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Eerste Kerstmarkt
overtreft verwachtingen

Vele honderden mensen hebben zaterdag voor het eerst kunnen kennismaken met een
echte Kerstruarkt. Het gehele marktplein was bezet met diverse kraampjes van Vor-
dense winkeliers die hun Kerstprodukten aanprezen.
Op een groot met hout gestookt vuur werd echte glühwein gemaakt. Nadat de eersten
schuchter van deze duitse lekkernij hadden geproefd bleek al gauw dat wat vreemd
komt best heel lekker kan zijn.

Midden op het marktplein konden de
bezoekers ook genieten van de dans-
groep De Knupduukskes en van het
Vordens dameskoor en Mannenkoor,
die uiteraard een speciaal kerstrepe-
toire ten gehore brachten.
Regelmatig werd op de markt een
Kerstman en Kerstvrouw gesigna-
leerd. Zij trakteerden de kinderen,
wensten een ieder prettige feestdagen

terwijl men ook nog uit de zak een
lootje kon trekken, waarmee men leu-
ke prijzen kon winnen.
Eerder op de dag hadden de Kerst-
man en -vrouw in een open jeep door
Vorden gereden en daarbij bezoeken
gebracht aan de winkels alsmede Villa
Nuova, de Wehme en de Zon.
Voorzitter Wim Polman, van de Vor-
dense Winkeliersvereniging toonde

zich na all zeer tevreden.

"We hadden dit succes eerlijk gezegd
niet verwacht. Zowel de winkeliers ais
de bezoekers waren erg enthousiast
over het gd^uren.
We zuller^Pn de Kerstmarkt zeker
een goede traditie maken.
De eerste plaatsen zijn nu al gereser-
veerd".

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeen tewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen va.i
8.00-12.30 uur en vrijdagvan 13.30-17.00 uur-Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak -Spreekuur wethouder J >
ken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak - Sp reekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens a f s p r a a k .

1. Geen Nieuwjaarsbijeenkomst
Er zal ter gelegenheid van de komen-
de jaarwisseling door net gemeente-
bestuur geen Nieuwjaarsbijeenkomst
worden gehouden. Burgemeester en
wethouders hebben daartoe besloten
nadat ook twee van de drie raadsfrac-
ties te kennen hadden gegeven een
dergelijke bijeenkomst minder zinvol
te achten.

2. Spreekuur wethouder Geerken
Op vrijdag 21 december zal wethou-
der Geerken niet in de gelegenheid
zijn het wekelijkse spreekuur te hou-
den.

3. Gladheidsbestryding
In de komende winter staat ons wel-
licht weer heel wat sneeuw en ijs te
wachten. Door het rrjerendeel van de
inwoners van onze gemeente wordt
de sneeuw gelukkig regelmatig van de
trottoirs voor hun woningen verwij-
derd. Een goede begaanbaarheid is
voor iedereen van groot belang, doch
met name voor bejaarden en mensen
die slecht ter been zijn.

Wij verzoeken
u dan ook om de trottoirs ook deze
winter weer sneeuw- en ijsvrij te hou-
den. Heeft u buren die om welke re-
den dan ook dit zelf niet meer kunnen,
wees dan zo vriendelijk om hun stoep-
je ook sneeuw en ijsvrij te maken.

Tenslotte willen wij opmerken dat het
strooien met zout gevaarlijk is voor
het milieu, met name voor vogels. Het
verdient dan ook aanbeveling het
strooien met zout zoveel mogelijk te
beperken.

4. Publjkaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belan-
grijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 11 december 1984
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. Ouwinga, Nieuw-

stad 59, voor het verbouwen van
een woning aldaar;

2. Aan de heer H.W. Ellenkamp,
Heegherhoek 3, voor het verplaat-
sen en verkleinen van een kippen-
hok aldaar;

3. Aan de heer J.A.B. Nijland, Mul-
derskamp l, voor het bouwen van
een garage aldaar;

5. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gede-
puteerde Staten van Gelderland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer G.J. Schutte, Hengelo-
seweg 20, voor het bouwen van een
machineberging aldaar;

2. Aan de heer H.J. Sleumer, Peggen-
hofweg 3, voor het bouwen van een
garage/berging aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 4 janua-
ri 1985 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

6. Ophalen kadavers
In verband met de Kerstdagen wordt
de opgave van de kadavers enigszins
gewijzigd. Op maandag 24 december
kunnen de meldingen tot 16.00 .uur
doorgegeven worden aan de vleeskeu-
ringsdienst, telefoonnummer 05750-
13941. Van de meldingen voor 10.00
uur worden dezelfde dag nog zoveel
mogelijk kadavers opgehaald.
Tussen maandag 16.00 uur en woens-
dag26december 14.00 uurkunnen de
meldingen plaatsvinden bij de ge-
meente Hengelo, telefoonnummer
05753-1541, alwaar een antwoordap-
paraat de meldingen opneemt. Van
belang daarbij is dat de naam, adres en
woonplaats alsmede het soort kadaver
duidelijk wordt vermeld. De meldin-
gen na woensdag geschieden weer op
de normale wij/e, evenals de meldin-
gen op maandag 31 december.

7. Sluiting secretarie/openstelling Bur-
gerhjke Stand

Het gemeentehuis zowel als de afde-
ling gemeentewerken zullen op
maandag 24 december aanstaande
gesloten zijn. De afdeling Burgerlijke
Stand zal op die dag echter wel van
9.00 tot 10.00 uur geopend zijn voor
het aangeven van geboorten en over-
lijden.

GEBOREN: Debbie Slotboom
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: E.J.L. van der Ende en
D.T. Gorter
OVERLEDEN: Geen

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Contact ed. Vorden
In week 52 (24 dec. - 29 dec.) verschijnt Contact ed. Vorden
niet.

Het eerstvolgende nummer komt weer uit op donderdag 3 januari 1985. Copij
hiervoor dient vrijdag 28 december om 10.00 uur binnen te zijn.

De Redactie.

Beroep
Opnieuw werd deze dagen een beroep
uitgebracht op ds. Krajenbrink. Het
werd gedaan door de hervormde ge-
meente te Utrecht ten behoeve van
het bejaarden-pastoraat aldaar.

Kerstavond in de Dorpskerk
Op maandag 24 december worden in
de Dorpskerk Kerstdiensten gehou-

. den voor iedereen. Met het oog op^de
grote toeloop van Kerstfeestvierders
zullen er twee diensten worden ge-
houden. De eerste begint om 21 uur.
Dan wordt de kerstzang begeleid door
het orgelspel van Rudi vaarftraten.
De tweede dienst begint o^P.3 uur.
Daarin zal medewerking worden ver-
leend door de muziekvereniging "Sur-
sum Corda".
Beide diensten zullen worden geleid
door ds. J.R. Zijlstra. En VJJÊL iedere
kerkganger is er een gesteiJBe orde
van dienst.

Ie Kerstdag
Kerstviering met jongeren
De dienst op Ie Kerstdag 's morgens
10 uur in de Dorpskerk is voorbereid
met jongeren van de Jeugdkerk. En
het Jeugdkoor "Interchrist" zal dan
met zang en trompet meewerken.
Het onderwerp van deze Kerstdienst
is: "Het teken uit de hemel". Deze
dienst zal worden geleid door ds. J.
Woltinge uit Lochem. 's Avonds om 7
uur is er de kerstviering met kinderen
rondom de kerstboom met zijn vele
kaarslichtjes.
Ouders met kleine en schoolgaande
kinderen zijn daar hartelijk welkom.
Deze kerstviering wordt verzorgd
door de leiding van de zondagsschool.
Ook in het klubgebouw "Medler" aan
de Ruurloseweg is er voor ouders met
kinderen een kerstviering. Die begint
's middags om 4 uur, op de Ie Kerst-
dag.

Jaarwisseling
Ook al zijn oudejaarsdag en nieuw-
jaarsmorgen geen kerkelijke feestda-
gen, toch worden er dan in alle kerken
diensten gehouden. Want het wég-
vlieden van het oude jaar en het be-
ginnen van een nieuwjaar is een tijds-
beleving, die niet buiten het Evange-
lie van vergeving en van verwachting
om gaat.
Op l januari hoopt ook ds. Veenen-
daal weer voor te gaan in een korte
dienst, die om half 11 begint.
M oge 1985 voor allen in onze Vorden-
se gemeenschap eenjaar worden van
hoop en vertrouwen.

R.K. KERK
Zaterdag 22 december 17.30 uur R.K.
Kerk Vorden, woord- en communie-
dienst.
Zondag 23 december 9.00 uur R.K.
Kerk Kranenburg;
10.30 uur R.K. Kerk Vorden, m.m.v.
Dameskoor.
Maandag 24 december 19.00 uur R.K.
Kerk Vorden;

21.00 uur R.K. Kerk Vorden, m.m.v.
Jongerenkoor;
23.00 uur R.K. Kerk Kranenburg,
Nachtmis m.m.v. Parochiekoor.
Dinsdag 25 december 9.00 uur R.K.
Kerk Kranenburg;
10.30 uur R.K. Kerk Vorden, Hoog-
mis;
15.00 uur R.K. Kerk Kranenburg,
Kindje wiegen.
Woensdag 26 december 9.00 uur R.K.
Kerk Kranenburg;
10.30 uur R.K. Kerk Vorden; .
Zaterdag 29 december 19.00 uur R.K.
Kerk Kranenburg;
Zondag 30 december 9.00 uur R.K.
Kerk Kranenburg;
10.30 uur R.K. Kerk Vorden.
Maandag 31 december 19.00 uur R.K.
Kerk Kranenburg, woord- en commu-
niedienst;
19.00 uur R.K. Kerk Vorden;
Dinsdag l januari 10.00 uur R.K. Kerk

'•Kianenburg, Hoogmis.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 23 december: 10.00 uur: ds.
J.J. Saraber uit Winterswijs; 19.00
uur: Kerstzangdienst, m.m.v. het Vor-
dens Mannenkoor, het Vordens Da-
meskoor, R.K. Parochiekoor Cante-
mus Domino.
Maandag 24 december (Kerstavond):
21.00 uur: ds. J. Zijlstra. Opendeur-
dienst m.m.v. Rudi van Straten, orgel;
23.00 ur: ds. J. Zijlstra. Opendeur-
dienst m.m.v. leden van Sursum Cor-
da.
Dinsdag 25 december (1ste Kerst-
dag): 10.00 uur: ds. J. Woltinge uit Lo-
chem.
Woensdag 26 december (2de Kerst-
dag): Geen dienst.
Zondag 30 december: 10.00 uur: ds.
H.J. van Leeuwen uit Zutphen.
Maandag 31 december (Oudejaars-
dag): 19.30 uur: ds. C. Fortgens uit
Warnsveld.
Dinsdag l januari: 10.30 uur ds. Vee-
nendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 23 december: 10.00 uur: ds.
J.R. Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra
in de Geref. Kerk.
Kerstavond 24 december: 21.00 uur
ds. J.R. Zijlstra; 23.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. Beide diensten in de N.H. Kerk.
Ie Kerstdag 25 december: 10.00 uur:
ds. J.R. Zijlstra in de Geref. Kerk.
2e Kerstdag: Geen dienst.
Zondag 30 december: 10.00 uur ds.
J.R. Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra
in de Geref. Kerk.
Oudjaar 31 december: 19.30 uur: ds.
J.R. Zijlstra in de Geref. Kerk.
l januari: 10.00 uur: ds. J.R. Zijlstra in
de Geref. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
22 en 23 december: dr. Sterringa, tel.
1255.
25 en 26 december: dr. Sterringa, tel.
1255.
29 en 30 december: dr. Vaneker, tel.
2432.
l januari: dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 22 december 12.00 uur
tot maandagochtend 09.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277.

Verder de gehele week dienst van
19.00 tot 07.00 uur.
25 en 26 december dr. Warringa, tel.
1277.
Van zaterdag 29 december 12.00 uur
tot maandagochtend 9.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566.
Verder de gehele week dienst van
19.00 tot 7.00 uur.
31 dec. en l jan. dr. Breukink, tel.
1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
22-23 december, G. Wolsink, Lo-
chem, tel. 05730-4357.
25-26 december, J.H. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483.
29-30 december, P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
31 dec./l januari '85 N.J. Edens, Vor-
den, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
December: mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand december: Mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NHD. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di,wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen b.ellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



TURBULENTE SHOW OP
27, 28, 29 EN 31 DECEMBER
BIJ GARAGE HUININK, RUURLO
Zojuist galand op Nedarlandse bodem: de nieuwe L-serie van
Subaru. Supercomplete reiswagens. Voorwiel aangedreven,
snel en fraai gelijnd en met al 't comfort, dat men van een
superieure limousine verwachten mag. En tóch verbluffend
laag geprijsd! In vele varianten: van een zuinige 1,3 tot een on-
geëvenaarde 1,8 '4-wheel-drive'personenauto. Kom kijken en
vergelijken. Tijdens de turbulente show bij de Subaru dealer
tussen Kerst en Oud en Nieuw. Ook de populaire Jumbo en de
onlangs geïntroduceerde Justy staan er voor uwtestrit klaar!

GARAGE HUININK
geopend van 10.00 tot 21.00 uur

Spoorstraat 14
7261 AE RUURLO

Tel. 05735-18 01

Onze Kerstkransen en stol-
len worden door een Echte
bakker gemaakt.

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

ATTENTIE:
Bestel vroegtijdig voor de aan-
staande feestdagen uw kerst-
kalkoen, haantjes, kip, tam
konijn, verse eieren, enz.
Het van ouds bekende adres:
Poeliersbedrijf
ROSSEL
Nieuwstad 45, Vorden.
Tel. 1283.

Hengelsportvereniging
DE SNOEKBAARS
Afhalen vergunningen
vrijdag 28 en zaterdag
29 december.

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten.
Kan eventueel ook bezorgd
worden.
PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.
Tel.:05752-2728.

Te koop: kuilvoersnijder.
Merk „Strautman*.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

Vrijstaande woningen
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(artikel 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 20
december 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. dhr. H.J. Kleine, Bleuminkmaatweg 2,7251 MSVor-

den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, datum ver-
zoek 15 oktober 1984, adres inrichting Bleumink-
maatweg 2, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie F, nummer 2147;

2. dhr. E.J. Eggink, Lankampweg 5, 7251 PM Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, datum ver-
zoek 14 november 1984, adres inrichting Lankamp-
weg 5, kadastraal gemeente Vorden, sectie N, num-
mer 105;

3. dhr. C.G. Vliem, Zelledijk 7,7251 NB Vorden, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf, datum verzoek 10
november 1984, adres inrichting Zelledijk 7, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer
2453 en 2716.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 13 januari 1985. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum, 20 december 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De Secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Een heel jaar 10% korting
en een welkomstgeschenk t.w.v. ƒ 12,50

De nieuwe Persoonlijke Klant-kaart van salon Heersink
geeft u voor maar 25 gulden, een heel jaar lang, tien pro-
cent korting op de prijs van alle salonbehandelingen. En

op die van onze verkoopartikelen.

r

salon voor dames en heren
persoonlijke klant-kaart nr
naam
adres
plaats

L geldig Vh

HEERSINK salon voor dames en heren
Zutphenseweg 21, Vorden, 05752 - 1215

ÖREDKEN (Redken-dépositaire)

Voor alle gezinsleden t/m 15 jaar is er nu ook de extra
voordelige gezinskaart. De prijs: ƒ40,—, ongeacht het
aantal kinderen. Deze kaart geeft dezelfde rechten als

de Persoonlijke Klant-kaart.
Ingangsdatum l januari 1985.

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

KEUKENS*SANITAIR*TEGELS*KACHELS*OPENHAARDEN

Oergezellig dat Herbergta-
feltennistoernooi.
Bel. 2653 of 2385.

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

H.C.I.-U.B.I.

Wenst u prettige

feestdagen en een

voorspoedig 1985

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel. 05753-2121

SUKSES AAN TAFEL
BEGINT MET HET KIEZEN

BIJ BE KEURSLAGER
ROLLADES
Rund
Varkens
Kalfs

ABSOLUUT ZACHT!

BIEFSTUK
HEERLIJK MALS

BLANK

Ook verzorgen wij
uw

FONDUE-OF
GOURMET-

SCHAAL

MOOIE MALSE BLANKE

KOGEL-

BIEFSTUK
KALFSVLEES

o.a.

FRIKANDO
MALSE

VOOR DE \ HAMLAPPEN
SOEP

OESTERS
FRIKANDO

LAPJES

SPECIALITEITEN
ZOALS

DE
MEDAILLON

EN HET GEVULDE

STOKBROODJE

OSSESTAART

SCHENKEL MET
VEEL VLEES

MERGPUPJES

SOEPGEHAKT

SOEPBEENTJES

SOEPVLEES

POULET

KIP
HELE KIP
KIPFILET

KIPPELEVER
DRUMST1CKS

VOOR BIJ HET GLAASJE
DIVERSE EIGEN GEMAAKTE

SALADES
ZOALS:

HAMSALADE, KIPSALADE
EISALADE,

EXTRA VOORDELIG IS
DEZE WEEK DE

PRIMA KWALITEIT RUNDVLEES
ZOALS

LIMOUSIN-VLEES
o.a.

LENDE-ROSBIEF, BIEFLAPJES.
MOOI MAGER VLEES ENZ.

