
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 30 - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon (0575) 55 10 10
Telefax (0575) 55 10 86 - Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / ABN AMRO nr. 48.63.19.245 / Postgiro n r. 1 20 58 67

Donderdag 21 december 1995
57e jaargang no. 39

Lid Nederlandse Nieuwsblad Pers

Hoofdredactie: L.G. Weevers - Redactie: Peter Besselink

Correspondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11, tel. (0575) 55 16 88

H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35, tel. (0575) 44 13 10

Verschijnt éénmaal per week.

Abonnement f 38,- per jaar (inclusief 6% BTW)
Losse mm-prijs 43 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald, worden
verhoogd met f 2,50 administratiekosten (inclusief 17'/2% BTW).

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties is
zonder toestemming van de hoofdredactie niet toegestaan.

Gehandicapten
Koninklijke onderscheiding voor Winkels Platform gaat

enquête houden

Gerrit Winkels kreeg vorige week vrijdag door burgemeester EJ. C. Kamerling op hè! gemeentehuis van Vorden de ere-
medaille in brons opgespeld behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Winkels (55) ontving de~e versierselen in ver-
band met het feit dat hij meer dan 40 jaar onafgebroken als metselaar bij aannemersbedrijf Bargeman \\rrkt. In die
periode is Gerrit Winkels nooit -iek geweest. Mevrouw Winkels kreeg van de burgemeester een bos bloemen.

Tentoonstelling op Tweede Kerstdag in Willibrorduskerk

Expositie oude kerkelijke voorwerpen

De Willibrorduskerk in Vierakker
doet op Tweede Kerstdag haar deu-
ren open. Op deze dag zal er een ex-
positie worden gehouden van oude
kerkelijke voorwerpen. De Willi-
brorduskerk is in het bezit van een
grote verzameling die zeven jaar
geleden voor het laatst aan het pu-
bliek getoond werd. Tegelijkertijd
is er in het naastgelegen Ludgerus-
gebouw een tentoonstelling over het
ontstaan van de Willibroruskerk.

Mei de beide exposities sluit de Wi l l i -
borduskerk de festiviteiten rondom
hel 125-jarig bestaan van de kerk af.
Volgens mevrouw W. Hcrmsen, voor-

zitter van de parochieraad, is het ab-
s o l u u t ' de moeite waard om op
Tweede Kerstdag een kijkje te komen
nemen. Tijdens de tentoonstelling
van zeven jaar geleden hebben we
niet alles kunnen laten zien. Deze ex-
positie is nog veel uitgebreider. Daar-
om raad ik iedereen aan om te komen
kijken', aldus mevrouw Hermscn.
Naast veel koper- en zilverwerk zijn
er veel oude kazuifels en processie-
materialen te zien. 'Ook de oude ko-
peren olielampen zijn zeer bijzonder',
vu l t secretaris H. Hclmink van het
kerkbestuur aan. 'Hei gaat hier om de
eerste verl ichting die in de kerk ge-
bruikt werd. Zeven jaar geleden heb-

ben we deze olielampen ook aan het
publiek laten zien en de reacties wa-
ren zo overweldigend dat we ze ver-
volgens hebben laten hangen', zo legt
hij ui t .

Verder is de Willibrorduskerk in het
bezit van glas-in-lood ramen en een
orgel uit 1874 dat onlangs nog geres-
taureerd is. Mevrouw W. Hcrmsen:
'Wanneer ik op zondag naar de mis
ga, zie ik altijd gelijk welke mensen in
onze kerk te gast zijn. Dat zijn de
mensen die tijdens de dienst de hele
tijd om zich heen kijken. Dat geeft
wel aan dal er hier voldoende te zien
is.'

Hei Gehandicapten Platform Vorden
gaat in samenwerking met de ge-
meente een enquête houden onder de
gebruikers van de Wei Voor/k-nin: -
C* *-

Gehandicapten. De gemeente zal na-
gaan hoc hoog de vergoedingen zijn
die verstrekt worden en welke aan-
passingen en voorzieningen in natura
er verstrekt /.ijn. Ook kijkt men naar
het aantal afwijzingen en de hoogic
van de eigen bijdragen. Het Platform
zal een tevredenheidsonderzoek uit-
voeren. Belanghebbenden kunnen de
enquête einü december in de bus ver-
wachten. Voor meer info: W. Doelcr
(55 19 69) of A. Roclofs (55 33 48).

Klankbeeld over

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

KERK- EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS

boerenleven
in Dorpscentrum RK Kerk Vorden

RK Kerk Kranenburg
Zondag 24 december; 10.00 uur H. Mis met BOETEVIERING, volkszang;
22.00 uur NACHTMIS m.m.v. Cantemus Domino, kerstliederen.
Maandag 25 december: 15.00 uur KINDJE WIEGEN, kerstfeest voor de
allerkleinsten.
Dinsdag26 december: 10.00 uur 2e KERSTDAG, H.Mis m.m.v. het Dertig-
plus-koor.

In de overvolle zaal van Holel Bakker
vond vorige weck de try-out plaats
van het Klankbeeld 'Alles geel veur-
bicj' dat werd samengesteld door
Henk Graaskampcn Fons Rouwhors!
uit Vorden. De avond werd g e o i ^ i i i i
secrd door de vereniging Oud Vorden
en had in gesloten k r i n g plaats. On-
danks het voetballen op televisie wa-
ren alle stoelen bezet.
In 'Alles gcct veurb ic j ' staat het boe-
renleven van 100 jaar geleden cen-
traal. Hel publiek kreeg het klank-
beeld Ic zien op een groot doek van
maar liefst 4,50 meier ^feu1- Een
klankbeeld is een projccti^Tan beel-
den en geluid. Alle facetten van het
boerenleven komen in bet klankbeeld
aan bod. 'Alles geel veurbicj' wordt
op woensdagavond 27 december nog-
maals vertoond in hel Doru^fcntrum.

Vrouwen Medler
De Vrouwenelub Medler hield maan-
dagavond haar kcrstviering. Na een
wclkomswoord werd samen gezon-
gen en werden gedichten voorgele-
zen. In de pauze was er warme choco-
lademelk, waarna mevrouw Hendrik-
scn het kerstverhaal voorlas. De
avond werd afgesloten met koffie en
k re n te brood.

Huisarts 23-24-25 en 26 december dr. Sler-
ringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
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 of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachlen. gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Te1.(0575) 44 1351.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.).

Tandarts 23-24 december W.A. Houtman. Vor-
den, tel. (0575) 55 22 53. 25-26 december J.H.
Hagedoorn, Lochem, tel. (0573)25 1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 lot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
(0573) 25 49 31 Of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11. b.g.g. (0570) 63 32 22

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. I/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen lelefonisch
(0575)46 14 00. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

Zaterdag23 december: 18.30 uur H.Mis BOETEVIERING volkszang.
Maandag 25 december: 10.00 uur DE GEBOORTE DES HEREN,
hoogfeest. FAMILIEVIERING m.m.v. VoTiKo en de KERKUILTJES.

Hervormde Gemeente
Zondag24 december: 10.00 uur ds. de Bruïne. Er is zondagsschool en
geen jeugdkerk; 21.00 uur ds. H. Westerink, Kerstnachtdienst; 23.00 uur
ds. H. Westerink, Kerstnachtdienst m.m.v. Sursum Corda.
Maandag 25 december, Kerstmorgen: IQ.QÖ uuró$. K.H.W. Klaassens,
dienst voor jong en oud; 19.00 uur Kinderkerstfeest voor alle kinderen,
georganiseerd door de Zondagsschool, de kindernevendienst en de
kinderclubs.

Weekend Wacht Pastores
24-25 december: Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. 0575-461275.
26-28 december: Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 0575-551735.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 24 december: 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 21.00 en 23.00 uur
Kerstnachtdienst in N.H. Kerk.
Maandag 25 december 1e Kerstdag: 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00
uur Kerstviering met de kinderen in de N.H. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 december: 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Gezinsdienst
m.m.v. kerkkoor.
Maandag 25 december: 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 december: Boeteviering 17.00 uur, Volkszang.
Zondag 24 december: NACHTMIS 23.00 uur. Dames- en herenkoor.
Maandag 25 december: 11.00 uur Hoogfeest, KERSTMIS. Gezinsviering,
Herenkoor.

Weekend Wacht Pastores
24-25 december: Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. 0575-461275.
26-28 december: Pastoor J, van Zeelst, Vorden, tel. 0575-551735.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, lel.

(0575) 51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel.
(0543)53 1053.

Pedlcure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 55690B.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, lel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag f m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en Jongeren Postbus 93, 7251 BK Ruurlo. tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje DeKje december: Mevr. v.d. Berg, tel.
55 68 75 b.g.g. lel. 55 19 40. Graag bellen voor
8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575)
55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a. tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor feeel Gelderland
(026) 445 22 20.

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

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur, vrij-
dag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575)52,0934. ^

Infodlerenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68-

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. l/m vrij, van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tei. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 17 D1.

Terminale thuiszorg 'Noaberhuip'
tel. {0575} 54 33 66-

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhol
55-56. Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder lel.
nr.:(055) 52241 50.

VÏERAKKER - WICHMOND
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 05-11. b.g.g. (0570)634340 -
Poiilie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 12 30.
Streek ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal. Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575} 59 29 11.

Afspraakbureau lel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15,30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitieenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11,00-12.00 uur.



GROTE KEUS IN
SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOPKORTING

KNALVUURWERK

SUPERROTJES slof 500 stuks 8,25

KANONSLAGEN slof 200 stuks 4,50

SUPER KANONSLAG slof 240 stuks 13,50

LADYCRACKER 300 1,25

LADYCRACKER 700 1,85

KNETTERMETER 3 stuks 2,50

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

Verkoop vanuit de vuurwerkkluis (zij-ingang)

WAPEN-
EN
SPORT-
HANDBL ^^^^ ^steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. (0575) 55 12 72

PAKKETTEN

KINDERPAKKET 7,50

FUNNY 11,50

CHINA TOWN 16,50

SHANGHAI 22,50

HONG KONG 25,00

GREAT WALL 30,00

TEMPLE OF HEAVEN 40,00

VERRASSINGSMETER 40,00

SIER ASSORTIMENT 801 40,00

SIER ASSORTIMENT 11 15,00

PIJLENPUNTZAK 12 pijlen 20,00

Zanggroep Gebr. Eijkelkamp
geven hun jaarlijkse

Kerst-
kojfieconcert

zondag 24 december
aanvang 12.00 uur

Gratis entree.
Na afloop kollektc

voor de restauratie

van de Dorpskerk

te Vorden

CAFE-RESTAURANT

6t Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, Vorden

Albert Heijn
Met onze TOP 10
kerstaanbiedingen:

O AH Slagroom
16 liter van 3,19 voor

Kipfilet
kilo van 17,50 voor

f£J Yorkham
1 00 gram van 3,1 9 voor

O AH Vruchtenthee
80 gram van 2,89 voor

vl Champignons
250 gram van 1,99 voor

Schouderkarbonade
kilo voor _

Goudse extra belegen Kaas
kilo van 16,50 voor

Pouilly Fumé
0,75 Itr van 13,95 voor

6 AH Partij-broodjes
1 2 stuks van 3,45 voor _

s) AH Ragout 4 smoken
blik van 2,39 voor

2,79

12,98

2,59

2,29

1,49

6,98

11,90

9,95

_2,95

_1,89

Albert Heijn
Hengelo (G)
Alle AH-medewerffers uit Henge/o
wensen U hele gezellige kerstdagen toe.
Atbert Heijn, Molenhoek, Hengelo (G).

-,ƒ, ,_,-. |_, F. K

aoemw.

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1996.

A. Mokkink-Kastccl, Brandenborchweg l,
Vorden. Tel. (0575) 55 6908.

Schoenmakers

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren
NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

fijne feestdagen en een

jant

1996
06 juwelier
siemennk
<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 551505

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk
* Kwaliteit

BEATRIXPLElfJ 6 DORPSSTRAAT4
7031 AJWEHL 7251 B3VOHDEN:
101:08347-81373 let057S2.3K>3'
's WAANOAGS DE, HELE DAO GESLOTEN

Harmsen Vakschilders
is een snel groeiende onderneming

waar een enthousiast team
goed opgeleide vakschilders

garant staat voor professioneel
schilder- en onderhoudswerk

voor zowel utiliteitsbouw, bedrijven en
partikulieren.

Met vestigingen in Hengelo Gld. en
Zeihem.

Goede advisering, voorbereiding en
uitvoering leveren de garantie voor

zorgeloos vakwerk.
Daarnaast is Harmsen Vakschilders

gespecialiseerd in kleur en interieur.
Door deze kompletering

van haar dienstenpakket is
Harmsen Vakschilders in staat

om een kompleet pakket te bieden
voor zowel interieur als exterieur.

Advisering, levering en uitvoering
vormt een drie-een-heid

met als voordeel dat alle elementen
moeiteloos op harmonieuze wijze

op elkaar atgestemd kunnen worden.

Wij zijn op zoek naar een

M E D E W E R K S T E R
die ons team komt versterken voor ca. 32/40 uur per week.

Wij zoeken een enthousiaste, kreatieve duizendpoot die zelfstandig kan

opereren en voldoende affiniteit heeft met interieurinrichting.

Met uitstekende kontaktuele eigenschappen, het liefst woonachtig in de

regio.

Tot de taken behoren o.a. adviseren en verkopen van zaken als verf en

behang, wandbekleding, raam- en wanddekoraties, gordijnen en diverse

soorten vloerbedekking en vloerafwerking.

Verder behoort administratieve werkzaamheden tot de taken. Hiervoor is

een meao-opleiding gewenst.

