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Ledenwerfaktie op komst bij Touwtrekvereniging Vorden

TTV Vorden maakt moeilijke tijden door
Wie op bezoek gaat bjj Touwtrekvereniging Vorden aan de Ruurloseweg komt al snel dien een echte teamsport", zo zegt
tot de conclusie dat deze club de zaakjes prima voor elkaar heeft. Een flinke 'lap Frans Berendsen.
grond', eigendom van de vereniging, waarop getraind wordt en de conipetitiewedstrijAktie
den worden gespeeld. Daarnaast een eigen clubhuis met goede voorzieningen.
In 1996 worden in Slagharen de weIn de kantine reusachtige vitrines met competitieverband vier teams (ca. 40 reldkampioenschappen gehouden. De
werkelijke honderden bekers en boka- sporters), het afgelopen seizoen had- Vordense touwtrekvereniging wil daar
len die de club tot nu toe allemaal tijd- den we twee teams in competitiever- graag in de 'open klasse'aan meedoen.
ens toernooien en kampioenschappen band, één in de klasse A-640 kg en één Zoals de situatie nu is kan men dat verheeft gewonnen.
in de klasse B-680 kg. Zou de competi- geten, sterker nog: zijn er dan nog wel
Een vereniging die ook financieel tie nu van start gaan dan kunnen we voldoende leden? Vandaar dat vanaf
'goed boert'. Met daarbij veel dank aan maar met één team deelnemen. De volgende week met een ledenwerfakAntoon Steenbreker de man die al die oorzaak hiervan is dat een aantal leden tie wordt gestart.
jaren miljoenen kilogrammen oud pa- zijn gestopt of naar elders zijn vertrokpier voor de touwtrekclub heeft opge- ken. Als er niet snel nieuwe leden bij Barink: "We gaan selektief te werk.
haald. Van deze opbrengsten zijn bo- komen dan is het maar de vraag of we Niet huis aan huis. We willen in de
vengenoemde voorzieningen gefinan- hier de touwtreksport kunnen blijven eerste plaats die mensen benaderen
uitoefenen. De aktieve touwtrekkers die ooit al eens jeugdlid van onze vercierd.
die we nu nog hebben, moeten met eniging zijn geweest. Daarnaast
Zorgen
name op de trainingsavonden wel te- gooien we het op de recreatieve toer.
Desondanks grote zorgen bij o.a. voor- genstanders hebben om te oefenen. Hopenlijk dat daardoor mensen enzitter Gerrit Barink en penningmees- Onderlinge wedstrijden van vier tegen thousiast worden.
ter Frans Berendsen. Zorgen omtrent vier kan wel maar is natuurlijk voor de In april 1994 start de competitie. Tot
de toekomst van de Vordense touw- toekomst niet haalbaar", aldus Barink. die tijd mogen 'nieuwelingen' gratis
trekvereniging. De reden is de terug- Frans Berendsen die veelal de trainin- meedoen. Bovendien wordt behalve
loop van het ledental. Bij verenigingen gen leidt (warming-up en het touw- de schoenen, de kleding zolang bemet veel aktieve leden is een terugloop trekken zelf) is van mening dat de oor- schikbaar gesteld. Ook vragen we onze
van het ledental niet zo merkbaar. Bij zaak van het teruglopen van de leden aktieve leden om te proberen één
een vereniging zoals de Touwtrekvere- ook een gevolg is van het feit dat het nieuw lid aan te melden", aldus voorzitniging Vorden komt een terugloop touwtrekken bij veel mensen niet ter Barink.
hoog staat aangeschreven. "Toch wel
hard aan.
Voorzitter Gerrit Barink: "Na de fusie jammer, want in de touwtreksport kun Inlichtingen kan men bovendien elke
in 1971 tussen de touwtrekvereniging je veel energie kwijt, het is een sport dinsdagavond in het clubhuis verkrijHet Medler en Delden hadden we in voor jongens met karakter en boven- gen, tel. 05752-6420.

QEMEENTEjgULLETIN^ORDEN
Hamsveldseweg 13 te Vorden.
• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
M Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur —op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.
Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
In de week van 8 tot en met 12 november 1993 hebben burgemeester en
wethouders een verzoek om bouwvergunning ontvangen van:
— mevrouw A. Reesink-Cuperus,
voor het verbouwen van een berging
op het perceel Enkweg 4 te Vorden.

ERGÜNNINGEN
In de week van 8 tot en met 12 november jongstleden hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
— de heer D.J. Ruesink, voor het
bouwen van een garage op het perceel Almenseweg 12 te Vorden;
— de heer A.T. Wissink, voor het vellen van l den en 3 prunussen op het
perceel Ruurloseweg 70 te Vorden;
— mevrouw A.H.G. Kruiswijk-Vermeulen, voor het vellen van 3 dennen op het perceel Beatrixlaan 3 te
Vorden;
— de heer A. Steinvoort, voor het vellen van l berk op het perceel Industrieweg 6 te Vorden;
— de heer A. Wesselink, voor het vellen van l wilg op het perceel

dagen naWt verlenen van de vergunning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen,

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen dertig

GIFTE

HONDENBELASTING

Als u houder bent van (een) hond(en) waarvoor u geen aangifte heeft gedaan,
krijgt u hierbij de gelegenheid, om alsnog aangifte te doen.
WIE MOET AANGIFTE VOOR DE HONDENBELASTING
AANVANG BELASTINGPLICHT

DOEN?

Eerste prijs
Sursum Corda
Zaterdag nam het harmonie-orkest
van de chr. muziekvereniging 'Sursum Corda' met succes deel aan een
N.F.C.M. concertwedstrijd in Emmen. Het orkest behaalde in de eerste
afdeling een eerste prijs met 297 punten. 'Sursum Corda' speelde als verplicht werk ' Visions for video' van Pi
Scheffer, terwijl de Vordenaren als
keuzewerk 'La Storia' van Jacob de
Haar uitvoerden. Zowel voor de leden
als voor dirigent Gerald Roerdinkholder een prima resultaat.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben bezoek gehad van de heer Teeuwen uit
Warnsveld. Deze hield een lezing
over de landgoederen en de kastelen
in en rondom vorden. Hij vertoonde
daarbij fraaie dia's. Na afloop kreeg
hij van de dames als dank een kruidkoek aangeboden. De dames die mee
willen doen aan de koffietafel tijdens
de Kerst kunnen zich nog voor l december bij het bestuur opgeven.

Roemenië-avond
Ook dit najaar wil de Werkgroep Partnergemcenten Oost-Europa iedereen
weer graag informeren over de situatie in de partnergemeenten (Garlipp,
Subotica en Sighctu), de kontakten en
de plannen voor volgend j^B Dit keer
hoopt men een video-filmte kunnen
vertonen van de aflevering van de
hulpgoederen die begin oktober per
vrachtwagen naar Sighety (Roemenië) zijn vervoerd. Met is^an harte
welkom op dinsdagavond^^ november a.s. in het Achterhuus(achter de
Geref. kerk). I.v.m. de bijzonder
trieste situatie in Subotica (voormalig
Joegoslavië) waar op dit moment alleen voor harde valute nog iets te krijgen is, hebben de diakonieën van de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk besloten de opbrengst
van de avondmaalskollekte van a.s.
zondag te bestemmen voor de partnergcmeente in Subotica.

Vrouwenclub
Medler

Ieder, die in de gemeente Vorden één of meer honden houdt, een hond bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft, is op grond van de 'Verordening hondenbelasting' belastingplichtig voorde hondenbelasting.
Dit betekent dat, als men voor het eerst houder wordt van een hond of bij verandering van het aantal honden, verplicht is binnen 14 dagen, hiervan aangifte te
doen bij de gemeente.

8 november waren de dames weer bij
elkaar. De heer en mevrouw van Loon
waren uitgenodigd. Zij nemen ons
mee op vakantie naar Australië met
prachtige dia's van dat land. De voorzitster bedankte hen hartelijk en bood
ze een attentie aan. 18 November
OP WELKE WIJZE DOET MEN AANGIFTE?
gaan de dames naar Boermarkt in En"
1. Door onderstaand inlichtingenformulier in te vullen en te ondertekenen. Re- schede.
touradres: Gemeente Vorden Postbus 9001 7250 HA VORDEN.
2. Door mondelinge aangifte op het gemeentehuis: Afdeling Financiën
3. Per telefoon via nummer: 05752- 7429 (doorkiesnummer) verzoeken om een
inlichtingen-formulier, dat u na invulling moet terugzenden naar boven- Jong Gelre houdt vrijdag 19 november
staand adres.
in het Dorpscentrum de najaarsledenvergadering. Op de agenda staan o.a.
INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
de begroting 1994 en de bestuursverGEMEENTE VORDEN
kiezing. André Knoef en Jan Schieven
stellen zich niet meer als bestuurslid
POSTBUS 9001 7250 HA VORDEN
herkiesbaar. Erna ten Pas is eveneens
BELASTINGJAAR 1993
aftredend maar is wel herkiesbaar.
Ondergetekende
Tijdens de vergadering worden de conStraat
tributiekaarten voor 1994 uitgedeeld.
Na afloop wordt er op een groot
Postcode en woonplaats.
scherm een film gedraaid.

Jong Gelre

verklaart dat hij/zij m.i.v.

199

hond(en) ouder dan 3 maanden en van.

houder/houdster is van
.hond(en) jonger dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermelden.
Registratienummer.
.kennelnaam
Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen'in.
Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,
Vorden,

19
___(handtekening)

SPORT-nieuws
V.V.Vorden
De voetbalvereniging 'Vorden' houdt
maandag 22 november in het clubgebouw de jaarvergadering. Dan komen
tevens de verslagen van de 'Aktiviteiten Stichting', de 'Aktiviteiten Commissie' en het jaarverslag van 'De
Tackle' aan de orde. Bestuurslid Chris
Hofman is aftredend en is herkiesbaar. Serkretaresse Elsbeth Stokkink
stelt zich niet meer herkiesbaar.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Hervormde Gemeente
Zondag 21 november 10.00 uur ds. H. Westerink en Ds. K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift
en Tafel, gedenken van de overledenen. M.m.v.
de Cantorij. Er is zondagsschool enjeugdkerk.

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

Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 november 10.00 uur ds. L. Buitenhuis, Hummelo. Viering H.A.; 19.00 uur ds. M.
Berg, Barchem. Viering H.A..

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 november 18.30 uur Eucharistieviering, Christus Koning.
RK Kerk Vorden
Zondag 21 november 10.00 uur Eucharistieviering Christus Koning, m.m.v. 30+ koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 november
Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Huisarts 20-21 novemberdtr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts van zaterdag 20 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uurör. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 20-21 november P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje oktober mevr. Kamerling, tel.
1940; november mevr. v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro
thuisverpleging
24 uur per dag,
05750-16463.

voor
tel.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 Of postbus 46, 7240 AA
Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Schoolstraat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-

VIERAKKER Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 november 10.00 uur ds. G. Griffioen
en ds. A. Walpot-Hagoort, H.A.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 november 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 21 november 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 november
Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

VVV Openingstijden maandag t/m donderdag
10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-12.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

WICHMOND
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur.
PAAZ
iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

CONTACT

een goed en graag gelezen blad

Oud-Hollandse spelen
voor moderne mensen.

KASBENDJEN

Rundergehakt
1 kilo 8,95

PETTEN EN
T-SHIRTS

geldig do-vr-za

te koop bij:
— BARENDSEN KADO SHOP
— 't PANTOFFELTJE
— FASHION CORNER

Een familie-, personeels- of
clubfeest? In een ontspannen
sfeer laten we u kennis maken
met een aantal gezellige, maar
spannende spelen. Gezelschapsspelen waarbij alles
draait om handigheid, geluk
en....gezelligheid! Niemand
buitenspel. Uitleg en begeleid i ng wordt door ons verzorgd.
Een leuke, ontspannen bezigheid voor jong en oud. Gecombineerd meteen barbeque
of buffet is iedere feestavond
een geslaagde avond! Reservering minimaal 25 personen.

Extra voordelig:

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Rundergehakti kiio 12,50
Grove verse worst 1 k,m 9,95
Magere Varkenslapjes 1 kiio 7,95
Hamburgers per stuk 1,00
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Voor al uw

electrawerkzaamheden
Alles onder één dak bij

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

fons Jansen
installatiebedrijf

Kant-enklare
HACHEE

Fijne leverworst
250 gram 1,75

Boterhamworst

500 gram 7,95

100 gram 1,15

SPECIALITEITEN

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk

Mini-runderrollade
gevuld met vruchten /* /%(ca. 2 pers.) 1 00 gram £,£0

ongewoon lekker!
100 gram

2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

VOOR IN DE ERWTENSOEP:

Diepvries nieuws

PARTY

Ons diepvriesbedrijf blijft OPEN!!!
Met voldoening kunnen wij u mededelen, dat ons
bedrijf op 1 juli 1994 overgenomen zal worden door de
fam. Klein Beekman. Tot die tijd zullen wij op de vanouds bekende wijze het diepvriesbedrijf blijven verzorgen.

RESTAURANT

DE SMID
STALREPARATIES
LAS-en
CONSTRUCTIEWERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

ROOS OP STAM
17,50
ROZESTRUIKEN

Groenloseweg20-7261 AN Ruurlo
Telefoon (05735) 1418

Huwelijkskaarten

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

WILD KONIJN 8,95 PER KILO
KALKOEN-KIPROLLADE

De Vonk

WILINK,

SANITAIR

bestaat

ELEKTRA

72,5yaar

VERWARMING
INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

VORDEN - TE.. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Drukkerij
WEEVERS

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

RK3L

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BOL-ACACIA
35,00
LIGUSTER
10 VOOR 10,00

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Vrieshuis van den Berg

DIVERSE KLEUREN

3,50

500 gram 8,95

Metvr. groeten,

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

VOOR AL UW

Lamsbout

Dik bevleesde bovenpoot
1 kiio 6,95

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DE GROTE TERUGKEER VAN DE DINOSAURUSSEN

Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

In november geven we

12,5%
korting
op alle muziek
op CD en MC,
wat in voorraad is.

11,95 PER KILO

POELIER HOFFMAN
/W ONZE VERWARMDE

BLOEMENKRAAM:

2 BOS BLOEMEN
NAAR KEUZE

Evangelische Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98
ZUTPHEN-Tel. 14569

DE VALEWEIDE-bloemen
mode voor
het héle gezin

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

nu dino-brood,
straks dagelijks

fashion

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

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

DEZE WEEK GEVEN WIJ OP ALLE
a/d Zutphenseweg in Vorden

Sinterklaasaanbieding
bij DEMI BIJOU
LEUKE SOKKEN
nu met
gratis rijmpje

ZIE VERDER
ETALAGE!
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22
Vorden
Tel. 05752-1877

DEMI BIJOU
Zutphenseweg 8
Tel. 3785.

KINDERJACKS

25,- KORTING
IABYJACKS

l- KORTING
Er zijn nu al jacks vanaf 35,LOOP BESLIST EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag t/m zaterdag

Wie dit kleine mensje ziet
gelooft zijn eigen ogen niet
en zal moeten beamen
wonderen maak je nog altijd
samen.

Kevin
is geboren op 11 november
1993 om 16.45 uur. Weegt
3210 gram en is 50 cm lang.

„Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen..."
Voor ons veel te vroeg, heeft God plotseling uit
ons midden weggenomen mijn lieve man, onze
zorgzame vader

WILLE M SMID

HENRIEenLYSETTE
LANGWERDEN
Heideweversweg 1,
7255 LV Hengelo (Gld.)

Hou uw body fit met
THERMOFIT

MONUTA

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

op de leeftijd van 60 jaar.

KERSTINKOPEN IN
DUITSLAND

„ God zorgt in de verborgenheid."

Tijdelijk adres: Het Slingelandziekenhuis te Doetinchem.

Vorden: J.T. Smid-Veenstra
Wij zijn blij en gelukkig met de
geboorte van onze dochter

Vorden, 13 november 1993.
FOKELIESenRUDIE
VEENENDAAL
De Voornekamp 12,
7251 VL Vorden.
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter
GERRITDINA ARNOLDA
MARIA.
We noemen haar

Geboren 14nov. 1993.
ERNA BLOM-SNOEYINK
JAN BLOM
De Stroet 1, 7251 CP Vorden.
Wij willen iedereen bedanken
voor de vele kaarten, bloemen, gelukwensen en kado's,
die wij mochten ontvangen bij
ons 121/2-jarig huwelijksfeest
en jubileum van 'Wapenhandel Bosch'.

Tonny en Diny
Bosch
Hoetinkhof 93, Vorden.
Iedereen willen wij bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaux bij ons 50-jarig huwelijk. Het was geweldig!

G.W. Eijerkamp
N. Eijerkamp-Lok
Vorden, de Horsterkamp 5.

IK GA VERHUIZEN
M.i.v. 19 november 1993 is
het nieuwe adres
De Delle 45,
7251 AJ Vorden.