ZALMSALADE FEESTELIJK BROODBELEG
ORIGINELE ARDENNER RAUWE HAM EN
DIVERSE BUITENLANDSE SPECIALITEITEN EN
NATUURLIJK DE EIGEN GEMAAKTE
AMBACHTELIJKE VLEESWAREN.

KEURSLAGER

HELFT'N HANDJE
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN. TELEFOON 05752-1321



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en zusje van
llona

DEBBIE
Zij werd geboren op donder-
dag 13 december 1984.

Martin, Dorry en llona
Slotboom

Het Kerspel 5,
7251CTVorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

WEIMDY

Jan Willem - Lia
Herbert Wenneker

16 december 1984
De Stroet 9,
7251 CP Vorden.

Langs deze weg wil ik een ieder
bedanken voor de felicitaties
en kadeaus die ik mocht ont-
vangen op mijn 50-ste verjaar-
dag, speciaal de A.C. van de
V.V. Vorden.

JOHAN STAPPER

december 1984
Vorden, De Steege 6.

!n februari start er weer een
cursus schoonschrijven
(Italic).
Inlichtingen: G.T. Terpstra.
Mispelkampdijk 30, Vorden.
Tel. 2301.

Mooie dalmatische pups te
koop.
Zeer goede stamboom. Ont-
wormd en ingeënt.
Tel. 1255.
(08.00 -16.00 uur).

Te koop: Kerstbomen van
f3,50 t/m f 5,00.
Oude Borculoseweg 16,
Warnsveld.
Tel. 05751-335.

Een overheerlijke Kerstkrans
bereid van echte boter en ech-
te spijs van de Echte Bakker

ASSELT
uhenseweg Vorden Tel 1384

Nu nog geen winter, zondag 13
januari 1985 wel. Speel je
warm op het Herbergtafel-
tennistoernooi.
Bel. 2653 of 1784.

VELOCITAS

STRATENTOERNOOI!
Tel. 2735.

Wie wordt de kampioen van de
open tafeltenniskampioen-
schappen van Vorden.
Bel. 2385 na 13-1-'85.

Vrijdagavond 28 december

oudejaarsconcert
met

Scotch Whisky
and Soda

Gezellige gouwe ouwe
countrymuziek etc.

CAFE-RESTAURANT

TH. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomatön
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Hengelsportvereniging
DE SNOEKBAARS
Afhalen vergunningen
vrijdag 28 en zaterdag
29 december.

KERSTBOMEN TE KOOP
Alle maten, met en zonder kluit
en ook in pot leverbaar.
Dagelijks verse bomen.
BOOMKWEKERIJ
M.G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 05752-1434.

Wegens familieomstandigheden kan

ons voorgenomen zilveren huwelijksfeest

en receptie op 30 december aanstaande

geen doorgang vinden.

AB en DINY VELHORST
Het Wiemelink 35,
Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de se-
cretarie en de afdeling gemeentewerken op maandag
24 december aanstaande

GESLOTEN
zullen zijn.

De afdeling Burgerlijke Stand zal van 9.00 tot 10.00 uur
geopend zijn voor het aangeven van geboorten en over-
lijden.

Vorden, 20 december 1984.

Maandag 24 december en maandag 31
december zijn wij

GEOPEND
van 08.00 tot 15.00 uur.

A.L. VISSER
H.K. van Gelreweg 8a, Vorden.

A.s. zaterdag is de bar

tot ca. 00.30 uur

wegens een grote partij

gesloten
bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

J

"Canfcemus JD

19,00*

va*

Muziekver. Concordia
dankt een ieder
die eraan heeft meegewerkt de

jaarlijkse oliebollenaktie wederom tot

een succes te maken

Vordense
Winkeliersvereniging
Koopavonden + winkelsluiting

Koopavonden
Donderdag 20 december
tot 21.00 uur

Vrijdag 21 december
tot 21.00 uur

Maandag 24+ 31 december
de gehele dag open tot 16.00 uur.

Maandag 24 december:

dr. Haas

GÉÉN PRAKTIJK
De dienst wordt waargenomen
door dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.

Maandag 31 december:

dr. Sterringa

GÉÉN PRAKTIJK
De dienst wordt waargenomen
door dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 1678.

De Openbare Bibliotheek
is behalve beide Kerstdagen en Nieuw-
jaarsdag

ook gesloten
op maandag 24 en 31 december en
wenst U

prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

Chinees-lndisch Restaurant

TAO-SING
Dorpsstraat 28 - Vorden. Tel. 05752-1905

BEIDE KERSTDAGEN EN
NIEUWJAARSDAG GEOPEND

Kerstmenu v.a. 29,75p.p.
ook è la carte
ook tevens afhalen.

Tevens wensen wij onze clientèle
prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Herberg Tafeltennis Toernooi '85
op 13 januari 1985.
Inschrijfgeld tot 16 jaar 2,50 en vanaf 16 jaar 5,-

Inschrijfadressen:
De Herberg
Gerrit Wentink, Bogerd 5 - tel. 1784
Wim Jansen, H.v. Bramerenstraat 4, tel. 2653

Sluitingstermijn inschrijving vrijdag 28-12-'84
20.00 uur.

Wegens inventarisatie woensdag
2 januari

GESLOTEN
BAZAR SUETERS

Dorpsstraat 15 - Vorden

Ruurloseweg 91 - Vorden

Woensdag 2 januari zijn wij

GESLOTEN
Bakkerij van Asselt

Bakkerij Oplaat
Bakkerij W i e kart

't Winkeltje Schurink
Slagerij Vlogman

Slagerij Krijt

Herberg
salades

tijdens de feestdagen
Uw bestellingen voor de feestdagen zien wij gaarne uiterlijk

23 of 30 december tegemoet vanaf 5,25 per persoon.
Telefoon 05752-2243.

Uitslag van "hoogte raden van kerstboom": 14.53 mtr.
Prijswinnaars: ter Beest 14.51 mtr.
Pellenberg 14.50 mtr. (né loting)

Graaskamp 14.50 mtr.

Openingstijden:
24 december tot 17.00 uur geopend

25 december (eerste Kerstdag) GESLOTEN
26 december (tweede Kerstdag) GEOPEND

31 december (oudejaarsdag) organiseert biljartvereniging
"De Herberg" tot ca. 18.00 uur diverse spelen zoals

potbiljarten, voetbalspel, spijkerslaan enz.
1 januari 1985 zijn wij de gehele dag GESLOTEN

De dansmiddag op 25 december en 1 januari komen i.v.m. de
feestdagen te vervallen. Dinsdagmiddag 8 januari 1985 is de

eerst volgende middag.
Inlichtingen bij mevr. Cornegoor, tel. 2640 of bij de Herberg.

ito- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M. W. - Volvo - Suzuki

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Gewijzigde openstelling
Postkantoor

Het postkantoor Vorden is op

maandag 24 december en op

maandag 31 december voor het
publiek

geopend
van 8.30 tot 12.30 uur.

Op maandag 31 december vindt

alleen bestelling plaats van

spoedeisende stukken.

\mmmi
Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dittegenzeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

l imniwwinkel 0n
timimrtMdrijf
henk frencks
bug gafeestraat 36

voden lel 05752-3376

Vuurwerk
verkoop 29 en 31 december

De Witte Smid
Warnsveld

Telefoon 05751-204

Wij wensen u
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1985.

KERSTVIERING

'Het Hoge'
School met de Bijbel
Vorden

Samen met alle kinderen van

school willen we vrijdag 21
december a.s. het

Kerstfeest
vieren in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.00 uur.
Belangstellenden zijn van

harte welkom.



29 en 31 december

VOLOP VUURWERK
met een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing. Alleen voor personen boven de 16 jaar.

Pakketten sier-, knal- en kindenniunnierk
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN - TELEFOON 3566

RUURLOSEWEG 91 - KRANENBURG - TELEFOON 6658

bakken wij iets bijzonders voor U!

Weinachtsstollen Kersttaarten
met amandelspijs Pudding (zie etalage)

Appelbeignets
Gebak enz. enz.

Bestelt U even of bel 1373.

Warme Bakker Oplaat bakt het voor U.

Het kantoor van

notaris Jhr. Mr. J.J.A. Greven

Dr. C. Lulofsweg 2a te Vorden, is

GESLOTEN
op maandag 24 en maandag

31 december a.s.

Faillisementsverkoop
van een grote partij nieuwe meubelen nu voor de helft van de normale winkelwaarde.

o.a. leren en eiken bankstellen
Salontafels
2 zits bankjes stof en leer
Wand kasten
Eiken eethoeken en grenen meubelen.

Dalo Handelsonderneming
NOORDERWAL 5 - LOCHEM.

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekering
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/<x> excl. glas en

f 0,95 °/oo Inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 °/oo.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrislco's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.

. Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDEN w.a.

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Ongelooflijk! Wat een boom!

Gefeliciteerd Co r r ie
met de overwinning

vooral uw loodgietersmateiïalen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Heeft U ze ook geproefd
op de Kerstmarkt?

Onze

Weinachtsstol
rij k gevuld met rozijnen, krenten,

sucade en noten.

Bestel of bel even 1373.

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U.

ROL JU N N
HOLTSLAG RUURLO

Uw specialist op rolluikengebied.
Niemand beter en zeker niet goedkoper
Bel nu nog voor'n vrijblijvende offerte

05735-2000

Holtslag bouwmaterialen b.v.

Spoorstraat 28, Ruurlo

Tevens wensen wij alle klanten, vrienden
en bekenden

prettige Kerstdagen
en een

gelukkig 1985

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Feestprijsjes
Zwarte pump
met klein hakje

van 49,- nu voor 40,-
College schoen
grijs van 69,-

nu voor 45.-
Vlot bandschoentje

35-van 46,-
nu voor

Bi] uw
vaKmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

kilo

Poelier
H off man

Kalkoen kno
Kalkoen dijen
Kalkoen filet k,i0
Wild konijn
Tam konijn
Houtduiven
Hazebouten
Hazeruggen
Diverse rollades

k,i0

k,io

9,00
9,25

16,50
8,50

10,50
4,50

16,00
18,00

RECLAME:

Braadkuikens 10,50

DE VALEWEIDE

Kerstbakje
1 stuks

Hyacinthen
3 stuks

Chrysanten
bos

Cyclamen
2 stuks vele kleuren

5.75
4,75
4,50
9,75

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Jan van Aart van Jan de Bakker en zijn medewerkers wensen U
Prettige Feestdagen en een voorspoedig 1985

RECLAME:

KerStStOl van 7f50 voor

Bakkerij 't Stoepje, ook voor diabetici.
Jan van Aart van Jan de Bakker, p.a. Havenstraat 51, Spakenburg.

Specialiteiten: gevulde koeken en amandel, dubbelgevuld krentenbrood enz.

P.S. Heeft U ons grof volkoren al geprobeerd?
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Burgemeester Vunderink
zwaaide met portefeuille
Ruimtelijke Ordening
"Wij voelen ons politiek gedwongen om achter het standpunt van de WD te gaan staan.
Dat neemt niet weg dat wij vinden dat *e afgelopen j aren bestuurlijk misleid zijn ". Met
deze woorden, gesproken door defraktievoorzitter van het CDA de heer C. Chr. Voer-
man, werd voorkomen dat Burgemeester Vunderink dinsdagavond de portefeuille voor
Ruimtelijke Ordening ter beschikking stelde.

Aanleiding tot deze dreiging van Vor-
dens eerste burger was het standpunt
dat het CDA had ingenomen, met be-
trekking tot de kwestie Zinnicq Berg-
mann.

Een kwestie met een lange voorge-
schiedenis waarbij centraal staat de
herbouw van het pand Maalderink-
weg 3, van de heer Z. Bergmann.
In het bestemmingsplan buitenge-
bied staat dat bij nieuwbouw c.q. her-
bouw is toegestaan dat de afstand van-
af de weg tot de bouwplaats 5-20 me-
ter mag bedragen. In het geval Z.
Bergmann is deze afstand enkele me-
ters groter.

Verschil in inzicht
Tijdens de commissievergadering, vo-
rige week, was al gebleken dat de frak-
ties totaal van inzicht verschilden. Dat
werd in de raad nogeens bevestigd.
PvdA bij monde van haar voorzitter J.
Bosch schaarde zich achter het voor-
stel van het college. De V.V.D. (de
heer H. Tjoonk) bepleitte een afstand
van 40 meter en het C.D.A., bij mon-
de van de heer C. Chr. Voerman hul-
digde het standpunt nieuwe voorge-
vel op oude achtergevel plus vijf meter
(nodig voor het werk).

College verdeeld
Intussen bleek dat de beide wethou-
ders resp. de heren J.F. Geerken
(CDA) en H.A. Bogchelman (VVD)
partij hadden gekozen voor hun ach-
terban in de raad.

Voor burgemeester Vunderink de
taak ("mijn achterban is de bevolking"
zo sprak hij) om met een advies te ko-
men waarin de raad zich kon vinden.
"Een advies dat objektief genoemd
kan worden", aldus de heer Vunde-
rink.
Hij bleef op het standpunt staan dat de
zienswijze zoals in eerste instantie
door het college aan de raad is voorge-
legd, de juiste is. Om toch uit de im-
passe te geraken stelde Burg. Vunde-

rink voor om de afstand van 5-20 me-
ter te handhaven met de mogelijkheid
om vrijstelling in te bouwen tot 40 me-
ter (artikel 38). En dan de vrijstelling
te verlenen mits uit het advies van ex-
terne instanties blijkt dat de omliggen-
de landbouwbedrijven niet worden
benadeeld.

Onverkoopbaar
"Het beleid dat het CDA voorstaat
kan ik niet verkopen. Wordt dit door
de raad gevolgd dan moet maar een
ander mijn portefeuille gaan overne-
men", aldus dreigde de heer Vunde-
rink die liet blijken dat het voorstel
van het CDA geënt is op de kwestie Z.
Bergmann. (De heer Tjoonk sprak la-
ter in de discussie dat er frakties zijn
die denken "Mijn fraktieman zal en
moet koning kraaien").
Het VVD voorstel noemde burg.
Vunderink meer objektief. De heer
Voerman toonde zich hoogst ver-
baasd over de plottelinge ommezwaai
van burgemeester Vunderink.
"U hebt ons in het verleden altijd afge-
raden, toen er op gegeven moment
sprake was van 30 meter, deze koers
niet te volgen gezien de problemen
die er uit kunnen voortvloeien voor
omliggende bedrijven".
De heer H. Tjoonk (VVD) die de visie
van zijn fraktie (40 meter) met veel
vuur verdedigde, ging uiteindelijk ak-
koord met het voorstel van de heer
Vunderink, waarbij het CDA om een
portefeuillecrisis te vermijden, aan-
sloot.
De heer J. Bosch (PvdA) stelde dat
zijn fraktie eveneens het voorstel van
de heer Vunderink ("het beleid wat
Vunderink voorstaat is objektief") wil
volgen.

Aankoop gronden Overweg
Met de fraktie van de PvdA als tegen-
stander ging de raad dinsdagavond
met het voorstel van het college ak-
koord om ten behoeve van de realise-
ring van een woonwagencentrum

gronden aan te kopen aan de Over-
weg.
De heer J. Bosch: "Wij zijn tegen om-
dat hier onjuist wordt gehandeld. Dat
wij indertijd al tegen de locatie van het
woonwagenkamp op deze plek waren,
doet er op dit moment in feite niet toe.
Hier had eerst de bestemmingsplan-
procedure op gang gebracht moeten
worden", zo stelde hij.
Burg. Vunderink gaf toe dat het inder-
daad nog niet zeker is of de bestem-
ming er door zal komen. "Wij denken
echter in de geest van de raad te han-
delen. In de discussie in het verleden
is gebleken dat de betrokken eigenaar
niet de dupe mag worden. Deze kan
namelijk zijn woning niet verkopen
omdat er een claim op is gelegd", al-
dus de heer Vunderink. "Ik blijf erbij
dat wij ons op glad ijs begeven", aldus
Bosch tot slot.

Voorkeurgewest Midden IJssel
Het gewest Midden IJssel kwam deze
avond ook weer aan de orde. Nu de
gemeenten uit Overijssel er geen pro-
blemen mee hebben dat het gemeen-
schappelijk toezicht vanuit Gelder-
land zal geschieden, zei ook de heer
H. Tjoonk (VVD) met een gerust hart
achter het Gewest Midden IJssel te
staan. 4fc
De raad gin^Kkoord met het onttrek-
ken van tien mille aan hét fonds voor
stimulering van werkgelegenheid en
opvang van werklozen t.b.v. huisves-
ting stuurgroep mensen zonder werk.
De subsidi«J^ Graaf Ottobad te Zut-
phen werd nn januari aangehouden.
Ruim 26.000 gulden werd beschikbaar
gesteld als subsidie voor de R.K. kerk
te Kranenburg.

Dorp gezellig
De heer Brandenbarg (VVD) vond
dat de Vordense Winkeliersvereni-
ging wel een pluim heeft verdiend
door het dorp zo gezellig te maken en
ook de Kerstmarkt noemde hij zeer
geslaagd. De voorzitter, de heer Vun-
derink, sloot zich hierbij graag aan.