Wij bieden een prettige kollegiale werksfeer met voldoende ruimte voor

initiatief en ideeén. Vanzelfsprekend belonen we inzet met een bij de

funktie passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.

Is uw interesse gewekt door deze oproep, reageer dan snel en schrijf een

korte bondige sollicitatiebrief naar Harmsen Vakschilders

t.a.v. de heer B.H. Harmsen, Postbus 59, 7255 ZH Hengelo Gld.

Voor verdere informatie over de funktie kunt u ons telefonisch bereiken

onder nr. (0575) 46 40 00.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. - Zeihem

OUDEJAARS-
NACHT
Met Rock & Roll het nieuwe

jaar in?

Dat doen wij met

The Rackeeters
van 0.30 tot 4.00 uur.

Kaarten alleen in de voorverkoop
f 10,-

De voorverkoop is inmiddels
begonnen.

Vergeet voor de komende
feestdagen niet zo'n

overheerlijke
koude schotel
te bestellen welke met zorg is
bereid

Zaterdag 23 december is in
verband met grote partij de
bar gesloten

Huzarensalade
per persoon

Russisch ei
per persoon

Zalmsalade
per persoon

7,50

10,-

13,50

bodega

Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

Tot ziens, Frank en Mirjam Meuienbroek



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn kleine zusje

Juliette Nadine

13 december 1995

Henken
Marga Hamer-Kappert en
Sybrenne

De Doeschot4
7251 VJVorden

Wij zijn ontzettend dankbaar
en blij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Lianne

Joke en Martin ten Have
Femke

13 december 1995
Lindeseweg 13
7251 NGVorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen die zich ingezet heeft
tijdens de brand in augustus
om erger te voorkomen alsnog
heel hartelijk bedanken. Te-
vens wensen wij iedereen
prettige kerstdagen en een ge-
zegend 1996 toe.

fam. S.v.d. Meulen,
Vierakker

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs 18,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 2,50 extra.
Anonieme of dubieuze contactJes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
Je s 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 plaat-
sing.

• EHBO afd. Baak-Vierakker
wenst donateurs, begunsti-
gers en leden zalig kerstfeest
en een voorspoedig 1996.

• Flexibele oppas gevraagd
voor 2 kinderen van 6 en 4
jaar, ca. 8 dgn. per mnd. Ook
voor het brengen en halen
naar en van school. Brieven
onder nr. V39-1. Buro Contact
Vorden, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP GEVRAAGD; bouw-
kavel voor het bouwen van een
vrijst. woning. Opp. min. 800 m2,
Aanb. o.v.v. prijs onder nr. V39-2.
Buro Contact Vorden, Postbus
22,7250 AA Vorden.

• De Kerstnachtdienst van
21,00 uur in de Dorpskerk te
Vorden en de dienst op kerst-
morgen om 10.00 uur in de
Dorpskerk te Ruurlo worden
uitgezonden op Achterhoek
FM (FM 107.4 MHz, kabel
87.5 MHz).

• Maandag 1e Kerstdag grote
kerstbingo met vele grote
geldprijzen. Aanvang 19.30
uur. Café-Rest. D'Olde Kriet,
Wichmond, tel. 0575-441285.

organiseert a.s.

donderdag 21 december

KERST-
KLAVER-
JASSEN

EN

JOKEREN
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: kantine "De Ark"

Heden vernemen wij het bericht van het overlijden

van ons lid en oud-bestuurslid

DE HEER A. LETTINK

In dankbare herinnering

Bestuur en leden Gym.ver. Sparta

Vorden, 9 december 1995

Café-restaurant-zaal

MHtotera"

r-v<

HARTELIJK DANK

voor de zeer vele reakties

in welke vorm dan ook
na mijn uittreden als direkteur van

Holtslag Bouwmaterialen B.V,

Jaap en Henny Holtslag

wensen u

prettige feestdagen en een

voorspoedig 7996

Dorpsstraat 10 Vorden

~\^\^>
A.s. donderdag geopend v.a. 12.00 uur

A.s. zaterdag Ie poging

KLAVERJASSEN VOOR HET
HERBERG RECORDBOEK

Ie kandidaat klaverjasver.
DE DUIKBOOT.

Ze gaan onder zee om 12.00 uur en
hopen om 12.00 uur de kop weer

boven water te steken.

Succes!
Hannie

Boem van Gister'n

"Alles geet veurbiej"

Dorpscentrum Vorden

Woensdag 27 december
Aanvang 20.00 uur.

Entree f5 , -
Kaarten Dorpscentrum

Tel. bestellen bij Henk Graaskamp.
Tel. 0575 - 551206

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel, (0575) 46 55 56

••1•
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•
•

1
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1

1
1

1

1
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•

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL
Gedistilleerd

BRANDENBARG's
Jonge Jenever Citroen Brandenwijn

18,90 15,50
Vieux

19,75
Bessenjenever

15,50

ACHT KASTELEN
Kruidenbitter 19,95

Wijnen

Literfles Glühwein 7,95
Mahler - Besse Cötes du Rhöne - Cuvée Daniëlle

van 11,95 voor 9,95

VFI .E FEESTELIJKE WIJNEN VOOR uw KERSTDINER
MET EEN DESKUNDIG ADVIES

Burgemeester Galleestraat 12-VORDEN-tel.: 55 13 91

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
,,GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel.Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 5524 14 of (0575) 4921 18

Wij wensen U prettige feestdagen en 'n voorspoedig 1996.

KERST 1995
Kerstarrangement:

Proef onze heerlijke

BOTER-
STOLLEN

gevuld met 100%
amandelspijs

noten en vruchten, enz.

ROOMBOTER-

AMANDEL KRANSEN

en -STAVEN
Kersttaarten in diverse smaken

• « ...Aanbieding:...
Slagroom
Kersttaart

van 22,50

voor 19,95

Kerstvlaai
van 20, -

voor l f j

volop keuze in schnitten en puddingen
en maak keuze uit onze zeer speciale ijstaarten!
Om teleurstelling te voorkomen, bestel tijdig!

Wij wensen u prettige Kerstdagen.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Op 29 december zijn onze kantoren tot 12.00 uur geopend.

Betalingsopdrachten welke u aanlevert uiterlijk 22 december a.s.
worden bij de opdrachtgever en bij de begunstigde nog verwerkt

in 1995.

Beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag zijn onze kantoren gesloten.

Wij wensen u fijne feestdagen.

Rabobank

Hengelo-Steenderen-Vorden

Aanbiedingen geldig

donderdag 21 t/m
zaterdag 30 dec.

Laaf uw kerstgroet
vergezeld gaan

van een

RUITMANDKooisalade Paddestoelen
KASTANJECHAMPIGNONS

OESTERZWAMMEN
PIEDS DE MOUTON

CANTHARELLEN

GEMENGDE SLA

Vele soorten noten
WALNOTEN
PARANOTEN

PECAANNOTEN
HAZELNOTEN

SALADES
HUZARENSALADE

RUNDVLEESSALADE
PARTYSALADE

VELE SOORTEN

VERSE KRUIDENPREISALADE
o.a. basilicum,
dille, koreander

enz.

Goudreïnetten

DOYENNE

HANDPEREN

FAM, J Hl IN
Burg. Galleestraat 3

7251 EA Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17



DUIZENDEN
DEKBED
OVERTREKKEN
O.a. de merken; CINDERELLA, ARIADNE,

DORMA, DAMAI, BORAS, BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf 29,00

l persoons kinderdessins
vanaf 29,00

2 persoons
vanaf 49,00

litsjumeaux
vanaf 59>oo

Groot aantal
voor de halve
prijs of minder'

OPRUIMIN
WOLLEN DEKENS
1 persoons 160x240

2 persoons 220x240

Ütsjumeaux 240x260

van 249,-

van 349,-

van 399,-

voor 169,"
voor 219,--
voor 249,"

HALVE

nu 29,95

HOESLAKENS
Badstof stretch

1 pers. van 29,95

2 pers. van 44,50

litsjum. van 54,95

JERSEY HOESLAKENS
100% katoenen jersey,

mooie kwaliteit

pers. van 39,95 nu 29,95

2 pers. van 59,50 nu 44,95

Litsjum. van 69,- nu 59,95

Beperkt aantal kleuren, 100% katoen

90/200 van 29,95 nu 19,95

40/200 van 79,50 nu 29,95

180/200 van 99,00 nu 39,95

DORMA HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200 en 140/200
van 69,- nu p.st. 19,95

2 voor 29,95

KUSSENS
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling en
katoenen tijk, anti-allergisch.Van 29.95

nu 2 voor 39,-
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel' en een
katoenen tijk, anti-altergisch. goed wasbaar en
bij te vullen. Van 79,- voor 69,=

nu 2 voor 99,-
Eendeveren kussen. Van 59,= voor 49,=

Halfdons kussen (dons en veertjes) heerlijk zacht
en veerkrachtig. Van 119,^

nu voor 59,-
Dunlopjllo latex kussens. Van 119,-

nu voor 89,'
Medizon neksteunkussen met katoenen tijk.
anti-allergisch en bij te vullen. Van 139,=

nu voor 99,-
Stevig gevuld kapokkussen.
Van 69,= voor 59,-

nu 2 voor 79,- nu 2 voor 89,
Stevig vogelverenkussen. Van 39.= voor 29,=

nu 2 voor 39,
Tevens grote kollektie

donskussens en
neksteun-kussens!

STRETCH MOLTON
HOES17\KENS
1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers. van 42,50 nu 34,95

litsjum. van 49,50 nu 39,95

GLAD KATOENEN
HOESLAKENS VAN BORAS
Kleuren: zalm, mint en rose.

Vele maten één prijs.

van 49,50 tot 79,50 nu 24,95

LAKENS
van 100% katoenen satijn

Nu halve prijs
l -Persoons in de kleuren: wit, groen

en oud rose. van 79,00 nu 39,00

Üts Jumeaux alleen in wit.

van 119,00 nu 59,00

Gedessineerde slopen HALVE PRIJS!

van 19,95 p. st. nu 2 voor IO,OO

LAKENSETS o.a. Bedding House en
Damai
l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRIJS

Teveel om op te noemen

Grote partij ronde,
vierkante en recht-
hoekige tafelkleden

en dekservetten.
Effen en

gedessineerd.

20 tot 50% Korting

SYNTHETISCHE DEKENS
l persoons 160x240 van 119.- voor 79,"

litsjumeaux 220x240 van 159,- voor 99,-

DEKBEDDEN

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

u^ 9 > ""persoons 1 40/200 van 79.=

2 persoons 200/200 van 149,= nu 99, •-

litsjumeaux 240/200 van 179,= nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang [zowel l -pers. als lits jum.f

Synthetisch 4 seizoenen dekbed rnet katoenen tijk
persoons 1 40/200 van 199,=

2 persoons 200/200 van 349,= nu 179,--

lits jumeaux 240/200 van 399,= nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang jzov,. pa • in s jum j

WOLLEN DEKBEDDEN:
PARADIES 100% zuiver scheerwoilen vulling,
100% katoenen tijk

1 persoons 140/200

2 persoons 200/200

l V, jumeaux 240/200
Ooj^fcerbaar in extra lang (zowel l-pers.

479-
579»

Wollen 4 seizoenen dekbed met 100% scheer-
woilen vulling en een 100% katoenen tijk

1 persoons van 299,- voor I Q O y *"

2 persoons van 399,= voor 319,"

lits jumeaux van 439,= voor 369,--
Ook leverbaar in extra lang fzowi i per iK ütsjum.j

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedom en 10% kleine veertjes, carré
gestikt.

1 pers. 140/200 van 399,= n

2 persoons 200/200 van 699,= nu 399,--

lltsjumeaux 240/200 van 799,= 1111499,"
Ook leverbaar in extra lang (zowel l -persoons als
litsjumeaux, resp. 140/200 en 240/220)

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% ganzedons en 10% kleine veertjes.
In carréstiksel.

1 pers. 140/200 van 599.= nu.399>~

2 persoons 200/200 van 899,= nu 649,--
litsjumeaux 240/200 van 1099,= nu 799,-

BADJASSEN
DAMES BADJASSEN
in badstof, 100% katoen

in verschillende kleuren

van 139,00 VOOf

KINDER BADJASSEN

van 69,00 VOOf 19*95

BADDOEKEN
GEDESSINEEERD
Egëria met schoonheidsfoutjes, 60/110

van 29,95 nu 15,95

WASHANDJES
8 voor 10,00

Baddoeken, 60/110

van 19,95 nu 14,95

Washandjes van 4,95 nu 3,50

Badlakens, 70/140

van 34,95 nu 26,95

En nog veel meer restanten!

Doucheqordijnen
HALVE PRIJS
KATOENEN BADMATTEN

nu 24,95
nu 45,00
nu 55,00
nu 19,95

Grote synthetische badmatten
Aqua Nova
70x120 van f 09,- nu 69,00

55x90 van 42,95

60x110 van 52,95

70x140 van 79,95

WC-mat van 29,95

KEUKEN
KEUKEN SETS/
KEUKENDOEK + THEEDOEK
Elias en DDDDD

van 19,95 nu 9,95

WERK- EN VMTDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.

van 3,95 nu 4 voor io,OO

THEEDOEKEN ASSORTI
Sneldroger 65 x 65 crn.

van 7,95

nu 5 voor 25,00

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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Veel belangstelling jubileumshow PKV

De Pluimvee- en konijnenvereni-
ging Vorden hield afgelopen week-
end in zaal De Herberg haar ju-
blfeumshow ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de vereniging.
In totaal werden er ruim 400 dieren
ingeschreven voor deze show. De
dieren werden op vrijdag door ze-
ven keurmeesters beoordeeld. Deze
waren over het algemeen zeer te-
vreden over de kwaliteit van de die-
ren.