H.G. KettelerijVisschers
Hoetinkhof 36.
• Robbie en Hans hebt een
'Belg' gekocht. Noe allen het
tuig nog. Wie heeft er nog
wat in zien schuur? 'Veur
weinig'. Tel. (05752) 3240.
• TE KOOP GEVRAAGD:
vrijstaand woonhuis/boerderij te Vorden. Prijsindicatie
max. f 400.000,-. Reacties
naar: Brieven onder nr. 31-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• 't Is me wat. HOERA! Het is
er toch van gekomen; jullie zijn
er.
Henk, Ellen en Feyoena.
• VERKOOPDAG 20/11 /'93
fam. Schotman i.v.m. verhuizing. Alles van 'in en om de
boerderij'. Van 13.00-16.00
uur. Hamsveldseweg 10, Vorden. * Nieuw adres: Hamsveldseweg 5.
• TE KOOP: Piano merk
Schumann, bruin, prijs f 1650,-.
Tel. (05752) 6409.
• WONINGRUIL: aangeboden huurwoning in Lochem,
gevraagd huurwoning in Vorden. Tel. 05730-56140.
• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• TE KOOP: Jonge poesjes,
ca. 7 weken. Tel. (05752)
6809.
• TE KOOP: Open haard- of
brandhout (hardhout) a f 50,per m3; per 2 m3 gratis gebracht. Tel. (05739) 1282. *
• Kringloopbedrijf de Cirkel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

Düsseldorf en Munster
Prijs f 32-p.p.

7251 WP Vorden, 15 november 1993.
Brinkerhof 76.

Hoort de wind waait door de
böfrten, dat weerhoudt Sint niet
om toch In Vorden te komen.
Waar hij dan ook gaat of staat,
AANBIEDINGEN vindt hij zeker in
de Burg. Galléestraat!

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
19 november a.a. om 13.00 uur in de Hervormde Kerk te Vorden, waarna om 14.00 uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
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HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14
VOORST
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Dorpsstraat 10 - VORDEN

Charley's
Bluesband
AAN VANG 21.00 UUR

Bel 05750-16240.

2 en 9 januari 1994
te strijden om het Zaalvoetbalkampioenschap van Vorden.
OPGAVE's VOOR 16 DECEMBER a.s.

organiseert ELKE DERDE
DONDERDAG VAN DE MAAND

Inschrijfgeld: f 100,-per team.

KLAVERJASSEN
GH
JOKEREN

Opgave bij:
G. Besselink,
Brinkerhof 77, tel. (05752) 2953.
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

1877
OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00 17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9 00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN

mullcr-vordcn bv

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

KEUR

DE

SLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

ECHTE
BAKKER

500 gram 5, 98

BLOEMKOOL
PER STUK

ZATERDAGKRAKER:

1.95

3.95

15 STUKS voor

Volgende week:
Hamburgers 5 halen 4 betalen

500 GRAM

Gebr. Pepercarré
100gram

VLEESWAREN TIP:

GEKOOKTE WORST

1,10

HEERLIJK'

2.50

ZATERDA GKRAKER:

100 gram l -OO

NU VAN 1,30 VOOR

i/ERSEBAMI-GROENTE

500 gram

VLEESWAREN
SPECIAL:

HACKFORTJES

MANDARIJNEN

HAMLAPPEN

Nieuwzeelandse KIWI
A r\c
GROOT.' 10 STUKS voor 4.95
MAANDAG
22 NOV.:

PANKLARE
Hutspot

DINSDAG
23 NOV.:

BAKSCHOTEL

Gevuld
speculaas

WOENSDAG
24 NOV.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 fcO 500 gram 1 fcO 500 gram 1 fcO

250 gram 1 ,98

PER 100 GRAM VOOR

2,30

KOM EENS KIJKEN VOOR DE
REST VAN ONS HEERLIJKE
SINT ASSORTIMENT!

Echte Bakker

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
KEURSLAGER

CLUBGEBOUW
'DE ARK'

ZOETE CLEMENTINE

100 gram 1 ^

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Aanvang 20.00 uur.
Plaats:

Geldig do. - vrij. - zat.

GROTE FRANSE

SPECIAL:

18 november
16 december
20 januari
17 februari
17 maart
21 april
19 mei

Na de succesvolle bonnenaktie nu weer volop
VOORDELIGE AANBIEDINGEN!

RUNDERGEHAKT

BACON VINK

VRIJDAGAVOND
19 NOVEMBER :

Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.
Voor kinderen en
volwassenen.

Allerlei teams zijn welkom om op

KEURKOOPJE:

„Se Berbers''

U kunt nu nog uw KERSTPAKKET bestellen
of laten samenstellen.

(Nieuwe opzet; niet alleen straten!)

Zie ook onze dagaanbiedingen!

05735-1161

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

2.49

100 gram

ZAALVOETBAL
KAMPIOENSCHAP
VAN VORDEN

Gep. SCHNITZELS
RUURLO

Marsepein bonbons

GITAARLES

ALLES VERS VAN DE WARME BAKKER
EN DAT PROEFT U!

Burg. Galléestraat 22 — Vorden -Tel.

fles 6.95

_2.69

*

Slagroom Borstplaat
echt iets fijns
100 gram voor 2,25

[K<
AUTOSCHADE
^HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

6.95

100 gram

5,25

Zij die bezwaren hebben ingebracht tegen de ontwerpplannen en belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de in het plan 'Buitengebied Ruurloseweg
1993' aangebrachte wijzigingen kunnen, binnen genoemde termijn van één maand, een bezwaarschrift
indienen bij het college van gedeputeerde staten van
Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Tonny Jurriërts

Cabernet sauvignon

Tel. 05758-1334

'n ware delicatesse j- c/\
voor DjDU

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 22 november tot en met 21 december 1993, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage liggen het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 oktober 1993 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan:
- 'Almenseweg 1992'. Plan voor een dwaaltuin aan
de Almenseweg

Vorden, 18 november 1993.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

BULGAARSE WIJNEN

Haringfilet in dille-saus

(Alles bij voldoende deelname.)

Speculaas Cake

Het plan is in die zin gewijzigd dat:
- de zogenaamde linksaffer bij het perceel Ruurloseweg 42 a-symetrisch wordt uitgevoerd;
- het fietspad ter hoogte van de percelen Ruurloseweg 78 en 110 dichter op de weg is geprojecteerd;
- in het plan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen waardoor in het uiterste geval achter het perceel Ruurloseweg 104 langs kan worden gegaan;
- de aansluiting van de Schoneveldsdijk op de N 319
is aangepast;
- de weg-as ter hoogte van het perceel Ruurloseweg
123 in noordelijke richting is verschoven, de fysieke scheiding tussen de rijbaan en het fietspad is
versmald en trottoirkolken worden toegepast zodat
de ruimte tussen gevel en fietspad wordt vergroot
tot ongeveer 2 meter.

2.59

Een frisse fruitige witte wijn

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

SPECULAAS
volgens oud recept
250 gram voor

het GEWIJZIGD vastgestelde bestemmingsplan:
- 'Buitengebied Ruurloseweg 1993'. Dit plan beoogt
de planologische basis te leggen voor de reconstructie van de voormalige Rijksweg 841 tussen
Vorden en Ruurlo (Ruurloseweg). De reconstructie
omvat het aanleggen van een fietspad en aanpassing/wijziging van de hoofdrijbaan en enkele aansluitingen.

6.75

Chardonnay

KERSTMARKT
ANTWERPEN

ROOMBOTER-AMANDEL

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

en

Friese nagelkaas

Een volle rode wijn

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar
geen bezoek.

Marthe

6.95

ALLE SOORTEN 500 gram

100 gram

05750 - 1 29 31

Vorden: Margreet en Martin

dag en nacht bereikbaar
Elsemieke

Boeren kaas

Camambert en Brie pays

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

Vorden: Geert

We noemen haar

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

500 gram

Haaksbergen: Harrie

ELSEMIEKE LOUISE

Elly Teeuwen

a/d Zutphenseweg in Vorden

VAN ASSELT
Fam.

J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

- Bent u een geboren en getogen
Hengeloër?
'Nee, ik kom oorspronkelijk uit Netterden, een klein plaatsje vlakbij de
grens. Het ligt, om precies te zijn, tussen Gendringen en het Duitse Emmerik. Mijn vrouw en ik zijn pas na de
oorlog in Hengelo komen wonen. Uitgerekend op onze trouwdag, 20 juni
1945, kreeg ik te horen dat ik was
benoemd tot onderwijzer aan de Willebrordusschool in Hengelo, dat is de
voorloper van basisschool De Leer. Je
begrijpt, het feest kon niet meer stuk.
Al vrij snel ben ik toen hier in Hengelo begonnen. Eerst als onderwijzer
en vijfjaar werd ik benoemd als hoofd
van de school.'
- U koos voor een katholieke school.
Ik neem aan dat u van huis uit katholiek bent.
'Dat klopt. Na de katholieke kweekschool was de Willebrordusschool
een logische stap.
Dat wil overigens niet zeggen dat ik
altijd voor honderd procent achter het
katholieke onderwijs heb gestaan.
Vooral in mijn begintijd als onderwijzer was het roomse onderwijs nog
enorm streng. Ik was daar destijds
helemaal niet zo blij mee, dat durf ik
nu gerust te zeggen. Toen ik hier als
onderwijzer kwam, moesten de kinderen de catechismus nog helemaal
uit het hoofd leren. Elke weck een
hoofdstuk. En dat werd dan overhoord. In het begin kwam de pastoor
daarvoor nog op school. Als de kinderen de catechismus niet kenden, dan
moesten ze het hoofdstuk thuis twee
tot drie keer overschrijven, zodat ze
het nooit meer zouden vergeten. In die
tijd werd de catechismus heel erg
serieus genomen.
Als onderwijzer aan een katholieke
school was het dus mijn taak om het
ook serieus te behandelen, ofschoon
ik dat lang niet altijd van harte deed.
Ik ben altijd een beetje een vrijbuiter
geweest. Is zag het nut er niet van in
om de hele catechismus uitje hoofd te
kennen. Op dat gebied had ik een hele
eigen mening.'
- Maar die eigen mening die kon u
natuurlijk niet verkondigen.
'Nee, maar dat doe ik nu wel hoor. Ik
durf nou best te verkondigen dat ik
niet c'kc zondag naar de kerk ga. Dat
wil overigens niet zeggen dat ik niet
geloof. Want dat doe ik wel. Als
onderwijzer aan een katholieke
school moest je in die tijd heel goed
uitkijken watje deed.
Het moment dat ik me aansloot bij
voetbalvereniging Pax weet ik me dan
ook nog goed te herinneren. Verschillende mensen namen mij het kwalijk
dat ik daar ging voetballen. Pax was
namelijk een neutrale vereniging. En
ik was onderwijzer en later zelfs
hoofd van een katholieke school. Men
vroeg zich af hoe ik het als katholieke
onderwijzer in mijn hoofd haalde om
bij een neutrale voetbalclub te gaan
spelen. Ik trok me daar niets van aan.
Je blijft altijd mensen houden die de
oude tijd niet kunnen vergeten.'
- Wat bezielt iemand om meer dan 40
jaar voor de klas te staan ?
'Ik moet zeggen dat ik het altijd leuk
heb gevonden om het kinderen om te
gaan. Dat is voor mij één van de voornaamste drijfveren geweest, denk ik.
Maar het was trouwens ook heel goed
mogelijk geweest dat ik kleermaker
was geworden. Mijn vader had vroeger namelijk een kleermakerij in Nctterden. Mijn oudere broer is destijds
bij hem in de zaak gekomen en heeft
het toen overgenomen. Als hij dat niet

een vond dat een goed idee en toen
hebben we dat dan ook maar gedaan.
Maar uit mezelf zou ik dat nooit voorgesteld hebben. Ik was namelijk veel
te bang dat de mensen de indruk zouden krijgen dat ik mijn eigen kinderen
zou voortrekken. Ik probeerde mijn
eigen kinderen dus net zo behandelen
als de anderen. Ik dacht dat me dat
aardig gelukt was, ik heb er tenminste
nooit spijt van gehad dat ik ze allemaal bij me in de klas heb gehad.'
Naast zijn baan als hoofd van de
school is de heer Geurtzen ook altijd
een verenigingsman geweest in hart
en nieren. 'Toen ik in 1945 in Hengelo
kwam, werd ik eigenlijk al meteen
door de plaatselijke zangvereniging
benaderd met de vraag of ik lid wilde
worden. Dat heb ik toen gedaan. Vijf
jaar later werd ik gekozen tot voorzitter. Het koor heette toen nog Sancta
Caecilia, dat was destijds de katholieke zangvereniging. In 1971 kreeg
onze dirigent een nieuwe baan en
stopte hij met het dirigeren. We hebOud-schoolhoofd Geurtzen uit Hengelo:
ben toen contact gezocht met zangvereniging Excelcior om te praten over
en fusie. Excelcior was in tegenstelling tot ons koor een neutrale vereniging. Op 12 januari 1971 zijn we
toen officieel samen gegaan. De naam
leverde nog wel een beetje problemen
Het was maar goed dat ik die dag een cassetterecorder had meege- op.
Enkele mensen van Excelcior die
nomen om het interview op te nemen. Want als 'meester' Geurtzen meenden dat het Excelcior moest blijuit Hengelo eenmaal op de praatstoel zit, dan weet hij van geen ven en sommige leden van Sancta
ophouden. Pen en blocnote hadden de vele verhalen die hij vertelde Caecilia wilden de naam Sancta Caebehouden. Uiteindelijk hebben
nooit kunnen bijhouden. Langdradig was het interview allerminst! cilia
we besloten om voor een hele nieuwe
Dat kan ook haast niet anders: Geurtzen is namelijk een op en top naam te kiezen. Dat is toen het Hcnverenigingsman en heeft dus het nodige meegemaakt in Hengelo. gelo's Gemengd Koor geworden. Ik
Als je de lijst van nevenfuncties van de 'meester' bekijkt, dan zou je ben toen ook weer voorzitter geworden van dat nieuwe koor en die funcbijna vergeten dat hij daarnaast ook nog een full-time baan had als tie bekleed ik nog steeds. Ik het begin
schoolhoofd van de plaatselijke rooms-katholieke basisschool. Op zag ik dat soort functies nog als ere24 november wordt de heer Geurtzen 75 jaar. Een mooie aanleiding baantjes. Maar later toen ik genoeg
baantjes had, was ik af en toe blij dat
om eens met hem terug te blikken in de tijd.
ik het wat rustiger aan kon doen.'
Meester Geurtzen staat op en loopt
Tekst: Peter Besselink
even naar boven om één van zijn plakFoto: Nicole Schrok
boeken op te halen. Als we daar doorheen bladeren komen we automatisch
had gedaan, dan was ik waarschijnlijk kinderen hadden haar opgebeld met ook de foto's tegen van de dag waarop
in de zaak gestapt. Maar ik heb er de vraag of ze wilde komen zingen in hij benoemd werd tot ridder in de orde
geen spijt van gehad dat ik het onder- Mostertveen, dat was destijds onze van oranje-nassau: 29 april 1979. 'Ik
wijs ben ingegaan. Integendeel, ik vakantiekolonie. Ik wist daar hele- weet dat nog te herinneren als de dag
heb een hele mooie tijd gehad als maal niets van. Op een gegeven van gisteren: allereerst kwaaie wetmoment gj^fcle telefoon op school en houder via de achterdeur rJ^pcn. Op
onderwijzer.'
één van de^mderen nam toen op. Dat dat moment had ik nog niets in de
- Beschrijft u die periode eens.
'Als team waren wij heel vrijgevoch- was toen gebruikelijk. Ik had een hele gaten. Hij kwam wel vaker bij ons en
ten. We probeerden de leerlingen lijst met klusjes en één daarvan was het was dan ook heel gebruikelijk als
naast zaken als taal en rekenen een het opnemen van de telefoon. 'Mees- hij via de achterdeur binnen kwam.
inzicht te geven in hoe het leven in ter, we hebben Conny Vink voor u aan Maar toen er plotseling ook^^n fotoelkaar zit. En wat daar allemaal bij de lijn', z^Kn van die kinderen. Ik graaf aan kwam lopen, beg^piet me
kwam kijken. We poogden de kinde- was natuunyk verbaasd en snapte er toch wel iets te dagen', aldus 'meesren zogezegd een zo breed mogelijke niets van waarom Conny Vink naar ter' Geurtzen. Als we de lijst van verkijk op het leven te geven. Dat deden onze school belde. In het gesprek dat enigingen bekijken waar de heer
we aan de hand van diverse projecten we toen gehad hebben, vertelde Geurtzen lid van was - en van sommidie wij hielden. In 1976 kregen de Conny Vink mij dat ze juist in de gen nog steeds is - dan mag je conclukinderen bijvoorbeeld de opdracht periode dat wij in Mostertveen zaten, deren dat de koninklijke onderscheiom allerlei verenigingen en bedrijven een opname had in Duitsland. Omdat ding op de juiste plek is terecht gekoin Hengelo onder de loep te nemen. ze het zo leuk vond dat die kinderen men. Zo was de heer Geurtzen tien
Als afsluiting hebben we toen een ten- haar gebeld hadden, wilde ze probe- jaar voorzitter van het Oranjecomité,
toonstelling gehouden waar het hele ren die opname te verzetten, zodat ze ruim zeventien jaar volkszangleider
dorp kon komen kijken. De belang- toch bij ons kon langskomen. Dat is in de rooms-katholieke kerk, medestelling was overweldigend. In totaal toen gelukt en sindsdien kwam ze oprichter van de Stichting Zwembad
zijn er toen zo'n 1200 bezoekers praktisch elk jaar naar Mostertveen Hengelo, voorzitter van voetbalvergeweest. Dat hadden we zelf niet voor toe. Je begrijpt dat het dan altijd volop eniging Pax en zo is hij nog steeds
mogelijk gehouden. We zijn ook een feest was als zij er was.'
voorzitter
van het Hengelo's
paar keer met de school op televisie - U heeft ook uw eigen kinderen bij u Gemengd Koor. En dan is dit nog
geweest. De eerste keer was in 't in de klas gehad. Was u voor hen extra maar slechts een kleine greep uit de
Spant in Bussum. Conny Vink had dat streng?
vele activiteiten van 'meester' Geurtvoor ons geregeld. Enkele kinderen 'Nee, niet strenger, misschien wel zen. 'Er waren jaren bij dat het ene
van onze school hebben toen op tele- selectiever. Eén van mijn zonen kon evenement nog niet was afgelopen of
visie het liedje 'Catootje' gezongen. bijvoorbeeld ongelooflijk goed to- het volgende begon alweer. Mijn
Wc hielden destijds al regelmatig neelspelen. Op school hadden we op vrouw mopperde dan ook wel eens
bonte middagen op de vrijdag, dus die een gegeven moment een kersttoneel een keer. Ongelijk kon ik haar niet
kinderen waren het wel gewend om in elkaar gezet en uit elke klas moest geven, ik was namelijk altijd weg.
op te treden.'
er toen iemand aan meedoen. Ik Maar ik moet je eerlijk zeggen: zon- Hoc kwam de school eigenlijk in besprak dat in mijn klas, waarop één der de steun van mijn vrouw had ik dit
contact met de zangeres Conny Vink?
de kinderen zei: 'Waarom neem je je allemaal nooit kunnen doen. Daar ben
'Dat is een mooi verhaal. Een paar eigen zoon daar niet voor?' Ieder- ik haar dan ook heel dankbaar voor.'