Kerstoptreden
Nuts Blokfluit- en
Melodicaclub
Na een aantal extra lessen was het vrij-
dagavond 14 december de beurt aan

de Vordense Nuts blokfluit- en melo-
dicaclub om een kerstprogramma
voor de mensen in Villa Nuova te ver-
zorgen. Na een korte opening van de
avond door de heer Hofs, de organisa-
tor, begonnen de blokfluiters half acht
met hun programma. Het repertoire
bestond voornamelijk uit bekende

Kerstzang van de
Vordense Koren
in de Dorpskerk
Onder auspiciën van de Raad
van Kerken te Vorden en Kra-
nenburg zal op zondag 23 de-
cember 's avonds 7 uur een
Kerstzangavond worden
gehouden.
Aan dit gebeuren zullen 3 van
de Vordense koren meewerken.
Deze keer zullen dit zijn:
het parochie-koor "Cantemus
Domino", hetJeugdkoor "Interchrist" en het Vordens Man-
nenkoor. Bedoeling is, elk jaar tegen Kerst een wisselende
groep van koren voor deze zang-avond uit te nodigen. Immers,
als alle koren in Vorden zouden meewerkren, zou het pro-
gramma overladen worden. Naast het optreden van de koren
afzonderlijk, zal er ook ruimte zijn voor samenzang van alle
aanwezigen.
Er zal op deze avond geen meditatie of preek worden gehou-
den. De avond wordt geopend en gesloten namens de Raad
van Kerken, maar het Kerstgebeuren wordt verder alleen be-
leefd en gevierd door zang van oude en nieuwe Kerstliederen.

kerstsongs. Hierbij hadden de kinde-
ren het zichzelf niet gemakkelijk ge-
maakt, want alles werd in een twee-
stemmige versie uitgevoerd. Het "Ma-
ry's boy child" van Boney M., uitge-
voerd door een kwintet viel evenals al-
le andere liederen bij de patiënten in
de smaak, gezien het applaus.

Voor de pauze werd door de "klavier-
afdeling" van de club, bestaande uit
melodica's en accordeons o.a. Doch-
ter Sions en Komt allen tezamen ten
gehore gebracht. Bij het uitvoeren van
het bekende, ook vaak door het Vor-
dens Mannenkoor uitgevoerde, Zum
Sanctus, door het accordeon kwartet,
werd het muisstil in de zaal; een dave-
rend applaus volgde hierop. Uit volle
borst zong iedereen het Vordens
Volkslied mee en bracht men een ode
aan de, ter gelegenheid van het optre-
den meegebrachte, kunstkerstboom
middels het "O, denneboom".

Na de pauze, waarin enkele perso-
neelsleden de ruim 20 kinderen van
een drankje en een koek voorzagen,
werd het programma voortgezet met
o.a. O. Sanctissima en Jingle Bells.

Hierbij werd de leiding van Hans
Weenk en Gea van Zuilekom spon-
taan door een van de patiënten over-
genomen. «

De avond werd besloten met het geza-
menlijk zingen en spelen van Ere zij
God en Stille Nacht.
De patiënten gaven te kennen dat de
kinderen nog eens bij hun mochten
optreden. Gezien het vele plezier dat
beide partijen aan deze avond beleefd
hadden, bleek deze wens wederzijds
te zijn.

• Openstelling Postkantoor
Het postkantoor te Vorden is op de
maandagen 24 december en 31 de-
cember voor het publiek alleen 's mor-
gens open van 8.30 - 12.30 uur. Op
maandag 31 december is er alleen een
bestelling van spoedeisende poststuk-
ken.

Jong Gelre
jaarafsluiting
De afdeling Vorden van Jong Gelre
neemt op vrijdagavond 28 december
"afscheid" van 1984 middels een ge-
zellige avond. Op deze avond zullen
de leden aangenaam verrast worden
met allerlei leuke opdrachten. De aan-
vang is om 20.00 uur in het Dorpscen-
trum.
De redaktie van "De Woordvoerder",
orgaan van de afdeling Vorden van
Jong Gelre heeft besloten dat ook
niet-leden voortaan dit blad kunnen
ontvangen tegen betaling van f 12,50
per jaar. Het blad verschijnt tien keer
per jaar. Voor inlichtingen en abonne-
menten kan men zich wenden tot Jan
Hendriksen, tel. 6764; Henriette Fok-
kink, tel. 6792; Wim Voskamp, tel.
1503 of Han Wesselink, tel. 6774.

even noteren!!!

uuim pamnnwoon
SHOUL

DONDERDAG 27 december
tot 21.00 uur

VRIJDAG 28 december
tot 21.00 uur

ZATERDAG 29 december
tot 17.00 uur

MAANDAG 31 december
tot 16.00 uur

dorpsstraat 22 - m-den

Oudejaarsconcert
Kranenburg
In zaal Schoenaker wordt op vrijdag
28 december als afscheid aan het jaar
1984 een Oudejaarsconcert gegeven.
The Scoth Whiskey and Soda-group,
een drie-mansformatie, spelen wes-
tern-country muziek, van Elvis Presly
en vele gouwe ouwe. De aanvang is
om acht uur. Er zijn geen kaarten in de
voorverkoop.

Kerststukjes maken
met Floralia
Vorige week is per abuis in de adver-
tentie in Contact betreffende het ma-
ken van Kerststukjes met Floralia al-
leen vermeld donderdag 20 december
's middags van half 2 tot half 4, maar
natuurlijk kunt U ook, zoals elk jaar, 's
avonds terecht en wel van 8 tot 10 uur
in het Dorpscentrum. U bent van har-
te welkom. Deelname is geheel gratis.
Zie voor verdere gegevens de adver-
tentie in Contact van vorige week.

Betaling abonnementsgeld
tot 10 januari 1985

Evenals vorig jaar bedraagt ook voor 1985 het abonne-
mentsgeld voor Contact ed. Vorden f 35,- inklusief 5%
B.T.W., als u voor 10 januari 1985 betaalt.
Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u
f 5,- administratiekosten in rekening.
U kunt dus f 5,- verdienen, als u vóór 10 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr.
48.63.19.245; postgiro nr. 1.20.58.67 ten name van
Drukkerij Weevers BV, Vorden.

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

„De Herberg"
won weddenschap

De Kerstboom geplaatst bij Restaurant /Zaal „De Herberg" had een
lengte van 14.53 meter. De boom is ter plekke opgemeten door de
Rijkspolitie.

Dhr. Polman heeft deze enorme grote boom niet kunnen overtreffen.
Velen hebben plezier beleefd aan deze weddenschap en zo hoort 't
ook.

Kerstbomen in het dorp
De Vordense Winkeliersvereniging als ook een aantal particulieren hebben het dorp in een gezelli-
ge kerstsfeer gebracht.
Vele reakties hebben ons bereikt, zoals: 'Vat gezellig", "dat moeten ze eens vaker doen", "het kan
toch ook in Vorden", enz.
Ook de Kerstmarkt is zeer goed aangeslagen, mede door het optreden van Vordens Mannen- en da-
meskoor en Boerendansers. Dat er toch zonodig gesproken moest worden tijdens de zang, vooral
door het oudere publiek, is zeer jammer. Het viel op dat juist de jongeren aandachtig luisterden.
Maar laten wij de Kerstsfeer niet bederven en aannemen dat het nog wat onwennig was op de markt.
Hopelijk laten de koren zich niet afschrikken en volgend jaar hun prachtige zang weer ten gehore
zullen brengen.
Dit geldt ook voor de Winkeliersvereniging, die kosten noch moeite heeft gespaard om de Kerstbo-
men met lampen te plaatsen, want ook hier /ijn lampen uit de bomen gestolen. Als diegenen zono-
dig een paar lampen willen hebben omdat hij of zy deze niet kan kopen, is het wel mogelijk om bij de
Vordense Winkeliersvereniging een paar lampen gratis te krijgen, maar verniel s.v.p. de bomen en
lampen niet, afgesproken!
Laat ons dorp leuk en gezellig blijven!

Prettige Feestdagen,
De Redaktie



B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

Een gelukkig nieuwjaar
wordt u toegewenst door de

FA. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

Klein Lebbink bv
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Raadhuisstraat 22

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

RIJSCHOOL

,OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Wenst u prettige Kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

JEUGDSOOS

't Stampertje
wenst iedereen

een gelukkig 1984.

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

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

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

AUTORIJSCHOOL

HILFERINK
De Boonk 39, telefoon 05752-1619.

wenst allen

EEN GESLAAGD NIEUWJAAR

CAFÉ UENK
wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Amold en Ria Schut

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

„Tragter" en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Smederij H. van Ark
Burg. Galleestraat 5, Vorden

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

A.J. Brandenbarg
EN MEDEWERKERS

VEE- en VARKENSHANDEL

wenst zijn clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GEACHTE KLANTEN

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

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

RIJWIELSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
Hengelo Gld. - lekink 8 - Tel. 05753-2888

wenst allen

een voorspoedig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEEIMINK-
Zutphenseweg 90 - Vord^P- Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

Barendsen Vorden B.V,
EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg 15, Vorden

AANNEMERSBEDRIJF

H J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 22

wenst vrienden en bekenden in alle opzich-
ten een

gezond, voorspoed/g en
gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn,
EN MEDEWERKERS *

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

Naaimacfiinehandel en Dierenspeciaalzaak

Fa. BA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
wenst iedereen

prettige feestdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

HJ. Groot Roessink
EN MEDEWERKERS

Vaalverinkdijk 1, Hengelo (G.) tel. 05753-1470 en
2786.

wenst allen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
KI u vers Sport Totaal

Dïny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417.

Warme Bftkker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUIQG NIEUWJAAR

Installatieburo

Dekker Electro b. v.
wenst allen

prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1985.

Wij wensen u allen een
alleszins geslaagd
nieuwjaar!

VAMOR RIJSCHOOL

G. BULTMAN
M.l. gediplomeerd

H.K. van Gelreweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1753

Wij lessen in BMW en Volvo en motor Suzuki

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

Jan Krijt DE ECHTE SLAGER

wenst allen een voorspoedig
nieuwjaar

AUTO BOESVELD
wenst u allen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SRI Jl-VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

wensen u
een voorspoedig nieuwjaar

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

SMEDERIJ

H J. BERENDS
Landbouwwerktuigen en watertechniek - Linde

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van sportvereniging

RATTI"n

wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

HJ. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

Vee- en vlees

DJ.Janssensb.v.
Exportslachterij Apeldoorn en medewerkers wensen u

Prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen U allen een
voorspoedig nieuwjaar

Ten Have Engineering

Industrieweg - Vorden

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

AUTO en TWEEWIELERBEDRIJF
SHELL TANKSTATION

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar



Wij wensen U
gezellige kerstdagen
en een goed 1985.

Ook dan staan we
weer voor U klaar.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker. Tel. 05754-361

Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Poeliersbedrijf ROSSEL

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27.

Keurslagerij
VLOGMAN

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

KAPSALON BEERNING

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

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

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen al onze
clientèle
een gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij VISSER
H.K. van Gelreweg 8a
Vorden

Timmer- en aannemersbedrijf
A. BOSCH
Schuttestraat 11

wenst alle kliënten
een voorspoedig
nieuwjaar.

J.H. WILTINK
en medewerkers

wenst clientèle en beken-
den
een voorspoed/g en
gelukkig nieuwjaar.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden.
Telefoon 3566.
Ruurloseweg 91 - Kranenburg.
Telefoon 6658

wenst u allen
een voorspoedig
nieuwjaar.

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1985.

Tevens nemen wij afscheid van 1984en van al

onze prijzen, die leveren wij vrijwillig in.

Hoeveel wij ingeleverd hebben, kunt u 2 ja-
nuari 's middags om half twee komen zien.

Begin het jaar goed en doe er uw voordeel
mee.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Wij wensen al onze clientèle

een voorspoed/g
nieuwjaar

CAFÉ-SLIJTERIJ

„'t Wapen van 't Medler"
A.J. EYKELKAMP - Telefoon 6634

OUDEJAARSAVOND EN NIEUWJAARSDAG

GESLOTEN

Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst ü

Wapen- en sporthandel

Martens
ilteds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

KAPSALON

WIEKART
EN MEDEWERKSTERS

wenst u allen

een gezonden
voorspoedig 1985

Wij wensen u allen

prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar.

LOON- EN GRONDVERZET

en medewerkers
JOOSTINKWEG 12, VORDEN.

GRAMMOFOONPLATENHANDEL

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

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting.

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

Wij wensen iedereen

voorspoedig en gezond 1985
A'.G. Schurink + medewerkers

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

Wij wensen iedereen

een voorspoed/g
nieuwjaar

Creatief Centrum Kerkepad
Cafetaria de "Olde Smidse"
Dorpsstraat 8 - Vorden - telefoon 1921.

Bij deze willen wij eenieder
bedanken voor al het vertrouwen in
ons gesteld in het af gelopen jaar en
tevens wensen wij allen

Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1985

Café Rest.

Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden.

U allen

een voorspoedig
en sportief 1985
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

I SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITtRWEERD
EN MEDEWERKERS

Wenst allen

prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1985

de-Rabobank
wenst u

prettige feestdagen
. en een

;Ĵ |S$ voorspoedig...

V-S^-;-1 ••:,-.-•-••-•• *T

X Rabobank Ö

De

VOETBALVERENIGING
"VORDEN"

dankt hierbij alle ondernemers voor
de steun die zij het afgelopen jaar
in de vorm van

advertenties - shirtreclame
reclameborden etc.

heeft mogen ontvangen.

Wij wensen U

prettige feestdagen en een gezond,
sportief en voorspoedig 1985
toe.

Namens de V.V. VORDEN
de Aktiviteiten Commissie

JAG. HEINTJES
Vorden, telefoon 1417.

Verzekeringen en financiering

wenst allen
een voorspoed/g 1985.

Sigarenmagazijn
Boek- en tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK"

wenst allen
een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

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

Hoveniersbedrijf
Fa. Gebr. KETTELERIJ B.V.
en medewerkers

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen

een
voorspoed/g 1985

FA.JOWÉ
Branderhorstweg 5,
Telefoon 05753-2026
Keyenborg.

Wij wensen u allen

een voorspoedig 1985
LOONBEDRIJF

HAARING
BEUNKSTEEG 2, HENGELO GLD.

ii
Vinkenstraat 12. Gorssel. Tel. 05759-2118 of 05752-2414

Wenst u

Prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 1985

wenst iedereen

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1985

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
EN MEDEWERKERS

wenst een ieder

een voorspoedig 1985

Wij wensen U

een gelukkig en
een voorspoedig 1985

FAM. HELMINK
+ MEDEWERKERS

Zutphenseweg 24.



Kastelenkalender
In 4 kleuren gedrukt. Een pracht cadeau, waar
gehele jaar plezier van hebt.

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Hoytink, Ruurlo
Boekhandel Loga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink, Vorden
Drukkerij Weevers, Vorden
Drogisterij "Marianne", Hengelo
Schildersbedrijf Harmsen, Hengelo
Kantoorboekhandel Hulshof, Warnsveld

u het

Voor een prettige Kerst
en een gezellig Nieuwjaar
de Banketbakker staat voor u klaar
met zijn:

kransen, taarten
en stollen, appelflappen
beignets, hapjes en
oliebollen

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 05752-1750, Vorden.

Specialiteit:

Zwanehalzen
Leonidas bonbons

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

Wy wensen u
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 1985

ATTENTIE!
BAR BODEGA

't PANTOFFELTJE
ZATERDAGAVOND AS.

NORMAAL GEOPEND

ffL.M.B. „VORDEN
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL. 05752-3163

Dealer
Wenst al haar clientèle

een voorspoedig 1985

Wij wensen U

prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1985

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G.J. Bosman
en medewerkers
Kerveiseweg 23, Hengelo Gld. Tel. 05753-2619.

Wij maken onze cliënten erop attent, dat
onze kantoren op
maandag 31 december (oude jaarsdag)
's middags om 12.00 uur

GESLOTEN
zijn.

De gezamenlijke banken
van Vorden.

RESTAURANT* CAFÉ
Arie IMaalderink

WIJ ZIJN DEALER VAN;

fanstruita

Dank zij U

. Een oud vertrouwd Duits merk, met de nieuw-
* ste techniek van nu.

. Onverwoestbare kwaliteit, voor jarenlang
9 gebruiksplezier.

was 1984 een uitstekend jaar voor ons. Hartelijk
dank daarvoor.

Wij wensen U

Goede Kerstdagen en een
alleszins voorspoedig 1985.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1 342

Uw Construct» dealer EUESEN - BAAK
Emmerikseweg 46, tel. 264
Eigen reparatie dienst

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

De kans van uw leven bij Ruesink
De helft van het bestede bedrag bij aankoop van een nieuwe
of gebruikte auto TERUG!
Autobedrijf Ruesink heeft bijna duizend automobielen verkocht in 1984.
In de KERSTSHOW zal waarschijnlijk de DUIZENDSTE auto een dubbel-
gelukkige eigenaar krijgen. Die duizendste kost de klant maar de helft van het
bij Ruesink bestede bedrag. Dat is de kans van uw leven om werkelijk
duizenden guldens te verdienen. Ook de 999ste en de 1001ste gaan niet met
lege handen naar huis. Voor deze "pechvogels"is een pracht reis naar Parijs ter
beschikking gesteld.

Wilt u meer weten, lees dan de speciale uitgave van het Ruesink Citroen Show
Journaal die binnenkort in uw bus valt of kom naar de grandioze KERSTSHOW.

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46. Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA

Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw
Tiroler lode JAGERSJASSEN voor dames en heren, in lang en kort model.

