; 425 grappenmaker; 427 vr.
munt; 428 pi. o.d. Veluwe; 429 insekt;
431 hevig; 433 hap; 434 pinda; 435 te-
genwoordig; 436 Eng. geld; 437 slot;
438 soortelijk gewicht; 439 behoudens
de eer; 440 wenk; 441 wet; 442 neody-

Kerstpuzzel met spreuk

m

v/7 Vso

l'

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag
5 januari 1991 met vermelding in de linkerbovenhoek van "Kruiswoordpuzzel" aan:

Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.
Denk aan voldoende postzegels!

Naam:

Adres: Woonplaats:

Oplossing:

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

De prijzen die te winnen zijn:

lp prik f 25.—

?p prik

V prik

4e t/m 10e prijs

f20,-
f 15,-

_f 10,-

mium; 444 roosachtige plant; 446 lid-
woord; 449 getijde; 450 magister; 451
nobel; 452 soort verlichting; 453 ik; 454
aankoopbewijs; 455 aan boord; 456 in
het jaar; 457 hitje; 458 bevroren water;
461 joviale groet; 465 licht slaapje; 470
dicht; 474 taxus; 475 bep. afstand; 476
gevangenis; 477 onderricht; 479 noot;

480 reptiel; 481 manl. dier; 482 grond-
toon; 483 nog eens; 484 aansporing;
485 topnummer; 486 selderij; 488
handvat; 489 naschrift; 491 klooster-
linge; 492 verhindering; 493 damp; 495
lokspijs; 496 waterdier; 497 snibbig;
498 Kolen-en Staalgemeenschap; 500
compagnon; hijswerktuig; 499501 elek-

tr. geladen deeltje; 503 terbium; 505
naaldboom; 507 ontspanningsbezig-
heid; 509 derhalve; 511 plezier; 512
vanaf; 515 landbouwwerktuig; 518
ivoor; 519 kenmerkend; 521 vrucht; 522
een zekere; 524 ter plaatse; 527 bijb.
profeet; 529 vruchtenat; 530 iedere;
531 legervoertuig; 532 spoel; 534 op-

siersel; 535 onwetend; 536 deel van
Londen; 537 afsluiting; 539 sprookjes-
figuur; 541 vaartuig; 543 papegaaie-
soort; 545 jonge hond; 548 snoes; 549
weeklacht; 551 Turkse vorst; 552 rivier
in Italië; 553 Volkenbond; 556 per
adres; 558 pers. vnw.; 560 vaartuig; 561
anno Christi.



De verkeerde
arreslee

JOEPIOOO... klinkt het door de nacht
als de kerstman op weg is naar de kin-
deren in Nederland. Een vrolijke lach
klinkt door de frisse lucht. De kerstman
is vrolijk en^dat mag ook wel want een
griezelig avontuur is tot een goed einde
gekomen. Bijna... ja, bijna was de
kerstman dit jaar niet gekomen. Trek
maar niet zo'n verschrikt gezicht. Ik zei
toch bijna...
Het gebeurde allemaal enkele dagen
geleden toen de kerstman alle cadeau-
tjes aan het controleren was geweest.
Dat is een heel karwei, dat snap je wel.
Het duurde dan ook tot in de vroege
uurtjes. En het eerste gloren van het
daglicht kwam al aan de hemel toen de
kerstman doodvermoeid onder de de-
kens kroop.
Nu weet je natuurlijk wel dat de arre-
slee van de kerstman een heel bijzon-
dere is. Als de kerstman aan zijn tocht
naar Nederland begint laat hij zich
eerst zachtjes van de besneeuwde hel-
lingen glijden, steeds sneller gaat hij
dan, tot hij zo snel gaat dat de slee
loskomt van de grond en steeds hoger
en hoger stijgt tot bij de sterren. Als hij
eenmaal hoog genoeg vliegt doet de
slee alles zelf, helemaal automatisch
zou je kunnen zeggen. De kerstman zit
dan voorop de slee en zingt het hoog-
ste lied.
Toen de kerstman klaar was met het
controleren van de cadeautjes was er
nog maar één ding wat hij moest doen,
en dat was de slee bij de kabouters
Slim brengen om een vrolijk kleurtje.
De kabouters Slim waren daar zo han-
dig in, ze schilderden de mooiste kerst-
figuren. En terwijl de knikkebollende
kerstman onder de wol kroop togen zij
opgewekt aan het werk.

* * * *
DE uren verstreken, de kerstman sliep
en sliep. Hij haalde alle uurtjes in die hij
de laatste weken tekort was gekomen.
Hij sliep dus als een roos. Alle kabou-
ters slopen door het grote huis tot ze in
de kamer van de kerstman weer die
geluiden hoorden die erop duidden dat
de kerstman wakker was geworden.
De kerstman liep naar buiten de
sneeuw in... en wat stond daar... Een
prachtige slee, donkerrood met gou-
den bellen. De verbazing stond op zijn
gezicht te lezen. Wat een prachtslee
was dat. Zouden de gebroeders Slim
hem zo mooi hebben gemaakt? Hij liep
er heen en bekeek hem van alle kanten.
Ja, het was zijn slee, hij herkende de
krullen in het hout aan de achterkant
van de slee.
Verrukt ging hij er in zitten. Voorzichtig
probeerde hij een stukje te glijden. Ja,
dat ging heerlijk. De wind speelde met
de krulletjes van zijn baard en hij voel-
de een jolige en uitgelaten bui op-
komen. Een ondeugende twinkeling
was er in zijn ogen gekomen. Zou hij
niet eens een proefritje maken. Ach
waarom niet, dacht hij bij zichzelf. En
hij gaf een beetje meer vaart. "Toch
vreemd", denkt hij, "de slee gaat nu wel
erg hard, als het zo doorgaat zal ik de
lucht in moeten anders kom ik met mijn
neus in de sneeuw terecht en dat met
die diepe afgronden hier, brrr, griezelig
hoor. Wacht, ik rem een beetje af".
Maar ojé, wat is dat? Waar is de rem?
Waar normaal de rem zit, zit nu niets.
Wat is dit voor iets raars. De slee gaat
steeds harder en harder. "Dan maar de
lucht in", denkt hij en wil de knop in-
drukken die er voor zorgt dat hij de
lucht in gaat, maar ook die knop is niet
op de plaats waar die hoort.