In gesprek met,

'Een verenigingsman in hart
en neren '

Controlegegevens
woningzoekenden 'Thuis Best'
Alle woningzoekenden die yjjn ingeschreven voor l juni 1993 hebben een
brief met controleformulier ontvangen.
Het is de bedoeling dat het ingevuld teruggestuurd wordt voor l december.
Wanneer dit niet het geval is, wordt aangenomen dat niet langer prys gesteld
wordt op inschrijving en zullen die aanvragers worden uitgeschreven.

Waarom dit controleformulier? Zoals
bekend vindt de toewijzing plaats aan
de hand van een puntensysteem. Daarnaast is het de bedoeling dat de woningzoekende straks een woning krijgt
toegewezen waarbij enerzijds zoveel
mogelijk aan de wensen wordt voldaan en anderzijds dat de huur in
goede verhouding staat tot het inkomen. Dus alle reden om het controleformulier in te vullen en terug te zenden.

Ledenvergadering
Dinsdagavond 7 december zal de jaarlijkse ledenvergadering van de corporatie worden gehouden in hotel Leemreis te Hengelo. Op de agenda staat o.a.

Oud-schoolhoofd
Geurtzen

het verzelfstandigingsproces waaronder de oprichting van een huurdersvereniging, financieel-economische zaken met de begroting 1994, bedrijfsvoerings- en technische zaken. De leden ontvangen deze agenda thuis. Belangstellenden zijn welkom.

Riek Schagen die zaterdag jl. met een receptie in hotel Bakker haar tachtigste
verjaardag vierde, heeft die dag heel wat
gelukwensen in ontvangst mogen nemen.

De muziekvereniging Concordia
bracht de jarige een serenade die bijzonder op prijs werd gesteld. Er wachtte
Riek nog een verrassing nl. door de
Servicefonds kleine gebreken
sonneurs die deze dag deelnamen aan
Alle huurders hebben een informatie- de door de Koninklijke Jachtvereniboekje ontvangen over het service- ging in Vorden georganiseerde slipfonds. Daarin wordt uitvoerig toelich- jacht. De vier hoornblazers in prachting gegeven over deelname aan dat tige kledij gestoken, brachten Riek
fonds.
Ook treft men er het servicereglement
alsmede een complete onderhoudslijst aan. In deze lijst kan men precies
zien welke onderdelen voor rekening Op veler verzoek, kunnen de oudevan de verhuurder, de huurder en het stijl jazzliefhebbers hun hart ophalen
op de komende clubavond. Eén van
servicefonds komen.
de allerbeste amateurformatics uit
Dus de huurders/woningzoekenden Europa — HOT SHOTS — zullen opvan de corporatie hebben de afgelo- treden. HOT JAZZ van de bovenste
pen tijd de nodige schriftelijke infor- plank! De gemeenschappelijke entmatie ontvangen.
housiasme voor de klassieke, zwarte
Mochten er desondanks vragen zijn jazz uit de 20-er jaren van o.a. King
dan kan contact worden opgenomen Olivier, Clarence Williams, Louis
met het kantoor in Hengelo.
Armstrong, Johnny Dodds en Jelly

Jazz-societeit

eveneens een serenade. De heer Joh.
Norde sprak de jarige toe en overhandigde haar een cadeau.
Zaterdagavond werd de verjaardag
van Riek in intieme kring voortgezet.
Tijdens dit gezellige verjaarsfeest werd
Riek toegezongen door het bekende
koor van Iwan Bierowski, terwijl ook
nog enkele andere 'artiesten' hun opwachting kwamen maken.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Ze troffen 't afgeloopn zaoterdag nog wel zo volle met de slipjacht. Zee
heeln 'n pokkei mooi dreuge en arg kold was 't t'r ok neet bi'j. Plannen
umme d'r hen te gaon ha'k eerluk ezeg, helemaols neet emaakt. 't Mag
dan wel aadug wean as kiekspel, den trop hunde en die kearls in Napoleon's tenue op eur schimmels, maor a'j 't al un jaor of wat achter mekare ezeen hebt, b u ' j d ' r u n keer op uut ekekk'n. 'k Zol d'rdanok niks van
ezeen hemmen at Willem uut Riessen neet opebeld hadde 'offe wi'j zaoterdagmeddag in huus waarn'.
Dan wolle de kniens ophaaln die hee veur 'n tied trugge besteld had'.
Willem fokt, net as wi'j, Vlaamse reuzen en hee wol 's wat fris bloed in
huus haaln. Wi'j waarn in huus, dus zolle maor komm'n. 'Jao, en offe
wi'j ok met woll'n gaon nao 't pecerdespöl, hee wol 't wel gcerne zeen
maor wis hier neet zo good de weg. Ok dat wolle wi'j wel doen. Pe slot
van 't licdjen is Willem 'n beroerdsten neet. Wi'j kont t'r altied goed met
oaverwegcnoaveren weerhelpe wi'j mekare wel 's met dit of dat. Date
op leavcnsbeschouweluk gebied iets strenger in de leer is assc wi'j, och
da's neet zo arg. Asse wi'j daor in Riessen waarn getogen en gcboorn
haaln wi'j 's zondags de haans meschien ok wel bi'j de hennen weg.
Goed half ene, wi'j hadd'n de carpels nog maor net achter 't vesjen, ston
Willem al op de stoepe. 'Now Willem, i'j bunt wel op ticd'. Jao now, zo
krek wis ik ok neet hoo late of 't begon maor meschien kö'w dan eers de
kniens uutzuuken?'. Dat ginge wi'j doen. 't Waarn allemaole mooie
halfwassen en Willem had zich dan ok al gauw un paar mooie moorkniens uutezoch, daor kon e volgend jaor zeker 'n ZG met haaln, dach e.
Hee had 'n kauwe metebrach, met de kniens d'r in wodd'n die in de
schure ezet. Onderhand was 't al kwat oaver ene en mosse wi'j nog opscheet'n ummc de pecrde en de hunde te zien vetrekken. Angczeen Willem meer oge hef veur kniens dan veur peerde ha'w 't al tamcluk gauw
bekekken. Wi'j zoagen nog net dat 'n ruiter bi'j 'n graven 't peerd met de
veurbenc in 't water lect springen inplaatse van d'r aoverhen en zodoende oaver de kop sloog en too ha'w 't wel ezeen.
Mien vrouw was nao de kapper dus bu'w too maor effen bi'j Klaas gaon
zitt'n umme iets te gebruuken. Daor hc'w gezellug un hötjen zitt'n praoten en mekare 't een en ander wies emaakt. Maor too'w weer bi'j huus
kwamm'n wachten ons 'n hoop arbeid. Hoo 't kon snapp'n wi'j neet
maor de kniens waarn de de kauwe ekommen en zatten aans tussen de
coniferen en andere boskazies. Un goed uur waa'w d'r met te gange veur
wi'j ze weer op de plaatse hadd'n. 't Was t'r ons haos duuster bi'j
ewodd'n en Willem had nog wel bcloafd dat e bi'j 't lachte weer in huus
zal wcan. Angezeen zien vrouw d'r ene is met heure op de tandc hè'k eur
maor opebeld en 't geval uutelegd, dan kreeg Willem 't neet zo zwaor te
vcduurn at e weer bi'j hok kwam. Of 't veur Willem allemaole is metcvall'n? Och, dat heur i'j 'n andre keer nog wel 's bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Peter de Eerste nieuwe Prins
van 'De Deurdreajers'

Tijdens het Prinsenbal van de carnavalsvereniging De Deurdreajers kwam de
Kopergarde op gegeven moment met de
zak van Zwarte Piet de residentiezaal
binnen. Dit ging gepaard met vuurwerk
en onder het zingen van Sinterklaasliederen. De verrassing in de zak bleek de
nieuwe Prins te zyn: Peter de Eerste (Peter Besselink).

De nieuwe Prins heeft als motto voor
het komende carnaval: 'Wiele goat dit
Riek na afloop: "Wat heb ik genoten joar historie schrieven deur een olderen wat kijk ik graag op deze dag terug wets carnaval te bedrieven'.
met dank aan alle mensen voor hun be- Wel, het voorproefje vond reeds dezelfde avond plaats. Een gezellig Prinlangstelling en cadeaus".
senbal met medewerking van de band
Expresso. Er was deze avond een opRoll Morton heeft de Band in onve- treden van de senioren en juniorenranderde samenstelling, al meer dan garde onder leiding van Reina Groetwintig jaar bijeen gehouden!! Hun nendal en Sabine Kosse.
meeslepende speelwijze, deels geïn- Tevens werd deze avond de Raad van
proviseerd en deels gearrangeerd, Elf geïnstalleerd en werden de aftrezorgt voor overweldigende kollektic- dende leden Marcel Mölders en Rudi
vcn en boeiend solowerk. In twee Peters bedankt voor de diensten verwoorden: GROTE KLASSE! VRIJ- richt aan De Deurdreajers.
DAGAVOND 19 NOVEMBER IN
DEBARAK. Is er nog muziek na de Proclamatie
HOT SHOTS? Vrijdag 17 december: Zijne Hoge Doorluchtige Hoogheid,
Miss Lulu White's Red Hot Creole Potloodgraaf van het Vordense
Nieuwspoort, proclameert:
Jazzband.

1 Dat de Prins aangesproken wenst te
worden als Prins Peter de Eerste.
2 Dat zijn vestiging in Zutphen gedurende het carnaval gesloten is.
3 Dat het huis aan de Julianalaan 7 gedurende zijn ambtstermijn als nevenresidentie gezien moet worden.
4 Dat de Julianalaan in die periode
wordt omgedoopt in 'Peterallee'.
5 Dat de hoofdresidentie gedurende
het carnaval verder gaat onder de
naam 'Vordens Nieuwspoort'.
6 Dat de poorten van de hoofdresidentie open staan voor zowel jong
als oud.
7 Dat iedereen - van 8 tot 88 - dus
welkom is.
8 Dat bij het nuttigen van teveel
geestrijk vocht het verplicht is gebruik te maken van Vordens eerste
stoplichten.
9 Dat beethoofden worden doorverwezen naar de pomp op het marktplein.
10 Dat het vocht in Vordens Nieuwspoort beter smaakt dan het water
van de dorpspomp.
11 Dat het motto van dit carnavalsjaar
luidt: Wiele gaot dit jaor historie
schrieven, deur 'n olderwetsen karnaval te bedrieven!
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Gouden echtpaar Bransveld
Discipel,
jongerenkoor met
vaart
Discipel, het nationaal gospelkoor
van Continental Sound, geeft een gospelconcert op zaterdag 27 november
in de hervormde kerk, de toegang is
vrij, voor informatie 05752-3513. De
groep bestaat uit een 35-tal enthou•siaste vocalisten, musici en technici
van 16-30 jaar. Zoals elk jaar zijn zij
d.m.v. audities geselecteerd. Het programma is veelzijdig van 'bekende'
Continental Singers-songs tot praise
repertoire van Dave en Dale Garrett.
Het tweede deel is zeker zo uniek: het
musical-achtige programma 'Levend
Water' dat geschreven is door Peters
Sandwall (Noorwegen). Hierin wordt
door dans, zang en muziek op verfrissende wijze vorm gegeven aan het Johannes evangelie.

I n binnen- en buitenland
bekend

Vrydag 19 november zün de heer en mevrouw R. Brunsveld en H.E.Brunsveld-Boeijink 50 jaar getrouwd. Dit vieren ze die dag met een receptie in De Herberg. Het paar
woont aan de Wildenborchseweg 26.
De 70-jarige bruidegom werd in Hengelo Gld. geboren. Tot aan de oorlogsjaren was hij boerenknecht in Hengelo, Zelhem en Vorden. In 1943 werd
hij opgeroepen om in Duitsland te
gaan werken. Dat 'vertikte' hij en is
toen ondergedoken. Dit duurde 2 jaar
tot 1945.
Omdat Brunsveld was ondergedoken
is hij in het'geheim'in 1943 getrouwd.

Dit gebeurde in de avonduren. De benodigde handtekeningen van de beide
ouders waren die middag reeds gezet.
Na de oorlog werkte de heer Brunsveld onder meer bij het loonbedrijf
Van Ark in de Wildenborch en op de
boerderij bij Jansen aan de Schoolhuisweg in de Wildenborch. Daarna nog
tien jaar bij de Coöperatie in Vorden.
De bruid is 69 jaar en werd geboren in

Laren. Zij kwam op 11-jarige leeftijd in
1934 met haar ouders naar de Wildenborch in het huis waar het gouden paar
nu nog steeds woont. Zij werkt onder
meer bij het P.W. Jansen-huis in Barchem en bij bakker Oplaat in de Wildenborch;
Het nog steeds krasse paar is samen
uitermate aktief bij het inzamelen van
kleding voor Polen. Klootschieten bij
de ANBO vinden ze ook leuk. Het
echtpaar Brunsveld heeft 8 kinderen
en 14 kleinkinderen.

Discipel scoort in binnen- en buitenland niet slecht, bij concerten wordt
een gemiddelde van 400 bezoekers
gehaald. Ook begeleidde Discipel in
1989 en 1990 Ingemar Olsson op zijn
tournee en was de groep te horen op
de EO-jongerendag. Elk jaar doet
Discipel een toernee in het buitenland. Zo heeft ze o.a. Spanje, Hongarije en Tjechië bezocht. Discipel is
niet alleen live te beluisteren: 'Prijs
Zijn Grote Naam', 'Shalom', 'Hoop'
en 'Kracht' zijn enkele van de cassettes en cd's die men van deze groep
kan verkrijgen.