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

Martens
ftetd» doeltnfftndl

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden
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Redelijke opbrengst
Wildenborchse spelavond

Grote belangstelling was er voor de derde spelletjes avond die ten bate van de Wildenborchse Kapel ge-
houden werd. Het publiek bleek bepaald niet scheutig met het openen van de portemonnee. Gul werd
meegedaan aan het sjoelen, Rad van avontuur, balgooien enz.
De opbrengst werd na afloop geschat op zo'n vyf a zeshonderd gulden.

Cursus voor
Boerinnen
Op 16 januari 1985 start voor boerin-
nen uit Warnsveld en Vorden de korte
cursus: "Praktische Rundvee-verbete-
ring". De cursus wordt georganiseerd
door de plaatselijke vrouwenorganisa-
ties in overleg met de landbouwvoor-
lichtingsdienst. In 5 ochtend-lessen
worden, door de heer Ing. Meerdink
de volgende onderwerpen behandeld:
1. Erfelijkheid: wat is erfelijke aanleg
2. Fokmethoden
3. Selectie: wat is selectie en op welke

manier kan men selecteren
4. Fokdoel
5. De K.I. in de fokkerij.
Voor informatie over deze cursus en
opgave (graag vóór 24 december a.s.)
kunt u contact opnemen met:
de bedrijfsvoorlichter rundveehoude-
rij: dhr. A.J. Kevelam, tel. 05752-2846
of met één van de contactdames voor
de vrouwenorganisaties.

Voorstelling
Filmhuis
Zaterdag 29 december a.s. zal het
Filmhuis Vorden weer haar maande-
lijkse voorstelling houden.
Om 20.00 uur begint in hotel Bloe-
mendaal aan de Stationsweg de recen-
te Nederlandse speelfilm "U bent
mijn moeder". "U bent mijn moeder"
is ook de titel van het toneelstuk, dat
later verfilmd is. In beide speelt Joop
Admiraal, bekend acteur van het
Werktheater, de hoofdrol.
"U bent mijn moeder" gaat over een
dementerende vrouw, die regelmatig

door haar zoon bezocht wordt. De ou-
de vrouw komt in haar kinderlijke on-
schuld tot poëtische uitspraken, zon-
der dat zij het zelf lijkt te beseffen. De
zoon probeert geduldig met zijn moe-
der te praten.
Het toneelstuk gaf weer hoe Joop Ad-
miraal zijn gevoelens ten opzichte van
zijn ouder wordende moeder ver-
werkt.

Op het toneel was de vorm waarin dat
gebeurde van wezenlijk belang; door
tegelijkertijd moeder en zoon te spe-
len kreeg hun onderlinge verbonden-
heid een extra dimensie.
In de film zijn moeder en zoon twee
duidelijk verschillende personages ge-
worden, die wel beide op voortreffelij-
ke wijze gespeeld worden door Joop
Admiraal.
De toegangsprijs voor deze voorstel-
ling:, die voor iedereen toegankelijk is,
bedraagt f6,- inklusief filmkrant.

Kinderkermis 1984
Stichting Jeugdsoos 't Stampertje or-
ganiseert op donderdag 27 december
weer een kinderkermis met de volgen-
de spelletjes:
Boemerang kegelbaan; evenwichts-
balk; muismeppen; achteruittraphob-
belfiets; dubbele step langs elkaar; be-
hendigheidskar; 6 persoons zaklopen;
looptapijt 3 of 6 persoons; voetballen
automatisch; sjoelbak rebound; bal-
lonscheren; sponsgooien; play-back-
show; film; ring werpen.
Iedereen is welkom in de leeftijds-
groep van 4 t/m 10 jaar. De entree is f
2,50.

Overigens heeft men een proef geno-

Goede opbrengst Kerstkollekte
van de Raad van Kerken
Maar liefst f 8050,- was de geweldige opbrengst van de Raad
van Kerken kollekte die vorige week werd gehouden. Daarmee
is het weer opnieuw mogelijk de kerstattenties aan vele Vor-
denaren te bezorgen.
Het is een goede zaak dat de kerken op deze manier samen
feest vieren en ook samen iets doen voor een niet onaanzien-
lijk deel van de Vordense bevolking. Een goede traditie die het
waard is om in stand gehouden te worden.
De zeer goede opbrengst toont aan dat zeer velen dit initiatief
van de Vordense Kerken een warm hart toe dragen. Het be-
stuur van de Raad van Kerken dankt de wijkhoofden, de kol-
lektanten, de tellers en niet te vergeten, het kosters echtpaar
voor hun medewerking.
Nu is het de beurt aan de commissie die de kerstattenties or-
ganiseert en hun vele medewerkers. Van harte sterkte bij het
vele werk; en nu al vast bedankt!

men om voor verhuur van de sporthal
op zondag de normale tarieven te han-
teren. De heer Brandenbarg (WD)
stelde voor dat verenigingen op zort-
dag ook zelf voor het beheer moeten
gaan /orgei|^
In deze^^commissievergadering
kwam tevens een voorstel aan de orde
om een bedrag van tien duizend gul-
den aan het fonds voor Stimulering
van werkgelegenheid en opvang van
.werklozen ^wittrekken. Dit ten be-
hoeve van^r Stuurgroep Mensen
zonder Werk die binnenkort in het
voormalig Jeugdcentrum zal worden
ondergebracht.
Mevrouw Aartsen-den Harder (CDA)
drong erbij de wethouder op aan de
regels wat te verruimen, zodat ook
mensen die buiten de gemeente om
een uitkering ontvangen aan deze
Stuurgroep kunnen meedoen.
Mevr. Aartsen alsmede de heer E.
Brandenbarg (VVD) gingen met het
gevraagde van tien duizend gulden ak-
koord, waarbij de heer Brandenbarg
de vraag opriep of het niet goedkoper
is elders een ruimte te huren. Omdat
het volgens hem niet is uitgesloten dat
het voormaligjeugdcentrum nogeens
zal worden afgebroken. De heer Geer-
ken verzekerde hem dat dit in de eer-
ste jaren beslist niet het geval zal zijn.
Socialist A.J. Stoltenborg had moeite
met het voorstel. Niet met het be-
schikbaar stellen van de tien mille
voor de Stuurgroep maar meer met de
onderbouwing van het voorstel.
"Is het vervolg te overzien. Ik denk
aan het betalen van gas, elektriciteit,
huurkonlrakt, brandverzekering. Be-
taalt de gemeente dit allemaal??? Zo
ja, dan wil ik dit allemaal graag zwart
of wit zien", aldus de heer Stolten-
borg. Wethouder Geerken antwoord-
de hierop dat hij tijdens de raadsver-
gadering zal trachten de twijfels bij de
heer Stoltenborg weg te nemen. Eerst
dan zal Stoltenborg zijn fiat aan het
voorstel geven.

"Concordia"
verkocht 8000

oliebollen
Zaterdag organiseerde de muziekver-
eniging "Concordia" de jaarlijkse olie-
bollenaktie. Vanaf vrijdagmiddag is
een bakploeg van acht personen bezig
geweest met het bakken van 8000
oliebollen.
De verkoop aan de plaatselijke bevol-
king is dermate goed verlopen, dat het
aantal van 8000 niet voldoende bleek
zodat enkele mensen zelfs teleurge-
steld moesten worden.
Bestuur en leden van "Concordia" zijn
zeer tevreden over het resultaat en ui-
terst dankbaar voor deze jaarlijkse fi-
nanciële injektie.

1835-1985
150 jaar Openbare Lagere School in Vorden

Niet alleen zal 1985 voor de Openbare Lagere School een belangrijk j aar worden in verband met
het tot stand komen van de nieuwe basisschool waarbij kleuter en lager onderwijs worden gein-
tergreerd. Ook zal het in 1985 precies 150 jaar geleden zijn dat in Vorden de eerste openbare
school tot stand kwam. Had reeds in de raadsvergadering van 6 maart 1830 het gemeenteraadslid
Mr. A. C. W. Staring van de Wildenborch erop aangedrongen dat... "men een betere school heeft te
bouwen, waar de jeugd in dezer dagen door schoolonderwijs wordt bijgebracht, behalve kennis,
ook redelijkheid, zucht tot orde inzicht van het goede wat wij bezitten.... enz.", het duurde toch tot
7 maart 1835 alvorens de raad accoord ging met de bouw van een school.
Op 23 mei 1835 werd door de Vordense timmerman Gerardus Weenink tegen een aanneemsom
van f3 660, - met de bouw aangevangen waarna in december 1835 de school kon worden overgedra-
gen aan de toenmalige meester, Jacob Ensink.
Deze school, welke heeft gestaan aan de Dorpsstraat op de plaats waar nu het huis van kapper
Sietsma staat is de voorganger van de in 1903 gebouwde school aan de Kerkstraat.
Het unieke karakter van een 150-jarig jubileum is voor de onderwijsgeleding en de oudenaad
aanleiding om zich te bezinnen op een passendfeestprogramma wat zich ergens in de tweede helft
van het jaar zal gaan afspelen. Echter reeds nu, wil de onderraad middels dit artikel oude en
liefst zeer oude foto's bij elkaar proberen te krijgen voor een tentoonstelling of iets dergelijks.
De onderraad doet een beroep op oudleerlingen (vooral "zeer oude" leerlingen) om schoolfoto's
ter beschikking te stellen. Vanzelfsprekend ontvangt U de ingeleverde foto's onbeschadigd terug.
Foto 's liefst voorzien van naam en adressen kunnen vanaf nu worden afgegeven bij de school of bij
een van de Iden van de ouderraad (o.a. F. J. Lindeboom, Storm v. 's Gravesandestraat 9, tel. 2294).

Kerstnacht
Lichtgranaten bersten zwijgend open.
Stuiptrekkend rijt de nacht uiteen.
Waterklare zangen lopen.
Jubelend naar verre einders heen.
Herders schrikken uit hun dromen.
Schapen hokken saam en ver

in 't rond.
V Luchten wolven tussen struik' en

bomen.
Oorspitsend staat de herdershond.
A Hes wijst een vreemd en groot

gebeuren.
Hoort daar schalt eenforse en
Herders durven nauw hun

beuren
Gaat, vrienden, gaat naar

Bet h
want ziet, een Maagd werd Moeder en

zij baarde,
Het Kind waarnaar de wereld
Vrede, drie werf vrede nu op a
Nu de Stam van Jesse twijgt.

Max Holt

Commissie Sport & Cultuur
zeer verdeeld over subsidiering
Graaf Ottobad te Zutphen
Naar aanleiding van een collegevoorstel om het Graaf Ottobad te
Zutphen f 5000,- subsidie te verstrekken over 1984 kreeg wethouder
Geerken (CDA) drie verschillende meningen te horen. De heer E.
Brandenburg (VVD) was tegenstander van subsidie.
"Dan zou je bijvoorbeeld de Hanzehof ook wel kunnen subsidieren,
daar gaan ook V ordenaren naar toe", zo zei hij. Hij zag liever dat de
plaatselijke zwem- en poloclub op een andere manier tegemoet zou
worden gekomen.

op de markt
Deze week komt de Amnesty Interna-
tional Groep Vorden uw aandacht
vragen voor de kraam a.s. vrijdagmor-
gen op de markt.
In deze tijd van licht en kaarsen, is het
goed, dat we eraan herinnerd worden,
dat het onze plicht is, de duisternis uit
het leven van al die duizenden gewe-
tensgevangenen te verdrijven.

Bij de marktkraam a.s. vrijdag kunt
u terecht voor informatie over het
werk van Amnesty International en u
kunt ook allerlei kopen, o.a. kaarsen.
Eén van de redenen waarom Amne-
sty International een kaars als sym-
bool heeft is het motto:
"Het is beter een kaars aan te steken,
dan de duisternis te vervloeken".
Men hoopt u te ontmoeten bij hun
kraam a.s. vrijdag!

Wethouder Geerken beloofde de heer
Brandenbarg met een nota te zullen
komen waarin alle "versluierde" sub-
sidies aan verenigingen worden ge-
noemd.

De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
wilde juist wel subsidie verstrekken.
"Er maken steeds meer mensen uit
deze gemeente gebruik van het
zwembad te Zutphen, bovendien zijn
de entree prijzen echt niet hoog", al-
dus Stoltenborg.

Mevrouw Aartsen-denHarder(CI)A)
stelde dat haar fraktie in de raad met
een voorstel zal komen.
Ten aanzien van het toekomstig mu-
ziekonderwijs in Vorden deelde wet-
houder Geerken mede dat er op dit
moment op informele wijze een heel
breed overleg plaats vindt. De raad
ontvangt t.z.t. een nota over de plan-
nen van het college. De commissie
sport en cultuur zal z.s.m. een nota
ontvangen met betrekking tot de "ge-
bruiksvoorwaarden" voor de sporthal.

Knal alteen
op Nieuwjaarenacht'

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand. jïn&i «*>» .
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt aj/50 jaar het „contact" tussen klant en middenstand
en verenigingen. r
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 198# slechts f 35,-.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



Restauratie toren
H. Antonius van Padua Kerk

De toren van de Kranenburgse kerk, toegewijd aan de H. Antonius
van Padua, zal binnenkort in de steigers komen te staan. De toren
dient dringend te worden gerestaureerd.
Aan diverse instanties, Rijk, Provincie en gemeente is financiële hulp
gevraagd. Het Rijk heeft inmiddels subsidie toegezegd, mits in samen-
werking met de Martinuskerk te Wehl (in het kader van het werklo-
zenproject) en wordt begonnen vóór l januari 1985.
De Kranenburgse kerk werd in de jaren 1859^1867 gebouwd en werd
geschonken door wijlen Jonkvrouwe Josephina Joanna Arnolda
Eleonora Sophia Baronnesse van Dorth totMedler, destijds wonende
op Wientjesvoort. Inmiddels is een torenfondscommissie gevormd,
die zal trachten de ontbrekende middelen bijeen te krijgen.

Verkoop en
ontsteking vuurwerk
De verkoop van vuurwerk in de ge-
meente Vorden mag uitsluitend
plaats hebben op zaterdag 29 decem-
ber en maandag 31 december.
De ontsteking van het vuurwerk is
toegestaan op Oudejaarsdag van
18.00 uur tot 02.00 uur.

WV-gids
Achterhoek ook
waardevol voor de
eigen inwoners
De Streek-VW Achterhoek heeft
voor 1985 een nieuwe informatiegids
uitgebracht. Een gids voor vakantie,
weekends en vrije tijd. Dat laatste mag
best eens benadrukt worden, want
steeds meer mensen krijgen steeds
meer vrije tijd en dat geldt ook voor de
Achterhoekers zelf. Waardevol is het
dan om de 64 pagina's dikke gids eens
open te slaan om te kijken welke ge-
weldige mogelijkheden er zijn om in
eigen streek eens een gezellig uitstap-
je te maken of op welke wijze de ken-
nis van de woonomgeving kan worden
verrijkt.
Zo wordt veel aandacht besteed aan
musea, kastelen, landgoederen en an-
dere bezienswaardigheden. Wie eens
in een ander dorp of andere stad wil
gaan markten, kan de gids er ook op
naslaan. Heel overzichtelijk is verder
een volledig overzicht gegeven van
speeltuinen en kinderboerderijen, uit-
gaan, wandelen en fietsen.
Een weekendje uit? Dat kan ook door
middel van een aantal aantrekkelijke
arrangementen die de Streek-VW
Achterhoek heeft samengesteld.
Natuurlijk wordt-voor de mensen, die
de Achterhoek hebben uitverkoren
voor een vakantie een volledig over-
zicht gegeven van de hotels, pensions,
bungalowbedrijven, verhuurbedrij-
ven van zomerhuisjes, campings, re-
staurants, etc. In alfabetische volgor-
de worden plaats voor plaats de bij-
zonderheden en bezienswaardighe-
den opgesomd. Ook de n^tuurgebie-
den en folklore krijgen alle aandacht.
De gids is bij de VW-kantoren ver-
krijgbaar VOO!' f3,-.

Aanwinsten
bibliotheek
Volwassenen:
Wijlen, Ton van - Bossenatlas van Ne-
derland: dl. l Boven de grote rivieren;
Bodelier, H.J.A.M. - Van Kroontjes-
pen tot beeldscherm; Kossmann, Al-
fred - De wind en de lichten der sche-
pen; Ruysbeek, Erik van - De ark en
de ratten: roman; Inleiding micro-
computers; Veen, A.F. van - Pascal
voorbeelden en oefeningen; Inleiding
programmeren en programmeertech-
nieken; Verschuyl, Adriane - Handen
spreken: gebarentaal...; Rossner, Ju-
dith Augustus; Ebbinkhuijsen,
W.B.C. Cobol: gebaseerd op Ans-Co-
bol 1974; Büch, Boudewijn - Biblio-
theken; Biezeman-Roest, Mary - Als
je doodgaat: leven en mee-leven op
het laatst; Deelder, J.A. - Moderne ge-
dichten; Vrouwen in de geschiedenis
van het Christendom; Duzee, Lucien
- De schorpioen; Borgen, Johan - Klei-
ne Lord.

Jeugd:
Macwhirter, Norris - Het groot Gui-
ness record boek ed. 1985; Vlottes,
Dick - Johan Cruyff geeft voetballes.

Politienieuws

Verkeerscontroles
Tijdens een drietal gehouden contro-
les, aansluitend op de door Veilig Ver-
keer Nederland gegeven voorlichting
en verlichtingscontrole, heeft de
Rijkspolitie een flink aantal proces-
sen-verbaal uitgereikt. Opmerkelijk
was het groot aantal automobilisten,
die niet ter plaatse hun rijbewijs en au-
topapieren konden tonen.
Proces-verbaal werden uitgereikt ter-
zake o.m.:
het niet dragen van een gordel (2);
foutieve handrem (1); gladde banden
(2); verlopen tachograaf (2); overbela-
ste vrachtwagens met aanhanger (2);
verlopen rijbewijs (3); verkeerde ver-
lichting auto's (4); geen of gedeeltelij-
ke verlichting fiets (8); opgevoerde
bromfiets ( 1 ) .