De jubileum festiviteiten werden af-
gelopen vrijdag geopend met een re-
ceptie voor genodigden. De voorzitter
van üc jubileumcommissie, T. Zeven-
hoeken, kon in /.ij n openingswoord
ruim UK) aanwezigen welkom he ten .
In het bijzonder wethouder M. Aart-
sen, de erclcdcn Horslman, Van Heer-
de en Rictman en diverse zustervere-
nigingen en afgevaardigden van de
bonden.

Als eerste kreeg vervolgens voorzitter
H. Bercnpas het woord. Hij gaf een
korte terugblik over 75 jaar PKV.
Wethouder Aartsen sprak namens de
gemeente. Zij was blij dat er in de ge-
meente Vorden een grote klcindieren-
vercniging met ruim 90 leden zo ac-
tief bezig is niet hun hobby. Ook de
afgevaardigden van de bonden waren
tevreden over de goede verstandhou-
ding en spraken hun waardering uit
over de mooie show. Daarna werden
de hoofdprijzen uitgereikt door wet-
houder Aartsen en verrichtte ze de of-
ficiële opening van de jubileumshow.

Op zaterdagmorgen was er de boorde-
l i i i L ' van de dieren van de jeugd. De
uits lagen waren als volgt: Riek Lcn-
selink (mooiste konijn), LUC Brink-
man (mooiste cavia), Nienke Moor
(mooiste hamster), Manon van Dijkc
(mooiste duif), Hans Berenpas (mooi-
ste k ip) , Iedereen kreeg hiervoor een

mooi aandenken in de vorm van ere-
metaal. Ook werden op zaterdagoch-
tend de winnaars van de klcurplaten
bekendgemaakt.

De resultaten tot 5 jaar waren als
volgt:
l . KimHeuvcl ink, 2. Linda Berenpas.
5 en 6 jaar: 1. Marickc Vcrnig, 2. ILse
IJmpcrs, 3. Marleen Robbcrlscn. 7 en
8 jaar: 1. Richard Sleumer, 2. Dirk
Luijcndijk, 3. Monick Mculcnbcck. ('
en 10 jaar: I, Ellen H u n t i n k , 2. Riek
Lenscl ink. 1 1 en 12 jaar: l , Mark
Arenüs, ^^Fcmmie Bessclink. Het
laatste c^^ment vpor de jeugd was
de flippomiddag op zondag 1 7 de-
cember. De belangstelling hiervoor
was ongekend «root, Zp'n vi j f t ig k i n -
deren kwamen naar de Herberg om
h u n i l i r f c l L - ruilen.

Voor uitslagen jubileumshow zie
sporlpagina.

SPORT-
NIEUWS

Dierenshow

Uitslagen hoofd ereprijzen PKV jubi-
leumlentoonstelling: mooiste grote
hoen: J. Rouwenhorst met een witte
wyandotte Predikaat I e F. Mooiste
dwerghoen: H. Berenpas met een
wyandotte kriel Predikaat l c F. Mooi-
ste watervogel: Joh. Rouwenhorst
met het hoogst te behalen predikaat Ie
U. Mooiste s ic rdu i f ; W. Soctcman
met een Europese Pijlstaart Silczisehc
Kropp'cr Predikaat Ie F. De door de
Nederlandse Houder en Dwcrghocn-
derbond' beschikbaar gestelde J u b i -
leum Plaquette werd gewonnen door
T. Zevenhoeken. Mooiste konijn van
de tentoonstell ing een Klein Zilver
van H J. Rictman met het hoogste pre-
dikaat Ie U. Winnaars bij de jeugd:
Mooiste sicrduif Fabio van Olst met
een felegyhazer Tuimelaar predikaat
ie ZG. Mooiste konijn van Je jeugd
met een w i t t e Nieuwzeelander \ a n
Bart Mcnkvcld predikaat l e F.
Overige uitslagen: Grote hoenders:
Fries hoen a.J. Dijkstra 3x ZG.
T\vents hoen DJ. Lijflogt 2xF3xZG.
Idem J. Rouwenhorst 2xF 22xZG
l xG. Lcghorn: H.J. Rietman IxZG.
Dwerghoenders: I-Vies hoe A.J. Dijk-
stra l xF. Barnevelder M. Jansen 2xG.
Wclsumcr rood patrijs Scholenge-
meenschap n t Beeckland KI ' l \ A ï .
Doornikse kriel H. van Olst IxZG
IxG. Orpington B.J. van Dijkc 5xF
5xZG 3xG. Wyandotte H. Bercnpas
2xF 2xZG 2xG. Idem E. Bcssdmk
I x F IxZG IxG. Idem M. Klein Bra-
rnel l xF IxZG I \G. Idem H.J. Rict-
man 2xG. Idem Scholengemeenschap
't Beeckland 2xZG. Idem H.J.W. Sie-
mes 4xZG IxG. Idem T. Zevenhoe-
ken 3xF 2xZG. Nem Humpshirc M.
Jansen IxF IxZG 2xG. Brahma E.
Besse l ink 3xZG 2xG. Chabo A.J.
Dijkstra IxZG.

Watervogels: Knobbclgans H.J. Riet-
man I x F IxZG. Casarka A. van Hus-
sel IxZG. Idem met bcrg-eend IxZG.
Kwaker wildkleur H.J. R i c t m a n
IxZG IxG. Europese pijlstaart Joh.
Rouwenhorst IxU l xF. Amerikaanse
smient A.J. Dijkstra IxZG IxG. Eu-
ropese witoog eend Joh. Rouwen-
horst 2xZG. Carolina eend H.J. Riet-
man l xG. Idem Joh. Rouwenorst
IxG. Rood schoudertaling Joh. Rou-
wenhorst IxG. J. Rouwcnhorst IxF
l xG. Zomcrtaling J. Rouwenhorst
IxF IxZG. Marmer taling A. van
Hussel IxG.IdemmctSmaracht IxG.
Sierduivcn: Silezischc kropper IxF
4xZG 3xG. Kïng H.J. Pardijs 2xZG
2xG. Pauwstaart M. Zevenhoeken
2xZG IxG. Arabische Irommelduif
Sylvia Jansen IxF 2xZG IxG. Fele-
gyhazer tuimelaar Fabio van Olst
2xZG IxG. Idem met Nonduif 2xZG.
Raspelsdiercn: Vlaamse reus W.H.
Arcnds 4xG. A. Dijkstra 4xF 4xZG.
Idem H.J. Rictman 4xZG IxG. Idem
H. Sncll ink 2xZG 3xG. Idem J. [.en-
selink 2xF IxZG 2xG. Lotharingcr
zwart H. Borgman-Berenpas 2xF
2xZG IxG. Idem W. Rietman I x F
IxZG. Franse -hangoor J. Dekkers
IxZG IxG. Idem D. Kuiper IxZG
2xG. Nieuwzeelander W.H. Braak-
hckke 3xZG 2xG. Idem M. Boe-r-
sbroek 2xF 2xZG IxG. Idem H.J.
Rieiman 2xZG l xG. Califomian
H.W. Sloctjcs IxZG. Wener W.H.
Arcnds IxZG IxG. Idem G.J. ten
Bokkcl 2xF IxG. Idem H. Snell ink
IxZG 2xG. Nieuwzeelander Rood J.
Bakcring-2xZG 4xG. Idem H. Gossc-
link IxF IxZG 2xG. Alaska H. Par-
dijs IxF 3xZG. Parelfeh Comb. Van
Hccrde IxG. Angora Comb. 't Wol-
letjc 2xF 2xZG 3xG. Thrianta H. Par-
dijs 2x'G. Hollander Comb. 'The
Black stars' 4xZG IxG. Idem M.
Blocmcnkamp IxZG. Idem A.J. Eve-
rink 2xZG 3xG. Idem T. Zevenhoe-

ken IxF 1ZG IxG. Klein Zilver M.
K l e m Bramel IxZG IxG. Idem H.J.
Rictman I x U IxG. Idem Marijke
Rietman IxZG 5xG. Hulstlandcr A.J.
Dijkstra IxZG 3xG. Rus W.H. Arends
IxG. Idem T. Zevenhoeken IxZG.
Nederlandse hangoordwcrg J. Dek-
kers IxF IxZG 3xG. klem W.H.
Braakhekke 2xG. Idem DJ. Grobben
2xG. Pool roodoog G.J. Bierhof 2xF.
Idem H.J. Rietman I x G . Idem A.
Wiskamp lxF2xZG IxG. Idem Gijs
Wiskamp 3xZG IxG. Klcurdwcrg
Wicbc Franssen IxF IxZG. Idem G.J.
Bicrhof IxZG.

Judo
Dat het jcugdteam van Rob's Sport in
topvorm is bleek afgelopen zaterdag
in /evenaar. Hier siarttc men met de
eerste ronde van de oostelijke judo-
competitie tot en met 12jaar. Meteen
nieuw gevormd jeugdtcam in ecu
/ware poule wisi do jeugd zich aardig
te manifesteren. De eerste weds t r i jd ,
tegen Bcrgh, werd gewonnen met 4-3.
Vervolgens werd de ploeg uit Nijme-
gen met 4-3 verslagen. De derde par-
tij, tegen Grocsscn, verliep gemakke-
lijk met een 6-1 overwinning. Ook de
vierde partij tegen gastheer /evenaar
werd uiteindelijk met 6-1 beslist .
Alom een goede prestatie van de
jeugd. Op 20januari gaat men voorde
tweede ronde naar gastheer Bergh
waar geprobeerd zal worden de halve
i'inale te bereiken.

Klaverjassen op
23 december voor
Herberg recordboek
In navolging van het officiële Guincss
Book of Records start Hannic Hen-
drikscn van café de Herberg in s;i
menwerking met organisaticburo
EFFE en klaverjasvereniging 'De
Duikboot'het Herberg Recordboek.
De eerste poging om i tui i i boek ie ko-
men vindt plaats op zaterdag 23 de-
cember in de Herberg. Op het pro-
gramma staal het spclonderdecl kla-
verjassen (contra en ree). In twaalf
uur tijd zul len vijf personen een resul-
taat proberen neer te zetten van 25
'boompjes',
Het vijftal bcstaal u i l : Frank Lcfcrink
(teller en standenbijhouder via com-
puter). Fred Fransen (kascommissic
en organisatie), Rob I m m i n k (pen-
ningmeester en a r ich ivnr i s ) . Richard
Hartman (drankcontrole en kascom-
missie) en Mare Rouwen (assistent
tel leren hapjescontrole).
In overleg met Hannic Hendriksen is
het voor iedereen mogelijk om een rc-
eordpoging ie doen die in aanmerking
komt voor het Herberg Recordboek.
Zie ook advertentie.

Jubal
De muziekvereniging Jubal haalt in
verband met de feestdagen het oude
papier op woensdag 27 december op.

Verschijning Contact rond
kerstdagen en nieuwj aar
Weekblad Contact zal rond de kerstdagen en de jaarwisseling gewoon
blijven uitkomen. Voor het inleveren van advertenties en berichten vragen
wij echter wel uw medewerking.
Vour de edities Warnsvcld en Hengelo verandert er niets. Voor de edities
Ruurlo en Vordcn die na de kerstdagen verschijnen, dienen de adverten-
ties en berichten op donderdag 21 december voor 12.00 uur bij ons binnen
te zijn. Do kopy voor de edities Ruur lo en Vordcn die na de jaarwisseling
verschijnen, moei ui ter l i jk vrijdag 29 december voor 12.00 uur worden
ingeleverd.

Da redactie

Jong Gelre
De afdeling Vordcn van Jong Gclrc
neemt zondag zowel met een !n ren
als een damesteam deel aan een regio-
naal zaalvoetbaltoernooi welke zon-
dag 24 december bij Appic-Happie in-
de Veldhock wordt gehouden,

Kerstrock op 26
december in
Zaal De Wippert
In zaa! De Wippert aan de oude weg
Laren-Holten heeft op Tweede Kerst-
dag voor de zevende keer het Kcrst-
rtn- 'k-fest ival plaats. In totaal zul len er
vi j f bands hun opwachting maken
waaronder de vijfinansformatie Dcad
Mcat uit Vordcn/Vicrakkcr. De band
speelt hoofdzakelijk eigen repertoire
maar schuwt het ook niet om stevige
nummers van Offspring, The Black
Crowes en Nirvana ten gehore te
brengen.

Kinderkerstfeest
ook dit jaar is er weer een kinder-
kerstfeest op Eerste Kerstdag. Een
feest voor kinderen, door kinderen,
want in de voorbereiding en uitvoe-
ring helpen kinderen mee. De kinde-
ren zitten op Club, zondagsschool of
bij de kinderncvcndicnst. Aan de/e
d i e n s t die 's avonds plaats heeft zal
een kinderkoor meewerken onder lei

ding van Elma Klaassens. Verder
worden er veel liederen gezongen en
een kerstevangelie ve r l e id .

Kerstwandeling
Krancnburgs Belang hield afgelopen
/omlag een kerstwandeling, De deel-
nemers konden kiezen uit twee ar-
: - i , u i i l i ; n : 4,5 en 8 kilometer. Men ve-
trok vanaf Gasterij Schoenaker en
liep in de richting van landgoed ' t
Mcdler. De sfeervolle tonen van de
midwinterhoornblazers waaren al van
ver te horen. Bij de familie Temmink
in de schuur en kwckeri j Lueasscn
werden de wandelaars voorzien van
Glühwcin en konden de kinderen
kerststukjcs maken. Via de Ganzens-
tccg wandelde men terug naar Gaste-
rij Schoenaker waar een heerlijk
slampottcnbuffct voor de ruim hon-
derd deelnemers klaar stond.