Kandidatenlijst
WD
•

Eerste plaats op ranglijst NRS

Weekendrecept
Vlogman
GEVULDE GROENE KOOL
bereidingstijd: ca. 30 minuten Energie per portie: ca. 1590 KJ (380
Kcal) Voor het gerecht van deze week kunt u kiezen welke gehaktsoort u
daarvoor wenst te gebruiken. De ervaring leert ons echter dat half-omhalfgehakteen smakelijke kombinatie oplevert.
Reken voor 4 personen op l middelgrote groene kool, 500 gram gehakt,
2 eieren, 4 eetlepels broodkruim, 4 eetlepels melk en wat zachte boter.
Verwijder de buitenste bladeren van de kool en neem ook het grootste
gedeelte van de stronk weg. Doe het echter wel zo dat de bladeren aan
elkaar blijven zitten. Leg de kool in ruim kokend water waaraan wat zout
is toegevoegd. Kook de kool niet veel langer dan 6 minuten. Laat de kool
in een vergiet uitlekken en afkoelen. Neem hierna het hart uit de kool en
snijd het in uiterst smalle reepjes of hak het in snippers. Roer in een kom
de eieren los. Voeg er broodkruim en melk aan toe. Laat het mengsel
enkele minuten staan. Voeg het daarna met de kool bij het gehakt en
strooi er wat zout, peper uit de molen en nootmuskaat of gemalen foelie
over. Werk al les goed door elkaar. Dit gaat het makkelijkst met natte vingers. Vouw de koolbladeren naar buiten. Leg het gehakt in het leeggehaalde hart en vouw de bladeren daarna om de kool en wel zo dat er
niets meer van het gehakt is te zien. Beboter een groot dubbclgcvouwcn
vel aluminiumfolie en verpak de gevulde kool erin. Leg de kool in het
midden van een reeds tot 175 graden C voorverwarmde oven. Reken op
een oventijd van l '/2 uur.
TIP: geef er een royale hoeveelheid knappcrig stokbrood en kruidenboter bij. Voor de liefhebbers kunt u eventueel een fles tomatenketchup
en een potje mosterd op tafel zetten.

Veel publiek bij de slipjacht
Vooral hij kasteel Vorden bleek de slipjacht van de Koninklijke Nederlandse
Jacht Vereniging zaterdagmiddag in
staat heel wat publiek te trekken.
Het is dan ook een prachtig schouwspel om de meute te zien en de jacht
wordt aangeblazen door de sonneurs.
Burgemeester Kamerling heette het
gezelschap welkom in de mooie gemeente Vorden, waar nu de Koninklijke voor de 16e keer haar jacht hield.
Gezien de weersomstandigheden wat

het terrein betrof was het goed te doen,
hier en daar wel een beetje nat, maar
dat gaf toch een vleugje historie aan
het geheel. De slipjacht zelf ging over
drie runs, waarvan de eerste begon bij
de brug bij de Hengeloseweg. Na afloop was er bij kasteel Vorden pens
voor het hondse deel van het gezelschap.

Tijdens de op 15 november gehouden
ledenvergadering van de WD (afd.
Vorden) is onder grote belangstelling
Van de tocht is een TV-opname geen unaniem de kandidate^tet voor de
maakt die op 12 december's middags
Veehouder H.J. Ruiterkamp houdt zün koeien het gehele jaar op stal. Volgens eigen zeggen henRuj hiermee een belangrijke a.s. gemeenteraadsverkieHngen als
wordt uitgezonden op Super Channel.
basis gelegd voor de goede resultaten in zyn bedrijf. Onlangs kreeg hu hiervoor een bekroning door een eerste plaats op de rang- volgt vastgesteld:
lijst van het Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS) voor bedrijven op dubbeldoelbasis.
1. Dhr. E. Brandenbarg, Brinkerhof 84;
2. Dhr. J.M. Pelgrum, Hamminkweg 4;
3. Dhr. G.J. Rietman, Boshuisweg 8;
4. Mevr. D.J. Mulderije-Meulenbroek,
Deld.broekweg 15; 5. Dhr. E.J. van der
Wal, De Voornekamp 51; 6. Dhr. J.
Borgman, Heerlerweg 1; 7. Dhr. B.
Waarle, Harnveldseweg 2; 8. Mevr. H. Om de vrouwen wat meer bü de plaatse- raadslidmaatschap begon. "In tegenKlein Lebbink-Vruggink, Lankhorster- lijke politiek te betrekken, organiseerde stelling tot rijk en provincie staat de gestraat 3; 9. Ing. G.J. Pelgrum, Het Wie- de Vrouwenraad een themamiddag 'Pra- meente het dichtst bij de mensen. Wij
melink 7; 10. Drs. G.T.M. Seesing, ten over politiek'. Daartoe waren wethou- houden als wethouder spreekuren om
Beatrixlaan 11; 11. Dhr. A.G.M. Kos- der mevr. Aartsen-den Harder en raads- voor de bevolking bereikbaar te zijn",
ter, Zutphenseweg 87; 12. Dhr. G. te lid mevr. Tolkamp uitgenodigd.
aldus mevr. Aartsen.
Velthuis, Oude Zuth.weg 10; 13. Dhr.
J. Pardijs, Wildenborgseweg 7.
In haar openingswoord wees de voor- Mevr. Tolkamp vertelde vervolgens
zittervan de Vrouwenraad,mevr. S. Ka- over haar ervaringen als raadslid en
merling, op de aanstaande gemeente- hoezijviade'schaduwfraktie'vanhaar
raadsverkiezingen in maart 1994. Wet- partij uiteindelijk in de raad was gekohouder mevr. Aartsen vertelde de da- men."Wil je het werk als raadslid goed
mes vervolgens het een en ander over doen, dan moet je daar veel tijd instopde werkzaamheden van een wethou- pen. Speciaal om alle stukken goed
der. "Voor een wethouder is er veel door te nemen", aldus mevr. Tolkamp.
'werk aan de winkel'. Een betaalde
Op de onderlinge tentoonstelling in 'halve baan'. Met de begroting 1994 Stukken aangaande de gemeentepolihet Dorpscentrum hebben de leden voorde deurstaat alles in het teken van tiek liggen in de bibliotheek overigens
van 'De Vogel vriend' hun vogels ge- de bezuiniging", aldus mevr. Aartsen. ter inzage. Begin 1994 gaat de Vroutoond aan de keurmeester en het pu- Ook vertelde zij over haar eigen poli- wenraad ook een paar commissieverbliek. De inzending van 180 vogels, tieke loopbaan die in 1982 met het gaderingen bezoeken.
was van zeer hoge kwalitiet. Bij de
kleur kanaries stammen behaalde B.
Horsting een eerste prijs met Bruin Kas B end jen en KGB Band in ,,'t Pantoffeltje''
Geel Ivoor Schimmel 362 punten, Th.
Nijenhuis met een stel Agaat Rood Intensief 179 punten en tweede prijs G.
Schumaker met een enkeling Agaat
Rood Intensief van 91 punten de eerIn 1984 reikte hij al eens tot de tweede kun je sterk selecteren op produktie. op een klein bedrijf als dit een slok op ste prijs. In de groep Postuur Kanaries In een uitverkocht 'Pantoffeltje' vond afgelopen zaterdagplaats, maar tot vorig jaar kwam hij niet Bovendien houd je de ziektes buiten een borrel als je twee koeien moet mis- behaalde W. Berendsen met een stam avond 13 november een bijzonder muzikaal gebeuren plaats,
meer bij het selecte gezelschap van de de deur. Voor een topproduktie moe- sen."
Gloster Consort een eerste prijs met verzorgd door de Vordense formatie Kas Bendjen en de KGB
tien boeren met het beste resultaat. Op ten de koeien gezond zijn. In twee jaar Met zijn relatief oude veestapel kreeg 368 punten, de eerste prijs bij de stel- Band uit Lichtenvoorde.
de ranglijst voor 1992 werd voor het tijd hebben we hier niet voor niks drie Ruiterkamp zijn quotum makkelijk len was ook voor W. Berendsen met
eerst een onderscheid gemaakt tussen koeien met een produktie van hon- vol. Noodzaak om bij te kopen heeft Gloster Consort 182 punten.
Om negen uur werd het startsein ge- mand minder dan Frank Goochebedrijven op dubbeldoelbasis en on- derdduizend liter gehad. Dat zit in hij dan nog niet, maar hij sluit het voor
geven door een daverend vliegtuigge- merd.
dernemingen op melkbasis. Ruiter- deze werkwijze opgesloten."
de toekomst niet uit. Leasen is in zijn Bij de enkelingen behaalde W. Be- raas in rookwolken gehuld betraden Na hun afsluiting met het 'Vordens
kamp scoorde toen direct met een Ruiterkamp bereikte zijn topklasse- situatie niet aan de orde. "Ondanks de rendsen met een Gloster Consort van de leden van Kas Bendjen het po- Volkslied' werd de Bühne vrijgeachtste plaats.
ring op de ranglijst door met zijn vee- populariteit begin ik er niet aan. Het 92 punten de eerste prijs, in de groep dium. Welbekende nummers als de maakt voor de Katholieke GelegenVoor de topnotering van de editie van stapel in 303 dagen 8.666 kilo melk te prijskaartje wat er aan hangt, is nauwe- Kuif en Kuifbroek. De eerste prijs in 'Bakfietsenkearl' en 'De Jantjes' en hcids Band. Deze 12 man-en-vrouw
dit jaar molk hij 29 koeien. Gemiddeld produceren. Het vetpercentage be- lijks voldoende om de kosten te dek- de groep Vorm Kanaries werd be- enkele nieuwe nummers wisselden el- sterke formatie is onder andere uitgebeschikt hij over dertig tot 35 koeien. droeg 4,52 procent en het eiwitgehalte ken." De jonge veehouder denkt dat haald door G.H. Slagman met een kaar af en werden door het publiek rust met een blazerssectie en drie
Daarvan zijn er zes zuiver MRIJ, de was 3,57 procent, in totaal goed voor het moeilijk zal zijn het behaalde resul- Yorkshire van 91 punten, de groep met veel enthousiasme ontvangen. zangeressen. Met een prima stukje
rest zijn kruislingen.
701 kilo's vet en eiwit. De gemiddelde taat vast te houden, maar hij heeft er Postuur Kanaries was de eerste prijs Hun optreden werd even onderbroken swingende muziek brachten zij de
Het is wel allemaal roodbont. Daaraan bloedvoering op dit bedrijf is 67 pro- persoonlijk vertrouwen in dat een voor een Border van J. Slagman met voor een modcshow met eigen 'crea- zaal volop in beweging en zo kon men
heeft hij zijn hart verpand. "Het is de cent MRIJ en 31 procent HF. De ver- handhaving van een hoge positie mo- 91 punten. Bij de Grasparkieten werd ties' (voor info: zie advertentie elder- tot in de kleine uurtjes doorfecsten. Al
aard van het beestje. De roodbonte houding zal echter hoger worden in gelijk is. "Het geluk speelt natuurlijk de eerste prijs gewonnen door C. Bink sin dit blad) gepresenteerd door nie- met al een zeer geslaagde avond.
koe is een mooie koe, die ook best het voordeel van de HF, verwacht hij. een belangrijke rol. Ik heb een goede met een Opaline Lichtgroene van 89
melk kan geven."
De eerste plaats heeft Ruiterkamp ook veestapel, maar als je veel last hebt van punten. In de groep Agaporniden was
Ruiterkamp heeft weloverwogen een te danken aan de geringe gezondheids- uitval, kun je het vergeten. De grote on- de eerste prijs stellen voor J. Berend- ten. Bij de Personata behaalde H.L. Jansscn met een Barraband van 89
keuze gemaakt om alleen te werken problemen die hij heeft gehad. "Door- bekende factor is het gegeven wat de sen met 179 punten voor een stel don- Harmsen een eerste prijs met een Hc- punten terwijl mevrouw J. Janssenmet eigen gefokte koeien. Kopen laat dat ik weinig uitval had, was een vaarzen gaan doen. Met een goede kergroene Collies, de eerste prijs en- mels Blauwe Personata van 91 pun- Wcsselink de eerste prijs in de vrije
hij bewust achterwege."Op die manier strenge selectie mogelijk. Het scheelt vaars krijg je ook goede aanwas."
kelingen ging naar C. Bink met een ten. In de groep van de Grote Parkie- klasse behaalde met een Barraband
Licht Zeegroene Collie van 91 pun- ten ging de eerste prijs naar A.J.A. van 91 punten.

Themamiddag 'Praten over
politiek' bij de Vrouwenraad

Tentoonstelling
Vogelvereniging
'De Vogelvriend'

Muzikaal festijn geslaagd

Cabaretgroep Hoe?Zo! speelt voor
'eigen volk' in De Herberg

lxF2xZG. H. Gosselink 3xZG. Angora, Comb. 't Wolletje IxZGxG. Hollander, A.J. Everink 2xF6xZG.
De eerstvolgende show is de Achterhoekshow in Doetinchem het volgende weekeind.

Winst voor dames
Dash/Sorbo

Vergadering Buurtbusproject
Wichmond-Vierakker
Op de jaarlijkse vergadering van het
Buurtbusproject werd door voorzitter
A. Nijenhuis allen hartelijk welkom geheten en een speciaal welkom aan de
chauffeurs die het afgelopen jaar de club
/Ün komen versterken nl. mevr. Staal en
de heren Buunk, Palsenberg, Knol en
Tiggelman die zich inmiddels al goed
hebben ingeburgerd.

De dames van Dash/Sorbo hebben zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen
Tornado uit Geesteren bij Almelo met
2-3 gewonnen. Dash ging overtuigend
van start en wist de eerste twee sets
"Als we even terugblikken op het achmet resp. 12-15 en 10-15 te winnen.
Het Vordense team dacht toen dat de ter ons liggende jaar, dan moeten we
buit al volledig binnen was. De combi- constateren dat het niet allemaal ronaties vlotten plotsklaps niet meer, zengeur en maneschijn was. Het aantal
waarvan de thuisclub naar hartelust passagiers is weer iets teruggelopen.
profiteerde. Tornado won achtereen- Of dit te maken heeft met wat minder
volgens met 15-17 en 15-11 waardoor ritten, of met de nieuwe dienstregede stand op 2-2 kwam. Via een 9-15 ling, het kan misschien wel een oorsetwinst in het ralleypointsysteem zaak zijn, we weten het niet, maar laten
lukte het Dash toch nog met 2-3 te we hopen dat het de komende winter
winnen. Indien de dames beter bij de weer wat aantrekt met het aantal passales waren gebleven, had het nooit zo- giers want de buurtbus moet blijven
rijden", aldus de voorzitter.
ver mogen komen.
Zaterdag speelt Dash/Sorbo thuis te- "Verder hebben we dit jaar een periode
gehad dat we heel erg krap in de chaufgen WEVO uit Weerselo.
feurs zaten, wat met name kwam doordat er in het voorjaar een drietal chauffeurs vanwege het bereiken van de 70jarige leeftijd moesten stoppen en een
Het ABN-AMRO herenteam van chauffeur om een andere reden is geDASH is weer actief geweest op de stopt. Maar we kunnen zeggen dat we
donderdagavond. Doelwit deze avond met z'n allen er aan hebben meegewas Wilhelmina 1. Het volleybalspek- werkt om nieuwe chauffeurs bij onze
takel speelde zich afin de Hanzehal.
groep te krijgen en niet zonder succes.
De eerste set was niet eens spannend, Ook een dankwoord aan alle chaufWilhelmina leek geen zin te hebben feurs die zich toen extra hebben ingeen werd behoorlijk onder de voet gelo- zet en zeker niet te vergeten onze coörpen. Tekenend voor deze set waren dinator Anny Kettelerij", vervolgde de
lange opslagseries, die soms onderbro- voorzitter.
ken werden door een enkele foute op- Hierna werd officieel afscheid genoslag. Het resultaat was dan ook 5-15 in
het voordeel van DASH, hetgeen overtuigend genoemd kan worden. DASH boekte een goede overwinning (4-2).
dacht al gewonnen te hebben, maarzo Ben Smeenk kwam verloren te staan,
gemakkelijk ging dat ook weer niet. maar na een kombinatie keerden de
Wilhelmina begon ook te volleyballen kansen. De uitslag werd remise (5-3).
en eiste, hetzij met een geringe voor- Tegen KNDB-trainer Nikhila kwam
sprong (15-13), de tweede set op. De Jankovskaja heel ver, in de tijnood
derde set werd door matig overtuigend overzag zij de winst en kwam niet
spel wederom door DASH gewonnen verder dan ccn voordelige remise
(9-15). Ook de vierde set werd op gelij- (6-4). Gerrit Wassink maakte een mikerlei wijze als de derde set in het voor- srekening en verloor een schijf en ladeel van DASH beslecht (1^15). Dit ter de partij (6-6). Henk Grotenhuis
resultaat levert weer de nod^pDunten ten Harkel had een prima klassieke
op en brengt de heren qua punten op stelling, maar toen hij dacht de partij
hetzelfde niveau als waarop het vorig te forceren had hij een finesse over het
jaar de competitie beëindigde. Er lijkt hoofd gezien. Hij kwam een schijf
achter en evenjater in een kansloos
dus sprake van opgaande lijn te zijn.
eindspel (6-8). Chris Grevers lapte na
de opening zijn wat mindere stand
goed op en kwam zelfs nog in het
voordeel. Het was onvoldoende voor
Flash l heeft weer eens flink uitge- de winst (7-9). De score werd rechthaald en de koppositie versterkt. De getrokken voor Rotislav Letsjinski,
tegenstander was Rianto 3 uit Zut- die vrijwel vanuit het niets ineens ccn
phen. Dit team staat tweede van onde- kansrijke stelling opbouwde. Zijn teren met 2 punten uit 4 wedstrijden. genstander miste het beste spel en
Flash speelde goed de partijen uit en Letsjinski kwam in een overmachtsondervond geen problemen. Alles cindspel terecht en won (9-9). Tenwerd dan ook redelijk gemakkelijk slotte had Johan Haijtink een kansrijgewonnen 8-0. Flash 3 heeft een ke centrumpositie opcbouwd. De tezwaar weekend achter de rug. Aller- genstander zette niet op zijn scherpst
eerst was Poona 4 de tegenstander in voort en Haijtink kreeg een uitgelezen
Gaanderen. Nadat men twee punten kans om de partij in een klap te beslishad behaald, bracht Poona de stand sen. Helaas ovcrag hij die mogelijkterug tot 2-2. Nadat ook de dubbels heid en kon de tegenstander alsnog rewerden verdeeld kwam het op de mise forceren (10-10).
mixed dubbels aan. Deze werden in
spannende sets in Vordens voordeel
beslist.