De controles worden in de komende
weken herhaald.

V. l geruimd
Op 12 december j.1. is door de E.O.D.
een in W.O. II neergestortte V. l ge-
ruimd. De V.l, die zich bevond in een
perceel grond aan de Ockhorstweg,
bevatte nog 300 kg springstoflading en
1000 liter kerosine.

Winkeldiefstal
Door de exploitant van een plaatselij-
ke supermarkt zijn een tweetal jonge-
tjes overgedragen aan de Rijkspolitie.
De ouders hebben de kinderen nader-
hand van het bureau afgehaald.
De jongetjes werden betrapt bij het
wegnemen van snoepgoed.

Verloren en
gevonden

voorwerpen
Gevonden:
1. grijze handschoen met blauwe
streep; 2. zwarte knipportemonnee
inh. f 0,15; 3. linker handschoen (le-
der) bruin/rood; 4. linker handschoen
blauw met witte streep (kindermo-
del); 5. handschoen zwart/rood (vin-
ger handschoen); 6. zwarte dames-
fiets; 7. rode kinder-handschoen; 8.
bruine handschoen (linker); 9. l paar
rode jongens handschoenen blauw/
wit; 10. blauw zeilstoffen tas met
drinkbeker en tekening; 11. diverse
sleutels; 12. bruine handschoen; 13.
grijze handschoen! 14. prisma heren-
horloge met zilverkl. rekband.

Verloren:
1. zilverkleurig herenhorloge met rek-
band; 2. dames-knipportemonnee
f500,- + kleingeld; 3. dameshorloge
met grijze wijzerplaat, metalen band-
je; 4. bromfietsverzekeringsplaatje
WJM-561; 5. witte linnen tas "Delta"
inh. gymschoenen (rose) met zwart
gympakje; 6. zwarte portemonnee
"Valkenburg" inh. ca. f20,-; 7. speel-
goedgeweer; 8. zwart lederen porte-
monnee f 23,-; 9. Mechelse herder
met verlamde voorpoot; 10. linker
handschoen, suede oranje/beige met
gebreide licht beige boord "made in
Portugal"; 11. bruin-lederen porte-
monnee f75,-; 12. wit gouden oorbel
met parel;^ü. diverse sleutels; 14.
blauwe sj^^(wit/lichtblauw erop);
15. wieldop Citroen DS; 16. blauw ge-
breide handschoen met grijze stre-
pen; 17. lange zilveren ketting met
knoop en hanger; 18. bankpas en en-
veloppen; iÉ^eiko horloge met barst
in glas; 20wRiveloppe met verjaar-
dagszakje van kerk en ca. f 10,-; 21.
rood etui met 2 sleutels; 22. zilveren
kettinkje met hanger "waterman"; 23.
licht bruine suede handschoen
(links); 24. sleutel in bruin hoesje; 25.
portemonnee en passen in mapje; 26.
bankcheques ABN; 27. Casio Quartz-
horloge.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zo ongemarkt löp 't jaor op 'n endjen en dit is alweer 'n lesten "Leest-
man" die'j in 1984 onder ogen kriegt. Volle besunders sleet t'r neet in, a'j
nog ander wark heb wa'j dit jaor nog graag in de riege woll'n hemmen,
dan kö j daor maor better met te gange gaon.

Dat ons darp t'r op dit ogenblik feesteluk uutzut, och, dat he'j zelf al wel
ezeene, negentug velichte dennekes is now eenmaol iets da'j neet zo
maor oaver de kop ziet. De meesten van owluu zölt t'r wel content met
wean en 't mooi vinden. Dat vedient de luu, die 't op touw heb ezet ok
wel, zee heb t'r un bult wark met ehad. Dat hadd'n zee ok met de kerst-
markt, gelukkug was daor naar volle volk zodat al eur moeite neet veur
niks is ewes. Zo mot t'r altied maor weer wat ni'js eprakkezeerd wodd'n
umme de boel un betjen leavendug te holl'n.

Wat anders hef zich ok 'n dirkteur van de banke midden in 't darp eprak-
kezeerd. Den geet hier vot, de boek schienbaor vol van Vorden. 't Wöd
un feesteluk afscheid, kommenden donderdag, daor mo'j uut afleiden
dat e bli'j is dat e geet. 't Vewondert mien trouwens niks, 't gebouw waor
e in warken mog dan van binnen wel aadug wean, van buuten is 't altied
un l i l luk ding ebleven.

Schienbaor von nee dat ok want nao'k mien heb laot'n vetell'n, ree hee
nao warktied altied plankgas de parkeerplaatse bi'j de banke af umme
maor zo weinug meugeluk van 't uuter luk van de banke te zeen.
Gelukkug krig e in Riessen 'n gebouw waor wat meer oge an zit (de oldc
boerderi'je kö'j d'r zo in weer vinden) dus wat dat betref geet e d'r goed
op veuruut en kö'w um d'r met filseteern.

Of de oranjeverenugging d'r ok op veuruut geet now ze eur veurzitter
kwiet wod mo'w maor afwachten. Schipper was un vurege oranjeklant en
wis ok anderen d'r warm veur te maken, dat leste is neet iederene ege-
ven.
Met de iesbane gi f ' t -minder problemen, vriezen dut 't jao toch neet
meer. Of de veurzitter dan goed of slech is mek jao toch neet uut.

Lao'w hoppen dat e in Riessen net zo goed met de luu op kan schieten as
hier in Vorden. As e de namen van de meziekkorpsen maor uut mekare
kan holl'n zal dat bes lukk'n.

,,'n Leestman", die um wel 's bedramd, zal e daor wel neet tegenkom-
men. Dat e mien ondanks dat toch un uutneudugging veur zien afscheid
stuur'n, bewis dat e volle gevuul veur humor hef. Daorumme zal hee 't
daor wel redd'n, net zo goed as bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Dat zo'k haos nog vegett'n: iederene wens ik goeie kerstdage en volle
heil en zegen in 't ni'je jaor!

Volleybal

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag:
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

20 dec. Kerststukjes maken met
Floralia Dorpscentrum

22 dec. Jong Gelre, reg. zaalvoetbal-
toernooi, Veldhoek

28 dec. Jong Gelre, jaarafsluiting
Dorpscentrum

4 jan. Jong Gelre volleybal, regio.
Dorpscentrum

5 jan. Jong Gelre, nieuwjaarsbal
Concordia Hengelo

8 jan. KPO
15 jan. NCVB, werk kruisvereniging

CONTACTISPORTOVERZICHT

Voetbal
Afdeling zaterdag
Ratti 2 - Zelos 4: 0-0
Ratti 2 kreeg zaterdag het op 2e plaats
gerangschikte Zelos op bezoek. Het
spel golfde op en neer van speelhelft
naar speelhelft. Bij vlagen was Zelos
sterker, en dan weer Ratti. De echte
goede scoringskansen waren op één
hand te tellen.
Oosterlaken, Maalderink en Pellen-
berg hadden die kansen. Oosterlaken
en Maalderink vergaten zuiver te
schieten en Pellenberg gaf de bal af
aan een in buitenspel staande Ratti-
speler. Aan de andere kant schoot een
Zelos-speler tegen de kruising van lat
en paal, en ook enkele schietkansen
gingen verloren, waarbij Wassink tot
tweemaal toe handelend op moest tre-
den.
Ook de keeper van Zelos deed keurig
zijn werk bij een open aanval van Rat-
ti. Gezien het spelbeeld een juiste ver-
deling van de punten.

Afdeling zaterdag
Eerbeekse Boys - Ratti: 1-1
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag een punt w«eten te pakken in
de uitwedstrijd tegen de Eerbeekse
Boys.
Ratti trad aan met invaller-spits Pascal
Hartelman doof blessures van Harry
Klein Ikkink en Jan Nijenhuis.
De Eerbeekse Boys wisten de gasten
in de beginfase van de wedstrijd goed
onder druk te zetten, maar toch was
het Ratti dat voor het eerst tot score
kwam. Door goed storen van Pascal

Hartelman kwam Wim Stokkink in
balbezit. Zijn voorzet werd van rich-
ting veranderd door de Eerbeek-de-
fensie zodat Ratti op een 0-1 voor-
sprong kon komen.
Martin, Dijkman kwam even later in
kansrijpe positie via een vrije trap
maar wist niet te scoren.
Na de rust gingen de Eerbeekse Boys
aandringen. Keeper Herbert Rutgers
kreeg erg veel te verwerken maar deed
dit op uitstekende wijze.
Toch wisten de gastheren op gelijke
hoogte te komen omdat de Ratti-de-
fensie niet zorgvuldig genoeg uitver-
dedigde, zodat uiteindelijk een 1-1
eindstand uit de bus kwam rollen.

Vorden - Loo 0-3
De donkere dagen voor Kerstmis heb-
ben voor de spelers van Vorden l een
dubbele betekenis. De competitie-
wedstrijd thuis tegen Loo eindigde na-
melijk in een 0-3 zege voor de bezoe-
kers, waardoor de Vordenaren nog
vaster op de laatste plaats werden ge-
drukt.
Voor trainer Jan Hendriksen de ko-
mende weken voldoende tijd om een
plannetje te bedenken hoe het gevaar
voor degradatie moet worden afge-
wenteld.
Toch was de wedstrijd tegen Loo met
name voor de rust het aankijken meer
dan waard. Beide ploegen deden hun
uiterste best om er een aantrekkelijk
partijtje van te maken. Het veld was
bijzonder zwaar, waarvan vooral de
beide keepers hinder ondervonden.
In deze eerste helft kansen voor beide
teams, doch geen doelpunten.
In de tweede helft nam Loo na twaalf
minuten spelen een 0-1 voorsprong.

Na een voorzet van W. Hoogeman
scoorde J. Tilleman. Een paar minu-
ten later was de strijd beslist. Wim
Harms stompte een bal verkeerd weg
waarna het voor M. Boerboom een
koud kunstje was om de stand op 0-2
te brengen. In de laatste minuut werd
het zelfs, hoewel geflatteerd, 0-3 door
opnieuw een doelpunt van Tilleman.

Uitslagen V.V. Vorden
Zaterdag 15 december:
Hercules AO - Vorden AO: 5-2; Vor-
den Al - Baak A l: 5-0; SSS.E B2 - Vor-
den B2:6-0; Vorden Cl-Socii Cl: 10-
1; Longa C2 - Vorden C2: 1-0; DEO
Cl - Vorden C3: 1-3.
Zondag 16 december:
Vorden l - LOO 1: 0-3; Grol 4 - Vor-
den 2: 1-2; Erica 6 - Vorden 6: 4-0.

Programma V.V. Vorden
Donderdag 27 december: zaalvoetbal
alle C junioren. Zie kastje.
Vrijdag 28 december: zaalvoetbal A
en B junioren. Zie kastje.

Oudejaars
crossloop

Op zondag 30 december wordt in Vor-
den de jaarlijkse Oudejaarscrossloop
gehouden, welke wordt georganiseerd
door de V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders". Start en finish zijn op het Ge-
meentelijk Sportpark aan de Oude
Zutphenseweg te Vorden.

De deelnemers aan de 2,5 kilometer
gaan om 10.30 uur van start. Voor
deelnemers ouder dan 14 jaar geldt
deze afstand als prestatieloop.
De vijf kilometer start om 10.45 uur;
l O kilomter om 11.00 uur en de 15 ki-
lometer eveneens om 15.00 uur. Voor
de drie eerst aankomenden worden
bekers beschikbaar gesteld.

Ongelukkige nederlaag Dash
Even heeft het erop gelejcen dat de da-
mes van de volleybalvereniging Dash
in een uitwedstrijd tegen Flash uit N ij-
verdal de zege of in ieder geval een ge-
lijkspel voor zich konden opeisen.
Nadat zij de eerste set, waarin Emmy
Jansen met een hoofdblessure het
veld moest verlaten, en de tweede set
resp. met 15-10 en 15-3 hadden verlo-
ren, verzamelden de jeugdige Vor-
dense dames ale krachten om aan de
derde set te beginnen. Mede dankzij
de onhoudbare smashes van midden-
aanvalster Carla Jansen werd de stand
van deze set op l O-15 gebracht. Ook in
de vierde set wist Dash het krachtige
aanvalsspel voort te zetten. Bij een 9-
12 voorsprong vroeg trainer-coach Ab
Polderman een time out aan. Deze
bleek fataal te zijn.
De dames kwamen niet meer in hun
spelritme. De minder vleiende op-
merkingen uit de monden van de her-
en van Flash die aan de zij-lijn stonden
zullen hier mede debet aan zijn ge-
weest.
Dash ging tenslotte met 15-12 ten on-
der zodat de overwinning toch nog in
de handen van Flash terecht kwam:
3-1.

Uitslagen Dash Vorden
Uitslagen Dash: meisjes: Epse 2 -
Dash C2: 0-3; Dash B - Isala 2: 3-0;
Dash A l - Sp. Deventer: 2-1; jongens:
Dash B - Isala/ 0-3; dames: DVO l -
Dash 2: 1-2; Wilhelmina 3 - Dash 4:
2-1; Colmschate 3 - Dash 5: 2-1;
Colmschate 6 - Dash 6: 0-3; heren:
Colmschate l - Dash 2: 0-3; Colm-
schate 5 - Dash 3:2-1; Dash 4 - Sp. De-
venter 3: 2-1.

Regio zaalvoetbal
toernooi Jong Gelre
Jong Gelre regio West-Achterhoek
organiseert zaterdag 22 december een
regionaal zaalvoetbaltoernooi in de
sporthal "Appie Happie" in de Veld-
hoek. Dit toernooi wordt zowel door
dames als herenteams gespeeld.
Deelnemende afdelingen zijn: Zel-
hem, Hengelo, Vorden, Hummelo en
Keppel, Almen, Laren en Warnsveld.
Het toernooi begint om 10.30 uur.

Open tafeltennis
kampioenschap
van Vorden
Evenals voorgaande jaren organiseert
de Tafeltennisvereniging Treffers '80
haar inmiddels overbekende open
kampioenschappen van Vorden.
De winnaars van vorig jaar, te weten
Carolien Kramp bij de dames, Frans
Hovenkamp jongens-jeugd en de heer
Becker bij de senioren zullen probe-
ren hun vorig jaar behaalde kam-
pioenschap te verdedigen.

De organisatoren hebben besloten
om dit keer de inschrijvingen te verde-
len in twee klassen, te weten, recrean-
ten en gevorderden.
Evenals vorig jaar zal er weer een ver-
loting plaatsvinden met daarbij leuke
prijzen.
De organisatoren rekenen op vele in-
schrijvingen en hopen dat het toer-
nooi '85 net zo spannend en gezellig
zal zijn als de voorgaande toernooien
hebben bewezen te zijn.

Dammen
Jeugdwereldkampioenschap
In het Jeugdwereldkampioenschap,
dat tot en met zaterdag in Amstelveen
gehouden wordt, staan Johan Krajen-
brink en Wieger Wesselink na 7 ron-
den op een gedeelde 3e plaats.
Koplopers zijn Hendrik van der Zee
en Guntis Valneris met 11 punten.
Ronald Roethof stond na 6 ronden
ook op een verrassende Ie plaats,
maar door een nederlaag tegen Johan
Krajenbrink in de 7e ronde viel hij iets
terug.
Naast Johan Krajenbrink en Wieger
Wesselink heeft ook Andris Keisels 10
punten. De rest van het veld is prak-
tisch uitgeschakeld voor een plaats op
het ereschavot.

Onderlinge kompetitie
Senioren: Hoofdklasse:
J. Masselink - T. Slutter 2-0; B. Nijen-
huis-H. Graaskamp l-l;G.terBeest-
B. Hiddink 1-1; H. Klein Kranenbarg -
S. Buist 1-1; H. Ruesink - G. Wassink
1-1; H. Hoekman - S. Wiersma 2-0.
Eerste Klasse:
G. Brummelman - G. Hulshof 1-1; H.
Esselink - J. Slutter 0-2; B. Rossel - H.
Wansink 1-1; J. Kuin - B. van Zuyle-
kom 2-0; M. Boersbroek - B. Wentink.



Kleuren tv.
44 cm vanaf 1048,-
We hebben al draagbare tv's o>l^
vanaf 247,-

Stereo racks
compleet met boxen
vanaf

MSX Computer
995,-64 k

nu

Video recorders
VHS - BÈTA - 2000 vanaf 1398-

De nieuwste types

Vele andere koopjes van wafelijzer tot wasautomaat.

Wij wensen u prettige feestdagen.

Emmerikseweg 46, Tel. 264

Tip: bespreek tijdig de videofilms voor de feestdagen. Op systeem 2000 ruime
keuze. v

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

MITSUBISHI
ELECTRIC

4 uur non-stop videoplezier

HS-306 E/EZ

•jt Opname tot maximaal 4 uur

^t 4 opnamen binnen 2 weken

^t Kabel afstandbediening

Stilstaand beeld

1798,-

Cassette wordt automatisch terug gespoeld

Vooraan in Service, en eigen technische dienst

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

27 - 28 - 29 - en 31 december
vanaf 's morgens 10.00 uur op het Marktplein te Vorden

Warme oliebollen
Soezen Appelbollen
Oublies Appelbeignets
Appelflappen Ananasbeignets

Hartman's Frituur
Telefoon 05750-22102 - Warnsveld

Op 1 januari begint onze

WINTERSLAAP
Daarom kunt U terecht voor

KOOPJES
met korting t/m 29 december

bij:

't HOEKJE
Burg. Galleestraat 44.