Grote belangstellinjwoor muurschilderingen Dorpskerk

Vordense kerstmarkt breed van opzet
De winterse kou gaf zatfflag een
extra cachet aan de kerstmarkt die
op het Marktplein in Vorden werd
gehouden. Zo'n twintig Vordense
middenstand.sbcdrijven hadden
erg hun best gedaan om de kramen
en stalletjes gezellig aan te kleden.
Behalve een groot aanbod van aller-
hand artikelen die op enigerlei wij-
ze met de kerst te maken hebben
kon ook de inwendige mens ver-
sterkt worden. De Glühwein en niet
te vergeten de boerenkool met
worst na afloop vaan de kerstmarkt
ging erin als 'koek'.

De kerstmarkt in Vordcn kenmerkt
zich door de deelname van een groot

aantal verenigingen die de gehele dag
door het-publiek vermaakten. Zo wa-
ren er optredens van Concordia, Sur-
sum Corda, Het Vordens Dameskoor,
Het Nederlands Hervormd Kerkkoor
Wichmond-Vierakker, Het Vordens
Mannenkoor, Het Vordens ticnerkoor
Votiko. Kinderkoor De Kcrkuiltjc-scn
De boerendansgroep De Knupduuks-
kcs. Ook de midwinterhoornblazers
uit Lochem ontbraken niet.
Verder was op deze dag de Neder-
lands Hervormde Kerk voor het pu-
bliek opengesteld om de pas ontdekte
muurschilderingen te bekijken. De
he/oekers kregen de vraag voorge-
schoteld of met deze restauratie ver-
der gegaan moet worden zodat in de

toekomst meer muurschilderingen te
zien zullen zijn. De meeste bezoekers
zeiden 'ja'. Of hel ook inderdaad ge-
realiseerd wordt bli jf t voorlopig een
vraag, want er hangt een prijskaartje
aan van rond de 200.000 gulden. De
hamvraag in kerkelijke kringen luidt
dan ook 'Wie zal dat dan betalen?
Ook de stands in de Dorpskerk van
Amnesty In le rna i iona l , de Wereld-
winkel, de Evangclisatiecommissie
en de Geldwervingscommisie 'Sa-
men sterk voor de Dorpskerk' hadden
niet te klagen over de belangstelling.
Het verrassingspakket van de Wereld-
winkel is gewonnen door de familie
M. Regelink, Deldcnscbrockweg 2a,
Vorden.

Van Zeeburg lanceert verhuis-car

Makelaar Van Zeeburg heeft een nieuwtje. Iedereen die een woning koop! of verkoopt via dit makelaarskantoor aan de
Zutpenseweg kan hij verhuizing gratis gebruik maken van bovenstaande verhuis-car. Makelaarskantoor Van Zeeburg
houdt zich hezix '»<•'>««"- f-'n verkoop van woningen, de verzekering van huizen en hypotheken.



Vuurwerk bi
Jos Herwers

Van 14 t/m 30 december

bij Jos Herwers zes vuur-

werkpakketten met extra

voordelen van 600 tot

5000 gulden en vele

extra's bij aankoop van™

bijvoorbeeld een nieywe™,

Micra, Primera of de nieu-

we Almera. Tevens maakl̂

u kans op 4 miljoen netto

met de 10 gratis loten

voor de Oudejaarsloterij,

bij aankoop van een niéu-

we Nissan of een Jos

Herwers-occasion.

occasUS t̂aS* Jos Herwers
HENGELO G.: HumAelosfeWeg 10, Tel.$575-462244
ZUTPHEN: De Stoven 251 Telefoon 0575-522522

Besluit het jaar met een miljoenenklapper en kom naar Nissan Jos Herwers!

OPENINGSTIJDEN: Van 14 t/m 30 december 's avonds tot 21.00 uur, 's zaterdags tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.

Hierbij nodigen wij u uit voor de

grandioze voorverkoop Op 27 ;

december a.s.! U kunt rekenen op

FANTASTISCHE KORTINGEN

op de gehele najaarscollectie '95.'

De opruiming start op 2 januari,

dus... kom snel langs en profiteer

van dit aanbod, want....OP = OP!

zal
doen

stof
D A M E S M O D E 27 December beginnen wij met onze grandioze voorverkoop!

• Vorden Zutphenseweg 29. Tel. 0575-55 19 71 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 0543-51 39 80 t Doetinchem Dr Huber Noodlstraat 14. Tel. 0314-36 04 16

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs* 8,6(1 voor3gezelie
regels; elke regel meer 11,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen 12,50 extra.
Anonieme of dubieuze conlacijes
worden niet geplaatst.
Tarieven geldon bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
les worden bi) eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk start met
de nieuwe gedrags- en ge-
hoorzaamheidscursussen
op maandag 13 januari 1996.
Inlichtingen en opgave: Ap Pe-
ters, tel. (0314) 641436; Lucia
Mullink, tel. (0314) 622361.

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk. Nieuw!!!
Gevorderden 2. Nieuw!!!
Basisopleiding Jachthon-
den. Start 13 januari 1996. In-
lichtingen: Ap Peters, tel.
(0314) 641436; Lucia Mullink,
tel. (0314J, 622361.

• TE KOOP: slachtkalkoe-
nen. Maalderink, Berend-
schotstr. 6, Hengelo (G). Tel.
{0575)462239.
• TE KOOP: mooie kerstbo-
men f 11,- per stuk. Geopend
iedere woensdag en zaterdag.
Rozenstraat 11, Baak.

KANSMND

Word nu donateur
Bel 06-300121

minuul)

unicef
KANS VOOR EEN KIND

Daar doe je toch aan mee

ADVERTEREN
KOST GELD-

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Tijdens onze kerstshow zijn alle afdelingen
omgetoverd in een romantische kerstsfeer,
boordevol actuele woonideeën, van modern
tot klassiek, U kunt profiteren van diverse
interessante kerstaanbiedingen, en lel vooral
eens op onze schitterende collecties geloogd
grenen en pitriet. Wie meubels koopt wil
variëteit maar ook zekerheid. Dat
ontdekt u zeker bij Helmink Meubelen.

Grenen dressoir
met l O kleine en 2 grote
laden + 2 deuren
In geloogde uitvoering

Antiek bewerkt 23 SO.- Spiegel v.a, Ï60.'

Comfortabele fauteuils

Bekleed met stof in diverse dessins
passend in elk

I interieur.
•

Vanaf 950.-

mm

1195.-
en een

. Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

HELMINK
meubelen

BANKSTEL t 1 A P
In diverse stoffen 2+5 zils. F ̂  ̂ J j
Kerstshowprijs ^B Br ̂  & t
WANDMEUBEL
Met zeer apart vitvinedeel. leverbaar in diverse
eiken kleuren. ^ — -^ —
Geheel massief eiken 7 /l ̂ J t i
Kei-slslunv prijs J "T^ BF t

EIKEN SALONTAFEL
Ovaal mei lade. l n\8:> cm l ^% F^1
Kerstshowprijs l V V Vt"

. J. W. Hagemanslraat 5 TeT0545 - 474190

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

DINSDAG 26 DECEMBER

AANVANG 17.30 UUR

65,- P. PERS.

Beslist reserveren.

HOSMAN
• G R O E N S P E C I A L I S T

en medewerkers

Wij bedanken al onze klanten voor
het genoten vertrouwen in 1995

Wij wensen u fijne feestdagen en een
gezond nieuwjaar

WILBERT JANSEN CANDY LENSELINK
RONNIE NULAND HARRY VOS
HENK VAN HARTSKAMP CLEMENS GEBBINK
TONNY KOLKMAN JOS TIMMERUE
FAMILIE G.J. BOSMAN

Kervelseweg 23

Hengelo (Gld.), tel. (0575) 462619

KERSTSHOW
van eigen kwekerlj -

Kerststerren 3 voor _ 7,50
Kerstbakjes _ 7,50
Graftakken ___ 12,50
Oase's blokken 3 voor _ 5,00
Oase's rondjes 5v0 0r _ 2,00

diverse kleuren, 3 voor _ 5,00

Uw kerstboom wordt gratis Ingepakt,
Gratis kopje koffie of diocomelk.

Groftokken vroegtijdig bestellen. Groot assort/ment bij-stekers.

WORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. (0575) 553671

Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over:

• Thuiszorg
• Kraamzorg
• Persoonsgebonden budget
• Thuisbehandeting

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

(0575) 5164 63
Regiobureau Midden-ijssd, Rustoord 1,1,11145F, 7211 AW Ecfdo
Steunpunt Winterswijk, tel. (0343) 53 10 53

LIJSTEN
Uw mocistr foto lijk! nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu ivn i'chl kunsrwerk,
uw diploma'; krijgen nóg meer inhoud en
uiv fruit rcpruduklir hiert de wand als nooil icvnr

Em mooie l Ijst Reeft een stukje waardc-
vi'rmpfrdcringiiflti alles wat u op een moiii plekje
wil! nphangen.

D* keuze U enorm; van klassiek tol modern, dun
of dik. groot of klein, Wij zorgen ervoor dal de lipt
cxaci op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
vnn ontspiegeld glas.

HARMSEN
yAKS_CH|LDE_RS

Hengelo Gld,. Zelhemseweg 21
Tel. (0575) -16 40 00



KERSTSHOW
bij

DE WONERIJ

Wij wensen u
alvast prettige

Kerstdagen

2e Kerstdag geopend
van 10.00-17.00 uur

Kom sfeervol 'wonerijen'.

Behalve meubelen en slaapkamers bieden wij u
de mooiste en nieuwste kollekties tapijt en
gordijnen. Net even anders!

-,

En als speciale Kerstaanbieding geven wij u
t/m 30 december 1995

10% korting
op al onze artikelen
met uitzondering van enkele merkartikelen

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, 7261 AM Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 39
J

THEOTERWEU
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Gailêestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

JÜIDÉ
KEYENBORG

Land- en tuinbouwmechanisatie

Voor alle merken land-, tuin- en
hobbymaclimES
ïerkoop. reparatie, verhuur, aanbiedingen

Brandertiorslweg 5, 7256 KG Keyenborg
(gem. Hengelo GW.}, tel. (0575) 462026

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1996

Angela Sasse en Angela Taken wenst u
Prettige Feestdagen

en een Gezond en Voorspoedig 1996.
VIeesveebedrijl',,Dc Huikert"

uw vertrouwde adres voor kwaliteilsrund- en
varkens v Ie csart i kelen.

Bel voor folder, bestelformulier of informatie

Tel. 0573-491202
/onder toegediende hormonen of rcsianien

vuil andere gcncus- of groeimiddclcn.

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

MAANDAG 25 DECEMBER
AANVANG 17.00 UUR EN 19.30 UUR

KOUDE EN WARME
GERECHTEN ONBEPERKT

45,- P. PERS.

Beslist reserveren.

PANNEKOEKBOERDERIJ

De Heikamp
Alle medewerkers wensen u

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!

Openingstijden
Zaterdag en zondag vóór de kerstdagen open,

1ste en 2de kerstdag gesloten.
Zaterdag 30 december open,

zondag 31 december tot 19.00 uur.
Nieuwjaarsdag gesloten.

Nieuw: in december en januari
pannekoek met hazepeper en preiselbeeren

HENGELOSEWEG 2, 7261 LV RUURLO
TEL.: (0573) 45 20 90

mode voor
het héle gezin

Eïuntc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

u heen VOORDELIGE FEESTDAGEN
als u onze aanbiedingen koopt.

FLANEL JURKJESMeisjes
Leuke gedessineerde jurkjes in blauw of rood
Maten 92-134. Tuunteprijs f l. 25,00

Kinder SPIJKERBROEKEN
Prima pasvorm in een mooie donkerblauwe wassing. v.a.
Maten 92-176. Tuunteprijs v.a. f l. 25,00 •

Dames DESSIN BLOUSES
Mooie dessins in warme feestkleuren
Tuunteprijs f l. 35,00

Heren TWILL BROEKEN
Sportieve jeansbroek in de kleuren groen, beige of taupe.
Tuunteprijs fl. 55.00

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 2Q'12-'95 t/m zaterdag 30'12'95

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317 BOUWMATERIALEN BV

HOLTSLAG BOUWMATE R l/

Alle medewerkers van Holtslag Bouwmaterialen, Ruurlo wensen u

prettige kerstdagen en een
voorspoedig 1996

Van links naar rechts: Gerrit Bouwmeester, Jan Holtslag, Han van Braak,
Andries Holtslag, Dinant Bats, Herman Berendsen, Casper Holtslag,

Joke Kamperman, Henk Melchers, Jannie Bergsma, Hans van der Maas

Vanaf Kerst tot en met donderdag 4 januari

gesloten
in verband met inventarisatie

Geopend maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag 9.00-13.00 uur



j

~

Openingstijden
tijdens
de feestdagen

Kerstavond
14.00- 19.00 uur

1 e Kerstdag
13.00 - 22.00 uur

2e Kerstdag
13.00 - 22.00 uur

31 december
13.00 - 19.00 uur

1 januari
14.00-21.00 uur

STOKBROODJES
vers uit de oven
met kruidenboter uit eigen keuken

ITALIAANSE
TOMATENSOEP
vers

HEERLIJK
VANILLE-IJS
met verse aardbeien en slagroom

Een kleine attentie
voor u en de kinderen

3,95

c pc
O jtlö

Normaal

NU SAMEN VOOR SLECHTS
* verkrijgbaar vanaf 18 december

14,85

9,95

Pizza
Shoarma

VERGEET U NIET TE RESERVEREN
- 21 soorten pizza's
- 5 soorten pasta's
- 10 soorten vleesschotels

fmet salade en aardappelschijfjes)
- 14 soorten broodjes
- diverse kindermenu's

Restaurant Zutphenseweg 1, Vorden, tel. (0575) 55 42 22

Vrijdagmiddag
22 december

zijn wij
vanaf 16.00 uur

GESLOTEN
DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95

2CYCLAMEN10,-

3 HYACINTHEN 4,95

VOLOP
KERST-
BAKJES

uw WoonServiceWinkel
mag sfeer best langer
duren dan december.
Onze sfeervolle interieurkollektie is één groot
verlanglijstje in het echt. Voor een huiselijke
droomdecember, maar ook voor 12 maanden
woonplezïer in 1996. Van tapijt tot gordijnen,
van sierkleden tot accessoires:
in uw WoonServiceWinkel bieden wij u een
kollektie tot in de perfektie.