Dash Heren l

Sinds de oprichting ruim driejaar geleden, heeft de Vordense cabaretgroep Hoe?Zo!
al vele optredens verzorgd. Dat dit niet onopgemerkt bleef, blükt wel uit de diverse
optredens die onder andere voor Radio Gelderland zyn verzorgd. De groep zelf ziet
het live-optreden vanuit de schouwburg in Lochem ter gelegenheid van de opening
van het theaterseizoen, daarbij als een hoogtepunt.

Veel van de optredens vinden plaats in zelf te beginnen en gaven zij zichzelf
de besloten kring van verenigingen zo- de naam Hoe?Zo!
dat het 'eigen volk' nog nooit een kans Het programma bestond uit materiaal,
heeft gehad om de groep te zien optre- liedjes, sketsjes dat was gebruikt voor
den. Daarom zal Hoe?Zo! vrijdaga- die culturele wedstrijden. Het provond 26 november een optreden ver- gramma werd aangevuld met allerlei
zorgen in de grote zaal van De Her- actuele zaken. Tot de thema's behoorberg.
den onder meer milieu, emancipatie
Het is bij Hoe?Zo! allemaal begonnen en het dialect. In de loop van de tijd
binnen Jong Gelre. Daar werd door zijn delen heirvan vervangen door aneen groep jonge mensen met redelijk dere onderwerpen waaronder een uitsucces deelgenomen aan de jaarlijks zending van het programma 'Medisch
terugkerende culturele wedstrijden. allerlei'.
De groep, bestaande uit Karin en Tijdens het optreden zal soms getracht
Yvonne Boers, Henriet Fokkink, worden de gevoelige snaar bij het puAndré en Erik Knoef en Gerrit Rege- bliek te raken. Bijvoorbeeld met het
link, werd daarna door andere instan- 'Pindalied' en 'Afdeling zuid'. Op een
ties gevraagd voor een optreden. ander moment voert de hilariteit hoogDaarom werd besloten om 'voor zich- tij zoals bij '06' en 'Hanna van de Slae-

ger'. Kenmerkend vindt de groep
Hoe?Zo! zelf de goede, vaak meerstemmige zang.
Het programma is gedeeltelijk in het
Nederlands en ook gedeeltelijk in het
dialect. Dit laatste is één van de oorzaken dat de groep niet is doorgebroken
tijdens de deelname aan het Camarette Festival. Tijdens het optreden
wordt dan ook getoond dat er tijdens
deze 'taalstrijd'vaker rake klappen vallen.
Het optreden op vrijdagavond 26 november is voor de groep dus een 'thuiswedstrijd'. Speciaal voor deze gelegenheid is een groot gedeelte van het programma vernieuwd zodat zelfs voor
diegenen die al eens een optreden van
Hoe?Zo! heeft bijgewoond, het programma to^i weer als verrassend zal
worden eiÉKn.
Er zijn voor deze avond nog een klein
aantal kaarten te verkrijgen. Deze kunnen telefonisch worden besproken bij
Erik Knoef, tel. 05752-2793.

Flash

Prijsuitreiking

Afgelopen zaterdag werden bij Visser Mode de prijzen uitgereikt vande etalagewedstrijd. Teuni
Derriks uit Eefde en Annebet Olthuis uit Terwolde bleken van de vele deelnemers de beste tellers
van het nepgeld in de etalage. Uit handen van de heer Elbrink kregen zij beide een kado overhandigd.
phen: Dwerghoenders, Holl-kriel L.
Meijer lxF2xZG2xG. Shamo-kriel G.
Sanders IxZGlxG. Sierduiven, G.
Het tentoonstellingsseizoen is weer Sanders 4xF2xZG. Konijnen: Franse
aangebroken, hierbij de uitslagen van Hangoor, J. Dekkers IxZGlxG.
vijf shows waar leden van deze vereni- Nieuwzeelander wit, G. Van De Heide
ging hebben ingezonden.
lxZG3xG. H. Verstege 3xFlxZG.
Intershow Den Bosch: Dwerghoen- Rode Nieuwzeelander, H. Gosselink
ders: Orpingtonkriel Comb. Dior lxF2xZG2xG. Angora, Comb. 't Wol2xF2xZGlxG. Konijnen: Nieuwzee- letje lxF3xZGlxG. Hollander,Comb.
lander wit, H. Verstege lxF5xZG7xG. "The Black Stars" lxF2xZG Klein ZilRode Nieuwzeelander, G. Lenselink ver, Comb. Van Heerde IxF'xZGlxG.
2xZG IxG. Hollander, Comb "The Peklo Lochem: Grote hoenders, Fries
Black Stars" 3xZG3xG.
hoen A.J. Dijkstra IxFSxZGlxG. TeReggeshow Rijssen: Wyandotte kriel, vens had A.J. Dijkstra het mooiste
T. Zevenhoeken lxZG2xG. Sierdui- grote hoen van de show. Twents hoen,
ven: Temesch-burger Schecke J. Pij- D.J. Lijftogt IxZGlxG. Welsumers,
pers lxF3xZG3xG. Konijnen: Fran- H.J. Pardijs 2xZG2xG. Wyandotte, H.
se Hangoor, J. Dekkers lxF2xZG. Berenpas IxG.Orpington Comb. Dior
Rode Nieuwzeelander, H. Gosselink 2xZG2xG. Dwerghoenders: Barnevel2xZGlxG. Rex, M.G. Lijftogt der H.J. Rietman lxF2xG. Welsumer,
lxZG2xG. Hollander, T. Zevenhoe- H.J. Rietman IxZGlxG. Wyandotken IxZG. Klein Zilver, Comb. Van te, H. Berenpas 2xG. H.J. Rietman•
Heerde 2xZGlxG. Rus, T. Zevenhoe- IxG. Brahma, E.G.M. Besselink
ken IxZG IxG.
lxF3xZG2xG. Orpington, Comb.
De Eendracht Eefde Gorssel Zut- Dior2xF7xZG3xG.Sierduiven: H.Be-

PKV

renpas 2xG. H.J. Pardijs IxF. J. Pijpers
IxFlxZGöxG. Konijnen: Vlaamse
reus, G.J. Ten Bokkel lxF2xZG. A.
Dijkstra lxF5xZG2xG. H.J. Rietman 2xZG5xG. Franse hangoor, J.
Dekkers 4xZG2xG. G.D. Kuiper
lxZG2xG. Nieuwzeelander wit, H.J.
Rietman lxF3xZG. W.H. Braakhekke
lxFlxZG3xG. G. Van De Heide
2xZG. Rode Nieuwzeelander, G. Lenselink lxF2xZG2xG. Rex, M.G. Lijftogt 2xZG3xG. Angora, Comb. 't Wolletje 2xF4xZG3xG. Thrianta, A.J.
Dijkstra IxZGlxG. G.H. Pardijs 5xG.
Alaska, H. Pardijs 5xG. Hollander, A.J.
Everink 5xZG5xG. Comb. "The Black
Stars" lxF3xZGlxG. H.J. Rietman
IxZGlxG. Klein Zilver, Comb. Van
Heerde 2xZG5xG. H.J. Rietman
3xZG. Hulstlander, A.J. Dijkstra
3xF4xZGlxG. Ned. Hangoordwerg,
W.H. Braakhekke 2xG. Pool Roodoog,
J. Bierhof 2xF3xZG.
B.P.K.V. Borculo: Holl-kriel, L. Meijer lxF3xZG2xG. Konijnen: Rode
Nieuwzeelander,
J.
Bakering

•

Het scoreverloop was op de maandag
8 november bijna identiek. Alleen
won men de enkel dit keer wel maar
verloren de dames hun partijen. Doetinchem won daarna nog de damesdubbel, maar kon het belangrijke 4e
punt niet maken. Flash 3 verstevigde
hiermee haar koppositie, mede omdat
Doetinchem vlak achter Flash 3 op de
ranglijst stond. Flash 4 speelde tegen
Pluumke uit Winterswijk. De score
liep vlug op naar 7-0 waarna Pluumke
nog iets terug deed door de tweede
mix te winnen. Een belangrijke stap
vooruit voor Flash 4.

Dammen
Dostal Wegenbouw—SH&P
TDVTilburg 10-10
Het eerste damteam van Dostal heeft
het tweede gelijke spel in de kompetitie binnen gesleept. De wedstrijd
stond vooral in het teken van de gemiste kansen aan beide kanten. Een
overwinning voor Dostal had er zeker
ingezeten. De eerste remise kwam
van Alex Klein. Hij speelde een moderne opening goed tegen en na een
grote afwikkeling werd tot remise besloten (1-1). Henk Hoekman maakte
een fout in het middenspel en was
daar nog zo van onder de indruk dat
hij een winnende mogelijkheid die
zich enkele zetten later voordeed totaal overzag. Hij kwam daarna nog
moeilijk maar redde het punt (2-2).
Mike Voskamp profiteerde goed van
de kromme opbouw van de linkervleugel van zijn tegenstander en

Eindelijk weer
winst Ratti

Ratti heeft de belangrijke wedstrijd
tegen Doesburg gewonnen. Dat het
niet makkelijk zou worden stond van
te voren al vast maar toch had Ratti
het geluk deze middag aan haar zijde.
De opening was voor Ratti want al na
2 minuten kopte Harm Wcllcweerd
een voorzet van Gerard Waarle net
over. De Kranenburgers konden hierna niet doorzetten want de Doesburgsc tegenstander nam het initiatief over
en vele duels gingen verloren. Vooralsnog leverde dat nog geen gevaar op
voor keeper Herbert Rutgers. Het was
dan ook uit een schier kansloze positie dat een Docsburgse aanvaller op
doel schoot en tot ieders verbazing
stond het plotseling 0-1 voor Doesburg. Toen even later Dick Smit
moest uitvallen met een knieblessure,
was de organisatie bij Ratti lange tijd
zoek. In deze periode probeerde
Doesburg vooral met afstandschoten
de marge te vergroten.
Langzaam wist Ratti onder de Doesburgse druk uit te komen en wat lijn in
de aanvalsopbouw te brengen. Dit
leidde tot ccn tweede gemiste kopkans van Harm Wellewecrd uit een
voorzet van Hans van Kesteren. Dat
de ruststand toch nog l -1 werd was te
danken aan Pascal Klootwijk die in
een rommelige situatie het hoofd koel
hield en de gelijkmaker inkopte. Na
rust daalde het niveau en het leek lang
op een gelijk spel uit te draaien. Weinig kansen over en weer, totdat Stefan
Fleming een vrije trap op fraaie wijze
in een doelpunt omzette. Na deze

men van de scheidende chauffeurs Berenpas, Jansen en Dikken vanwege
hun leeftijd en Loman om persoonlijke redenen. Zij werden bijzonder
hartelijk bedankt voor de inzet om de
buurtbus aan het rijden te houden ondanks dat het niet altijd even leuk was
om te rijden."Met name aan die ritten
dat er geen passagiers in de bus zaten
maar ze hebben bewezen dat wanneer
er wel mensen in de bus zaten het wel
leuk was om op deze manier een stuk
van hun vrije tijd in te vullen en zich
voor de gemeenschap toch erg verdienstelijk te maken".
Zij ontvingen als blijvende herinnering een mini-buurtbusje. Ook werd afscheid genomen van mevr. Bink die
vanaf de eerste kilometers dat de bus
in Wichmond-Vierakker reed dit project al die tijd een bijzonder warm hart
toedroeg. Zij heeft vele jaren het coördinatiewerk gedaan. "Ook in haar tijd
zat men wel eens krap in de chauffeurs,
maarzij wist altijd wel een chauffeur te
strikken vooreen extra rit als dit nodig
was, hetgeen altijd erg werd gewaardeerd". Zij ontving een gedicht wat op
een keurige rol was geschreven. Het
werd geschreven in de eerste jaren van
het buurtbusproject door oud-chauffeur Messie uit Vierakker en heeft betrekking op de passagiers van de buurtbus.
Aan het slot dankte de heer Berenpas
namens de scheidende chauffeurs en
sprak de hoop uit dat nogjaren gezegd
kan worden: 'daar rijdt de buurtbus'en
dat de chauffeurs kunnen zeggen:
'daar fietsen de oud-chauffeurs'.
voorsprong kreeg Ratti door dezelfde
Stefan Fleming en Jeroen Tolkamp
nog kansen om de voorsprong te vergroten maar beiden keren werd er gemist. Na afloop was er niet alleen
vreugde om de overwinning maar ook
vanwege de blessure van Dick Smit,
die achteraf erg meeviel. Door deze
overwinning stijgt Ratti 2 plaatsen op
de ranglijst en hoopt men eindelijk
weer de steigende lijn te pakken te
hebben. Komende zaterdag is Avanti
uit Twello gastheer en tegenstander
van de Kranenburgers.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 10 november

Groep A
1. Mv Vreeman/Hr Vreeman 62.5%; 2.
Mv. den Hartog/Hr Machiels, Hr
Groot Bramel/Hr. Wolters 53.6%; 3.
Mv. van Burk/Mv Hendriks 50.7%.
Groep B
1. Mv de Jonge/Hr Snel 63.9%; 2. Hr
Bergman/Hr Gille, Mv Jaburg/Hr Jaburg 56.4%; 3. Mv Bergman/Hr de Bie
56.0%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

RTV
Afgelopen zaterdag vond de 5e G.O.W
veldrijden plaats in Vorden op "Kamphuizen" georganiseerd door de R.T.V.
Vierakker-Wichmond. Johan Pardijs
had samen met tal van medewerkers
gezorgd voor een perfecte organisatie.
En ook de koffie met de bekende
R.T.V. koek horen daarbij. Er waren
weer een groot aantal deelnemers onder hen, ook vele R.T.V.'ers. Bij de veteranen ging de overwinning naar Harrie
Eggink die het parcours kent als z'n
broekzak. Bij de Amateurs B ging Rudie Peters met de bloemen naar huis.
Dit zelfde geldt voor Edwin Maalderink die won bij de junioren. Bij de
Amateurs A won oud R.T.V.'er Hans
Nieuwenhuis. Peter Makkink werd
hier namens de R.T.V. zesde.
Het was een geslaagde zaterdag met
sportief gezien heel goede resultaten
van de R.T.V. boys.
Verdere uitslagen Veldrit Vorden:
Amateurs C Antoon Peters 9e.
Veteranen Geert Eskes 15e.
Amateurs B Eddy Heuvelink 3e, Ben
Peters 4e.

RUIM'
OP
DIE TROEP!!

WIJ WILLEN GRAAG UW SCHILDER- OF BEHANGWERK
VOOR UW WONING VERZORGEN.

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktioneren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

BEL ONS VOOR EEN CONCURRERENDE PRIJSOPGAVE.
WIJ STAAN GARANT VOOR GOEDE KWALITEIT.

schildersbedrijf

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3

*

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

Leo Westerhof: Telefoon 1208 b.g.g. 2039

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

Zojuist verschenen:
l de Voorkeur Wijzer! |

Squash Centrum
V/O R D É , ' N

• + • Een bijzonder
magazine boordevol
informatie en ideeën waar
u woonwijzer van wordt!
24 pagina's in kleur met de
nieuwste collectiebeelden,
tips, trends en interessante
artikelen. Een exclusieve
uitgave van Voorkeur. Gratis
verkrijgbaar in onze zaak!

5SQUASHBANEN
Instructeurs aanwezig de
gehele dag
Sportschoenen met witte
zolen s.v.p.
Rackets te huur/te koop
in het centrum.

Bij inlevering van deze bon een half uur
GRATIS SQUASH voor 2 personen.
Geldig op vrijdagavond oi
dinsdagochtend 1993.

BON

LBON

WAT DENKT
U HIER VAN!

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tel. 05752-1844

*HALLE*
ZATERDAG 20 NOV.

OPEL KADETT
16SLuxe3-drs.
12SLS3-drs.
12SLS3-drs.
12SLS3-drs.
13NCIub3-drs.
12SLS5-drs.
13N Limited 3-drs
16DLS3-drs.
13NLS5-drs.
16D Club 3-drs.
17DLuxe5-drs.