Donderdagavond

KLAVERJASSEN
EN JOKEREN

niet vergeten!

BODEGA T PANTOFFELTJE
Tel. 1770-Vorden

Mocht U nog

SALADES of
ROLLADES

OF
KERST-

PAKKETTEN etc
willen bestellen, kunt u dit

dan tijdig doen?

CAFÉ-RESTAURANT

TH. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Vorden

Een hele zondag tafeltennis-
sen voor jong en oud, vrouw of
man, schrijf je in voor het Her-
berg-toernooi 1985.

de juiste weg voor

theorie (comp.) en
praktijkopl.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Vergeet u niet voor de
feestdagen zo'n heerlijke

te bestellen?

en... zoals het hoort met
puur rundvlees en echte

mayonaise.

BONDSRESTAURANT

'De Rotonde'
Telefoon 1519, Vorden.

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

BESTEL UW VUURWERK VANAF
HEDEN IN DE ZAAK.
PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

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

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 1261

Voor een goed advies naar:

interieuradviseur
<m

Hackforterweg 19, tel. 05754-517

Voordelen van
Rolluiken

• Energiebesparing (tot 40% afhankelijk
van het type)

• Bescherming tegen alle
weersomstandigheden

Geluiddempend

Geen ongewenste inkijk

Goede zonwering

Verduisterend

Bescherming tegen indringers

Voor de komende feestdagen een

huzarensalade
Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Uw bestelling zien wij gaarne vroegtijdig tegemoet.
1 ste en 2de Kerstdag, Nieuwjaarsdag GESLOTEN.

Op oudejaarsdag vanaf 13.00 tot 18.00 uur

zaal en bar geopend
1 glas tapbier (Grolsch) 1 ,- en andere consumpties vanaf 1 ,-

Vuurwerk - Pijlen - Rotjes - Kanonslagen
Grote keus in siervuurwerk

10% voorkoop korting
tot 28 december. Haal onze bestellijst met lage prijzen.

0.3. Super rOtje per pakje

Wapen- en Sporthandel

Martens*
ttecds doeltrtffendl

Thunder Cracker Per pakje 0,55
perslof 200 stuks

Japanse Kanonslag Per pakje o,?o
per slof 200 stuks

Verkoop en afhalen op 29 en 31 december

Bestel snel, dan is alles nog in voorraad.
Zutphenseweg 9, Vorden.

0,15
10,-
13,-



Waterpolo
Winst polo-jeugd Vorden
De polo-jeugd van "Vorden '64" heeft
de competitiewedstrijd tegen mede-
koploper Livo uit Lichtenvoorde met
4-6 gewonnen. De eerste periode
werd met een 2-2 stand afgesloten.
Voor Vorden scoorden Martin Siebe-
l ink tweemaal. Datzelfde deed hij in
de tweede periode die met 3-3 werd
afgesloten. De winst kwam, na een 4-4
stand in de derde periode middels An-
dre Karmiggelt, in de vierde periode
tot stand via doelpunten van Martin
Siebelink en Han Berenpas.

Overtuigende zege
Vordense polo-dames
De dames van "Vorden '64" hebben
zaterdagavond weinig moeite gehad
om de competitiewedstrijd tegen He-
Key te winnen. Het werd 7-0. In de
eerste periode zat Vorden al op flu-
weel. Grietje Welleweerd en Jacqueli-
ne ter Huerne (2x) zorgden voor een
3-0 voorsprong.
Dezelfde speelster bracht in de twee-
de periode de stand op 3-0, waarna.
Hermien Tiessink voor 5-0 zorgde.
Het veldoverzicht van Vorden werd in
de laatste speelperiode met nogeens
twee doelpunten tot uitdrukking ge-
bracht. Grietje Welleweerd en Jac-
queline ter Huerne scoorden de doel-
punten.

Nipte winst heren Vorden
De heren van Vorden '64 hebben za-
terdagavond tegen Brummen nog bij-
na het lid op de neus gehad. Bij het in-
gaan van de laatste speelperiode leek
Vorden een veilige 4-0 voorsprong te
hebben, via doelpunten van Rudi
Sloot 2x; Jaap Stertefeld en Frans Kar-
miggelt.
Brummen perste er nog een slotoffen-
sief uit dat in drie doelpunten resul-
teerde. De tijd was voor Brummen te-
kort om een achterstand te ontlopen.
Vorden won aldus met de hakken over
de sloot met 4-3.

Klaverjassen
Mevr. Bleumink-Oosten behaalde
met 5707 punten afgelopen vrijdag de
eerste prijs bij de klaverjas-drive in
zaal Schoenaker. Tweede werd de
heer H. Dostal met 5683 punten.

Derde - met 5617 punten - was de heer
J. Jansen. De poedelprijs verkeeg
mevr. Lenselink. De volgende drive is
op 18 januari.

Pannekoekenrit
Graafschaprijders
Aan de "Pannekoekenrit", namens de
V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
georganiseerd door de dames B. Ver-
steege, E. Regelink, G. Wisselink en
G. Mennink werd door 45 auto's en
motoren alsmede door 15 kinderen
deelgenomen. De rit had een lengte
van 38 kilometer. Na afloop was er ge-
zellig pannekoeken-eten. Bert Rege-
link maakte de volgende prijswin-
naars bekend:

Kinderen 6-7-8 jaar: 1. Audrey Wope-
reis; 2. Rolf Wopereis; 3. Peter Hen-

'driksen; 4. Linda Wesselink; 5. Diane
Wesselink.
Kinderen 9 t/m 12 jaar: l . Esther Oos-
terink; 2. Jeroen Oosterink; 3. Pascal
Berendsen; 4. Jarna Otten; 5. Andre
Wesselink.

Toerklasse niet leden: l . W. Wisselink,
Halle 18 strafpunten; 2. T. Mentink,
Haaksbergen 29 strafpunten; 3. W.A.
Hendriksen, Bathmen 29 strafpunten.
Toerklasse leden: l. J.B. Pardijs, Wich-
mond 16 strafpunten; 2. B. Eilander,
Zelhem 29 strafpunten; 3. J. Verstee-
ge, Ruurlo 37 strafpunten.
A-klasse: 1. H.B.J. Horsting, Vorden
18 strafpunten; 2. G. Siebes, Zutphen
27 strafpunten; 3. L. Grovenstein,
Hengelo 28 strafpunten.
De poedelprijzen werden gewonnen
door H. Bulten, H. van Ark en G. Wes-
selink, allen uit Vorden.

125 deelnemers
veldtoertocht
Op de nogal drassige paden op en
rond het Grote Veld hebben 125
fietscrossers de veldtoertocht van cir-
ca veertig kilometer lengte gereden.

De meesten waren erg tevreden over
het uitgezette parcours en slechts wei-
nige crossers moesten uitvallen.
Na afloop konden de deelnemers een
fraaie herinnering van de organiseren-
de VRTC de Achtkastelenrijders in
ontvangst nemen. Op 30 december
staat er een crossloop op het program-
ma bij de VRTC.

Badminton
Competitie Flash Vorden
Nu de teams de helft van de competi-
tie gespeeld hebben wordt het tijd
eens een tussen balans op te maken.

We kunnen dan konstateren dat de
teams van Flash-Vorden het bepaald
niet slecht doen:

Team l: 4e klasse district:
1. Flash-Vorden 1: 8-16; 2. Grol 5: 8-
14; 3. Varsseveld2:8-10.
Team 2: 5e klasse district:
1. Schuttle Up 3: 9-18; 2. Flash-Vor-
den 2: 9-16; 3. Yapton 3: 9-14.
Team 3: 5e klasse district:
1. Rianto9: 7-14; 2. Babo 4: 7-11; 3.
Flash-Vorden 3: 7-10.
Jeugd team 1: 3e klasse district:
l. Flash-Vorden l: 5-9; 2. Euro 2: 5-8;
3. Eefde 3: 5-6.

Dit houdt voor de toekomst nog het
nodige in. Wij hopen u binnen 3
maanden ook zulke goede eindresul-
taten te kunnen laten zien. In de tus-
sentijd houden wij U van de verrich-
tingen van onze teams op de hoogte.
Namens de Badminton Vereniging
Flash-Vorden wensen wij U allen een
gezond en sportief 1985 toe.

ii Een kind is ons geboren....ti

"WANT een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heer-
schappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raads-
man, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heer-
schappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn
koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerech-
tigheid van nu af aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heer-
scharen zal dit doen," aldus Jesaja (9, vers 5 en 6), die omstreeks 700
v.Chr. leefde. Deze woorden van de grote profeet worden vaak
betrokken op de geboorte van Jezus, welke met Kerst herdacht wordt.

De Litta-madonna van Leonardo da Vinci

JEZUS werd te Bethlehem geboren.
Hoewel hij in de ogen van de Chris-
tenen de Zoon van God is en de
Redder van de mensheid, is hij onder
bescheiden omstandigheden ter we-
reld gekomen. In vele kerken en hui-
zen staat, naast de kerstboom, een
kerststalletje als aandenken aan de
plaats van zijn geboorte. De baby
werd in doeken gewikkeld en in een
voerbak voor dieren gelegd, bij gebrek
aan een echte wieg. Deze aanvanke-
lijke eenvoud komt in de geschiedenis
een aantal malen voor bij mensen, die
van groot belang waren voor hun
volk. In dezelfde bijbel die het verhaal
over Jezus bevat, wordt verteld dat
Mozes weliswaar niet in een krib lag,
maar wel in een mandje, verstopt
tussen het riet van de rivier de N ijl.
Later werd hij de grootste leider van
het Joodse volk.
In de tijd van Jesaja ontplooide zich
echter Assyrië tot een machtig rijk,
dat ook Israël veroverde. Assyrië werd
geleid door de grote koning Sargon.

Hij was de tweede koning in het
Tweestromenland van die naam: Sar-
gon l van Akkad was ± 2650 v.Chr.
de eerste die in dat gebied een groot
rijk stichtte. Hij dreef als baby in een
mandje de rivier af, tot hij gevonden
en gered werd door de waterputter
Akki. Zijn naamgenoot Sargon II ver-
overde in 709 zelfs de grote stad
Babyion. In 705 werd hij vermoord en
opgevolgd door zijn zoon Sanherib.
Zevenhonderd jaar later, in de tijd van
Jezus' geboorte, werd de wereld be-
stuurd door Caesar Augustus, de
eerste Romeinse keizer. Rome was
gesticht in de tijd van Jesaja en Sar-
gon: in 753 v.Chr. ook de stichters
van het machtige Imperium dreven in
een mandje op de rivier, in dit geval de
Tiber, tot zij door een wolvin werden
meegenomen en gezoogd. De herder
Faustus nam daarna hun opvoeding
ter hand. Romulus en Remus bouw-
den de eerste muren van Rome,
Romulus werd de eerste koning van
de nieuwe stad.

TALLOZE AFBEELDINGEN

JEZUS werd geen stichter van
een grojtoijk, maar de grondleg-
ger vanVKi grote godsdienst. Zijn
macht gaat niet over paleizen en
legers, maar over de juiste manier
van leven. Hij is geen invloedrijk
staatsman of financier geweest,
maar etflfcrofeet van de gewone
mensen îjn moeder hield hem op
schoot in een stal, die als tijdelijke
behuizing dienst deed. Maria en
haar baby zijn talloze malen door
kunstenaars afgebeeld. Moeder
en Kind vormen een geliefd motief
bij beeldhouwers en schilders.

Niet alleen bij christelijke kunstenaars
zijn moeder en kind populair. Som-
mige indianen in Noord-West Amerika
hadden een merkwaardig sociaal-reli-
gieuze organisatievorm. Zij leefden in
clan-verband. Een clan is een ver-
wantschapsgroep, die zijn afstam-
ming terugvoert naar een bovenna-
tuurlijk wezen, dat vaak de gedaante
van een dier heeft. De stamvader van
de Beer-clan bijvoorbeeld stamde af
van een vrouw, die door de beren-
koning was ontvoerd. Haar zoon kon
dan ook zowel de gedaante van een
mens als van een beer aannemen. Op
een afbeelding heeft de moeder een
hoed op, die met de oren van een beer
is versierd en haar op haar wangen.
De brede onderlip werd bij deze in-
dianen kunstmatig teweeg gebracht
en gold als teken van schoonheid. Het
kind, de stichter van de clan, heeft
hier de gedaante van een beertje. Hij
wordt ook als menselijke baby met
beretanden afgebeeld.
Het Christendom ontstond in een we-
reld, die tot een eenheid was gemaakt
door de Romeinen. Het rijk strekte
zich uit van Engeland tot Perzië en van
Utrecht tot de Sahara. Binnen die
grenzen konden zowel produkten als
ideeën over grote afstanden veilig
verspreid worden. De Romeinse au-
teur P. Vergilius (70 - 19 v.Chr.)
schreef in het jaar 40 een gedicht,
waarin hij de geboorte bezingt van
een kind dat, uitgerust met bijzondere
eigenschappen, de Redder van de
Mensheid zal worden. Onder zijn
heerschappij zullen vrede en recht
hersteld worden, de aarde zal een
paradijs zijn. Dieren zullen geen ploe-
gen meer hoeven te trekken, omdat
het land uit zichzelf een rijke op-
brengst geeft. Gevaarlijke zeereizen
horen tot hét verleden, want de
duurste specerijen zullen overal van-
zelf gaan groeien en de schapen zullen
wol geven van de juiste kleur. Het
kind, dat in Bethlehem werd geboren,
vestigde echter geen paradijs op aar-
de. Deze redder bracht geen materieel
maar geestelijk heil. Christus verzoen-
de de mensen met God, en bracht zo
een uniek nieuw licht in de wereld.
(Nadruk verboden)

Drs. H.G.WESSENDORF

Verschijn!ngsdata weekblad Contact
Oud en Nieuw

1985
Weekl: Ed. Ruurlo: Donderdag 3 januari 1985.

Copy binnen: vrijdag 28 december, 10.00 uur.
Ed. Vorden: Donderdag 3 januari 1985

Copy binnen: vrijdag 28 december, 10.00 uur.
Ed. Warnsveld: Woensdag 2 januari 1985

Copy binnen: donderdag 27 december, 12.00 uur.
Ed. Hengelo Gld.: Verschijnt niet.

Week 2: Ed. Ruurlo:

Ed. Vorden:

Ed. Warnsveld:

Donderdag 10 januari 1985.
Copy binnen: maandag 7 januari, 12.00 uur
Donderdag 10 januari 1985.
Copy binnen: dinsdag 8 januari, 12.00 uur.
Dinsdag 8 januari 1985.
Copy binnen: woensdag 2 januari, 12.00 uur.

Ed. Hengelo Gld.: Dinsdag 8 januari 1985.
Copy binnen: woensdag 2 januari, 12.00 uur. *

Wij verzoeken U met bovenstaande rekening te houden.

Jaarwisseling
Feeststemmingen bloeien open.
Reevlugge wensen springen elkaar te

gemoet.
Als dartle antilopen
Nieuwe illusies, graag gevoed,
Stoten nieuwe verten open.

Lawaai, oorverdovend geknal
En vuurpijlen overal,
Breken de stilte, als glas,
Burgemeesters injaquet of jas.
Improviserend of van papier.
Nemen nu somtijds het woord,
Kindren en nozems lawaaien voort.

Max Hult

"»*

Ni&iwjaarsknallen
ALLE begin is moeilijk - en ook gevaarlijk! Met behulp van lawaaierig
vuurwerk houden wij de boze geesten op een afstand, die het begin van
het nieuwe jaar zoudflfc kunnen bederven - en daarmee het hele jaar!
Dat dit vuurwerk bij onrreskundig gebruik niet alleen een jaar, maar vele
jaren van iemands leven kan bederven, is maar al te goed bekend. Toch
wordt nog vaak vuurwerk in de hand ontstoken en weggeworpen.

HET ONTSTAAN

NATUURLIJK zijn er tijden geweest,
dat men nog niet over vuurwerk kon
beschikken. De Franciscaner monnik
Berthold Schwarz uit Freiburg moest
eerst het buskruit uitvinden. Dat deed
hij in 1259, hoewel ook als jaartallen
onder andere 1354 en 1380 worden
opgegeven. Mainz, Keulen en Neu-
renberg horen tot de steden, die zich
als bakermat van het gebeuren zien.
In het begin van de achttiende eeuw
vóór Christus had men in Mesopota-
mië een heel andere manier om het
begin van het jaar te beschermen. Om
te voorkomen dat de koning, en daar-
mee de hele samenleving, zou worden
geteisterd, werd de één of andere
simpele figuur, soms ook een veroor-
deelde misdadiger, voor één dag tot
namaak-koning benoemd. Alle boze
geesten konden dan hun rampspoed
over hem uitgieten, zodat de echte
koning gespaard bleef. De namaak-
koning werd aan het eind van de
feestelijkheden ter dood gebracht.
Dat dit systeem, evenals ons vuur-
werk, geen garantie geeft voor een
gelukkig nieuwjaar, merkte koning
Erra-lmitti, die zijn tuinman Enlil-Bani
tot Nieuwjaarskoning had gemaakt.
De koning overleed plotseling en de
tuinman bleef in het ambt. Enlil-Bani
regeerde 24 jaar en niemand had iets
aan te merken op zijn regering.
Duizend jaar later konden de Chine-
zen, die Schwarz niet nodig hadden,
al vuurwerk maken. Zij gebruikten de
vinding meestal voor amusement en
niet voor militaire doeleinden. De
Chinese vinding werd in de zesde
eeuw voor onze jaartelling vervol-
maakt in Bengalen (dat nu Bangla-
Desj heet) door de uitvinding van het
Bengaals vuur.