* * * *
DE schrik slaat de kerstman om het
hart. Hij pakt de slee bij de voorkrullen
en probeert een beetje schuin te stu-
ren... en dan houdt hij zo'n krul in de
hand. Afgebroken. Nou ziet hij ook
waar de slee van gemaakt is. Van dun
hout en karton, het is een namaakslee.
Maar veel tijd heeft hij niet om er over
na te denken want daar ziet hij een
grote hoop sneeuw liggen. Welbewust
stuurt hij de slee recht op de hoop
sneeuw af. Boem...
Even later komt een proestende kerst-
man onder de sneeuw vandaan. Van de
slee is niet veel meer over dan wat
stukken karton en hout en de kerstman
snapt niet dat hij er zo snel mee had
gesleed. Dan hoort hij stemmen. Daar
komen de gebroeders Slim aan, nu met
de echte slee, die er prachtig uitziet.
Geschrokken springen ze eruit en kij-
ken verbijsterd naar wat er overgeble-
ven is van de kunstig nagemaakte slee.
Deze namaakslee hadden ze nodig
voor het grote feest wat die avond ge-
geven zou worden en ze hadden hem
even voor de deur van de kerstman ge-
zet om hem door iedereen te laten be-
wonderen.
Toen de schrik eenmaal over was kon
iedereen weer lachen om dat avontuur
wat gelukkig goed was afgelopen. De
volgende dag is de kerstman vertrok-
ken op weg naar ons en als je soms
eens midden in de nacht wakker wordt
kijk dan eens uit je raam naar de lucht,
want tussen de sterren door kun je de
kerstman zien aankomen en als je
goed luistert hoor je zijn vrolijke lach
door de nacht schallen. Joepiooo...

VPGI-certifïcaat voor de vijfde maal
behaald door Drukkerij Weevers BV
In 1982 was Drukkerij Weevers BV de eerste drukkerij in oost-Nederland
welke het kwaliteitscertificaat van de Vereniging Produktbewaking Gra-
fische Industrie kreeg uitgereikt welke specifiek geldt voor kleine bedrij-
ven. Het certificaat geldt steeds voor twee jaar en ook in 1984,1986 en 1988
werd aan de eisen van het kwaliteitscertificaat voldaan.
In de controle voor 1990 waren voorwaarden opgenomen volgens het
Beta-5 rapport, hetgeen inhoudt dat al gekeken wordt naar de positie van
Nederlandse drukkeryen in een samenwerkend Europa. Reden voor
directeur L.G. Weevers om ook de jongere generatie managers by de
samenstelling van het rapport te betrekken.
Gerhard Weevers jr. en Jan Oonk hebben een prima resultaat behaald.
De kwaliteitscontroleur was zeer positief over het ingediende rapport
waar in eenvoudige bewoordingen de vergaande samenwerking tussen alle
medewerkers tot uitdrukking komt. De structuur is volgens VPG l - normen
opgezet en de invulling van interne controles is dermate dat ook voor 1990
het certificaat kon worden binnengehaald.

Historie VPGI
In 1969 besloot het Grafisch Export Cen-
trum (GEC) - een vereniging van uitge-
vers en grafische produktiebedrijven -
tot het instellen van een 'Quality Certifi-
cate' naar Zwitsers en Japans voorbeeld.
De bedoeling van dit certificaat was het
bieden van een zekere garantie aan bui-
tenlandse opdrachtgevers omtrent Ne-
derlandse grafische leveranciers en het
hierdoor versterken van de exportpositie
van de Nederlandse grafische industrie.
Bij de ontwikkeling van het systeem van
certificatie waren in aanvang de grote
grafische produktiebedrijven met be-
langrijke exportbelangen betrokken. Al
werkende werd duidelijk dat het verbete-
ren van de bedrijfsvoering, noodzakelijk
voor het behalen van het certificaat, van
even groot belang is voor niet exporte-
rende bedrijven. Het is ook duidelijk dat
kleinere bedrijven evenzeer belang heb-
ben bij een bedrijfsvoering die hun con-
currentiekracht vergroot.
Daarom heeft de Kwaliteitsdienst Indu-
strie (KDI) en de Vereniging Produktbe-
waking Grafische Industrie (VPGI) on-
der auspiciën van het ministerie van Eco-
nomische Zaken (EZ) certificering ook
opengesteld voor kleinere grafische be-
drijven.
Wat houdt dat kwaliteitscertificaat in?
Het VPGI-certifïcaat wordt toegekend
door een onafhankelijke commissie van
de Vereniging voor Produktbewaking in

de Grafische Industrie. Die beoordeelt
volgens strenge normen niet alleen de
kwaliteit van het eindprodukt, maar ook
de organisatie van het bedrijf, de verdere
uitvoering van de opdrachten zoals toe-
zeggingen op het punt van prijs en lever-
tijden en andere afspraken. Wie als druk-
kerij dit certificaat wil verkrijgen, moet
dus voldoen aan een groot aantal eisen.

Continuering VPGI?
Het deelnemen aan een onderzoek op
kwaliteitsnormen zoals dat door het
VPGI wordt gehanteerd, houdt een be-
paalde bedrijfsvoering in. Directeur L.G.
Weevers heeft voor aanvang van de sa-
menstelling van het rapport voor 1990 af-
gewogen of een continuering op de tot
dan gevolgde wijze nog wel haalbaar is op
basis van de doelstelling van het bedrijf.
Het hield namelij keen verzwaring van de
normen in met het oog op het magische
jaar 1992. Tevens waren de hoge kosten
van de certificering aanleiding tot her-
overweging. De studiebijeenkomst wel-
ke het VPGI dit voorjaar in Dronten
hield en waar de nieuwe normen werden
toegelicht gaf de doorslag voor een nieu-
we aanvraag voor certificering. De studie
wees namelijk nog sterker dan voorheen
uit, dat wanneer een grafisch bedrijf zich
na 1992 wil handhaven op een internatio-
naal peil, er een voldoende kwaliteitsba-
sis aanwezig dient te zijn.

Het pand van Drukkerij Weevers dat eind 1987 werd betrokken.