Wij wensen u alvast prettige kerstdagen
en een smaakvol ingericht 1996 toe.

WOONf

Keuze uit meer dan 100 stuks
zeer aantrekkelijk geprijsde

TAPIJT-
COUPONS
voorbeeld: normale prijs

200,-/ 300,-p, mtr1 of meer
Nu voor nog geen 100,- p. mtr1

LAMMERS
WOON

PANNEVOGEL RUURLO
VLOER- EN RAAMDECORATIE
Barchemseweg 40-Tel. 0573-45 31 93

Burg. Galleestraat 26 Vorden Tel. (0575) 551421

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 18 december 1995
tot 12 januari 1996
Bij Wee vers kun t U a lic ka n ten o p

i. Betalen aan de balie bij Drukkerij Wcevers
vóór ! 4 januari

2. Betalen per bank of giro
vóór 14 januari 1995

ƒ 38,

f 3 8 .

Betaalt U na 12 januari , clan komen er in beide bovengenoemde mogelijkheden ƒ 5,- administratie- en
i ne assokostch bij.

3. Machtigen,
Wilt U drukker i j Wee vers machtigen, dan kunt U overgaan tot het uitschrijven van bijgaande machtiging
om hel abonnementsgeld al' Ie schrijven v;tn uw bank- of girorekening. Machtigingen die vorig j;tar zijn
verleend, behoeven niet opnieuw versirekl ie worden.

Het abonnementsgeld voor 1996 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f38-inklusief6%BTW
als u vóór 12 januari 1996 betaalt.

Betaalt u na 12 januari (ook girobctalcrs) dan brengen wij u f 5,-administratiekosten in reken ing.

U VERDIENT DUS F 5,-
als u vóór 12 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36,64.02.374: ABN-AMROnr. 4S.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. l .20.58.67
t.n.v. Drukkerij Wccvcrs BV, Vordcn

Onze kanloorurün zijn: van maandag i!m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-! 7.00 uw; zaterdags gesloten.

WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 5S1010 - FAX 5510B6
NIEUWSTAO 30 - 72E1 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Drukkerij Wee vers om het abonnementsgeld vmr Contact jaarlijks ut'

te schrijven v;m zijn/haar bank- of girorekening met. het nummer: , ,

Adres:

Woonplaats; __ ,—,—, „ , __—, ,—„—___.—, ,—__

Handtekening: ,

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '96 bij Drukkerij Weevers, postbus 2'.
7250 AA Vordcn, Nieuwstad 30,7251 AH Vorden. Machtigingen welke vorig jaar zijn vcrlcem
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel Teeuwen

Zutphenseweg 1^P^orden-Tel.55 37 73

Jong Belegen Kaas
kilo

Brie v/d Mat £
1 nn gram ^

Weekend Kerstmix
7SD gram

Struisvogel Paté
1 00 gram

Zalmmoussetaart
1 00 gram

Kerst Kalkoensalade
1 00 gram

Kerst Chocoladekransjes
100 gram

_9,98

-1,59

_2,95

_2,55

_2,85

_2,35

3.25
Wij wensen U Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1996.

fam. Teeuwen.

HEKEL
aan

PEKEL
Kom dan uw auto wasservin onze

overdekte wasserette

Nieuwstad 36/Rondweg 2 7251 RVVorden
Telefoon (05752) 17 94

Café

't Lindese Proathoes

wenst alle vrienden,

bekenden en clientèle

prettige Kerstdagen en

een voorspoedig en

gezond 1996

Gasterij Schoenaker
CAFÉ-BILJART-ZAAL

Ruurloseweg 64, 7251 LV Kranenburg, tel. (0575) 55 69 57, fax (0575) 55 69 56

Wij zijn Kerstavond geopend
na de Nachtmis bij een kop koffie een gratis plak kerststol

Ook zijn wij 1e en 2e Kerstdag en Oud en Nieuwjaarsdag 4
vanaf 11.00 uur geopend.

Oudjaar van 23.3O t/m 0.30 uur

Happy Hour

Zondag 24 december
van 15.00 tot 17.00 uur nodigt de Kerstman alle kin-

deren uit de Kranenburg met hun ouders uit.
Ze krijgen allemaal een leuk presentje



CDNTAGT DERDE BLAD
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jAQEMEENTEft ULLETINy ORDEN

Mletefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
UTclefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
Ul/et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
fi.OO tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30tot 17.00 utir.
^Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 lot 12.00
uuren volgens af spraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden ge/naakt hij de receptie van
het gemeentehuis.

Vordcn zijn van plan met toepassing
van de vrijstellingsmogclijkhcid van
artikel 18 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan plannen voor:
- het uitbreiden van een woning aan

het Stroo 11, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie K, nr. 4715;

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen vanaf woensdag 27
december 1995, gedurende twee we-
ken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders worden
kenbaar gemaakt.

j* BOUWEN WONING
AAN D E

LINDESELAAKITE
WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van
plan met toepassing van artikel 6, lid
7, sub a van het bestemmingsplan
'Wichmond de Wogt 1993' vrijstel-
ling te verlenen van het bepaalde in
artikel 6, lid 2.1 sub c, voor het ver-
plaatsen en w ijzige n/vergroten van
het bouwblok ten behoeve van een
aan de Lindeselaak I te bouwen wo-
ning.
De op de voorgenomen vr i j s te l l ing
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf vrijdag 22 december 1995, ge-
durende twee weken, voor belang-
hebbenden ter inzage ter gemccntc-
sccrctaric, afdeling volkshuisvesting
en ruimteli jke ordening (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk
aan burgemeester en wethouders wor-
den kenbaar gemaakt.

!• UITBREIDEN WONING
HET STROO 11 TE

VORDEN

Burgemeester en wethouders van

LLEGALE DUMPING
OUDEACCU'S

in de omgeving van de Wicrsser-
brockweg, de Wicntjcsvoortseweg,
de Molendijk en de oude Borculose-
wcg /Larenscweg zijn en groot aantal
oude accu's gedumpt.
De politie stelt een onderzoek in naar
de herkomst van deze accu's. Indien u
iets gezien heeft dat kan leiden tot de
aanhouding van de vermoedelijke da-
ders, verzoeken burgemeester en wet-
houders u contact op te nemen met de
politie, tel 551230.

ERGUNNINGENf
Op 12 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
- de heer D.B. Pardijs voor het ver-

bouwen van een stal tot kantoor op
het perceel Lankhorsterstraat 12 te
Wichmond.

- de heer G.A. Wesselink voor het
bouwen van een duivenhok op het
perceel het Gulik 9 te Vorden.

- de heer G.T.M. Seesing voor het
bouwen van een kippenhok op het
perceel Wilmerinkweg 5 te Vor-
den.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

JN,IEUWJAARSRECEPTIE
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HOUDEN OP
DONDERDAG 4 JANUARI 1996 DE NIEUWJAARSRECEPTIE
VANAF 20.00 TOT ONGEVEER 21.30 UUR BENT U
VAN HARTE WELKOM

'JZIGING VERORDENING OP DE HEFFING EN DE
INVORDERING VAN DE ONROERENDE

ZAAKBELASTINGEN 1993
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf donderdag
21 december 1995 voor een ieder ter gcmccntc-sccrctaric, sektor Middelen
(kasteel) kosteloos ter inzage ligt:
de Vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van de
onroerende zaakbelastingen 1993. Dit besluit is goedgekeurd bij besluit van de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken A.G.M, van de Vóndervoortd.d. I de-
cember 1995, onder nummer FB A 95/7/U18.
Het artikel dal de waarde peildatum regelt is inde Vierde wijziging gewijzigd.
De heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen, te weten de econo-
mische waarde van de onroerende zaken', mag maximaal vijf achtereenvolgen-
de jaren worden toegepast. De aanslagen onroerende-zaakbelastingen 1991 tot
en met 1995 zijn opgelegd naar de economische waarde per waardcpcildatum l
januari 1990. Alle onroerende zaken moeten nu opnieuw getaxeerd worden
naar de peildatum l januari 1995.
De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) biedt gemeenten die gaan
hertaxercn naar de waardcpcildatum l januari 1995 de mogelijkheid om daar
twee jaar over te doen. Verlenging van het tijdvak lot en met 1996, biedt meer
ruimte om de hcrtaxatie overeenkomstig de regels van de Wet WOZ uit te voe-
ren. Dit is in de Vierde wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen ge-
regeld. De economische waarde naar de vorige peildatum (I januari 1990) geldt
nu ook voor de aanslag 1996.

VALWIJZERI996
De nieuwe af val wijzer voor 1996 wordt deze maande verspreid. De af val wijzer
is bedoeld voor huishoudelijk gebruik; bedrijven hebben er daarom geen ont-
vangen.

Op de voorpagina van de afvalwijzer staat een kalender met de data waarop de
grijze of de groene container wordt geleegd. Ook staat er informatie in over de
verschillende mogelijkheden voor het scheiden van afval.
Als u geen afvalwijzer heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de
regionale Afval-informatielijn: tel. 0570-637755 tussen 9.00 en 12.00 en
13.00-l 5.00 uur,

Dit telefoonnummer ïs ook voor:
- het aanmelden van grof huisafval en nog bruikbare goederen;
- informatie over mini-containers en over gescheiden afvalinzameling.

/W/NTERTIPS VOOR HETGEBRUIK VAN DE GROENE
MINI-CONTAINER

- doe Jn de tijd van (nacht) vorst geen blad en tuinafval in de container; dit
afval vriest makkelijk vast;

- leg een stuk krantenpapier in de container of - nog beter - gebruik de
speciale papieren zakken; deze houden het vastvriezen langer tegen;

- Iaat uw natte gft-afval extra goed uitlekken;
- plaats de container uit de wind, of zo mogelijk 's-avonds in een schuurt-

je;
- stamp het gft-afval niet aan;
- gebruik nooit zout om het vastvriezen te voorkomen, zout verstoort het

composteringsproces.

Het beladingssysteem schudt de containers vaker dan in normale situaties.
Toch kan het voorkomen dat het vastgevroren afval achterblijft. Gelukkig
hebben de meeste mensen hier begrip voor.

Ï*KERSTBOMENAKTIE OP WOENSDAG w JANUARI
1996

Op woensdag l O januari 1996 kan de jeugd van de basisscholen vanaf 13.30 uur
kerstbomen inleveren op de volgende plaatsen:
- gemeente werf aan Het Hoge 65 te Vorden;
- evenementenplein/feestweide te Wichmond;
- tegenover het terrein van de voetbalvereniging Ratti in Kranenbur
- Per ii^«verde boom krijg je twee kwartjes!!.

Aan jullie ouders vragen we om op woensdag 10 januari zoveel mogelijk kerst-
bomen aan de weg te zetten.

KOMEN BOUWAANVRAGEN
Ingekomen bouwaanvragcn Gemeente Vorden
Naam Bouwadres Datum

on t v.
HJ.Wiggers Brandenborchwcg 8 08-12-95
Vordcn
G.R.A.Krijt Lindeselaak l 14-12-95

Wichmond

Omschrijving

uitbreiden vaneen
varkensstal
bouwen vaneen
woning met garage

Deze bouwaanvragcn kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.

'JZINGEN IN DE ALGEMENE BIJSTANDSWET PER
1JANUARI1996

Op l januari 1996 treedt de nieuwe Algemene bijstandswet in werking. In dit
artikel wordt een aantal wijzigingen in de bijstandswet behandeld.
Aanhet werk of naar een opleiding: Partners en vrouwen met kinderen boven 5
jaar.
De huidige bijstandswet schiet op een aantal punten tekort. Een van die punten
is dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om uit de bij-
stand te stromen.
Iedereen was het er over eens dat de bijstandswet aan een grondige verandering
toe was. Dat is dan ook gebeurd.
In de nieuwe bijstandswet staat centraal dat bijstand er is voor mensen die niet
in staat zijn zelf voldoende inkomsten te verdienen voor de noodzakelijke kos-
ten van het levensonderhoud. Van elke bijstandsontvangcr wordt verwacht, dat
hij of zij er alles aan doet om zelf weer in het levensonderhoud te voorzien. Daar
wordt onder verstaan dat iemand gaat solliciteren, of als dat nodig is scholing
volgt of werkervaring opdoet, om de kansen op betaald werk te vergroten. Met
ingang van l januari 1996 moet ook de partner van iemand die bijstand aan-
vraagt naar werk zoeken.
In de huidige wet is het te veel een automatisme geworden om bepaalde groepen
te ontheffen van de verplichting om een betaalde baan te vinden. Zo blijven
velen onnodig lang afhankelijk van bijstand. Daar hebben zij zelf ook nadeel
van. De bijstand is een m i n i m u m inkomen en met betaald werk is de kans op een
hoger inkomen groter. Vrouwen in de bijstand met jongere kinderen is zo'n
groep van wie vaak niet werd verwacht dat zij op zoek gaan naar een betaalde
baan. Hoe langer iemand geen baan buitenshuis heeft, hoe moeilijker het is om
.later nog aan de slag te komen. Daarom wordt deze groep vanaf l januari 1996
niet meer automatisch ontheven van de plicht om werk te zoeken. Dan moeten
ook vrouwen met kinderen boven de vijfjaar er alles aan doen om werk te krij-
gen. Daaronder vallen allerlei act ivi te i ten. Voor de een kan dat betekenen dat zij
meteen kan solliciteren of passend werk kan aanvaarden. Anderen zullen zich
eerst nog moeten laten bijscholen of werkervaring opdoen, om meer kans te
maken op betaald werk. Behoort u tot de groep vrouwen in de bijstand met kin-
deren ouder dan vijfjaar, dan zal de afdeling sociale zaken en/of het arbeidsbu-
reau samen met u bekijken, of u meteen kunt solliciteren, of dat er meer moet
gebeuren om uw kansen op een baan te vergroten. Voor de een volstaat een licht
steuntje in de rug, voorde ander is daarvoor een grondig traject van scholingen
het opdoen van werkervaring nodig.
Natuurlijk zijn er vrouwen in deze groep, die voor korte of langere tijd onmoge-
lijk kunnen werken, of zich kunnen laten bijscholen. Daar zijn allerlei denkbare
redenen voor, van medische of sociale aard: bijvoorbeeld een kind dat extra
aandacht nodig heeft, onvoldoende kinderopvang of gezondheidsproblemen
van uzelf. Uiteraard wordt daarmee rekening gehouden. In deze gevallen is het
aan de afdeling sociale zaken om na te gaan of er inderdaad voldoende redenen
zijn om u tijdelijk te ontheffen van de plicht om werk te zoeken. De afdeling
sociale zaken zal van tijd tot tijd uw situatie onderzoeken om te kijken of er
veranderingen zijn, waardoor u tocht buitenshuis aan de slag kunt of scholing
kunt volgen.