In onze streken werd nieuwjaar
toen nog zonder knallen gevierd,
en bovendien niet midden in de
winter, maar bij het begin van de
lente. De kwalijke geesten, die het
jaar - en vooral de oogst - zouden
kunnen bederven, werden op een
dwaalspoor gebracht doordat ie-
dereen elkaar voor de gek hield!
Nog steeds plegen wij op 1 april
iedereen te bed u vele n, daarmee
een oude nieuwjaarstraditie voort-
zettend.

Als boze machten al in de war te
brengen zijn door mystificaties als "Je
veter zit los," terwijl dit niet het geval
is, moeten zij wel danig van slag raken
als voor miljoenen guldens aan Ro-
meinse kaarsen en vuurpijlen, door-
spekt met rotjes en kanonslagen,
tegen hen in het veld gebracht wor-
den. Het merendeel van ons vuurwerk
veroorzaakt knallen van ± 140 deci-
bel. Zo'n knal op 1 meter van een oor
kan in één op de twintig gevallen
merkbare achteruitgang van het ge-
hoor veroorzaken; op 30 centimeter
afstand is die beschadiging vrijwel
zeker. Vlak bij een aantal ontploffende
bommetjes blijven levert toenemende
doofheid op: de kwade machten zijn
zo gek nog niet om op de loop te gaan
als er met lonten en sassen wordt ge-
werkt!

CONSTRUCTIE
ELK vuurwerk heeft namelijk een lont,
en voor de effecten worden sassen
gebruikt. Een sas is een mengsel van
brandbare vaste stoffen, die zonder
toevoer van lucht kunnen branden.
Als in een pistool of geweer de hamer
de achterkant van het patroon raakt,
ontbrandt de daar aanwezige slagsas.
Via twee kleine openingen komt het
vuur binnenin het patroon, waar het
kruit tot ontploffing komt. Deze ex-
plosie schiet de kogel met grote snel-
heid uit de loop. Een vuurpijl is voor-
zien van een ander soort sas. Deze
stof moet het voorwerp voortdrijven
en wordt daarom drijfsas genoemd.

Daar waar de lont in de vuurpijl komt,
bevindt zich een open ruimte, die
meestal taps toeloopt. Daarin ontstaat
een enorme gasontwikkeling, die een
grote druk veroorzaakt. Deze druk te-
gen de zijwanden wordt door zichzelf
opgeheven, de druk tegen de open
achterkant valt weg, maar de overge-
bleven druk tegen de voorkant stuwt
de vuurpijl voort: net als een raket in
de ruimte of een losgelaten opgebla-
zen ballonnetje. Als de lading is opge-
brand, bereikt het vuur een trage sas,
die er een paar seconden overdoet om
op te branden. Dan komt de ver-
branding in de bovenkant of lantaarn
van de vuurpijl. Daar wordt dan de
effectlading tot ontbranding ge-
bracht. Het stokje aan de vuurpijl
dient als een staart die het tuigje zijn
juiste baan en richting moet geven.
Haal daarom nooit het stokje van de
vuurpijl af en schiet hem zo weg: net
als een vlieger zonder staart alle kan-
ten op zwaait zal dit ook hier ge-
beuren. Een vuurpijl die op de grond
komt en dan pas zijn effectlading doet
ontbranden is zeer gevaarlijk. Zowel
brand als lichamelijk letsel kunnen er-
van het gevolg zijn.

VOORZICHTIGHEID
ALLES wat met vuurwerk samen-
hangt moet met voorzichtigheid ge-
beuren: een zaak waarin de jeugd niet
uitmunt. Vandaar dat bijna tweederde
van alle ziekenhuisopnames door
vuurwerk, jongeren betreft tussen de
vijf- en negentien jaar. Meer dan de
helft van die opnames heeft betrek-
king op oogletsel: houd dus nooit
vuurwerk te dicht bij je. Een drijfsas
dient om een vuurpijl voort te drijven,
een brandsas dient om vuureffecten
te geven. Aangezien een sas zonder
toevoeging van lucht moet kunnen
functioneren, is het niet verstandig
om vuurwerk in de kleding mee te ne-
men. De warmte van het lichaam kan
ontbranding veroorzaken, en al is de
jas- of broekzak dicht: branden en
ploffen doet het toch.

Tenslotte: vuurwerk is bedoeld
om het nieuwe jaar vrolijker te
maken, maak er dus geen drama
van door zorgeloos gebruik. De
effecten moeten de boze geesten
de stuipen op het lijf jagen, en niet
onze huisdieren zoals honden en
katten. Wees voorzichtig met
vuurwerk en lees de vele tips, die
in dit of in een ander blad onge-
twijfeld overvloedig worden afge-
drukt.
(Nadruk verboden)

H.W.
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Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden.
Telefoon 05752-1404

ZE herkenden elkaar vrijwel gelijktij-
dig.
"Eva!"
"Dolf." \
Midden in de drukke winkelstraat met
de schitterende kerstetalages bleven
ze staan en keken elkaar sprakeloos
aan. Toen zei de vrouw: "Dat is lang
geleden. Ik had gehoord, dat je in
Zuid-Amerika zat."
Hij nam haar elleboog en loodste haar
naar de overkant. "Hier"?" Hij wees
naar een kleine koffieshop waar fees-
telijke kerstverlichting knipperde. Bin-
nen was een tafeltje vrij en even later
zaten zij.
"Twaalf jaar, Eva, sinds we elkaar het
laatst hebben gezien. Weet je nog,
wanneer dat was?"
"Je bracht me thuis na de eindexa-
menfuif en daarna heb ik je nooit meer
gezien."
"Vertel eens wat over jezelf. Ben je
getrouwd? Je sprak over kantoor.
Wat doe je?"
Eva Harinksma-Terhoghe keek de
rook na van haar sigaret. "Ik ben we-
duwe," zei ze kort. En op zijn ver-
schrikte beweging: "Driejaar geleden
is Jaap verongelukt met zijn auto. Hij
reed in de mist tegen een boom. Op
slag dood."
"Ik weet niet wat ik moet zeggen,
Eva. Wat verschrikkelijk."
"Over het ergste ben ik nu wel heen.
Moeder woont bij me en die zorgt
voor mijn dochtertje. Ik ben weer
gaan werken. Dat is de beste remedie.
Zo heeft mijn studie toch nog zin ge-
had. Financieel hebben we geen
krimp."
Dolf van der Schaaf keek naar de
tengere jonge vrouw tegenover hem.

"Dolf," zei ze, "nu heb je me nog
niets over jezelf verteld. Is het waar
van Zuid-Amerika?"
"Ja, ik woon in Lima, in Peru. Daar
heb ik een im- en exportbedrijf. Maar
ik kreeg opeens heimwee naar de de-
cembermaand in Holland, naar Sin-
terklaas, Kerstmis en Oudejaar. Gek,
eigenlijk voor het eerst na al die jaren.
Dus ben ik op een vliegtuig gestapt en
logeer nu bij mijn oudste zus. Nee,
getrouwd ben ik niet, Eva. Gewoon
geen tijd voor gehad en eerlijk gezegd,
in het begin ook geen geld." /

"Dolf, ik moet nu echt naar kantoor.
Het was fijn je te zien en te horen, dat
het je goed gaat." Ze stok hem haar.
hand toe.
"Eva, kunnen we elkaar niet nog eens
ontmoeten? Nog eens samen praten
over vroeger?" Hij hield haar hand
vast. "Eva? Op school waren we altijd
goede vrienden. Ik wil zo graag horen
wat er van de andere klasgenoten is
geworden. Je zult toch nog contact
hebben met deze of gene."
"Weetje wat..."zetrok haar hand los
en grabbelde in haar tasje. "Hier is
mijn adres en telefoonnummer. Bel op
als je zin hebt op een avond een borrel
te komen drinken. Kun je mijn moeder
ook weer eens ontmoeten. Doe je
het?"

Dolf van der Schaaf bestelde een
tweede kop koffie en bleef in ge-
dachten zitten. Was het toeval, dat hij
Eva Terhoghe nu net vandaag moest
ontmoeten? Nu hij eigenlijk al weer
besloten had om te vertrekken, omdat
het vaderland en zijn eigen stad zo
bitter waren tegengevallen. Omdat hij
er rond liep als een thuisloze vreem-
deling. Bij Bets en Karel was het niet
ongezellig en de kinderen waren aar-
dig, maar een feit bleef dat ze elkaar
waren ontgroeid: de oudste zus en
haar gezin en hij, het jongste broertje.

Het kind

En nu Eva. Het liefste meisje van de
klas. Ze was altijd aardig voor hem
geweest al die jaren door, dat ze klas-
genoten waren. En een paar keer, in
de hoogste klas had ze hem bij zich
thuis gevraagd om haar te helpen met
scheikunde voor het eindexamen.

Hij keek naar het kaartje in zijn hand.
Mevr. Eva Harinksma-Terhoghe. Zou
ze gemeend hebben, dat hij haar
moest bellen? Hij haalde zijn schou-
ders op. Nou ja, één bezoekje en als
het een teleurstelling werd, hij ging
toch weer gauw terug. Het zou wel
leuk zijn om iets te horen over vroe-
gere klasgenoten. Gesprekstof zou er
in ieder geval zijn.

DOLF van der Schaaf betaalde de
koffie en liep naar buiten, de drukte in
van winkelende mensen. Waarschijn-
lijk bezig met het kopen van kerst-
geschenken. Naar die sfeer had hij
verlangd: te lopen onder een grijze
Hollandse hemel en overal de feeste-
lijke etalages. Om je heen Hollandse
stemmen te horen. In ieder geval
moest hij ook nog een paar cadeautjes
kopen voor de neefjes en nichtjes. Hij
zou Bets maar meevragen. Zo alleen
was er geen aardigheid aan. Eva had
ook over een dochtertje gesproken.

Twee dagen later kon hij zijn ongeduld
niet langer bedwingen en greep hij
naar de telefoon. De afspraak werd
gemaakt voor de volgende avond.
De ontvangst door Eva en haar moe-
der was ongedwongen en hartelijk. In
de kamer werd hij begroet door een
klein meisje, dat vrijmoedig zei: "Dag,
ik ben Anneloes. Wie ben jij?"
Verrast en enigszins overrompeld wist
Dolf niet zo gauw te antwoorden en
staarde naar het kind in de gebloemde
nachtpon. Eva kwam hem te hulp.

"Mijn dochtertje. Anneloes, zeg rnljh-
heer Dolf welterusten en ga naar bo-
ven. Mama komt direct bij je. Dolf
maak het je intussen gemakkelijk."
Het meisje huppelde de kanjer uit en
Eva volgde haar. /
"Anneloes is vijf," zei dp oude me-
vrouw Terhoghe. "Ze vyés net twee,
toen Jaap dat ongeluk kreeg. Ze mist
haar vader dus niet." /
De man zei niets. In. zijn hoofd maal-
den de gedachten. €va had over haar
dochtertje gesproken, maar het was
voor hem geen realiteit geweest. Nu
had hij het kind gezien, een levend
wezentje, dat bij Eva hoorde. Sinds
hun toevallige ontmoeting was de
vrouw geen ogenblik uit zijn gedach-
ten geweest. Maar met het kind had
hij geen rekening gehouden.
Eva kwam weer binnen. "En nu een
kop/koffie," zei ze opgewekt. "Anne-
loes wilde precies weten, wie je was.
Ik heb haar verteld, dat wij samen op
chool zijn geweest." Het werd een

oppervlakkig gesprek, waarbij ook
Eva's moeder betrokken was. Om een
uur of tien zei de oudere vrouw dat ze
naar bed ging en bleven Eva en Dolf
samen achter. Er viel een gedwongen
stilte. Toen ze de vrouw opeens hef-
tig: "Dolf, waarom hebben we elkaar
na het eindexamen nooit meer gezien?
Je wist wel, dat ik je al die jaren de
aardigste jongen van de klas vond.

Maar na dat fuifje ben je gewoon in de
lucht opgekatt. Ik liep wel eens langs
je huis, rrî Pik ontmoette je nooit.
Een keer heb ik je moeder naar je
gevraagd, maar ze deed nogal ontwij-
kend. Waarom?"
"Waarom?", zei hij bitter. "Eva, jij
ging studeren na het eindexamen. Ik
moest eer^fcjntje nemen, omdat het
geld thuis Wnig was. Wat had ik je te
bieden? In de krant las ik later, dat je
de hoofdrol speelde in het lustrumstuk
van de studentenvereniging, en nog
later, dat je meereed in een concours
hippique. Ik zat op een exportkantoor
en volgde 's avonds lessen. Van wat ik
verdiende gaf ik het grootste deel
thuis af. Toen werd ik uitgezonden
naar Zuid-Amerika. En ook vandaar
stuurde ik nog geld naar huis. Toen
vader en moeder overleden waren,
was dat niet meer nodig. Pas toen kon
ik aan mijn eigen toekomst denken, ik
heb de kans gekregen me zelfstandig
te maken en nu heb ik een eigen be-
drijf, dat goed loopt. Vaak heb ik aan
je gedacht, Eva, maar je wrs voor mij
onbereikbaar. Een mooie ster aan de
hemel waar ik nooit bij kon komen."

Hij zweeg. "Dat heb ik nooit geweten,
Dolf," zei de vrouw zacht. Hij stond
op. "Je weet het nu, Eva. Eigenlijk
was ik van plan na de Kerst meteen
weer terug te gaan. Maar nu wil nog
even blijven. Wil je me belten, als je
prijs stelt op een volgende ontmoe-
ting? Om samen té gaan eten, of zo?"
Ze knikte en liet hem zwijgend uit.
Het was koud buiten. In de donker-
blauwe lucht schitterden sterren. Er
kwam een taxi langs, maar hij besloot
te lopen. Het was nu. stil in de win-
kelstraten, maar de etalages met
kerstversiering waren nog volop ver-
licht. Kerstmis,-het feest van het Kind,
dacht de mart. Het Kind,\dat eeuwen
geleden blijdschap bracht. Maar ook
nu kan e'en kind vreugde brengen. Een
kind Eva's kind? Een overwel-
digend gevoel van geluk maakte zich
plotseling van hem meester. Eva en
het kind.
"Als Eva wilde "
Onwillekeurig begon hij te fluiten,
hard en schel, zoals in zijn jongenstijd.
(Nadruk verboden) \

Kerstkruiswopra met uitspraak
LOS het kruiswoordraadsel op en vul
daarna de In het oplossingsformulier
gevraagde letters in. Die uitspraak is
de oplossing.