Nieuw gebouw stimuleert
Gevraagd naar de huisvesting van het be-
drijf, dat eind 1987 een nieuw pand aan de
Nieuwstad betrok, gaf de heer Weevers
als antwoord dat deze factor bijzonder
stimulerend werkt. "Zowel onze klanten
als de werknemers zijn er vol lof over.
Enerzijds door de goede bereikbaarheid
en uiterst moderne outillage en machine-
park, anderzijds door een optimale werk-
omstandigheid welke samen met andere
factoren er voor zorgt dat het bedrijf
groeiende blijft. Een vereiste blijft om
hierin ook een evenwicht te houden. Zo
zijn de 40 werknemers verdeeld over
Drukkerij Weevers BV, Wevo-Druk BV,
L.G.W. Handelsonderneming BV en
Weevers Onroerend Goed BV, aldus
een optimistische directeur Weevers.
Op de vraag of het bedrijfin een andere
plaats als Vorden ook eenzelfde groei had
gekend, antwoordde de heer Weevers dat
er ook elders goede mogelijkheden wa-

ren met betere secundaire bedrij fsvoor-
waarden dan in onze gemeente. "Wy
hebben op grond van een aantal redenen
besloten in Vorden te blijven en een pand
te betrekken waarin met name de milieu-
aspecten goed gewaarborgd zijn. Dat we
daarnaast in een architectonisch waarde-
vol pand zijn gehuisvest, mag gezien wor-
den als een tegemoetkoming aan het to-
taalbeeld van de bedrijfsomgeving", al-
dus de heer Weevers, die verder nog op-
merkte dat wat hem betreft na de vele in-
spanningen en financiële offers de com-
motie rond de toenmalige nieuwbouw
definitief verleden tijd is.

Vakervaring
In maart jl. was het al weer 25 jaar geleden
dat de heer Weevers de drukkerij van de
familie Wolters overnam. Dit feit werd
feestelijk herdacht in een intieme bijeen-
komst waarbij de heer Weevers voor al

zijn verdiensten voor de grafische be-
drijfstak door het Koninklijk Verbond
van Grafische Ondernemingen werd on-
derscheiden. Op deze bijeenkomst wer-
den tevens in de hulde betrokken de he-
ren H. van der Linden en B. Overbeek
welke zo rond die tijd hun 25-jarig jubi-
leum bij het bedrijf herdachten.
De ervaring van werknemers is bij de
drukkerij goed vertegenwoordigd. Naast
de beide 25-jarige dienstverbanders zijn
er nog een aantal werknemers die hun
koperen dienstverband hebben gevierd
of daar zelfs al ver overheen zijn. "Voor
het bedrijfis het zaak steeds gemotiveerd
en vakbekwaam personeel te werven die
als een team de verschillende afdelingen
bemannen", aldus de heer Weevers die
door zijn kennis van de grafische wereld
als geen ander weet dat scholing en bij-
scholing noodzaak zijn om de positie van
het bedrijf te behouden die het vandaag
inneemt.

X \\ V
fam. J. Huitink, Burg. Galleestraat 3, Vorden
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De specialist in Rauwkost voor de Regio.

Vele soorten uit voorraad leverbaar, vervaardigd in eigen snijkeuken.
Ook het adres voor Rauwkostschotels, kaas, en kaasplateaus.

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

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

Geef uw bestelling zo vroeg mogelijk
aan ons door.

De Groentespeciaalzaak
voor de regio.

RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
NU OOK MOTORRIJLES

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1991

De Eendracht 3 — 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

In onze winkel o.a. de zeer exclusieve

KERSTGROEPEN van Krichel

ft handbeschilderd
ft aanbouwmethode mogelijk
ft losse beeldjes ook verkrijgbaar

Ook ruim gesorteerd in Kerstartikelen en overige Kerstgroepen.

Kom kijken in de winkel of zie onze etalage.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Als kerstaanbieding
renata geven

i m

wij
op al onze

10% korting

Geverink
schoenen en lederwaren

Ruurlo

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1991



SIGARENMAGAZIJN
Tante Pietje

wenst allen

Prettige Kerstdagen
i een voorspoedig 1991

Heidi Wopereis
Dorpsstraat 17a, Ruurio

Tel. 05735-1343

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen

Voorspoedig 1991.
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk.

SACHS
DOLMAR

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

MAANDAG

24 DEC:
DE GEHELE

DAG

WIJ WENSEN U ALLEN EEN PRETTIGE KERST
EN EEN VOORSPOEDIG 1991

DIT TEAM
ADVISEERT EN
VERZORGT U
VOLGENS DE

LAATSTE
MODELIJN

HAIR
FASHION

Morfine

Anja Lievestro
Dorpsstraat 18
7261 AW Ruurio

05735 - 1552

Voor een toegankelijke
samenleving

KERST-IN 1990
zaterdag 22 december
Zaterdag 22 december wordt voor de twaalfde keer de Kerst-In Ruurio gehouden in sporthal
't Rikkenhage, 't Rikkelder, Ruurio. Aan de Kerst-In werken mee:

De Muzieksleuteltjes, o.l.v. Anneke Wieringa
De Meisjesclub CJV, o.l.v. Heleen Weenk
Het Ruurlo's Kinderkoor, o.l.v. Ivonne Taken
Het Ruurlo's Kamerkoor
Het R.K. Kerkkoor
Markant
Het Herv. Kerkkoor
Ouderenkoor Ons Genoegen
Sursum Corda
Koninklijke Muziekvereniging "Sophia's Lust"

leder koor staat onder leiding van de eigen dirigent.
De samenzang van koren en het publiek wordt gedirigeerd door de heer G. Riesmeijer.
Sfeermuziek wordt gespeeld door organist P. Plokker.

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur
Gratis toegang
Programmaboekjes zijn aan de zaal te verkrijgen, f 1 ,-/stuk.
In de korte pauze wordt een kollekte gehouden.

Taarten

Kranzen

Bonbons

Kerstchocolade enz.

't Leideerste
komt van de

banketbakker

CBanketbakkerij

Vorden
Tel. 1750

Vordense Ondernemersvereniging
Koopavonden Kerst Geen extra koopavonden

Maandag 24 december de gehele dag
tot 16.00 uur geopend

lieuw Geen extra koopavond
Maandag 31 december de gehele dag
tot 16.00 uur geopend

©

Feestelijke en Smakelijke
KERST- EN

NIEUWJAARSMENU'S
Chinees-lndisch Restaurant

FAN SHENG
Dorpsstraat 28 - Vorden

tel. 05752-1905

MENU A:
(minimaal 2 personen)
Gebonden pikante soep

**Kipfilet met zwarte bonensaus
_1..LHHP

Chinese pan gevuld met inktvis,
garnalen, visballetjes en groenten

**Geroosterd peking eend

**Verse ananas gevuld met
varkensvlees geflambeerd aan tafel

**Koffie of ijs

Prijs p.p. f45,-

Z^b

MENU B:
(minimaal 4 personen)

Chinese pangsit
• i.T t

Gebonden pikante soep

Gepaneerde grote Chinese
garnalen

**Kipfilet met pikante pepersaus en noten
geserveerd in volgelnestje

*#
Chinese pan gevuld met inktvis, garnalen,

visballetjes en groenten.