Wie krijgt wat?
De huidige landelijke regeling voor de bijstandsnormen, dus wie welke uitke-
ring krijgt, zit erg ingewikkeld in elkaar. In de praktijk b l i j k t zij vaak onuitvoer-
baar en fraudegevoelig. Daar komt na I januari 1996 verandering in. In de nieu-
we wet ziet het er allemaal eenvoudiger uit.
We beperken ons hier tot uitkeringen vanmensen vanaf 21 jaar.
Er zijn nog maar drie landelijke uitkeringsnonnen:
- voor alleenstaanden
- voor alleenstaande ouders en
- voor echtparen of samenwonenden
Voor elke groep geldt een apart landelijk normbedrag, dat is afgeleid van het
netto minimumloon. De afdeling sociale zaken kan de normbedragen verhogen
met een toeslag.

Per groep gelden ongeveer de onderstaande bedragen:

Alleenstaanden
Alleenstaande
ouders
Echtparen/
samenwonenden

n onn bedrag

50% minimumloon = ƒ
70% minimumloon = ƒ 1

100% minimumloon- ƒ 1

950
.330

.900

max.
toeslag

ƒ380
ƒ380

loi

ƒ!
ƒ!

ƒ "

taal

.330

.710

.900

De kosten van levensonderhoud hangen af van de woonsituatie. Iemand die alle
kosten zelf moet betalen heeft een hogere ui tker ing nodig dan iemand die bij-
voorbeeld een onderhuurder heeft of samen met een ander een woning heeft
gehuurd. De afdeling sociale zaken stemt de landelijke normen af op de werke-
lijke kosten. De afdeling sociale zaken moet een alleenstaande en alleenstaande
ouder, die alleen woont en de koslcn niet met een ander kan delen, de maximale
toeslag geven van ƒ 380,-. Als zo'n alleenstaande of alleenstaande ouder wél
meteen ander in hetzelfde huis woont, gaat de afdeling sociale zaken na of een
toeslag nodig is en zo ja, hoe hoog die moet zijn. Te denken valt hierbij aan
kamerbewoners en onderhuurders, woningdclers, ouders met inwonende kin-
derenen kinderen met inwonende ouders of andere woonvormen.
In Vorden is besloten de toeslag in deze geval lente beperken tot ƒ 190,-.
Als echtparen en ongehuwd samenwonenden bijvoorbeeld een inwonend ver-
dienend kind hebben of een onderhuurder, gaat de afdeling sociale zaken er ook
vanui tda t .ne t als bij alleenstaanden en alleenstaande ouders, de kosten kunnen
worden gedeeld. Met deze lagere kosten wordt in Vorden rekening gehouden
door de uitkering met 10% te verlagen.
Het kan ook voorkomen dat iemand helemaal geen woonkosten heeft. Bijvoor-
beeld iemand die een woning heeft gekraakt en geen woonkosten betaalt. In dat
geval wordt de uitkering met 18% verminderd.
Ook bij schoolverlaters en alleenstaande jongeren van 21 en 22 jaar kan de afde-
ling sociale zaken de uitkering lager vaststellen. Schoolverlaters hebben hun
uitgaven aangepast aan de studiefinanciering die zijn ontvingen. De studiefi-
nanciering is lager dan de bijstand. De afdeling sociale zaken kan met de lagere
bestaanskosten rekening houden door de uitkering lager vast te stellen. In Vor-
den is gekozen vooreen korting op de uitkering met 15 %. Dat kan zolang nog
geen halfjaar is verstreken vanaf de beëindiging van de scholing of opleiding.
I n uitzonderingsgevallen geldt een termijn vaneen jaar. Voor 21- en22-jarigen
geldt het lagere minimumjeugdloon. Met een volledige bijstandsuitkering kan
het financieel onaantrekkelijk zijn om, in plaats van bijstand te ontvangen, te
gaan werken.
De regels waaraan de gemeente zich moet houden bij het geven van toeslagen
en het opleggen van kortingen zijn vastgelegd in de Verordening toeslagen en
verlagingsbeleid gemeente Vorden. Deze verordening is op 28 november 1996
door de gemeenteraad vastgesteld. Voor degenen die vóór l januari al een ui tke-
ring hadden die in 1996 doorloopt, blijft de hoogte van de uitkering in dat jaar
hetzelfde. Verandert er echter iets in de persoonlijke situatie - iemand gaat bij-
voorbeeld samenwonen of de uitkering wordt langer dan een maand onderbro-
ken - dan gelden de regels van de nieuwe bijstandswet.

Zonder informatie geen bijstand
Wie straks een bijstandsuitkering aanvraag, heeft de plicht aan te tonen, dat h i j
of zij er ook recht opheeft. Een van de spelregels daarvan is: zonder informatie
geen uitkering. Deze regel is er niet voor niets. De huidige bijstandswet schiet te
kort als het gaat om het voorkomen van fraude. Dit heeft er mee te maken dat
een duidelijke plicht ontbreekt van de aanvrager om inl icht ingen te verstrekken
en van de afdeling sociale zaken om te controleren of deze kloppen. Dat wordt
anders. De aanvrager rnoet straks met alle informatie over de brug komen, die
de afdeling sociale zaken nodig heeft om te kunnen vaststellen of hij rechtheeft
op een uitkering. Daarvan moeten zoveel mogelijke bewijsstukken wordt ge-
toond.
De aanvraag gaat als volgt.
De aanvrager krijgt een formulier van de gemeente, waarin staat welke gege-
vens en bewijsstukken moeten worden verstrekt. Dat kan van alles zijn: het
SOFI-nummer, de brief van de bedrijfsvereniging over beëindiging van de
WW-uitkering, een bewijs van inschrijving bij het arbeidsbureau, een geldig
identificatiebewijs, een huurcontract, inzicht in de financiële situatie door
bank- en/of giro-af schriften van de laatste tijd. De gemeente geeft aan hoc en
wanneer de gevraagde gegevens moeten worden ingeleverd. De aanvrager moet
ook medewerking verlenen aan een huisbezoek, als de afdeling sociale zaken
dit nodig vindt. Pas als zij alle gevraagde inlichtingen en bewijsstukken in huis
heeft, zal de afdeling sociale zaken zich over de aanvraag buigen. Als de gege-
vens binnen zijn, zal de afdeling sociale zaken nagaan of deze kloppen. De afde-
ling sociale zaken heeft de bevoegdheid om bij tal van instanties informatie te
verkrijgen. Zo za! bijvoorbeeld bij een aanvraag van een schoolverlater bij de
Informaticbchccrgrocp (voorheen Informatiseringsbank) in Groningen worden
nagegaan of hij staat ingeschreven voor onderwijs, of een studiebeurs krijgt.
Andere bronnen die de gemeente kan raadplegen zijn ondermeer: de bevolking-
sadministratie, de bedrijfsverenigingen, de bestanden van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer, de Vreemdelingendienst, de ziekenfondsen etc. Om een voor-
beeld te geven: Wilbcrt heeft alle gevraagde gegevens verstrekt. De gemeente
controleert bij de bedrijfsvereniging of inderdaad de WW-uitkcring óp de da-
tum die in de brief is vermeld, is beëindigd. Bij het arbeidsbureau wordt geïnfor-
meerd of Wilbcrt daar staat ingeschreven. Bij de belastingdienst wordt nage-
gaan of Wilbcrt inkomsten heeft. Overigens hoeft de afdc-ling sociale zaken
geen toestemming aan Wilbert te vragen om al zijn gegevens te controleren.
Lel wel: een bijstandsuitkering wordt pas verstrekt als de afdeling sociale zaken
heeft gecontroleerd of alle gegevens juist en volledig zijn.
Als dat nodig is, kan een voorschot op de uitkering worden aangevraagd. De
afdeling sociale zaken moet er dan wel redelijkerwijs vanuit kunnen gaan, dat
iemand recht op bijstand heeft. Het voorschot is al t i jd een lening, die wordt ver-
rekend met de eerste uitkering. Als blijkt dat er geen recht op bijstand bestaat,
moet dat voorschot natuurl i jk worden terugbetaald.

Hebben 18- tot 21-jarigen recht op bijstand?
Kunnen jongeren van 18 tot 21 jaar nog een bijstandsuitkering krijgen als de
nieuwe Algemene bijstandswet op l januari in werking treedt? In principe is dat
niet de bedoeling. Het merendeel van hen kan immers een inkomen krijgen,
bijvoorbeeld via een baan, of via een contract om zich voor te bereiden op werk
in het kader van de Jcugdwerkgaranticwct (JWG). Of studiefinanciering als zij
een opleiding volgen. Voor jongeren in deze leeftijdsgroep, die geen inkomen
kunnen krijgen, zal straks een uitzondering worden gemaakt. Natuurlijk komen
zij pas voor bijstand in aanmerking, nadat is gecontroleerd of zij echt geen ander
inkomen kunnen krijgen. Nu krijgen schoolverlaters van 18 tot 21 jaar overi-
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gcns niet meteen een bijstandsuitkering. Voor hen geldt een waehttijd van een
halfjaar. In dat half jaar krijgen de ouders kinderbijslag. Het kabinet wil echter
op l januari de kinderbijslag voor 18-plusscrs helemaal afschaffen. Als dit per
die datum doorgaat, komt de wachttijd voor schoolverlaters te vervallen en ko-
men zij meteen in aanmerking voor een bijstandsuitkering, als zij geen ander
inkomen kunnen krijgen.
Voor jongeren onderde 21 jaar, die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien, zijn in eerste instantie de ouders verantwoordelijk. De bijstand is dan
ook in principe beperkt tol hel bedrag van de kinderbijslag. Dat is ongeveer ƒ
330,- per maand. Als de jongere een of meer kinderen heeft, wordt dit bedrag
aangevuld tot ongeveer ƒ 710;-. De afdeling sociale zaken beoordeelt van geval
tot geval of dit bedrag voldoende is. De afdeling .sociale zaken stelt eerst vast
wat de noodzakelijke bestaanskosten zijn. Daarbij zal rekening worden gehou-
den of de jongere bij de oudcr(s) kan wonen of dat het noodzakelijke is dat hij of
zij zelfstandig woont. Vervolgens zal de afdeling sociale zaken nagaan of de
jongere een beroep op de ouders kan doen. Als de ouders onvoldoende inkom-
sten hebben, kan de bijstand worden aangevuld tot het bedrag dat nodig is.

Passende arbeid
In de nieuwe bijstandswet staat de iedere bijstandsontvanger bereid moet zijn
om passende arbeid te vinden, als een baan op het niveau waarop iemand ge-
schoold is niet ccn-twce-drie Ie vinden is. Dit geldt niet in de laatste plaats voor
jongeren. Als iemand net van school komt of van de universiteit en dus nog geen
arbeidsverleden heeft, wordt verwacht dat hij of zij elk werk dat er is, aanpakt.
Elk werk is in principe passend. Het is dan vooral van belang om arbeidserva-
ring op te doen.

Inlichtingen
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen dan kunt daarover contact opne-
men met de heer drs. DJ. van Maancn, hoofd van de afdeling welzijn . Hij is
telefonisch bereikbaar onder nummer: 557467.

Allerhand
in 't Saksenland

.