BON

BON

****

bruin
blauw
wit
wit
wit
blauw
blauw
rood
rood
zwart
rood

158.000 km
46.000 km
173.000 km
152.000 km
70.000 km
149.000 km
129.000 km
139.000 km
57.000 km
115.000 km
199.000 km

4-1982
5-1985
9-1985
4-1986
1-1987
3-1987
1-1987
1-1987
3-1988
7-1988
5-1989

3.950
7.900
6.900
9.750
11.250
11.900
11.900
12.900
14.900

14.900
14.900

OPEL VECTRA
16iGL5-drs.
18iGL4-drs.

KEN IE DIE ZAAL

DUO DUIN
•ATERDAG 27 Nöll
ROWWEN HEZE & MELLOW
VRIJDAG v.a 20.30 uur

Z&PC
VORDEN '64

Ruilhuiiiiiui 45 HrnftloGld Tcltfoon (05753) 1286

DIVERSE MERKEN
Ford Escort 1300 Laser 3-drs
Ford Escort 11 00 Laser 3-drs
SubaruJusty 1200 4x4 3-drs.
Volvo 340 1700 DL 3-drs.
VW Polo 1300i coupé 3-drs.

DANC

132.000 km
139.000 km
79.000 km
90.000 km
29.000 km

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - 1 2 3 2

BUS 5

organiseert wederom haar

IJSTAARTENAKTIE

verhuur
verkoop
onderhoud

Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen.

in de week van

22 t/m 27 november

L o c H E M

Bezoek voor nog meer keus ons

inruil wagenpark

VAN DER KOOI

21.20
21.30
21.40
21.50

u.
u.
u.
u.

A ZutpHenseweg 2, Lochem 0573054169

r Drukkerij Wctvcn)

WARNSVELD - winkelcentrum
VORDEN - N.H.-kerk
RUURLO - kerkplein
VELDHOEK - Wentink

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

BUS 4

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM -^EL 05730-52555

(advertentie (Kin^cbo

PARI 'Y

21.15
21.20
21.25
21.30
21.35

u.
u.
u.
u.
u.

TOLDIJK - De Bremer
STEENDEREN - postkantoor
BAAK - bushalte
WICHMOND - café Krijt
KEYENBORG - R.K.-kerk

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY

WE KUNNEN
HET RODE KRUIS
GEEN MINUUT
MISSEN.

Handelsweg 4 - - Vorden -

Tel. 05752-3228

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

njjr-iiDp

Hulp vlak bij huis.

Ze heeft niemand meer. De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn haar
leven geworden. Onmisbare stille hulp, waar
tienduizenden alleenstaanden week-in-week-uit
naar uitzien, vult het Rode Kruis "vanzelfsprekend" in.

KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 20 NOVEMBER

+
+

Hulp ver over de grens.
Dagelijks ziet u /.c op TV.
I )e Rode Kruis hulpverleners aan de
frontlinies. Wat u niet ziet is, dar vaak alléén het
Rode Kruis als onafhankelijke organisatie achter
die frontlinies kan komen. Een laatste hoop
voor mensen voor wie het leven verloren lijkt.

Een leven
gered.
Bloedtransfusie...
niet de gewoonste zaak van de
wereld. We waren dat bijna
vergeten. Bloedtransfusie redt
dagelijks vele mensenlevens.
Dankzij Rode Kruis-bloeddonoren. Dankzij de
organisatie van het Rode Kruis.

Het Nederlandse
Rode Kruis JL

LID WORDEN VAN HET RODE KRUIS?
Maak dan een door u zelf te bepalen bedrag over op giro 5125
t.n.v. Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag

BALANCE
LIDO-BAR:

DUO LIMOUSINE
ZONDAG 21 NOVEMBER

P.P.M
BAND
BUSINPO TEL: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Eendeveren kussen, stevig en
veerkrachtig van 59,=
Synthetisch kussen met hollow fiber
vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.
Van 29,95

nu 2 voor 39,=

nu 2 voor 99,:
Halfdons kussen (dons en veertjes),
heerlijk zacht en veer krachtig.
van 119=

Synthetisch stevig gevuld kussen,
anti-allergisch met katoenen tijk.
Van 39,50
CA

HOESLAKENS

KEUKENGOED

HU

Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel'
en een katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en bij te vullen.
Van 79,= voor 69,= ^-^
Kussen 90% dons van 249,=

nu 129,

nu 2 voor 69,=

gekleurd in alle maten

20% korting

HOESLAKENS
100% katoen yersey
1 pers. van 35,-

nil 19,95

2 pers. van 49,50 nil 29,=
Badstof stretch
- _ ft _
1 pers. van 24,95 nU 19,95 160/200 van 52,50 ttU 35,=

HOESLAKENS

Kussen 65% dons van 209,=

Eendeveren kussen van 49,= voor 39,=

CINDERELLA HOESLAKENS

7,95

van 19,95 nu 9,95

Vaatdoeken

nu 99,

nu 2 voor 99,=

HU

Theedoeken 6 stuks van 39,95 HU 19,95

Kussen 30% dons van 149,=

nu 2 voor Dsf=

Keukensets van 15,95

HU 4 VOOr 10,=

Restanten keuken kado-artikelen 1/2
Kollektie keukengoed

PHJS

2 pers. van 34,95 nU 29,95 180/200 van 65,-

20%

DEKBED
OVERTREKKEN

Tevens grote kollektie
donskussens
en neksteun-kussens!

vanaf 29,=

nu 19,95

van 69,=

1 persoons kinderdessins

vanaf 29,=
STRETCH MOLTON HOESLAKENS

1 persoons extra lang

ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS en BEDDING HOUSE.

Groot aantal
voor de
halve prijs

± 100 Slaapzakken met synthetische vulling en
katoenen tijk. Vele maten en dessins.

DORMA HOESLAKENS
Gedessmeerd 90/200, 140/200,
180/200

1 persoons

O.a. de merken; CINDERELLA,

SLAAPZAKKEN

45,=

litsjum. van 44,95 HU 39,95

Mi/i\m;>

nu 169,

ttU

vanaf 39,=

1 pers. van 32,50 nU

2 persoons

2 pers. van 42,50 nU

vanaf 49,=

litsjum. van 49,50

lits-jumeaux

24,95
34,95

nu 39,95

vanaf 59,=

Voordat onze wensen In vervulling kunnen gaan, zoals meer ruimte, een betere
presentatie en een groter assortiment,
moeten we eerst flink 'uitpakken1. Alles
moet er uit. En daar willen we u bij laten
helpen. Niet voor niets uiteraard, we nepPen onze prijzen alvast drastisch gesloopt. Kortingen.... nee Peter gezegd
super lage prijzen op slaapkamers,ledikanten, matrassen, dekPedden, etc. etc.
Dus als u 'uitgeslapen' Pent komt u nu
naarde Bedshop!

DEKBEDDEN
pit betreft allemaal dekbedden
in onze aanvangs-prijsklasse
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:

öAlMrUMJl Badgoed "Ranger" in een super kwaliteit.
baddoek 55/100 van 19,95
Wollen 4 seizoenen dekbed met een vulling van 100%
scheerwo! en een 100% katoenen tijk
1 persoons van 289,=
VOOr 199,"
2 persoons van 449,=

voor 299,=

lits jumeaux van 549,=

voor 399,=

Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1-persoons als lits jumeaux )

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen_tij_k
1 persoons 140/200 van 199,=
nu 119,
2 persoons 200/200 van 349,=
nu 179,=
lits jumeaux 240/200 van 399 =
nu 219,=
Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1-persoons als lits jumeaux

WOLLEN DEKBEDDEN
100% zuiver scheerwollen vulling
100% katoenen tijk
1 persoons 140/200
vanaf 119, •
vanaf 199,=
2 persoons 200/200
vanaf 239,=
lits jumeaux 240/200
Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1-persoons als lits jumeaux

DONZEN DEKBEDDEN
Vulling 70% eendedons en 30% eende-veertjes, carré
gestikt. Alleen 1 persoons.
1 persoons van 239,=
HU 149,"
Donzen dekbed met een vulling van 90% ganzedons en
10% kleine veertjes. In carré stiksel
1 persoons 140/200 van 399,=
HU 249,"
2 persoons 200/200 van 619nu 399,=
lits jumeaux 240/200 van 719 =
nu 499,=
Ook leverbaar in extra lang( zowel 1-persoons als lits
jumeaux, resp. 140/220 en 240/220)
Donzen 4-seizoenen dekbed waarvan de ene helft met
een vulling van 90% ganzedons en de andere helft met
een vulling van 65% ganzedons.
In carré stiksel. 5 jaar garantie.
1 persoons 140/200 van 599,=
ttU
399,"
2 persoons 200/200 van 849,=
nu 599,=
lits jumeaux 240/200 van 1150,=
nu 799,=

TAFELGOED Halve prijs

Effen tafelgoed voor rechthoekige en
ovaie tafeis

baddoek 70/130 van 29,95

13,95

nU 19,95

55 x 90 cm. Van 42,95

HU 29,95 washand van 5,95

nu

3,95

60 x 1 1 0 cm. Van 52,95

HU 39,95 gastendoek van 12,95

nu

5,95

70 x 1 40 cm. Van 79.95

HU 65,=

HU 39,95

toiletmat. Van 29,95

met katoenen tijk
1 persoons 140/200 van 79,=
ttU
59,"
2 persoons 200/200 van 149,=
nu 99,=
lits jumeaux 240/200 van 179 =
nu 119,=
Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1 -persoons als lits jumeaux)

Katoenen badmatten

ttU

ttU

badlaken 90/180 van 59,95

19,95

Grote partij baddoeken van "Egeria", zware
kwaliteit in vele effen kleuren

Badgoed in een originele uitvoering en van een
hele mooie kwaliteit: "Color & Co."
In 3 kleuren en 3 dessins
.^B 4^

baddoek van 19,95
baddoek 60/110 van 29.95

DU 15,95
•

^_i ^^

2 ,50
AC
5 ,SI3

gedessmeerd 60/110 van 29,95 ttU 19,95

badlaken van 59,95

Effen badgoed "Prestige" in 12 kleuren.
baddoek 60/1 10

van 19 95

nu 2 VOOK 25,=

washand van 4,95

HU

2,95

gastendoek van 7.95

nU

4,95

badlaken 100/160 van 49.95

nU 29,=

^fe ••

HU 12,95-

HU 39,=

Badjassen van mooie kwaliteit badstof met
applicatie in meerdere kleuren van 139,=

nu 69,=
t 400 Kinderbadjassen van mooie badstofkwaliteit van 2 tot 12 jaar m vele kleuren.

van 6 9 =

HU Ai4y*S*}

Nieuwstad 44-48
Gedessmeerd tafelgoed

10-50% korting

Zutphen
05750-12816

SINT NIKOLAAS KRANT
1993
WEEKBLAD

CONTACT

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 30A - VORDEN - POSTBUS 22 - TELEFOON 05752-1010

Sinterklaaspuzzel met spreuk

Sint Nikolaas
en
Zwarte
Pieten

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

Namens alle Vordenaren heten wij U van harte welkom in ons
mooie vernieuwde dorp. We zijn blij dat U zaterdag 20 november
weer naar Vorden komt. We verwelkomen U graag op het station.
U hebt ons laten weten omstreeks 13.15 uur te arriveren. Wij halen
U dan op met muziek en maken met U een rondtocht per koets
door Vorden.
Dit echte Oud-Hollandse kinderfeest willen wij voor geen goud
missen.
Daarom doet de Vordense Ondernemers Vereniging er alles aan
deze Sint Nikolaastijd zo gezellig én sfeervol mogelijk te maken.
Denkt U maar aan onze Sint Nikolaasaktie met f 10.000,- aan prijzen. Vanaf donderdag 18 november tot en met zaterdag 4 december ontvangt U weer de bekende Sint Nikolaasbonnen. Met 5 bonnen op een plakvel dingt U mee naar één van de 235 vlees- of verrassingspakketten.
Wat wij nog meer doen in deze Sint Nikolaastijd.
Wij hebben 3 koopavonden ingepland, zodat U ook 's avonds Uw
aankopen kunt doen in onze mooie uitgestalde, feestelijk aangekleedde en verlichte winkels.
Muziek in de winkelstraten en een gezellige Sint Nikolaasdrukte is
voor Vorden een traditie geworden, waar wij allemaal plezief aan
beleven. Dat willen we graag zo houden.
Zaterdagmiddag 3 december onze Zwarte Pieten optocht met
muziek en lampions.
Voor U maar ook voor de Zwarte Pietjes is het bijzonder leuk wanneer er veel belangstelling is.
Wij wensen U, Sint Nikolaas en Zwarte Pieten, een fijn verblijf toe
in ons mooie vernieuwde dorp.
De Vordense Ondernemers Vereniging wenst alle Vordenaren een
fijne en gezellige Sint Nikolaastijd toe en een plezierige pakjesavond.
Voorzitter Vordense Ondernemers Vereniging,
Henny Sueters-Sessink.

Vorden heeft voor Sinterklaas
ff te tn ii ii ii u
«XO

«•<«?>

f*l~r^

ja*I*O

.a-^*^

a^*^

a<^

vele, vele kadootjes.
•

•

» •

De Sint Nikolaasintocht
vol verrassingen!
Speciaal voor de schoolgaande jeugd.
Dit jaar zal er tijdens de route door het dorp één stopplaats zijn,
waar Sint Nikolaas verrassingen uitdeelt.
Wij vertellen alleen niet waar maar... om een surprise te krijgen
moeten jullie wel meelopen met Sint Nikolaas.

HORIZONTAAL: 1 buidel; 3 familielid;
4 mantel; 10 bevestiging; 12 speelgoed; 15 waarnemend; 16 reeds; 17
herrie; 20 planeet; 21 goedheiligman;
24 lidw.; 26 aansporing; 27 strijdperk;
29 loven; 31 een beetje; 33 voorz.; 35
zonnegod; 37 omroep; 38 groente; 39
mnl. dier; 41 rustig; 43 via; 44 slede;
45 bosplek; 47 gedeelte; 48 familielid;
50 roep; 52 dompeling; 53 Eng. bier;
55 vlak; 56 insekteneter; 57 Europeaan; 59 makker; 61 gang; 63 volmaakt; 65 pers. vnw.; 67 nieuw; 69
sjouwen; 72 bergplaats; 74 bijwoord;
75 voorz.; 76 nachtvogel; 78 noot; 80
in orde; 81 pers. vnw.; 82 persbureau;
84 bevel; 86 beroep; 87 door water
omgeveo|wid; 89 Centraal Station; 90
trek; 91 ^pilielid; 93 kloosterlinge; 95
een zekere; 97 verwonding; 98 interest; 100 zangstuk; 102 kortschrift;
104 kaartterm; 107 bevel; 108 tegenwoordig; 109 titel; 111 kloosterhoofd;
113 mot^jce; 115 beschut; 116 aankoopbewlH 118 vr. maat; 119 vr.
maat; 121 telw.; 122 watervogel; 124
vrag. vnw.; 125 rijwiel; 127 volwassen;
129 koraaleiland; 130 echtgenoot; 131
pi. in N.-Holland; 136 een keer; 140
loot; 141 keukengerei; 144 pi. in Z.Jemen; 147 lidw.; 148 Ned. Kampioenschap; 149 dieregeluid; 150 vrijgevig; 151 familielid; 152 percent; 155
pers. vnw.; 156 boom; 157 boerderijgrond; 160 inbraak; 162 in de mond;
164 vederbos; 166 merkteken; 169
groet; 172 berg op Kreta; 173 dagdeel; 174 roe; 177 mop; 178 inhoudsmaat; 179 breukdeel; 183 bloem; 186
godsdienst; 188 afgelegen; 189 onroerend goed; 190 onmeetbaar getal; 192
voorz.; 193 mat; 195 voor de middag;
197 hetzelfde; 199 pers. vnw.; 200
beroep; 203 voorz.; 206 branche; 208
bakkes; 211 heidemeertje; 212 ongevuld; 214 web; 216 strik; 217 banier;
218 medicijn; 220 verbinding; 222
bladader; 224 voorbeeld; 226 stuk
hout; 228 hoen; 230 aankomend; 231
vaartuig; 233 wijnsoort; 235 rolsteen;
236 zilt; 237 bar; 239 neergeslagen;
240 bijna; 242 Eur. land; 244 bloedvat;
245 lekkernij; 246 reeks; 248 de oudere; 249 vaartuig; 250 scheel; 253
plaats; 254 namelijk; 255 het Rom.
rijk; 256 sportart.; 257 bovenbeen; 258
snorren; 259 lekkernij; 260 lof.