Kipfilet met zwarte bonensaus

**Verse ananas gevuld met
varkensvlees geflambeerd aan tafel

**Koffie of ijs

Prijs p.p. f 55,-

Deze originele Chinese menu's worden geserveerd met een
gratis glas Chinese wijn. Mocht u geen gebruik willen maken

van deze menu's, dan kunt u natuurlijk ook a la carte
bestellen.

Tijdig reserveren is gewenst.,

Oudejaarsavond sluiten wij om 20.00 uur

ALLES VOOR DE KERSTBOOM,
ER OM HEEN EN OOK ERONDER
ERIN: kerstballen, pieken, slingers, engelenhaar,
verlichting, lametta, eet.
ER OM HEEN: kandelaars, kerstklokken, boomstandaards,
kerstmobiles, kerstkaarten, kerstkransen, Engelse potpourri.

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

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

Kerkstraat 1 -Varden -Telefoon 05752 -1742
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Ventersteeg 3 - RUURLO
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wenst U
prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1991

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)
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KOOK
MET KERST
DE STERREN

VAN
DE HEMEL..

Uw sukses..
ons een eer!
Voor de feestdagen
hebben wij het beste
van het beste
voor u in huis
gehaald.
Kwaliteitsvlees waar u sukses mee
oogst! Wij willen u graag adviseren,
want uw sukses is ons een eer!

Bestel tijdig uw schotel!
Wij maken graag een passende schotel
voor U. Zowel een saladeschotel, een
fondue- of gourmetschotel of een scho-
tel met hartige hapjes.

M v f JL

SPECIAL
FILET NOËL

een buitengewoon smakelijk
gevulde varkensoester!

100 gram 2.45

Alles voor

t een lekkere
soep
• schenkels en

mergpijpen
• kippepoulet

soepvlees (ook met been)
• magere en vettere soepbenen

Voor Rollades kiest u
natuurlijk de specialist!
Gekruide runderrollade, van het varken
of van 't kalf, u heeft maar voor 't kiezen.
Hand geknoopt en op maat gemaakt.
Gevulde rollades, half om half? Geen en-
kel probleem!

500 gram reeds vanaf |

Salades en Sauzen
Het assortiment salades en sauzen van
de Keurslager is kers-vers! De keuze is
groot. Opgemaakte schotels op bestel-
ling. Speciale aanbieding:

Kerstcocktail

Zanggroep Gebr. Eijkelkamp
geven hun jaarlijkse

KERST- KOFFIECONCERT
zondag 23 december
AANVANG 12.00 uur

Gratis entree,
na afloop collecte
voor een goed doel.

Ruime keuze uit ons rund- en varkensvlees-
assortiment. Om maar iets te noemen:

rosbief en lende, entrecöte,
rib- en braadstuk, hamlappen, haasjes,

filet en filetrollade

Ruime keuze uit ons kalfsvlees-assortiment
van kalfsborstlapjes tot kalfsoesters.

Natuurlijk van het Limousine-kalf,
Ook hebben wij met de Kerstdagen een

breed assortiment lamsvlees:
lamscotelet lamszadel, lamsbout etc.

Met de Kerst geven wij U een ruime keuze
uit ons assortiment van kip en kalkoen.

Om maar iets te noemen:

baby-kalkoen, kalkoendrumsticks,
kalkoenfilet, kipfilet, maiskip.

Lekkere dingen
voor Gezellige Uren!

• gevulde stokbroodjes
• Lasagna

• Rauwkostsalade
• Zalmsalade
• Kiwisalade

• Kip-kerrysalade
• diverse sauzen

Feestelijk Vlees
• runderrosbief en zijlende
• varkensfilet en -haasjes

• runderlende en -braadstuk
• contrafilet en entrecötes
• frikando (kalfs en varkens)

• verse kip
• verschillende soorten biefstuk

Geldig van 17 t/m 24 december.

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

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

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

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 05752-1321

Wij wensen u tevens
prettige feestdagen

Dick en Hetty
Vlogman

en medewerkers

DeKèurslager
Verstand van

lekker vlees

café-restaurant
't Wapen van 't Medler

Ruurloseweg 114, VORDEN

l

Op 2e Kerstdag van 11.00 tot 17.00 uur
en op 27, 28 en 29 december houden we op-
nieuw een grandioze kerstshow.

In een gezellige sfeer kunt u kennis maken
met de laatste actuele woonmode. Vanzelfspre-
kend staat de koffie klaar.

Tijdens de kerstshow zal er in onze woon-
winkel ook een aquarellen-expositie plaatsvinden
van Rita de Jong.

lubbers
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. 05753 -1286

Een goede Kerst

voorspoedig 1991

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

boekdruk-offset

J wevo-druk
OUÖ nieuwstad 29

7201 nk zutphen - tel. 05750-1 2306



CONTACT KERSTKRANT DERDE
BLAD

Computer nodig voor alfabetiseringsproject:

Vordens kerstcadeau voor
Tanggu
Een paar jaar geleden was Johan Lotterman zover met de studie
van de Tanggu-taal gevorderd, dat het eerste verhaal in die taal
kon worden vertaald. Het Vordense echtpaar Lotterman-Lense-
link koos ervoor om als eerste de bekende bijbelse kerstgeschie-
denis in die Papoea-taal op papier te zetten. Dit jaar besloten
enkele Vordense vrienden van het echtpaar om aan de familie
Lotterman en de Tanggu-bevolking opnieuw een kerstgeschenk
aan te bieden: een bijdrage aan een betere computer die bij het
vertaalwerk broodnodig is.