Afgelopen weckend waren we in de gelegenheid om te zien hoe
de plafondschilderingen in de Dorpskcrk ui te indel i jk zouden
worden zodra alles gerestaureerd is. Een drietal gedeelten van hel
plafond in het koor waren door de restaurateur provisorisch hers-
teld. Duidelijk waren hier de beeltenissen van de H. Martincs en
Katharina te zien en een Christusfiguur. Als de gehele restauratie
doorgaat wordt Vorden een heel mooi stuk kcrkversiering rijker.
Als dit plafond al zo mooi is, gemaakt omstreeks 1520, wat zou er
dan allemaal op de muren hebben gestaan, kun je je afvragen. Im-
mers, het plafond is het moeilijkste deel om te schilderen. De mu-
ren zullen vast wel fraaie voorstellingen onder plcislerlaag ver-
borgen houden. Veel bijbelse verhalen en figuren trachtte men
door afbeeldingen bevattelijk te maken voor de gelovigen. Jam-
mer dat er Een tijde van de reformatie zoveel is vernietigd of op
andere wijze verloren is gegaan. Feil is dat er enkele eeuwen ge-
leden ook af vaklui waren met gouden handen.
Kijk maar eens in het kerkje van Zwillbrock, net over de grens
aan de weg van Groenlo naar Vreden. Dit kerkje is omstreeks
1720 gebouwd samen met een klooster. Hel klooster is in 1811
opgeheven en later grotendeels afgebroken. Een klein gedeelte
staat er nog van, tegen de kerk aangebouwd. Deze in barok stijl
gebouwde kerk beval veel schideringen en beelden, de laatste
vaak uitgevoerd in eikenhout en met bladgoud overtrokken. Het
oogaltaar en de preekstoel zijn wel het meest in het oogvallend.
Het hoogaltaar heeft een zogenaamd draaitabcrnakel. De kruisi-
ging wordt daar het gehele jaar door op afgebeeld. Alleen in de
kersttijd komt het doek melde aanbidding van hel Kindeke Jezus
te voorschijn. Niet iedereen is misschien weg van zo'n opges-
mukte kerk maar je kunt in ieder geval wel waardering hebben
voor het moois dat mensenhanden hier tot stand brachten.
Een bijzonderheid is nog dal een Vordenaar, ene Tcunis Jansen, in
juni 1658 twin t ig Hollandse rijksdaalders aan deze kerk schonk
om ze in staat te stellen een nieuwe klok te kopen. Hij schonk ook
nog zestig Hollandse rijksdaalders met de bepaling dat de paters
voor de jaarlijkse rente iedere maand op de eerste woensdag een
mis te zijner intenlic zouden lezen.
Als u in de buurt bcrit. neem er dan maar eens een kijkje. Bekijk
dan ook het beeld van de H. Nepomuk waarover ik een andere
keer nog wel eens zal schrijven.

H.G. Wuitink

SPORT-
NIEUWS

V o II e y b al

Dash heren l
Afgelopen zaterdag moesten de heren
van Dash I zonder aanvoerder Hans
Lcunk aantreden tégen Voorwaarts l .
De wedstrijd begon voor Dash niet zo
goed, omdat er geen grip te krijgen
was op de hoofdaanvaller van Voor-
waarts. Als gevolg hiervan kwam de
aanval van Dash ook niet zo goed uit
de veif en won Voorwaarts de eerste
set met 15-5. De tweede set gaf een
omgekeerd beeld te zien. Het Vorden-
se blok speelde de hoofdaanvaller van
Voorwaarts volledig uit de wedstrijd
en met uilblinker Sandcr Spaarwater
werd de tweede set met 15-8 over-
tuigd gewonnen.
In de derde set bleek dal beide teams
legen elkaar opgewassen waren, want
er ontstond een spannend scorever-
loop. Voorwaarts stond de hele set
licht voor op Dash en had twee sct-
points op 12-14. Dash toonde echter
vccrkrachl en schreef de set alsnog
met I6-14opzijn naam.
Ook de vierde en vijfde set waren
spannend en aantrekkelijk. Voor-
waarts had zich hervonden en ook de
hoofdaanvaller draaide weer. Toch
bleef Dasb gevaarlijk, maar kwam
zoals eerder dit seizoen kwamen de
heren aanvallend iets tekort om Voor-
waarts te verslaan. Beide sets werden
door Voorwaarts met 15-12 gewon-
nen.

Reflex-DashlSorbo
De wedstrijd begon lekker. Niet ieder-
een stond op dezelfde plek als nor-
maal, maar het leek erop alsof er altijd
zo gespeeld werd. De eerste set werd
gewonnen mei 9-15. In de tweede set
ging het gelijk op. Reflex kwam beter
in hel spel en won uiteindeli jk de set
met 15-13. De derde set ging erg
slecht voor DasIVSorbo. De pass
kwam slecht aan en de spelverdeler
kon de aanvallers niet goed bereiken.
Er ons^Hcn veel misverstanden.
Hierdoor^erd de stand 15-4 in het
voordeel van Reflex.
De vierde set was een nieuwe wed-
strijd mei nieuwe kansen. Na eerst
met 0-4 voor te hebben geslaan, ont-
stonden^^ weer misverstanden bij
Dash/SorDo. Een 8-13 voorsprong
werd weggegeven en Reflex irok met
15-13 aan het langste eind. De vol-
gende wedstrijd is op 13 januari thuis
tegen Devoko.

Uitslagen
H rekr. Dash 1-Side Out 0-3, MA
Voorwaarts l-Dash I 3-0, D rekr.
Dash 1-Overa 1-2, DP Wik l-Dash 2
3-1, D4A Vios 4-Dash 7 2 - 1 , H3A
Ovcra 3-Dash 3 0-3, JB Devoko
l-Dash l 3-0, HP Dash l-Voorwaarts
l 2-3, H2A Dash 2-Keizersprong 2
2-1, Dl Dash 3-Keizcrsprong l 3-0,
D3A Dash 4-Dash 62-1, D3B Dash
5-Boem32-I ,JEDash 1-WSV I 0-3.

Programma
Donderdag 21 december: D3B Harf-
scn 3-Dash 5. Zaterdag 23 december:
D3A ABS 2-Dash 4, D4A ABS
3-Dash 7.

Biljarten

In café Ucnk werd het zogenoemde
invitatictocrnooi dricbanden gehou-
den. Hieraan werd deelgenomen door
Harry Stapelbroek, Hubcrl Schroer,
Dries Bijenhof, Wirn Golstcin en
Wim Eskes. Door in de finale van
Harry Stapelbroek te winnen werd
Wim Eskes kampioen.

Gymnastiek

Op zaterdag 16 december werden er
gymnastiekwedstrijden gehouden in
sporthal Het Hooge in Steenderen.
Deze wedstrijden waren bedoeld voor
kinderen die maar één uur in de week
les hebben. In totaal deden 130 meis-
jes en 40 jongens mee aan deze rayon-
wedslrijden waaronder Feyoena Ra-
bclink en Annemiekc Mulderije van
gymnastiekvereniging Sparta. Beide
gingen naar huis met een medaille.
De tijd van goede voornemens is weer
aangebroken. In hel kader daarvan is
Sparta op zoek naar heren die zich
willen aansluiten bij de herenrecrea-
tiegroep. Deze groep komt een keer in
de week op maandagavond bij elkaar
en houdt zich naast gymnastiek ook
bezig met volleybal. Ook de nodige
gezelligheid ontbreekt niet bij de he-
rcnrecreatiegrocp. Voor meer info: 52
6699.

Voetbal

W Vorden
Voorzitter Jan Rouwcnhorst van de
voetbalvereniging 'Vorden* deelde de
leden tijdens jaarvergadering in club-
gebouw 'De Ark' mede dat de c lub
het lopende voetbaljaar straks zal af-
sluiten mei een tekort van circa
10.000 gulden. Desondanks zal de
contributie niet verhoogd worden.
Rouwenhorst: 'Er is een aantal fakto-
ren aan te wijzen voor de wijze waar-
op het tekort zal ontstaan. In de eerste
plaats hebben wc minder seniorleden
(20), hetgeen minder inkomsten ople-
vert. Het internationale Sorbo jeugd-
voctb al toernooi wordt niet meer ge-
houden, waardoor we bijvoorbeeld
kantineopbrengsten missen. Verder
worden wc geconfronteerd met stij-
gende kosten op het gebied van water,
licht en gas, terwijl we dit jaar ook
meergeld kwijt zijn aan materialen'.
In overleg met de leden is besloten de
tekorten weg te werken door het orga-
niseren van een sponsorloop in mei.
Dit gecombineerd met een mix toer-
nooi waarvoor Wilco Klein Nengcr-
man en Kees Jansen zich zullen inzet-
ten. Voorts wordt gedacht om een ge-
renommeerde erc-divisie doelman
naar Vorden te halen om via sponsor-
schieten (penaltics) te trachten geld in
het laadje te krijgen. 'Mochten de op-
brengsten tegenvallen dan zal een be-
roep op de leden worden gedaan voor
een eenmalige bijdrage. Dit dan als
het ware 'in r u i l ' voor een kontribu-
lieverhoging', aldus Rouwenhorst.
Overigens werd de door penning-
meester Bert Beek ingediende begro-
ting goedgekeurd.
Op verzoek van de leden zal hei be-
stuur de mogelijkheid onderzoeken
om naast het zondag voetbal het vol-
gend seizoen ie komen tol rekreatic-
voetbal op de zaterdag. Bij de bc-
sluursvcrkiczing werden Jan Rou-
wenhorst en Jan Borgonjcn bij akkla-
matic herkozen. Het slotbal zal in
1996 in het laatste wcek^fc van mei
in "De Herberg' worde n^choudcn.
De feestavond vindt in oktober plaats
inhetPantoffchjc.

Paardesp r t

Tijdens de indoor-dressuunvedstrij-
dendieop 16 en i7 december in Bar-
chem werden gehouden, behaalde
Elsbeth Bannïnk mei l i ika in de M l -
dressuur de zesde plaats met 159 pun-
len. A n i l a Wolsink werd vierde niet
Valcntina Bella tijdens de selectie-
wedstrijden L-dressuur. Ze kreeg 162
punten. Andrca Settler behaalde in de
B-drcssuur met Vasco de derde prijs
met I64punlcn.

Schieten

Aan het stratcntocrnooi van de schiet-
vereniging RAW in Vicrakkcr deden
twaalf teams mee. De organisatie was
bijzonder tevreden over de deelname
maar hoopt dat de volgende keer zich
nog meer teams inschrijven. De ui t -
slag bij de heren was als volgt: l . To-
verstraat, 2. Kapclwcg l, 3L B o s l i m
weg. Dames: I . Kapelweg, 2. Tover-
straat. 3. Boshuisweg. De beste heer
was J. Schieven en de beste dame was
E. Roetgerïnk. De wisselbekcr, be-
schikbaar gesteld door de firma Van
de Brink in Wichmond, is gewonnen
door liet herentcam van de Tover
straat.

V o g e l s p o r t

Het afgelopen weekend namen drie
leden van de Vogclvricnd uit Vorden
deel aan de Gewestelijke wedstrijd in
Winterswijk. Deze wedslrijd werd
georganiseerd door de Edelzanger. In
lotaal deden 2200 vogels uit Gelder-
land en Overijssel mee aan deze
wcJssirijd. Dat de vogelvereniging
uit Vorden een goede kwaliliel aan
vogels bezit was wel du ide l i jk want
na de keuring vielen alle drie liefheb-
bers in de prijzen. De uitslag was als
volgt: E. Korcnblik, tweede prijs
stammen ree. wit, 367 punten; C.
Bink , tweede prijs stellen agap. l 'er-
snnata, 179 punten; B. Horsting, eer-
ste prijs bruin-opaal-mozaïk, 91 pun-
ten; B. horsting, eerste prijs Japanse
meeuw. 90 punten. Als afslui t ing van
hel wedstrijdseizoen gaan een aanta l
leden van de Vogelvrined met vogels
naar de Hanzehal. Daar worden in de
eerste week van januari de Bonds-
kampioenschappen gehouden. Hier-
voor zijn ongeveer 8000 vogels aan-
aemcld.

Wielersport

RTV Vierakkcr-Wichmond hield af-
gelopen zondag een prosswedstrijd
voor ATB-crs op landgoed ' K . m i p
huizen' te Vordcn. De uitslagen waren
als volgt: Klasse Amateurs/Beroeps
A- Klasse: l Riny Plcy, Wierden: 2
J u n Wee vers, Zclhcm; 3 John Slot,
Bornebrock. Junioren: l RogierVaar-
horst.'Goor; 2 Maarten Ruesink, Gen-
dringen. Veteranen: l Dik van Dalen,
Tubbergcn; 2 Jan Oldc Mculc, Tub-
bcigen; 3 Gerrit Luimes, Sifvoldc.
Amateurs B-Klassc: l John Lanimer-
ünk. Wierden; 2 André Bargcnun.
Vorden. Amateurs C-Klassc: I Wi-
nand Hocnink, Vordcn; 2 Wirn van
Hilst, Steendcrcn; 3 Rcinold Harm-
sen, Warnsveld. Nieuwelingen: I
Gerbcrt Dolman, Hummclo; 2 Frans
van Duimen, Didam.

Squash

Squash Centrum Vordcn had weer
eens een uitstekend weekend. Vorden
l won met 4-1 van Hardcwjjk en vers-
tevigde daarmee haar koppositie.
Donderdagavond 21 december speelt
het team haar laatsic compctiticwed-
strijd op eigen bodem tegen Rozen-
daal dat op een tweede plaatst staat. In
deze wedstrijd kan Vorden l kam-
pioen worden.
Heren 2 speelde zaterdag de laatste
twee wedstrijden van het seizoen en
won ze beide met 4-1. Heren 2 eindig-
de daarmee op een derde plaats op de
eindranglijst . Heren 3 won afgelopen
weekend voor het eerst. Hcnk-Jan
Hoekerswever, Harald Stapclbroek
en Theo Tacx haalden de punten voor
dit team binnen.
In de Eurcgio Competitie speelde hel
hcrcntcam thuis twee wedstrijden le-
gen Enschede en Rozendaal. De p a r t i j
legen Enschede werd met 4-1 gewon-
nen en tegen Rozendaal werd met 1-4
vcrlnrcn. Alleen Mannes Bekman
won beide partijen.