HORIZONTAAL: 1. winterfeest^ 5.
hemellichaam; 8. ontstekingskoord;
12. kerstboomtop; 16. weinig van ge-
wicht; 21. deel van een" schip; 22.
ontsloten; 23. jaargetijde; 25. zwak;
27. rustpauze; 28. keer; 29. vogel; 30.
duin; 32. telwoord; 34. vaartuig; 36.
dierengeluid; 37. voorzetsel; 38. man

van stand; 40. dit is; 42. wereld-
kampioenschap; 43. onbedekt; 46.
evenzo; 48. stroompje; 49. soort
onderwijs; 51. troep; 53. teer; 54.
vogel; 56. alleenzang; 58. preekstoel;
60. bar; 62. maat; 63. uniek; 64.
getuigenis; 65. kerel; 66. pas; 68.
vogel; 69. lidwoord; 70. roem; 71.
regeringsreglement; 73. massa water-
damp; 75. hert; 76. stel; 78. noot; 79.
meisje; 82. bijbels figuur; 83. rund; 85.
grafsteen; 86. kledingstuk; 88. berg-
plaats; 90. stop. 91. schel; 92. numero;
94. redelijk wezen; 96. op grote af-

stand; 99. geluidloos; 101. voorz.; 102.
Eur. hoofdstad; 103. vaartuig; 104.
kern; 105. het Romeinse rijk; 106. in
het jaar onzes Heren; 107. godin; 108.
voegwoord; 110. scheepstouw; 112.
sprakeloos; 113. dundoek; 115. mili-
tair; 116. compagnon; 118. vo«
schrift; 119. water in Drente; V.
vervoersmaatschappij; 123. familie!
125. daar; 127. slot; 128. myth/
gisch figuur; 129. deel van een se
131. klaar; 133. vluchtige stof;/i:
eekhoorn; 138. pi. o.d. Veluwe
water in Friesl.; 142. noot; 144. Ifnaag-

dier; 146. maat; 147. visgerei; 149.
eender; 151. voorz.; 152. Europeaan;
154. man. kenmerk; 157. heilige; 159.
vervoermiddel; 162. kleur; 165. wa-
terhoogte; 167. verwonding; 168.
noot; 169. inwendig orgaan; 171.
noot; 173. soort onderwijs; 175. wild
varken; 177. de dato; 178. dwarshout;
179. nobel; 180. deel van een trap;
181. rivier in Italië; 182. deel van een
fornuis; 184. koor; 186. bijbels figuur;
188. heen en weer; 189. zonder moed;
190. zangstuk; 192. voegwoord; 194.
Europeaan; 196. bloeiwijze; 198. tel-
woord; 200. ongeletterd; 202. maan-
stand; 203. op een zekere plaats; 204.
plaats in Zuid-Holland; 205. plaats in
Noord-Brabant; 207. telwoord; 210.
vaartuig; 211. Engelse havenstad;
213. vogelprodukt; 214. bron; 215.
tocht; 217. heidemeer; 219. voorzet-
sel; 221. vreemde titel; 222. metsel-
specie; 224. familielid; 225. naar; 227.
fout; 229. maat; 230. kleur; 232. deel
van een vis; 235. numero; 236. heilige;
238. eerstkomend; 239. reep/ stof;
242. pijn; 243. betrekking; 24». roe-
men; 246. christelijk feest. /

VERTIKAAL: 1. gebopefi; 2. en om-
streken; 3. opstootjefx4. de oudere; 5.
spetter; 6. kor> ogenblik; 7. voeg-
woord; 8. vers; 9. gewicht; 10. deel
van de bijbel; 11. kolenwagen, 13.

hetzelfde; 14. gelofte; 15. pit; 17.
vorm van zijn; 18. gevangenis; 19.
inhoudsmaat; 20. meel; 22. onder
andere; 23. pers. voornaamw.; 24.
vogel; 26. het Romeinse rijk; 28.
vervaardigen; 29. meer dan anderen;
31. laatstleden; 33. man van adel; 35.
vlug; 36. dierengeluid; 37. motorrace;
38. water in Friesland; 39. vuur; 41.
voorzetsel; 42. arbeid; 44. telwoord;
45. metalen wasbak; 46. hetzelfde;
47. insekt; 48. woud; 50. niet even;
51. alp; 52. lidwoord; 53. Europeaan;
55. niet genoemde; 57. Frans lid-
woord; 58. vogel; 59. heilige; 61.
opening; 63. plaats in Drente; 64.
vlaktemaat; 67. naaigerei; 69. noot;
70. gelijk; 72. dwarshout; 73. per-
soonlijk voornaamw.; 74. godshuis;
75. regeringsreglement; 76. vreemde
titel; 77. Rijksoverheid; 78. dwars-
hout; 80. eerstkomend; 81. naschrift;
82. laatstleden; 84. heilige; 85. hemel-
lichaam; 87. telwrd.; 89. loot; 90. ge-
vogelte; 91. vogel; 93. nakomelingen;
94. fout; 95. bijbelse pi.; 96. insekt; 97.
levenslucht; 98. familielid; 99. loop-
stok; 100. deel van de mond; 103.
looppad; 106. voertuig; 107. aanvoer-
troepen; 109. voorzetsel; 110. tegen-
over; 111. schoeisel; 112. heilige; 113.
omgang; 114. bevel; 115. rund; 117.
spil; 118. pers. voornaamw.; 120.
voertuig; 121. vordering; 123. zintuig;

124. lokspijs; 1̂ 6. huid; 130. het-
zelfde; 132. noot; 134. deel van een
etmaal; 135. boom; 136. boom; 137.
tocht; 139. zuidvrucht; 140. uitgave;
141. niet even; 143. voorzetsel; 144.
vertrouwen; 145. vaartuig; 148. korf;
149. ter gedachtenis; 150. voorbeeld;
151. hetzelfde; 153. onder andere;
155. vervoersmij.; 156. toespraak;
158. open plek i.h. bos; 160. klinkna-
geltje; 161. daar; 163. militair; 164. in-
sekt; 166. Europeaan; 170. grond om
boerderij; 172. lor; 174. voorz.; 176.
opstootje; 178. advies; 179. bijbels
figuur; 180. mak; 181. teerprodukt;
183. nauw; 185. mager; 187. rund;
189. Europese hoofdstad; 191. Euro-
peaan; 193. de onbekende; 195. voor-
zetsel; 197. dwarshout; 199. trek;
200. lidwoord; 201. redeloos wezen;
206. titel; 207. heen en weer; 208.
eens; 209. bolgewas; 212. aardrijks-
kundige aanduiding; 213. boom; 214.
arbeid verrichten; 216. voorzetsel;
217. langs; 218. bloem; 220. verbin-
ding; 222. verlichting; 223. vertegen-
woordiger; 224. grappenmaker; 226.
maat; 227. noot; 228. deel van een
fornuis; 231. rivier in Italië; 233. per-
soonlijk voornaamw.; 234. telwoord;
237. kleur; 239. watering; 240. num-
mer; 241. bloeiwijze; 242. titel; 243.
dierengeluid; 244. verbrandingsprc-
dukt.

De prijzen die te winnen zijn:

(

De oplossing van de kruiswoordpuz-
zel inzenden vóór zaterdagjjjanuari
198j[met vermelding in de linkerbo-
venhoek van „Kruiswoordpuzzel"
aan:

Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12
te Vorden, postbus 22\

.

Personeel en medewerkers van dit
blad zijn uitgesloten van deelname.

Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e t/m 10e prijs

1
120,
i
f ï O,



OUWE JAARS-OCCASION-SHOW
O o

op donderdag 27 december, vrijdag 28 december en zaterdag 29 december a.s.
Alle dagen van 9.00 tot 18.00 uur. Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur
Nog één keer dit jaar een daverend occasion-aanbod met zeer scherp geprijsde auto's. Uw laatste kans in 1984.

Profiteer van onze aktieprijzen, want wij willen 1985 in met een schone lei, onder 't motto: UW OCCASION, ONZE GARANTIE. Div. bouwjaren in

VW Polo Metall. Audi 80 2 + 4 drs. Golf B-i- D
VW Passat var. diesel Mitsubishi / Colt Fiat 131 CL

VW Derby GLS Subaru SRX 1,6 Opel Kadett
VW Passat var. turbo-diesel Jetta B -i- D Passat B-i- D

U bent van harte welkom op onze show en... de koffie met krentewegge staat voor U klaar.
Uw VA.G.-dealer voor V.W. en Audi

W. HUITINK & ZN. Dorpsstraat 14 -16, Ruurlo
Telefoon 05735-1325

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooryw
vakman -opnaen

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

OÊ> juwelier
siemennk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Voor de feestdagen zo'n
lekkere

KOUDE
SCHOTEL

Heerlijk en gemakkelijk!

Onze koks maken er iets
fijns van.

BONDSRESTAURANT

'De Rotonde'
Telefoon 1519, Vorden.

Te koop: Kerstdennen f 6,-.
05752-1667.
Galgengoorweg 3, Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg nèar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750-13813

Voor een grote kollektie

VUURWERK
kunt u terecht in onze vuurwerkboetiek

Aflevering en verkoop op
zaterdag 29 en maandag 31 december a.s.

aan personen vanaf 16 jaar.
Voorverkoop vanaf heden.

Maandag 31 december na 15.00 uur
speciale prijzen op dan nog aanwezig

vuurwerk.

kreatief
centrum

KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

EEN GOED
FEESTMAAL

BEGINT BIJ DE
TOPSLAGEB

SLAGE !RIJ J. KRUI
DORPSSTRAAT 32 - 7251 BC VORDEN. TEL. 1470.

VERSIER HET KERSTFEEST

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

De kerstdagen zijn gezellige dagen, verhoog de
sfeer met:

Die onovertroffen kerststallen
goed gevuld en met zuivere amandelspijs

Roomboter-Amandel kerstkrans
Kerststaven
Kersttaarten of gebakjes
Kerstkransjes
Alles vers van de Warme Bakker haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Bestel s.v.p. bijtijds
Wij wensen u

prettige kerstdagen

uuim POLmmwoonSHOULJ
Donderdag 27 december tot 21.00 uur

Vrijdag 28 december tot 21.00 uur
Zaterdag 29 december tot 17.00 uur
Maandag 31 december tot 16.00 uur
Vier dagen - speciaal voor sfeer- komfort en gezelligheid thuis.
Vier dagen - met nieuwe modellen zitmeubelen van Leolux en Gel-
derland - een nieuw wandmeubel van Pastoe en Behr met de 1001
mogelijkheden.
Tevens de meest wondermooie dessins in gordijnen en tapijten
van Besouw - Ploeg Kendix en Stutgarter
Kortom een woonshow boordevol woonideëen bij Wim Polman.

Al Uw Woonwensen
Onder Eén Dak

DORPSSTRAAT 22,
VORDEN
TELEFOON 05752-1314

Met de mooiste meubelen
in de gezelligste entourage

met een huis vol leuke
woonideëen.

Openingstijden H.C.I. - U.B.I.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

24 december
25 december
26 december
27 december

28 december

Vrijdagavond
Zaterdagmorgen 29 december
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari 1985

1 e Kerstdag
2e Kerstdag
Showroom + expeditie
(voor afhalen)
Showroom + expeditie
(voor afhalen)
Koopavond
Showroom + expeditie

alles gesloten
alles gesloten
alles gesloten

open

open
open
open
alles gesloten
alles gesloten

Vanaf woensdag 2 januari staan wij weer geheel tot Uw dienst.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121



de r immerieë
RESTAURANT&CAFE

Arie Maalderink

XLX

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Kerstmenu '84
Een warm- en koud voorgerechtenbuffet
Nagerechten: Dame Blanche, Cassata, Coupe Timmerieë,

Kerstpudding

Biefstuk
van de
Haas

met paté
(tournedos

Rosini)

45,-

Kalkoen
filet

in sherrysaus
met appel

38,-

Varkens-
haas

in
vruchtensaus

39,-

Hazerug
in

pepersaus

47,50

Schnitzel
met

champignon-

36,-

Genoemde prij/en /ijn inclusief voor- en na-gerechten
Alle gerechten geserveerd met aardappelen en groente

Reserveren is niet noodzakelijk maar wel gewenst.

PRETTIGE FEESTDAGEN

Spoed! Enorme aanbiedingen

F I A T

Autobedrijf
TïGER B.V.

c/ï•oo
CD

CD
CD
03

Stationsstraat 18
7261 AD Ruurlo

vraagt met

Spoed!
goede gebruikte auto's

wegens

Enorme
2e hands verkoop,
kom daarom tussen
Kerst en Nieuwjaar

in onze showroom uw
gebruikte auto

inruilen
en zie de grandioze

aanbiedingen
zoals b.v.

CD

BUWELKOOP
IS HET NU

TWEE WEKEN
DIERENDAG

Dier en dierenvriend zitten weer goed bij
Welkoop. Het beste van het beste voor een
aangename prijs. Kijkt u eens wat Welkoop deze
week voor onze kleine huisvrienden in petto heeft.

O
CD

CD
03
05

CD

Inbraak preventie
Hou de inbreker buiten de deur.
Voor advies, leveren en aanbrengen van
sloten, dievenklauwen e.d.

Harmsen Schoolstraat 6, Vorden.
Tel. 1486.

Ook voor metsel en timmerwerk.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

O
CL

CO

Wij rekenen op uw komst,
om samen het glas te heffen

op het nieuwe jaar.

CD

Spoed! Enorme aanbiedingen

Voor de a.s. feestdagen niet
vergeten zo'n heerlijke

koude schotel
te bestellen en zoals het
hoort...

met puur rundvlees en
echte mayonaise!

Onze koks maken er iets
lekkers van.

Restaurant - Grill

Botonbe"
Tel. 05752-1519-Vorden.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Bloemkool ^ grote 2,95
Goudreinetten 1,85
oOepljrOente 200 gram gesneden l ,Qü

Sla 2 krop 1,45
KÏWI 1 grote maat

Krielaardappels
geschrapte

1 kilo
voor

1,45

1,25

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, TEL. 1617, VORDEN.

Oliebollen
een heerlijke tractatie voor

oud en nieuw.
Echte bakker van Asselt bakt

ze voor u.

Tevens wensen wij u
prettige feestdagen en
een voorspoedig 1985

Bakkerij

ASSELT
Zjtphenseweg Vorden - Tel 1384

en medewerkers

Hengelsportvereniging
DE SNOEKBAARS
Afhalen vergunningen
vrijdag 28 en zaterdag
29 december.

KERSTBOMEN TE KOOP
A!le maten, met en zonder kluit
en ook in pot leverbaar.
Dagelijks verse bomen.
BOOMKWEKERIJ
M.G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 05752-1464.

STROOIVOER l KG
Laat de vogeltjes niet in de
kou staan. Een paar xakken

Kenner strooivoer helpt /c de
winter door.

PINDA-NETJE
Verwen de vogels
buiten en hang aan
boom, schuur of
balkon /.on
pinda-netje van
Welkoop.

KONIJNEKORRELS
10 KG

Ooit konijnen echt zien smullen?
Geef ze Kenner konijnekorrels.

konUnekorrete
volledig mtagvoeatr voor >ooljofn

KATTEBAKVULLING
20 KG

Met de absorberende kracht
van on/e Optima
kartebakvulling
heeft u een
reukloze kartebak.

SS

8,70 795 NU 13,20
KONIJNENHOK

Ken hamer en wat spijkers bij de
hand en u timmert met ons

/elfbouwpakket een professioneel
konijnenhok in elkaar.

•l
II
l
ff
ff
ff
ff
ff
ff
V

KAUWBEEN
Uw hond is er uren

zoet mee.
Met ons

groot
formaat

Jumbo
kauwbeen.

7̂ 50 59,90 W 5,95
Aanbiedingen geldig t/m 29 december en xolang de voorraad strekt. Prij/en incl. B. l W.

HENGELO(G),Spalstraat37,tel.1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

welkoop
m. De Grote Groene Vak winkel «

VOLVO 343 GL 1400 Blauw metallic 1982. Nieuw 21.500,-

VOLVO 363 DLS 2 LTR. Antr. metallic 53.000 km. 5 speed LPG inst. en trekhaak
okt'83. Nieuw 27.300,-

VOLVO 244 GL Wijnrood 48.000 km getint glas, Volvo radio CR, 4 versn.
met overdrive en LPG inst. Nieuw 40.000,-

VOLVO 244 GL GRANDE LUXE Automaat met overdrive 19.000 km.
Antraciet metallic, getint glas, lichtmetalen wielen. Nieuw 42.500,-

DATSUN CHERRY1300 L Groen metallic 27.600 km met trekhaak
en radio. Augustus 1982. Nieuw 19.000,-

LADA1200 L 1979 met LPG
55.000 km. éénmalige prijs

Prijs nu 13.750,-

Prijs nu 19.750,-

Prijs nu 29.500,-

Prijs nu 35.000,-

Prijs nu 12.500,-

3.500,-

votvo
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743.
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

VEELWOONKOMFORT
VOOR WE INIGGE D
LOSSE gebloemde

stof per set:

BANKSTELKUSSENS

set cord interieur-
kussens
vanaf

198,-

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
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VORDEN
HET KOOPCENTRUM

KERSTSFEER
VERLICHT MET 95 KERSTBOMEN
60 WINKELS MET EEN BREED ASSORTIMENT
MET GEZELLIGE HORECA BEDRIJVEN

5{C GEEN PARKEERPROBLEMEN
KOOPAVONDEN OP DONDERDAG 20-12 en VRIJDAG 21-12

Speciaal voor
de feestdagen

hangt aan een gedeelte van
onze collectie een kaartje met
een

feestelijke
lage prijs

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Onze kleurplaat Direktie en personeel van Drukkerij Wee vers B. V.

wensen u prettige feestdagen

KERSTMEUBELSHOW

8 DAGEN OPEN HUIS
donderdag

20
december

vrijdag

december

KOOPAVONDEN

zaterdag

december

maandag

24
december

donderdag

27
december

vrijdag

28
december

KOOPAVONDEN

zaterdag

29
december

maandag

31
december

GRANDIOZE KERSTAANBIEDINGEN IN MEUBELEN EN TAPIJT

u» U bent van harte welkom in al onze afdelingen:
f \\-&<" Jong wonen - klassieke en eigentijdse meubelen - slaapkamerafdeling

tapijtkelder en woningtextiel.
Totaal 4000 m2

Wie kleurt mee?
Ook aan de jeugdigen is gedacht.
Voor jullie hebben we een prachti-
ge kleurplaat. Laat jullie fantasie
maar werken en maak er een kunst-
stukje van.
Wanneer jullie er mee klaar zijn
doe hem dan in een enveloppe met
in de linkerbovenhoek de vermel-
ding „Kleurplaat" en stuur hem
naar Drukkerij Weevers BV,
Nieuwstad 12, Vorden, postbus 22.
Vergeet vooral nietje naam, adres
en leeftijd in te vullen. Veel sukses.

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

10,— 10 troostprijzen van 2,50
7,50 Over de uitslag kan niet gekorres-

pondeerd worden.

HOEKKOMBINATIE
3 - 2 zits in superzacht geschuurd rundieder, voorzien van
binnenvering, dus een prima zitcomfort.
Leverbaar in diverse kleuren KERSTPRIJS

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
Op de 1 e verdieping staan de opruimingsartikelen voor u klaar.

U kunt nu al profiteren van de eerste koopjes i.v.m. de naderende seizoenopruiming.
Alles onder volledige garantie. Reservering voor latere levering is mogelijk.

Inzenden vóór zaterdagJ> januari 1985

l•*• MM ZUTPHENSEWEG 24

m VORDEN TELEFOON 05752-1514
KOMPLETE INTERIEURVERZORGING EN BINNENHUISARCHITEKTUUR.
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