Vele Papoea's kwamen in hun dorpen
in de kerstnacht luisteren naar het
kerstevangelie, dat Johan Lotterman
en zijn taaihebbers als eerste vertaalre-
sultaten konden overhandigen. De be-
kende geschiedenis, beginnend met
"En het geschiedde in die dagen..."
werd in de Tanggu-taal voorgelezen.
Alleen al in het dorpje Hindi, midden
in de jungle, kwamen bijna driehon-
derd mensen luisteren.
"Het vertaalwerk van Johan is goed op
gang gekomen," vertellen vrienden
van het echtpaar Lotterman-Lense-
link. "Hij is met zijn helpers nu bezig
met het bijbelboek Ruth. Maar wan-
neer je hoort, hoe hij het werk moet
doen, sta je steeds weer verbaasd. Hij
moet het ingewikkelde werk doen met

een veel te kleine computer, die niet
meer dan een paar bladzijden in zijn
geheugen kan opslaan. Telkens wan-
neer er een paar bladzijden klaar zijn,
moet hij snel weer uitgeprint worden
om verder te kunnen werken. Een
enorme verspilling van tijd en ener-
gie".
Het is noodzakelijk dat Johan Lotter-
man midden in de jungle van Papoea
Nieuw Guinea een computer gebruikt
die werkt op zonnecellen. Electriciteit
is namelijk niet aanwezig. Omdat zo'n
computer vrij duur is, kon hij alleen
een klein draagbaar model met een
klein geheugen aanschaffen.
Een aantal vrienden van Johan enJan-
ny hebben een plan bedacht. "Johan
bracht als kerstcadeau het kerstevange-

Kerst-in 1990 Ruurlo
zaterdag 22 december a.s.
Ruurlo kent vlak voor de kerstdagen een goede traditie: de Kerst-
in, een sfeervol samenzijn van jong en oud. Een kerstevenement
dat jaarlijks veel bezoekers trekt en een goede bekendheid heeft
verworven in de wijde omgeving. De Kerst-in wordt dit jaar ge-
houden op zaterdag 22 december in sporthal"'t Rikkenhage", 't
Rikkelder in Ruurlo. Aanvang 19.30 uur. Het thema van de Kerst-
in luidt: aandacht voor elkaar.
Midden in de sporthal is het orkest van
de Koninklijke Muziekvereniging "So-
phia's Lust" opgesteld. Daarom heen
zijn de zitplaatsen voor het publiek en
de verschillende koren gegroepeerd.
Op het toneel treden uitsluitend kin-
deren op met een programma dat als
een rode draad door het Kerst-in ge-
beuren loopt. De verschillende pro-
gramma-onderdelen van een avond
tójn hierdoor op een harmonieuze wij-
K aan elkaar geschakeld. Er zijn geen
enge wachttijden tussen de verschil-
lende optredens en er wordt ook geen
(pauze gehouden. Wel is er een kleine
onderbreking van het programma voor

t houden van een kollekte. Bij de
itvangst en tussen de bedrijven door
eelt organist P. Plokker sfeermuziek,
an het kerstprogramma dat door de
nderen voor het voetlicht wordt ge-
acht werken mee De Muzieksleutel-

es, de meisjesclub CJV en het Ruur-
s kinderkoor, een en ander is inge-
adeerd onder leiding van Yvonne Ta-
n, Heleen Weenk en Anneke Wierin-

Aan de kerst-in werken tevens mee het
Ruurlo's Kamerkoor, het R.K. Kerk-
koor, Markant, het Hervormd Kerk-
koor, ouderenkoor Ons Genoegen,
Sursum Corda en de Koninklijke Mu-
ziekvereniging "Sophia's Lust". Ieder
koor staat onder leiding van de eigen
dirigent. De samenzang van koren en
het publiek wordt gedirigeerd door de
heer G. Riesmeyer.
De programmaboekjes zijn verkrijg-
baar vóór aanvang van de Kerst-In in
de sporthal. De opbrengst van de pro-
grammaboekjes en van de kollekte
wordt deel benut om de kosten te dek-
ken en deel besteed aan een nader te
bepalen goed doel. De entree is gratis.

De organisatie van de Kerst-In is in
handen van het Kerst-In commité dat
ook dit jaar heeft mogen rekenen op de
medewerking van veel vrijwilligers
De sporthal wordt aangekleed in kerst-
sfeer en alle aantekeningen, die door
de schoolkinderen /.ijn gemaakt, vor-
men een deel van de kerstversiering.

lezamenlijke
inderkerstviering
p l e Kerstdag
et eerste gezamenlijke Vordense kin-
•r-kerstfeest was vorig jaar zo'n suc-
s, dat het vanzelfsprekend is dat er dit
ar een vervolg komt. Op Eerste Kerst-
ig, 25 december vindt het plaats in de
Drpskerk.
Vorig jaar waren er meer dan 200 kin-
tren en jongelui. We hopen dat de

bkomst deze keer weer erg groot is",
fcggen de organisatoren. "En we ho-
len dat hun ouders, grootouders en
penden ook weer meekomen".

Er wordt tijdens het kinderkerstfeest
veel gezongen, er worden verhalen ver-
teld en net als vorigjaar speelt een aan-
tal kinderen samen op hun muziekin-
strumenten. En deze keer zullen enkele
kinderen van de clubs het kersevange-
lie uitbeelden.
Het kinderkerstfeest wordt gezamelijk
georganiseerd door de kinderclubs (en
jongste tienerclub) van de Gerefor-
meerd/Hervormde Jeugdraad, de
N.H. zondagsschool en de Jeugd kerk
en de Geref. kindernevendienst. De al-
gehele leiding tijdens de viering is in
handen van mevr. J. Vliek.
De oudste tienerclub en de C.J.V. vie-
ren dit jaar eveneens tijdens de kerstda-
gen een gezamenlijke kerstviering.

lie naar Tanggu," zeggen zij. "Laten
wij proberen Johan en zijn Papoea-hel-
pers met kerst ook een cadeau geven:
een betere computer, die zo hard no-
dig is bij heiwerk."
Zij willen in elk geval dit jaar met de
kerst een begin maken met het inzame-
len van geld daarvoor, zodat in de (ho-
pelijk nabije) toekomst hen die com-
puter kan worden aangeboden.
"We hopen dat veel mensen uit Vor-
den en omgeving willen bijdragen aan
dit cadeau. Wellicht willen ook bedrij-
ven uit Vorden aan dit project mee-
doen. Het is immers een geweldig iets
om dit jaar, dat door de Verendigde
Naties is uitgeroepen tot het Jaar van
de Alfabetisering, mee te helpen aan
het alfabetiseringswerk van een Vor-
dense familie in Papoea Nieuw Gui-

Het geld voor de computer kan gestort
worden op girorekening 2026374,
t.n.v. Stg. Wycliffe Bijbelvertalers,
penn. comité fam.Lotterman te Gouda
onder vermelding van "project com-
puter".