VERTIKAAL: 1 donker; 2 ten bedrage
van; 3 vleugel; 5 voorz.; 6 uitroep; 7
voedsel; 8 editie; 9 koor; 11 slang; 13
herkauwer, 14 rijdier; 16 woonboot; 17
vogel; 18 rangtelw.; 19 stap; 21 leunstok; 22 godsdienst; 23 tegenover; 25
voordat; 28 numero; 30 vogelprodukt;
32 maanstand; 34 niet parkeren; 36
vogel; 38 staak; 39 speelgoed; 40
zwerfblok; 42 Ned. rivier; 44 paling; 46
sprookjesfig.; 47 hoog gebouw; 48
zoogdier; 49 snelle loop; 51 sappig; 52
betovering; 54 pi. op de Veluwe; 55
per adres; 56 met name; 58 noot; 60
voorz.; 61 afsluiting; 62 koper; 64
hevig; 65 grootvader; 66 tandeloos
zoogdier; 68 grootmoeder; 70 visje; 71
bisschopsmuts; 73 pi. in Overijssel; 75
oosterlengte; 76 bijb. plaats; 77 Frans
lidw.; 79 voorz.; 81 honingdrank; 83
bijvoorbeeld; 85 in het jaar; 86 weersgesteldheid; 88 wintermaand; 89
munt; 90 voegw.; 92 albinobunzing; 94
bijbeldeel; 96 achter; 97 parvenu; 99
vr. koningin; 101 bid; 103 techn.
school; 105 elektr. traktie; 106 materie; 108 niks; 110 gard; 112 jongens-

naam; 114 oplosmiddel; 115 laatstleden; 117 de onbekende; 118 plezier;
120 water in Friesl.; 121 bloem; 123
dagvaarden; 124 voermansroep; 126
buidel; 128 insekt; 131 leeg; 132 visgerei; 133 heilige; 134 muzikant; 135
neerslag; 137 aarzeling; 138 boom;
139 geslacht; 142 aan boord; 143
berekening; 145 bijgevolg; 146 oude
maat; 152 poste restante; 153 kledingstuk; 154 bep. hoeveelheid; 157 hoog
aanzien; 158 stand; 159 noot; 161 gat;
162 kleur; 163 land in Afrika; 165

hetzelfde; 167 wintervoertuig; 168
gevat; 170 groet; 171 pers. vnw.; 175
ad vocem; 176 vertraging; 178 gezet;
180 militair; 181 loopvogel; 182 eerw.
heer; 183 klaar; 184 vernis; 185 emeritus; 187 kaak; 190 kookgerei; 191
grondsoort; 194 riv. in Rusl.; 196
gezonken schip; 198 wenk; 200
vruchtje; 201 inhoudsmaat; 202
strook; 204 titel; 205 mak; 206 kruik;
207 verbrandingsrest; 208 ongel; 209
niet even; 210 boom; 211 beroep; 213
pi. in N.-Holland; 215 kans; 216 steen-

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of
insturen voor 4 december 1993 bij de volgende adressen:
Schildersbedrijf Boerstoel, Dorpsstraat 9
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15
Tuunte, Raadhuisstraat 2
Fa. Barendsen, Kerkstraat 1
Rabobank, Zutphenseweg 26
Fashion Corner, Zutphenseweg 8

VEEL SUCCES!

Woonplaats:
Oplossing:

soort; 217 water; 219 gevangenis; 220
schoeisel; 221 bouwmateriaal; 223
koel; 225 beddegoed; 226 opening;
227 metaallegering; 229 huidopening;
231 kledingstuk; 232 briefaanhef; 234
telegraaf restante; 236 buiten dienst;
237 plus; 238 haarverzorgingsmiddel;
241 te koop; 243 ivoor; 244 Noorse
godheid; 245 selenium; 247 merkteken; 251 onzes inziens; 252 de onbekende; 255 regeringsreglement.

KOOPAVONDEN Vorden

Voor uw gezellige avond
verzorgen wij graag
uw gourmet- of
fondue-schotel.

VOOR UW SINT NIKOLAAS-AANKOPEN:
Woensdag 1 december

Donderdag 2 december

Vrijdag 3 december

Natuurlijk voor het gezellige avondje
ruime keus uit diverse
De Nederlandse
Lever Darm Stichting

Ook voor
Sint
Nikolaas!

paté's en
salades
Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer
die

gehakt letter
of gehakt staaf

overheerlijke

Elly Teeuwen

MET UW HULP
.KRIJGT ELSJE GEEN
LEVENSLANG

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Zutphenseweg 8
Vorden
Markt 21
Zelhem

Enkele wenken voor sportieve geschenken,
Echte jagerskijkers
met hard gecoate
lenzen

Giro 2737 Bank 70.70 70 538

Bij 'Le Chateau' vindt U
het juiste
Sinterklaas-cadeau.
O.A.

OOK:

De Nede<landse Lever Darm Slchiing

n:w62 64946

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

GEEF OM KINDEREN MET
SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

een echte delicatesse
en dat proef je !

zelfgemaakte KAASLETTERS
KAASPLATEAUS
met diverse soorten kaas
KOKERS
gevuld met noten of pepernoten

Dagelijks vers ait eigen bakkerij.
Heerlijke letters, staven en
gevulde speculaas.
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

MARSEPEIN
CHOC-FIGUREN
echte AMANDELSPIJSBLOKKEN
voor in de keuken

Voor het heerlijk avondje
5 december BISSCHOPWIJN.

Echte Bakker

metjachtmotieven

Voor ieder eer^Pnot, en een kans om goede smaak te tonen.

FEESTDAGEN
IN STIJL

ttetd»

HANDDOEKEN
LAKENSETS
SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN
OVERTREKKEN
FLANELLENLAKENS
SPIEGELS
POEFS
MIMISETS
SCHILDERIJEN
LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN
LAKENS EN SLOPEN
DEKENS
ECT. ECT.

HELMINK

meubelen

uitgaanskleding zijn bij ons in de
collectie opgenomen en
maken deel

D A M E S M ODE
Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Hoe werkt de
Sint Nikolaas-aktie?
Vanaf donderdag 18 november tot en met zaterdag 4 december ontvangt u bij
alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor elke f5,die u besteedt een Sint Nikolaas-zegel.
Vijf van deze zegels dient u op een deelnemerskaart te plakken en deze van uw
naam en adres te voorzien. Als u de kaart daarna in de daarvoor bestemde bus
bij Schoenenzaak Giesen of fa. Krijt (Dorpsstraat l O, Wichmond) deponeert,
loot u de volgende trekking(en) mee naar één van de prijzen, die de Vordense
Winkeliersvereniging beschikbaar heeft gesteld.

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

i

beste beentje voor zal zetten!

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Sint en Piet gaan in galop, met een zak
vol cadeautjes van Helmink achterop.
Want voor meubel en gordijn moet je
bij de fa. Helmink zijn.

stemming! Zowel comfortabele als

Eenjaargetij waarbij iedereen z'n

doeltnffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Kleding behoort uiteraard tot de feest

uit van dit gemoedelijke jaargetij.

Marten

Wapen- en
sporthandel

VORDEN-TEL1384

We naderen weer de jaarlijkse feestdagen.

Ruime keus in boeken
voor de jacht-, schiet- en hondesport.
Kristal- en aardewerk
serviesgoed

ZUTPHENSEWEG 18

VAN ASSELT

Bodywarmers, truien, vesten en spencers.
Mantels en jassen van echt loden.

Mocht u de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet getreurd,
want uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer mee. Vroeg kopen is in
dit geval belangrijk, want dan hebt u viermaal kans op een prijs en vooral in het
begin zijn er natuurlijk veel minder kaarten, waardoor u meer kans hebt om te
winnen.
Vraag om zegels want ze kunnen u verrassen. Alle leden winkeliers (zie de
raambiljetten) doen mee en geven u graag een gratis zegel.

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

De te
winnen
prijzen
60 vleespakketten
tw.v. f 50,175
verrassingspakketten
tw.v. f 40,TOTAAL

F 10.000,-

Drogisterij - Parfumerie

Daarom:

Fam. J. TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219
't Heerlijke avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

zegt Piet, zijn te
vinden bij de
hobbywinkel van
Barendsen in Vorden.
Daar zijn wel 1001
artikelen om mannen
mee te verrassen...
gereedschap...
knutselspul etc.

%

BARENDSEN

*y

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

ook maar liefst 1001
ideeën om 't huis mooier
of het huishouden
praktischer te maken.
Een wandeling door
beide zaken is een bron
van ideeën voor
geschenker

Luxe-huishoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1 742

BARENDSEN
de winkels met de
2002 kado-ideeën

Zet je
schoen
op tijd.

Wat een sortering, wat een
assortiment.
^

Groot en klein worden hier door
Sint en Piet verwend.

<*
£
®
®
&
®
&
®
&
&
®

haarmode, oorbellen,
colliers, kettingen,
broches, zilveren en
vergulde sieraden,
feestelijke
beenbekleding,
leggings, dasspelden,
manchetknopen,
ceintuurs
etc. etc. etc.
Nu ook mode!

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 3785

p n i s m /^

Precies, Prisma.

06 juwelier

Zutphenseweg 5

siemennk
VORDEN
.» • ••

<X> OtlCien Telefoon 150S

AUTO

RIJWIEL

TAXI

Voor: verkoop.
Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

Voor: Verkoop
Onderhoud, Reparatie
Verhuur:
fietsen/tandem

Voor: Particulier
Ziekenfondsen
Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer
Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen
Begravenissen

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

®

A BARENDSEN
^ rE- S
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G
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Sint en Piet kijken hun ogen uit,
drukken hun neus bij 'Dem/ Byou'
tegen de winkelruit.

O.Q.:

En als u iets zoekt
voor dames:

^k. l

m uw
D.A.-speciaalzaak
vele geschenken
en leuk verpakt

Kado's voor
mannen,

De zaak voor iedere doe-het-zelver

v>

Zie ook voor
gezellige
surprises en
buitenkansjes
onze
D.A. -speciale
Sint
Nicolaaskrant.

&

Mobil tankstation
kmmicoldds-pakje
voor een zieke /

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/hTRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Een volledig verzorgde
zomer- of wintervakantie, boekt U
bij Uw eigen Rabobank

CONTACT een goed en graag gelezen blad
Kerstkaarten

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
TAXATIES
HYPOTHEKEN
EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES
Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden

EH

.Lid NVM.

Opnieuw weer een
lampionoptocht voor
jeugdige Pieten
Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar
Op zaterdag 4 december wordt er een lampionoptocht georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar,
die zich verkleed en geschminkt hebben als Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten worden
prijzen beschikbaar gesteld, terwijl elke deelnemer ook nog een verrassing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp
onder leiding van Concordia.
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er
van maken en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest van.
Verzamelen
Op het schoolplein achter de O.L.S., Kerkstraat, waar dan de jurering plaatsvindt. V.a. 13.00 uur
verzamelen. 13.30 uur vertrek lampionoptocht.
Route O.L.S. - Kerkstraat - Burg. Galleestraat - Het Wiemelink - De Boonk - Zutphenseweg Dorpsstraat - Stationsweg - Molenweg - Insulindelaan - Kerkstraat - O.L.S.
.Doe allemaal mee! Des te meer plezier. Langs de route kan men ook volop genieten van een
kleurrijk schouwspel.

interieuradviseur

Wij hebben
leuke en betaalbare
kadootjes en hebbedingetjes
voor schoen en zak.

Wij hebben voor Sint en Piet
leuke en betaalbare geschenken in:
SANITAIRARTIKELEN
BADKAMERACCESSOIRES
Vele soorten MENGKRANEN etc. etc.
Kom gerust eens rondsnuffelen op het Hoge 20.

WIL m
/

ir—ii

de „Woonwinkel
in Warnsveld

Ook dit jaar weer vele nieuwe
snuffeldingenbiy.
Bloemsierkunst

k

li SANITAIR

r/n

ELEKTRA
VERWARMING

Burg. Galleestraat 5-7
Vorden
tr 05752-1436 Fax 05752-1075 $é

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Voor sfeervolle cadeau's om uw interieur te verfraaien,
brengen wij een luxe collectie SIERGLAS,
o.a. karaffen, bonbonschalen (met of
zonder voet) en fraai gekleurd
glaswerk.

f\

*

Nicolaas

CAFÉ U EN K

GLAZEN KARAFFEN
In een luxe uitvoering met
massief glazen stop.

LUXE KOLLEKTIE
SIERGLAS

3 biljarts

©Kinder

Grolsch bier
Eigen parkeerplaats
Beleefd aanbevelend

Anton en Yvonhe Rust
Nieuwstad 13, Vorden
Telefoon 05752-1363

Samen met de middenstand
brachten wij deze krant tot stand.

Pantoffels
v.a. 17.95
v.a.19.95
Damespantoffels
v.a.22.95
Herenpantoffels
v.a. 12.95
Paraplu's
v.a.17.95
Portomonee's
Kindersneeuwlaarzen v.a.24.95
v.a. 9.95
Herensokken
Koffers,Rugzakken,Tassen
Beestenkop
Pantoffels
v.a.9.95

Een mooie collectie
ITALIAANS TIN, o.a. diverse
kandelaars, bonbonschalen,
fotolijstjes en fruitschalen.

WIJNKARAF

Ook een nieuwe collectie KERAMIEK in diverse kleuren,
o.a. kandelaars, vazen en schalen, (ziefoto)
In Kerstkleden en dekservetten hebben wij een ruime sortering.

interieuradviseur

VANAF DONDERDAG 18 NOVEMBER OfiVEN
WW WEER DB BEKENDE
VRAAG BR GERUST OM

.NICOLAAS BONNEN

GBVHNZBORAAa
BEATRFXPLEIN 6
7081 AJWEHL
tett*347-81378

»i»ia DORPSSTRAAT4

Bij aankoop vanaf
f 5,-voor iedere
klant een leuke
SURPRISE!

Gezellig
Avondje
Strooi het voort.

Uw banketbakker

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (05750) 2 61 32

B&O DUUR

f3495,-

HET KOMPLETE MUZIEKSYSTEEM VAN DE TOEKOMST
Vergeet alles wat u tot nu toe heeft gehoord over muzieksystemen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Met BeoSound Century is Bang&Olufsen erin geslaagd een systeem te ontwikkelen,
dat zijn weerga niet kent.
Vanuit een uiterst smalle behuizing komt een zo optimaal geluid, dat niemand tot nu
toe voor mogelijk had gehouden.
En geluid
daar gaat het toch om bij muziek.
Met de BeoSound Century bevestigt Bang&Olufsen haar toonaangevende rol, waar
het gaat om optimaal geluid en optimale vormgeving.

CHOCOLADELET TER

Banketbakkerij J. Wiekart. Tel.

1750.

MASSIEF EIKEN MEUBELEN

TE ZIEN EN TE HOREN BIJ

INTERCARD KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN
Ook voor het goede doel!

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen
Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en
ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

WWF

Bij ons ligt de nieuwe Intercard-kerstkollektie voor
u klaar. Als enige met kaarten voor het Wereld Natuur
Fonds en Amnesty International. Met werken van
bekende kunstenaars als Patty Harpenau en
Jeroen Krabbé en prachtige natuurfoto's.
U stuurt dus altijd iets bijzonders.
Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst

wevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk iutphen
lel. 05750 - 12306

Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld.). Tel. 05754-1269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425
Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

DRUKKERIJ

WEEVERS

intcrcard

Electro
Vorden bv

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Tel. 05752 -1000

Voor Sint-Nicolaas Inkopen kunt u
terecht bij de fietsvakman.
Voor alle gewenste fietsonderdelen of -accessoires.
Kom kijken naar onze uitgebreide collectie van
KINDER- tot OMA-FIETS, van ATB tot HOMETRAINER.
Ook hebben wij nu enkele aanbiedingen, zoals:
•

ATB-fietsen al vanaf 599,-

•

Dames- of Herent iets (Hollands topmerk)
van 599,- voor 499,- met
trommelrem en 3 versn. van 740,- voor 675,Wlj geven geen bonnen maar 2% korting
aan de kassa. Op fietsen 5%.
Een rit naar Hengelo is zeker
de moeite waard (ook per paard).

ZWEVERINKd

Uw fietspecialist
lekink 8 - Hengelo (Gld.) -Telefoon 05753 - 2888

SINT NIKOLAAS KRANT
1993
WEEKBLAD

D l TACT

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 30A - VORDEN - POSTBUS 22 - TELEFOON 05752-1010

Aankomst Sint Nikolaas
met de trein en
de route van de intocht
Zaterdag 20 november omstreeks 13.17 uur arriveert Sint Nikolaas met zijn Pieten op het station
van Vorden.
Ca. 45 minuten later zal Sint Nikolaas in zijn koets aan de rijtour door het dorp beginnen. Onder
de muzikale klanken van Concordia zal de route gaan via Stationsweg - Dorpsstraat - Burg.
Galleestraat - 't Wiemelink - Boonk - Zutphenseweg naar het Dorpscentrum. In de route zit
weereen verrassings-stopplaats ingebouwd.
Omstreeks 14.45 uur zal Sint Nikolaas met zijn Pieten arriveren bij het Dorpscentrum, alwaar
hij officieel wordt verwelkomd door het College van Burgemeester en Wethouders.