Dammen

Nijmegen-Dostal 2 5-11
Dostal 2 heeft een belangrijke concur-
rent verslagen in de race om hel kam-
pioenschap. Mede door een tactische
opstelling, die goed uitpakte werd een
overdonderende 5 - 1 1 zege geboekt.
Theo Sluiter en Saskia Buist verloren
hun partijen. Winstpartijen waren er
echter volop. Jan Massc l ink combi-
neerde naar dam en won en Mark
K l e i n Kranenburg sloeg weer in de
eindfase toe. Gcrard Dimmcndaal
profiteerde snel toen zijn tegenstan-
der op het verkeerde veld dam haalde.
Bennie Hiddink kreeg een mooie aan-
val op het bord en na een a f w i k k e l i n g
kwam er uiteindelijk een winnend
eindspcl op het bord. Tenslotte
schreef ook Henk Ruesink na een
bloedstollend tijdnoodduel beide
punten bij. Harry Graaskamp speelde
remise.

Schootdammeii
Het tweede team van de Willibrordus-
school uit Vicrakker is tijdens de re-
giofinalc schooldammen die op K>
december in Laren werd gehouden
meede geworden. In de f ina le ve r lo -
ren zij van toernooiwinnaar Prins
Willcm Alexandcr I uil. Laren. Het
eerste team van Willibrordus werd
tierde en de Klimop eindigde als /.cv
de. Alle drie teams uit de gemeente
Vorden hebben x.ich geplaatst voor de
disirictfinalc die in januari in Doctin-
chem wordt gehouden.

Bridge

Uilslagen bridgeclub BZR Vordcn
van woensdag 13 december; Groep
A: l . hrn Costcrmans/Van de List
62.1%, 2. mv/hr Polslra 53.9%, 3. hr/
mv Ten Tijc 52.5%. Groep B: l . mv
Bouwman/hr Snel 56.5%, 2. dms Van
Asscl/Vruggink 54.6%, 3. dms Gc-
lïchhausen/Krukziener 52.6%.

Nieuwe shirts voor meisjes Dash

Onlangs kreeg hei enthousiaste meisjes C-team van Dash nieuwe shirts aangeboden door Visser Mode. Op de foto ha
team met trainer-coach Louis Bosman (midden) en Henco en Tineke Elbrink van Visser Mode.



Oud papier
Even uw aandacht omtrent het inleveren
en ophalen van oud papier door het
Vordens mannenkoor.

ledere 1 e zaterdag van de maand halen wij
papier op ten noorden van de
Zutphenseweg, Dorpsstraat en
Ruurloseweg, inclusief deze drie wegen.
En iedere 3e zaterdag van de maand ten
zuiden van de Zutphenseweg en
Dorpsstraat.

U kunt het papier ook brengen bij
schildersbedrijf v.d. Wal, achter op het
parkeerterrein, ingang het Hoge.

Heeft u een grote partij papier, maak dan
telefonisch een afspraak. Tel. no. 2454.

A\ A. HEITKONIG
T R A N S P O Ft T B E D R IJ F - Z A N D - EN Q R l N D H A N D E L

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg3-7227DNToldijk-Tel.(0575)45 14 11

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22 Vorden Tel. 553100

Vrijdag 22 december signeert
Mr. drs, Bert de Regtz\\r\ nieuwste boek

van 19.00 -21.00 uur

"Zo word je rijk"

STICHTING

CCK.
Cultureel Collectief

Kranenburg
wenst U alten een voorspoedig

1996.

WENTINK
ELDCniO

wenst iedereen

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1996
De Hanekamp 3,7251 CH Vonien Tel. (0575) 55 35 92

IUOETIE
PRAKTIJK VOOR HUIDVERZORGING

wenst u

Prettige Feestdagen!

en een

"natuurlijk mooi"

en gezond 1996

Ans Jongbloets Het Wiemelink 9 Vorden. Telefoon 0575-553560

Vakantie van 25-12-'95 t/m 7 januari '96

LICHT-GELUID-PARTYTENTEN-MEUBILAIR
HORECA-APPARATUUR EN SFEERARTIKELEN

Voor f.24,50 wordt U rijk!

Autobedrijf
GROOT JEBBINK

e h medewerkers

wenst U prettige Kerstdagen

en een gezond en pechvrij 1996.

AUTOBOM*

Groot
Jebbink

Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon (0575) 551794

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.

Met een super modern

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laatste momenl

met alle elementen

kunnen schuiven tot

net geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modem design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg, gatleeslraal 5B 7251 EC Vorden.
Tel. (0575) 55 26 376

De Fam. Heyink en medewerkers van de Spannevoge!
danken U voor het genoten vertrouwen in 1995 en
wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig en
gezond 1996 toe!

DE jPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.)
Tel, (0575) 46 14 84

Barchemseweg40-fluurto-Tel. (OS73) 45 31 93

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag
THERMOFIT

halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

Johan Reintjes
verhuur garageboxen

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
fijne kerstdagen en alle

goeds en geluk voor
1996.

D E Z E W E E K B I J E D A H - E X T R A V O O R D E E L
GELDIG MAANDAG 18 DECEMBER t/m ZATERDAG 23 DECEMBER '95

ONZE VLEESTOPPERS:

KALKOENFILET 1000 gram van 17,90 voor 11,90

VARKENSHAAS 1000 gram van 32,90 voor :..22,90

V/DT.V,: LAMSBOUTJES 1000 gram van 28,90 voor 19,80

VERS TAM KONIJN 1000 gram van 16,90 voor 8,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

V/DT.V.: VERSE ANANAS per stuk van 3,98 voor 2,98

ELSTAR zak a 11/2 kilo van 2,98 voor 2,49

OP r OP

HANDSINAASAPPELS NAVELINA'S
net a 2 kilo van 3,98 voor

HANDPEREN 1000 gram van 1,98voor ...

VOOR UW ONTBIJT:

KERSTSTOL MET SPIJS 750gram nu

VOORGEBAKKEN LUXE VERWENBROODJES
zak a 10 stuks nu .

2,98
1,25

3,98

2,99
VERGEER KAAS SNIJVERS:

JONGE KAAS OF JONG BELEGEN KAAS
lOOOgramnu 9,98

SNIJVERSE VLEESWAREN:

YORKHAMlOÜgramvan3,19vocr . ..2,79

ZEER SCHERPE PRIJZEN UIT ONS ASSORTIMENT:

CASTILLO D'ALMANZA 750 ml van 7,95 voor 5,95

BROUILLY DU BEAUJOLAIS 750 mi van 11,95 voor 6,95

JULIÉNAS DU BEAUJOLAIS 750 ml van 11,95 voor 6,95

CHATEAU LATOUR ST. BONNET MEDOC
750 ml van 11,95 voor D,c)O

PAARL RIDGE CHENIN BLANC 750 ml van 6(25 voor. , . 4,95

BENT U NOG IN HET BEZIT VAN VOLLE SPAARKAARTEN

MET OUDE ZEGELS, LEVER DEZE DAN IN

TOT EN MET 30-12-1995

VOOR KORTING OP:

WITTE REUS pak a 600 gram voor. 6,99
NU MET 1 VOLLE SPAARKAART 1,99

PASO DOUBLÉ CHOCOLADE 2 stuks voor. .. 6,98
NU MET 1 VOLLE SPAARKAART 1,98

ANDRELON SHAMPOO/CREMESPOELING
NU MET 1 VOLLE SPAARKAART GRATIS

GEBRADEN VARKENSROLLADE
100 gram van 3,29 voor 2,39

DEZE WEEK LAATSTE WEEK VAN DE WAARDEBONFOLDER MET EEN TOTAALKORTING VAN F 40,-.
GEEN FOLDER ONTVANGEN, VRAAG BIJ DIANA OF JEANET VAN DE VLEESWARENAFDELING.

WIJ WENSEN U EN UW GEZIN HELE FIJNE EN GEZONDE KERSTDA GEN TOE, NAMENS DE FAM. G. BOTTERMAN,
FAM. G.A. BOTTERMAN EN MEDEWERKERSfSTERS).

G. BOTTERMAN B.V. De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen. Compleet assortiment

Scherpe prijzen.
Hengelo Gld.

Wij wensen alle mensen
de beste wensen.

Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 1996

Fa. A.'Beeftink & Zn,
en, medewerkers

Loon-, Grondverz. en Bosbouw

Joostinkweg 12 - 7251 HK Vorden
Telefoon 551249/552503

Het Kranenburgs
Belang wenst al haar
leden en iedereen heel
prettige feestdagen en
'n voorspoedig 1996
toe.

Kerstviering• .
Het Hoge ,

School met de Bijbel

Vrijdag 22 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.

(Er is kinderoppas in "De Voorde'

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!
De Wintcrschildcr brengt ook in de donkerste

maanden een zomerse atmosfeer in uw huis.
En dat met een premie van f 75,- per man per dag.

Doen dus. Nu bellen. Dan is uw kleurige, /omerse

huis deze winter al klaar!

DE WINTERSCHILDER. * .
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG: /rftJ

ƒ75,- PER MAN PER DAG.' P^J]
'Gchaictrd op «n man Ja g van 7'l: uur, diiï / 10,- per uur. "

Dc« premie gcldr voor particulieren hij ccn npdrjchi van minimaal 3 nundlgHI.

Uw winterse h lid er:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
DorpMlmal 7-9, 7251 BA Vorden, laf.: (0576) BE 16 67

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 7251 LA Vorden
Tddbon<0575)55 3999
Fax (0575) 55 34 29

schildersbedrijf- glas in lood atelier

^ DCA llV!l»v l
7250 AA Vorden - Postbus 37 - He! Hoge 3

Telefoon (0575) 55 12 08 b.g.g. (0575) 55 20 39
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namens al onze medewerkers
wensen wij U

en een gelu/cJcig
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WIM B SMAN
l N S T A L L A

Enkweg 28
7251 EW Vorden

B E D R I J F

Tel, 552627

VOOR-UITVERKOOP
Veel artikelen van onze bekende merken zijn nu al voorzien van een aantrekkelijk
prijskaartje!

KOM EN PROFITEER

o.a. Hammer - Ravens - Rosner - Essentio - Choise - Erfo - Seda
Els van Hout - Derofa - Pisser
en:
Oxford- Lord Hamilton - Louis Estere - Ledüb - Bueckle -
Deschmodecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 H 38

LIJSTEN
DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Houten, aluminium en kunststof en
wisseiiijsten. Leverbaar in zo'n 20
standaard formaten. Daarnaast

passepartouts in veir

Vakfotograaf B.F K h
Colour Art Photo Internationaal \

VAKFOTOGRAFIE
Hans Te/jrnink
Spalstréat 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
TelefüóK: 05753-2386

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg krilisch uw gasverbiuik door
wekelijks de meterstand le noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beterl le vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
melerkaarl.

Tabel voor de week van:
11 dec. t/m zondag 17 d<

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

10DO m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m1

3900 m5

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
Iin i ' t , VOOr
de afgelo-
pen week
van:

35 m3

43 m3

52 m3

61 m3

70 m3

78 m3

B7m3

96 m3

104 m3

113 m3

IZZm3

130 m3

143 m'
156 m3

169 m3

1B3rn3

196 m3

217 m3

239 m3

251 m3

maandag
ie. 1995.

en een
tolaal
streefvor-
bruik sinds
29-10-'95
van:

184 m3

231 m3

277 m1

323 m3

370 m3

416 m3

461 m3

508 m3

654 m3

601 m3

646 m3

691 m3

761 m3

831 m3

899 m3

970 m3

1039 m3

1152 m3

1271 m3

1336 m3

Het woekelreefverbruik wocdl
bepaald aan de hand van do in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

Voor rneer informatie of nog een
meterkaarl, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOET1NCHEM : 031* - 32 65 51

WINTERSWIJK : 0583 - 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575-54 2*24

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphen seweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. (0575} 52 61 32

FIS)BA
SWlTZtniAND

w<| Ja «i

Eén telefoontje
en wij komen

echt vrijblij-
vend bij u
Sangs.

wlfnuMfi wl( leveren

—ffedbo.
PARADE TAPyt

S3 ploegstoffen
Mei design

Gaidisett

tretford
'*<• '** ^Vff '•**' w. V»i^ f# Np*^

T A P 'p V A N D E Z ( r i | D

Maandagmorgen en
woensdagmiddag
GESLOTEN.
Geen koopavond.

REPARATIE
was- en afwasau tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

„GYM. VER. "SPARTA

wenst al haar leden en ereleden

een prettig Kerstfeest en
een gezond en sportief 1996.

"De

WIrwijui Support

UTOMOBIELBEDRIJF

RUURLO

SPOORSTRAAT46
7261 AG RUURLO
TEL (0573)453639
FAX (0573) 45 38 71

OALBERS

2e KERSTDAGSHOW
10.00 uur tot 17.00 uur

Wij repareren alle merken auto's,
tevens verkoop nieuwe en
gebruikte auto's

• APK-keuringsstation
- LPG-inbouw

WITKAMP LAREN
2e KERSTDAG

in 't café

HANSKADUO

aanvang:
21.00 uur

GROTE
ZAAL

TRAIN BAND
NIEUW

in de
KELDER

CURIO CD-presentatie

WELGRAVEN
S C H O O N M A A K A R T I K E L E N

Inkoopcentrum
voor grootverbruik, horeca,
handel en industrie

Wegens vakantie gesloten
van 22 december tot 3 januari

Ons leveringsprogramma omvat o.a.

• Wasprodukten

• Dweilwagens

• Borstelwerk

• Celtona papier

• Dreumex-produkten

• Schorten

Calgon-produkten

Chloortabletten

Stofzuigerzakken

Vliesdoeken en dweilen

Inloopmatten 90 x 120

Menumappen

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

Handelsonderneming
W C LÜ R A V t N Schoolstraat 6, Vorden
Geen verkoop aan partikulieren Tel. (0575) 552154, fax 553871
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