Kerstbomen maken
Vorden tot een waar
sprookjesdorp
Donderdag 6 december heb-
ben een groot aantal leden van
de Vordense Ondernemingsve-
reniging onder leiding van hun
voorzitter Wim Polman 125
kerstbomen geplaatst. Deze
kerstbomen met hun verlich-
ting zullen de komende weken
Vorden in een sprookjesachti-
ge sfeer brengen.

De leden van Badmintonclub, die de
ondernemers al jaren bijstaan hangen
de snoeren met de lampen in de bo-
men. De bomen worden geplaatst
langs de Dorpsstraat, Zutphenseweg,
Burg. Galleestraat en Nieuwstad. Aan
de invalswegen van Vorden worden ex-
tra bomen geplaatst. Op het gazon
voor de Ned. herv. kerk wordt weer de
klokkestoel geplaatst, met daarin de
grote kerstklok.

Het plaatsen van de grote
aantallen kerstbomen in het dorp is
uitgegroeid tot een traditie, waarmee
Vorden tot in de verre omtrek naam
heeft gemaakt. Voorzitter Wim Polman
verwacht dit jaar nog meer bezoekers
van buiten Vorden, zegt hij. "De fol-
ders die wij dit jar in een nog grotere
oplage verspreiden zal zeker zijn re-
sonse opleveren".

Op onze aanvraag of de ondernemers
niet bang zijn, dat er vernielingen wor-
den aangebracht antwoordt de voorzit-
ter: "Nauwelijks en weet u waarom? De
verlichting — de kerstklok en de grote
boom is niet alleen de verlichting van
de ondernemers, maar behoort toe aan
alle Vordenaren. Het is de verlichting,
waar iedereen trots op is. Ook de jeugd
wordt duidelijk in de verlichting be-
trokken. Kijk wanneer een ieder in de
verlichting wordt betrokken, wat voor
zin heeft het dan om vernielingen aan
te brengen. Men gaat toch niet eigen
zaken vernielen!", aldus voorzitter
Wim Polman. Wij moeten positief blij-
ven en niet negatief reageren. Dat is
een slechte zaak.

Creatief tafelen:
lekker, gemakkelijk en oergezellig
Zeker nu de dagen korten, de kerstdagen voor de deur staan en we veel tijd binnenshuis doorbren-
gen, is feestelijk en gezellig eten erg in trek. Wat is immers leuker dan met familie, vrienden of
kennissen 's avonds te genieten van een lekker maal? Creatief tafelen is daarbij dé aangewezen
manier om eens iets extra bijzonders van uw winteravond te maken. Creatief tafelen is vooral
gezellig bezig zijn en zelf fantasievolle, heerlijke hapjes bereiden.

Weinig voorbereiding
Of het nu tafelgrillen, vleesfonduen,
gourmetten, bouillonfonduen of het
populaire steengrillen is, stuk voor
stuk brengen ze sfeer in huis. Het voor-
deel van creatief tafelen is dat iedereen
zelf zijn eigen hapje klaarmaakt. Dus:
geen heen en weer geren naar de keu-
ken; alle ingrediënten worden van te
voren op tafel gezet en het feest kan
beginnen.
Het voordeel van creatief tafelen is bo-
vendien dat het weinig voorbereiding
vergt. De slager heeft een groot assorti-
ment aan lekkere vleessoorten, dat bij
uitstek geschikt is voor creatief tafelen.
Wilt u een kant-en-klaar vleesassorti-
ment? Uw slager verzorgt het graag
voor u.
Bij het vlees dat u op tafel zet, kunt u
lekkere sausjes met stokbrood en bij-
voorbeeld rauwkostsalade serveren.

Een goede tip: gaat u gourmetten, bak
dan nooit de sausjes met het vlees mee.
Dat voorkomt aanbakken.

Mager
Wilt u graag mager eten, kies dan voor
bouillonfonduen of steengrillen. Daar
komt bij de vleesbereiding geen spatje
vet aan te pas. Maar ook gourmetten is
zeker niet vet. Dat komt door de anti-
aanbaklaag in de pannetjes, waardooi
u bijna geen boter of vet bij het bakken
nodig heeft.
Gaat u bijvoorbeeld vleesfonduen,
zorg dan dat de olie goed heet is. Het
vlees schroeit snel dicht en neemt wei-
nig vet op. Bij tafelgrillen hoeft u de
grillplaat maar met heel weinig olie te
bestrijken. En, wilt u helemaal zonder
vet tafelgrillen, bestrooi het vlees dan
met pittige kruiden en verpak het in
aluminiumfolie. Serveer daarbij een
lekker en mager sausje. Wij geven u al-

vast t wee recepten.

Ananasroomsaus
t Schijven ananas ( b l i k ) heel fi jn sn i j -

den en vermengen met l bekertje /ure
room, 3 eetlepels kwark, 2 eet lepels
shoarmakruiden, /out en peper.

Pittige paprikaroomsaus
2 Rode paprika's en l sjalotje in stukjes
snijden en in een pan met ' .> decil i ter
rode wijn in ca. 15 minuten gaai koken.
Pureren en laten afkoelen, l Eet lepel
goulashkruiden, l deciliter tomaten-
ketchup, zout en peper erdoor roeren.
Over 2 schaaltjes verdelen.

Heeft u al kennisgemaakt met de
nieuwste vorm van creatief t a f e l en? Het
heet hoedetten en u doet het met een
zogenaamde Teulonenhoed. Vraag
het uw slager. Hij geeft n graag smake-
lijke en praktische tips.

Praise- en ontmoetingsavonden
in kerstsfeer
In de decembermaand organiseert de Ronduitclub, de jongerenafdeling van de EO, een Kerst
Praise- en Ontmoetingstoer in achtereenvolgens Hoogeveen, Arnhem en Alphen a/d Rijn. Praise &
Ontmoeting houdt in dat jonge mensen op een nieuwe manier samen zingen en daarnaast elkaar
kunnen ontmoeten.
Centraal op deze sfeervolle avonden staat de aloude, maar nog steeds belangrijke, betekenis van
het kerstfeest. Dat Kerst ook op een jonge en eigentijdse manier gevierd kan worden zal zeker
blijken op deze avonden.

Donderdag 20 december is de eerste
avond in de Grote Kerk, Grote Kerk-
straat in Hoogeveen. Vrijdag 21 de-
cember staat de Eusebiuskerk aan het
Kerkplein in Arnhem in het teken van
Praise & Ontmoeting en op zaterdag
22 december tenslotte komt de Rond-
uitclub naar de Rijnstreekhal, Grote
Dillenburg l in Alphen a/d Rijn. Van
deze avond worden tv-opnamen ge-

maakt en in verband daarmee moeten
alleen voor deze avond plaatsen gere-
serveerd worden. Dat kan via telefoon-
nummer 08380-23334.
In verband met het toch wel bijzondere
karaktervan deze kersttoerverleent het
gospelkoor 'His Revelation' muzikale
medewerking. Dit professionele koor
heeft tournees achter de rug in Polen,
Duitsland en Hongarije. Verder ver-

zorgt het zo'n dertig optredens per sei-
zoen in open lucht-roncerten, gospel-
festivals, jeugddiensten, koffiebars,
enz. Als vanouds begeleidt gospelfor-
matie Lifeline de samenzang bij Praise
& Ontmoeting. Daarnaast treedt Lifeli-
ne solo op. EO-medewerker Kred
Kwint houdt een korte bijbeloverden-
king. De presentatie is in handen van
Wim Grandia.



Leer fotograferen als de beste
Ook u kunt moeiteloos de mooiste
foto's maken van Kerst en Oud &
Nieuw. Dat bewijzen de tips op deze
pagina. Wilt u meer over fotograferen
weten, dan beleeft u veel plezier aan het
boekje: minicursus Fotograferen. Er is
ook een minicursus Doka, waarin u
precies leest hoe u zelf foto's kunt ont-
wikkelen en afdrukken. En er is een
minicursus die u vertelt hoe.u zelf
Klank/diaseries kunt maken. Voor
geïnteresseerden in videocamera's ver-

scheen bovendien onlangs een minicur-
sus Video/filmen.

De minicursussen zijn verkrijgbaar bij
veel fotospeciaalzaken of door over-
making van f 5,95 per stuk op postgiro-
rekening 338 van Bureau Voorlichting
Foto Film Video in Apeldoorn, onder
vermelding van de gewenste minicur-
sus(sen). Na ontvangst van uw beta-
ling, wordt uw bestelling per omgaande
opgestuurd.

Knallers van vuurwerkfoto's
Heeft u wel eens vuurwerk gefotogra-
feerd? Zoniet, dan hoort het zeker op
de lijst van goede voornemens. Voor
vuurwerkfoto's heeft u geen flitser
nodig. Het licht van het siervuurwerk
'schildert' immers de foto. Kies de
meest lichtgevoelige film die in uw
camera kan (400, 800, 1000 of zelfs
1600 ISO!) en richt uw camera met
Oud & Nieuw op de lucht. Kunt u met
uw camera dubbele opnamen maken
(zie de gebruiksaanwijzing) zet de
camera dan op een statief op stevige
ondergrond en maak meerdere opna-
men op één negatief. Het resultaat /iet
u op de foto's. De fotospeciaalzaak heeft
grote, kJeine en heel kleine statieven in
alle prijsklassen. Wie graag fotografeert,
beleeft aan een statief veel plezier.

Donkere dagen, feestelijke foto's!
Foto-tips voor Kerst en Oud & Nieuw
Met iedere foto-camera kunt u van de komende decemberdagen
feestelijke foto's maken. Want kaarslicht, kerstboom en mensen in
feeststemming zorgen voor oogstrelende foto's. Hoe u de beste foto-
resultaten bereikt met Kerst, maar ook met Oud & Nieuw, leest u op
deze pagina boordevol feestelijke fototips, samengesteld door Bureau
Voorlichting Foto Film Video en de redactie van dit blad. We wensen
u prettige (foto)feestdagen!

Fotografeer met sfeer
Uw camera is niet voor één gat te van-
gen, als u tijdens Kerst en Oud & Nieuw
sfeer wilt fotograferen. Heeft u een
toestel met (ingebouwde) flitser, dan
krijgt u de mooiste foto's, door reke-
ning te houden met het bereik van het
flftslicht. Dat ligt meestal tussen de drie
en vijf meter. Fotografeer uw foto-
onderwerp dan ook bij voorkeur tussen
die twee afstanden. Heeft u geen (inge-
bouwde) flitser, dan haalt u bij de
fotospeciaalzaak gewoon een extra
lichtgevoelige film. Daarmee heeft u
aan de aanwezige sfeerverlichting
meestal voldoende om goed gelukte
foto's te maken. Bij de fotospeciaal-
zaak zal men u minimaal een 400 ISO
film adviseren, in plaats van de gebrui-
kelijke 100 ISO film, of misschien nog
lichtgevoeliger. Dat hangt af van de
mogelijkheden van uw camera. Neem
uw toestel dus even mee als u langs de
fotospeciaalzaak gaat.

Sterretjes zien
In sommige gevallen kunt u de sfeer
van de kerstfoto's verhogen, door
gebruik te maken van filters. Want met
filters kunt u leuke trucjes uithalen! Het
zijn glazen of kunststoffen plaatjes, die
u al dan niet met behulp van een filter-
houder makkelijk voor de camera-lens
kunt zetten. Filters kunnen de kleuren
van uw foto's beïnvloeden (kleurfil-
ters), maar ook bijzondere effecten
teweegbrengen (effectfilters).

Twee voorbeelden van effect filters zijn
het sterfilter en het multi-image filter.
Zoals u hiernaast ziet gaan kaarsvlam-
metjes als sterretjes stralen wanneer u
een ster filter gebruikt. En met een
multi-image filter creëert u een zee van
licht. De fotospeciaalzaak heeft filters
in alle soorten en maten. Ze zijn voor
praktisch elke camera geschikt. Wel-
licht een leuk kerstcadeau voor de hof-
fotograaf in uw familie of voor uzelf?

Kerstbal-kiekjes
Of u nu een diner-dansant heeft of een
echt kerstbal, vergeet de foto-camera
niet. De camera's van vandaag zijn zo
klein dat u ze makkelijk in een tas of
jaszak kunt meenemen. En de bedie-
ning is al even eenvoudig. Veel
moderne camera's werken vol-auto-
matisch, waardoor mislukte foto's tot
het verleden behoren, zelfs als u weinig

of geen kennis van fotografie hebt!
Is uw toestel verouderd en overweegt u
het in te ruilen voor een nieuwe camera,
dan vindt u bij de fotospeciaalzaak een
uitgebreid assortiment. En wat min-
stens zo belangrijk is: men heeft een
persoonlijk advies en ook na de aan-
koop heeft u de zekerheid van een
goede service.

Kerstcadeau lip*
Er is vast wel iemand in uw familie die
graag fotografeert. Voor die persoon
kunt u voor een cadeau uitstekend bij
de fotospeciaalzaak terecht.

Op deze pagina bespraken we al enkele
hulpmiddelen die leuk zijn om cadeau
te geven. En denk eens aan een foto-
album of -lijst, een statief voor het
maken van trilvrije opnamen, een han-
dige fototas of een mooi foto-portret.

Ook met de bovengenoemde minicur-
sussen kunt u mensen verrassen. En is
uw budget wat groter, neem dan eens
een kijkje bij de moderne camera's.

Mooi fotoportret een vergroting waard
Sprekende fotoportretten liggen tijdens
de feestdagen voor het oprapen. Zoals
van opa die zijn kleinkind onder de
kerstboom voorleest. Mensen 'ogen'
het mooist op de foto als u ze op oog-
hoogte fotografeert. Kijk dus goed
door de zoeker van uw camera voordat
u de knop indrukt en kijk even of een
lager standpunt (even door de knieën
zakken) niet een mooier plaatje ople-
vert. En heeft u een tele(zoom)lens op
uw camera, dan boft u. Want de tele-
lens is ideaal voor het maken van por-
tretfoto's. De telestand zorgt er name-
lijk voor dat uw 'modellen' scherp op
de foto komen terwijl de voor- en/of
achtergrond onscherp wordt.

Oh denneboom, wat zijn uw foto's
wonderschoon
Het optuigen van de kerstboom vergt
vaak meer tijd dan u denkt. Maar het
resultaat is dan ook adembenemend!
Maak terwijl de boom wordt opge-
tuigd, ook af en toe even tijd vrij voor
een sfeervolle foto van de boom en de
familie-leden die u bij het optuigen
helpen.

Heeft u een direkt-klaar camera, dan
kunt u van dat optuigen van de boom
een leuke uitnodiging voor familie of
vrienden maken, door op de witte rand
van de direkt-klaar foto een tekstje te
schrijven, zoals: 'We verwachten je op
eerste Kerstdag'. Succes is verzekerd!

Maak uw eigen nieuwjaarskaarten
Een nieuwjaarskaart krijgt een per-
soonlijk tintje, als u ze zelf maakt met
foto's. Van uw meest geslaagde foto of
dia kunt u (zelfs zonder negatief) bij de

fotospeciaalzaak extra afdrukken laten
maken op briefkaart formaat. Soms
zelfs met een kerst- en nieuwjaarswens
erbij afgedrukt.



interieuradviseur

teerse

Voordelig?
n6K6n ni3dr... of laat het ons eens voorrekenen1

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Of komt u geheel vrijblijvend eens
binnen in onze winkel in Warnsveld.

Voor complete
woninginrichting
naar
OPENINGSTIJDEN WINKEL: 9.00-12.30 uur/ 13.30-18.00 uur. Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten.
Zaterdag open tot 16.00 uur. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 20.00 UUR.

interieuradviseur
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Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

wlffeven
wooratdv leien

A

wH tomen
de maat nemen

»»i| naaten •m) leveren
Mjuthun vloerbeOekklnt

'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 17 december kunt u onze
bestellijst afhalen
profiteer van onze speciale
voorverkoopkorting

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op zaterdag 29 december en
maandag 31 december a.s.
vanaf 8 uur.

De Rabobank
wenst u

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 1991

Wij wensen U
prettige Feestdagen

en een Voorspoedig 1991

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-8181.

Ettenseweg 39, Ulfl. Tel. 08356-83141.

Meer bank voor je geld

briefpapier
enveloppen
rekeningen
zelfcopiërende
sets of blocks
folders

[ l geboortekaarten
T l trouwkaarten
( l uitnodigingen

voor 121/2, 25,
40 en 50-jarig
huwelijksfeest

I•liisili
DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 - TELEFAX 05752-1086

Denk dit jaar eens
aan de kinderen

van UNICEF

HORECA BUITEN CENTRUM
Scheggertdijk 10 Ö

Almen Tei. 05751-1295

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1991

Eetcafé 't Zwaantje

Wenst u prettige
kerstdagen en een

gelukkig nieuwjaar

Ook in 1991 kunt u bij ons
terecht voor uw

verjaardagspartijtje,
familiefeest of

klootschiettournooi
eet.

Fam. Harmsen
Hengeloseweg 14 Vorden
Tel1661

Komt u voor de Kerstdagen
eens kijken.

Wij hebben allerlei CD-apparatuur
op voorraad.

Sony
CD-speler 340 .

nu al vanaf ^^

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1991

Sanitair_ .̂̂ _—»i«
Borculoseweg 9 - Ruurlo - tel. 1364
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Zonder geld is geen hulpverlening
mogelijk Daarom betalen de ruim
één miljoen leden van het Neder-
landse Rode Kruis in december
graag hun contributie. Zoveel als ze
missen kunnen. Want elk bedrag, is
welkom. Voor hulp aan de miljoenen
mensen in de wereld die dat nodig
hebben. Mensen die te lijden hebben
van natuurrampen en oorlogsge-
weld. Zieken en mensen in hongers-
nood. Maar ook in ons eigen land zijn
er veel mensen die niet zonder hulp
van het Nederlandse Rode Kruis kun-
nen. Zoals bejaarden bijvoorbeeld.
Gehandicapten. Chronisch zieken.
Deze mensen rekenen op het Rode
Kruis. Heeft u uw contributie al be-
taald? Fijn. Nog niet betaald? Kijk
even, misschien ligt de acceptgiro
nog bij uw post. Wilt u lid worden
van het Nederlandse Rode Kruis,
maak dan een door u te bepalen be-
drag over op giro 5125, tn.v. het
Nederlandse Rode Kruis Den Haag.
Van harte bedankt!

ALS LID VAN HET
NEDERLANDSE RODE KRUIS

HELPT U MILJOENEN MENSEN IN NOOD.

t

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.
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