PAKJES KOPEN
EERST
DOOR
VORDEN LOPEN

Wie kleurt er mee?
Ook dit jaar hebben Sinterklaas en Zwarte Piet weer een flinke zak met cadeautjes bij zich. Er zit
vast en zeker ook voor jou weer wat bij. Laten we eerst maar eens beginnen met deze kleurplaat
heel mooi te maken. Misschien is het verstandig om aan je ouders te vragen om van deze plaat een
kopietje te maken. Dan heb je tenminste een reserve als er wat mis mocht gaan. Heel veel plezier!

Na het officiële gedeelte onderhoudt de Sint zich met de kinderen in de grote zaal van het Dorpscentrum. Om ca. 15.45 uur is dit beëindigd en kunnen de kinderen weer opgehaald worden. Voor
de kinderen van de Kranenburg, Wildenborch en het Medler zal de Sint omstreeks 16.15 uur in
de zaal van Eykelkamp aanwezig zijn, het officiële gedeelte is hier om ca. 17.00 uur afgelopen.
Verder worden nog bezoeken afgelegd bij de Wehme en Villa Nuova.
A

KOOPAVONDEtf

£&

Vorden
VOOR UW SINT AANKOPEN:
Zaterdag 4 december
16.00 uursluitingstijd

Woensdag 1 december
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december

EXTRA PRIJZEN
voor de Sint Nikolaaspuzzel
De drukker van deze krant,
Drukkerij Weevers B.V., stelt
in samenwerking met de Vordense Ondernemers Vereniging enkele prij/en beschikbaar voor de goede oplossingen van de puzzel.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of insturen vóór 4 december bij de volgende adressen: Fa. Sueters, Dorpsstraat
15; Boerstoel, Dorpsstraat 9;
Tuunte, Raadhuisstraat 2; Barendsen, Kerkstraat 1; Rabobank, Zutphenseweg 26; Fashion Corner, Zutphenseweg 8.

Ie prijs f 100,
2e prijs f 50,
3e prijs f 25,

VEEL SUCCES!

Voor de beste junior schilders t/m 12 jaar stelt de
Vordense Ondernemers Vereniging leuke prijsjes
beschikbaar. Maak er daarom iets moois van en
lever hem voor 4 december, voorzien van naam en
adres, in bij een van de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15
Boerstoel, Dorpsstraat 9
Tuunte, Raadhuisstraat 2
Barendsen, Kerkstraat 1
Rabobank, Zutphenseweg 26
Fashion Corner, Zutphenseweg 8
VEEL SUCCES!

Naam:_
Adres:_
Plaats:_
Leeftijd:

DENK NU AAN DE WINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

Fa. Wolsing Verhuur

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

Als wy klaar zijn tnet uw schilderwerk,

dan is het oo
Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang, etc.
In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, zoals stoelen / salontafels / wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende
spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes, etc.
j

INTERCARD KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN
Ook voor het goede doel!

Julianalaan 20, 7251 ER Vorden, Tel. 05752 - 1209
Postbus 69, 7250 AB Vorden, Fax 05752 - 3709, Autotelefoon 0652922477

a Geluidsinstallaties
w4 Sfeerverlichting
a Partytenten
(2 Terrasmeubilair
0 Praattafels
(2 Biertafels en banken
21 Complete stroom- en watervoorziening

Jaarverslagen
WWF

Bij ons ligt de nieuwe Intercard-kerstkollektie voor
u klaar. Als enige met kaarten voor het Wereld Natuur
Fonds en Amnesty International. Met werken van
bekende kunstenaars als Patty Harpenau en
Jeroen Krabbé en prachtige natuurfoto's.
U stuurt dus altijd iets bijzonders.

Speelgoed kiezen
is moeilijk

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

SCHOENREPARATIES

DE speelgoedwinkels puilen weer uit en het uitkiezen is zowel voor
de opvoeders als voor de jeugdige gebruikers moeilijk. De stichting
Goed Speelgoed bekroont elk jaar het nieuwe speelgoed waarvan de
jury vindt dat dat in een bepaalde categorie de beste keuze is.

Bestel vooral tijdig, don is uw keuze het grootst
WAAR KUNNEN WE OP LETTEN?
boekdruk offset

<J

wevodruk
nieuwstad 29

7201 nk zutphen

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

tel. 05750 • 12306

DRUKKERIJ

WEEVERS

SCHOENORTHOPEDIE

intcmml

/s uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.
Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.
— maat- en orthopedische schoenen
— schoenreparaties
— alle soorten steunzolen naar maat
— verhogingen en voorzieningen aan
konfektieschoeisel.

ALLEREERST moeten we kijken waar
het kind de laatste tijd het meest mee
gespeeld heeft. Het is beter het kind
niet in een bepaalde richting te duwen.
We moeten ze zelf laten kiezen, maar
het is wel zaak om op het nut en op
eventuele gevaarlijke aspecten van de
keuze te letten. Er is nogal wat te doen
geweest over namaak oorlogstuig. Je
kunt daar natuurlijk heel verschillend
over denken, ruim 50% van de ondervraagde ouders vond het geen bezwaar
als hun kinderen zulk speelgoed zouden
krijgen. Gebleken is zelfs dat als kinderen die zulk speelgoed niet krijgen en
daar wel behoefte aan hebben dit gewoon zelf maken. Hoe primitief dan ook.

Surprise-tips!

Vorden heeft voor Sinterklaas
l<

n

n n

vele, vele kalotjes,

Chocolade, een godenspijs
TOT de meest bekende lekkernijen uit de Sinterklaastijd behoort de
chocolade. Wij gebruiken de Theobroma (letterlijk godenspijs!), of te
wel cacao, voor onze sierlijke chocoladeletter, het vrolijke Sinterklaaspoppetje en als de luchtige inhoud van een geglaceerd muisje. De
chocolade, puur of gezoet vormt dan ook een belangrijk onderdeel van
onze cultuur. De chocoladedrank is voor sommige mensen net zo
belangrijk als een kopje koffie of thee. Laten we een blik werpen in de
geschiedenis, de samenstelling en de culturele aspekten van de cacao.

GESCHIEDENIS
HET oorspronggebied van de cacao is
Equatoriaal Amerika. De mysterieuze
profeet Quetzalcouatl zou de Indianen
de zaden van de plant hebben geschonken.
Europa maakte voor het eerst in 1528
kennis met de cacao. De conquestador
Fernando Cortez, die Mexico had veroverd, waar de Maya's en de Azteken
cacao verbouwden, nam grote schatten
mee naar Spanje en daaronder bevonden zich ook grote hoeveelheden cacaobonen. In het rijk van de verslagen
Azteekse keizer Montezuma was de
cacaoboon naast basis voor de 'godenspijs' ook betaalmiddel!
Door de Spaanse kolonisten (die aan
de cacao de suiker hebben toegevoegd!) en de Spaanse gezanten verspreidde de cacao zich over Europa en
de rest van de wereld. De eerste chocoladefabriek verrees in 1728 in Engeland.

Cacaoboom
DE basis voor de cacao is de cacaoboon. Deze vrucht groeit aan de cacaoboom, een typisch tropisch cultuurgewas, die een hoogte van 5 tot 6 meter
kan bereiken en het beste groeit in
gematigd vochtige klimaten. Hij brengt
per jaar ongeveer 5000-6000 bloempjes
voort waarvan er na drie dagen al 90%
afvallen. Van de overige 10% brengt
maar een klein deel het tot de cacaoboon.
Er bestaan vele soorten cacao, die hun
speciale variëteiten, types en ondertypes hebben, maar in het algemeen
gelden er twee variëteiten van de Theobromacacao:de Griollo's (deze geldt als
de beste cacaosoort) en de Forastero's.
De cacaoculturen vinden we in het
algemeen rond de evenaar. De ruwe
cacaoboon bestaat uit: 12% dop, 1%
kiem en 87% kern. De chemische samenstelling van de kern is gemiddeld:
vet 53,5%, proteïnen 20%, zetmeel 6%,
water 5%, asgehalte 3%, organische
zuren 2,5%, theobromie 1,45%, suiker

1%, overige vaste bestanddelen 7,5%.
Als de cacaoboon geplukt is, er zijn
ongeveer twee oogsten per jaar, de
zgn. voor- of najaarsoogst en de eigenlijke grote oogst, wordt hij door het proces van fermentatie (gisting) en drogen
geschikt gemaakt voor de markt.

Industrie
IN de cacao-industrie wordt via diverse
processen uit de cacaoboon de zgn.
cacaomassa (een dikke bruine brei)
gemaakt die men verwerkt tot cacaopoeder en cacaoboter (een bijprodukt
dus!). De cacaopoeder is een zelfstandig marktprodukt dat vaak nog wordt
geprepareerd. De chocolade-industrie
gebruikt de cacaomassa en de cacaoboter + fijngemalen suiker, melkbestanddelen, vanille en ook vaak noten
voor de produktie van chocolade. Veel
cacaofabrikanten richten zich in hoofdzaak op de produktie van cacaoboter en
beschouwen het cacaopoeder slechts
als bijprodukt. Omdat er veel meer chocolade- dan cacaofabrieken zijn hebben
deze fabrikanten voor de afzet van
cacaoboter een veel betere markt!
De chocoladefabriek bestond in Nederland al in de 17e eeuw. De Zeeuwse
chocolade - de Zeeuwse admiraal Abraham Crijnssen had de cacaoboon uit de

nieuw veroverde kolonie Suriname naar
ons land gebracht - was in de Gouden
Eeuw zeer vermaard. Voor het vermalen van de bonen bestonden er zelfs
speciale cacaomolens.

Wereldtop
NEDERLAND heeft de chocolade-industrie verrijkt met diverse technieken.
Al in 1828 wist een Nederlandse firma
een deel van het vet uit de cacao te
persen en de cacaomassa tot poedervorm te vermalen, waardoor de chocoladedrank, vroeger o zo bitter, veel
aangenamer was geworden. Ook het
prepareren van cacao is een Nederlandse vinding. Het heet dan ook 'Dutch
process'. Cacaopoeder wil in heet water
of melk nogal vlug bezinken. Door toevoeging van alkalicarbonaten blijven de
cacaodeeitjes makkelijker zweven!
De Nederlandse cacao-industrie behoort kwalitatief en kwantitatief nog
steeds bij de wereldtop. En tevens mag
ons volk de chocolade graag tot zich
nemen. Dat dit vroeger ook al het geval
was blijkt uit de beginregels van het
volgende gedicht van Pieter Elzevier
(1643-1696) getiteld: Deucht, Kracht en
Eygenschap van den Edelen Drank
Chocolate.
d'Aangename Chocolate,
Daer een yder veel van zeyt,
Werdt gepresen boven mate
om haer geur'ge vettigheyt.

RONNY HOOGLAND

Vrouwen hebben graag iets
nuttigs voor hun Sinterklaas.
Bijvoorbeeld een sjieke ochtendjas met bijpassende muiltjes.
Doe bijtijds uw inkopen voor
Sinterklaas. Dan hoeft u tenminste niet op de laatste dag met
een verhit hoofd en klamme
handen van de zenuwen het
toch al overbelaste winkelpersoneel extra op de proef te stellen.

Bekroond
NATUURLIJK is zulk speelgoed niet
bekroond.

Het kan ook geen kwaad om voor eenvoudig en vertrouwd speelgoed te kiezen, vooral als onze portemonnee niet
zo dik is. Kleurpotloden, houten blokken
(Letter Block Wagon met cijfers en letters), kwartetspellen enz. zijn en blijven
in trek. Het is wel zaak om op de kwaliteit te letten. De aanduiding "gifvrij"
mag alleen maar gebruikt worden als
het speelgoed een ongevaarlijke hoeveelheid giftige stof bevat. We moeten
dit natuurlijk niet geven aan kinderen die
alles nog in hun mond steken. Op de
leeftijdsadviezen kunnen we over het
algemeen wel vertrouwen, al is het
ene kind duidelijk wat vlugger dan het
andere.

Kwaliteit
HET is wel zaak om op de kwaliteit te
letten als het speelgoed lang mee moet
gaan. Oerdegelijke spellen als Backgammon en Halma zijn daarom een
goede keuze. Het nieuwe spel "Pats" is
een zeer creatief spel en het is ook nog
spannend, want door de ingrediënten
(boetseerdeeg) moet het binnen een
half uur gespeeld zijn. Wie zijn figuurtjes
via het bordspel het eerst in de koelkast
krijgt is de winnaar.
Ook een leuk spel is "Cluedo Junior"
voor 1 tot 6 jeugdige speurders. Een
huisdier wordt vermist. Wie is de dader?
Waar wordt het verborgen gehouden?
Er is een wonderwiel op het spelbord en
de tekeningen zijn cartoonachtig.
Voor de hele kleintjes zagen we onder
meerde Disney Muzikale Lichtbol. Voor
de iets oudere kinderen is er de spellenserie "Disney Vriendjes", met alle bekende Disney-figuren zoals Donald
Duck, Mickey Mouse, Goofy en Pluto.
Tot slot is er natuurlijk Barbie die onvermoeibaar is als het om verkleden gaat.
Miljoenen kinderen over de hele wereld
hebben al plezier aan haar beleefd.

BENODIGDHEDEN: een doos (de
grootte bepaalt u zelf), plakjes
kurk, zwarte verf, zwart stevig
papier voor het deurtje. Een zwarte viltstift. Een waslijn van dun
touw. Kleine wasknijpertjes, die
worden gebruikt om kerstkaarten
aan een lint te knijpen. Lapjes
stof in verschillende kleuren, een
oude handdoek en theedoek,
voor washandjes, handdoekjes
en theedoekjes. Een scherpe
schaar, lijm en een punaise.
Teken een rondje voor het deurtje voorop de doos met behulp van een boterhambordje of schoteltje. Knip of snijd
het deurtje uit, maar laat het aan de
linkerkant een stukje vastzitten. Het
deurtje moet open en dicht kunnen.
Maak een ruitje voor het deurtje van het
zwarte papier, dit rondje moet iets kleiner zijn dan het deurtje zelf. Plak het op
het deurtje. Snijd de plakjes van een
kurk en verf deze zwart. Als ze droog
zijn plakt u er een op de voorkant van
de wasmachine en een op het deurtje.
Teken met een zwarte viltstift een zeep
bakje boven op de wasmachine.
Knip uit de lapjes kleding zoals lange en
korte broeken, hemdjes met lange en
korte mouwen. Van de oude handdoek,
washandjes en handdoekjes enzovoort.
Hang alles met de kleine knijpertjes aan
de waslijn. Maak het begin van de waslijn vast aan het deurtje met een punaise die u in het kurkknopje aan de binnenkant van het deurtje drukt. Knoop
het cadeautje vast aan de andere kant

van de waslijn en doe alles in de wasmachine. Degene die deze surprise
krijgt zal eerst de hele waslijn uit de
machine te voorschijn moeten halen
voor het cadeautje. Maak dit duidelijk in
het gedichtje dat u erbij maakt.

HAUTE CUISINEFORNUIS
BENODIGDHEDEN: een doos en
een stuk karton voor de achterkant. Aluminiumfolie, zwart stevig
papier voor de kookplaten en het
ovendeurtje. Een grijze viltstift,
oude tijdschriften, lijm, een
scherp mesje, plakjes van een
kurk, zwarte verf.
MAAK eerst het model van het fornuis.
Plak een stuk karton tegen de achterkant en zorg ervoor dat het een flink
stuk boven het fornuis uitsteekt.
Wilt u in deze surprise een groter cadeau doen dan door het ovendeurtje
kan, dan moet u het er van tevoren indoen. De vier kookplaten maakt u van
het zwarte papier in verschillende maten. Hiervoor kunt u grote en kleine
schoteltjes gebruiken. Teken hierop 2 of
3 grijze rondjes, zo krijgt u leuke kookplaten. Beplak de ovendeur met een ruit
van zwart papier en teken hierop grijze
strepen. Voor de 5 knoppen die op een
fornuis horen, gebruikt u plakjes kurk
die u zwart geverfd heeft. Plak deze aan
de bovenkant van het fornuis. Maak het
fornuis wat gezelliger door er plaatjes uit
tijdschriften op te plakken. Bijvoorbeeld
een uien- of fruitmandje, stokbrood, een
lepelrekje of houten lepels en diverse
groenten. Maak er een leuk gedicht bij.

Bij ons hebben kwaliteit en vakmanschap
steeds gezorgd voor 't gewenste
resultaat.

VORDEN

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT!

IS TOCH

Tevens verzorgen wij voor U de
aanvraag voorde winterschilder
in de periode van
22 november 1993 t/m
18 maart 1994.

schK
555 WIN

«Ml

SIM' NIKOLAAS 1993

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
b.g.g. Telefoon 05752 - 20 39
Filiaal: Zutphen Telefoon 05750 - 19 7 89

Leo Westerhof Telefoon 05752 - 12 08

VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaas-aktie

Trekkingsavonden

van 18 november tot en met 4 december
C3P VORDEN geeft

Dinsdag 23 november 20.00 uur

15 vleespakketten/30 verrassingspakketten

Dinsdag 30 november 20.00 uur

15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

Vrijdag 3 december

21.15 uur

15 vleespakketten/65 verrassingspakketten

Dinsdag 7 december 20.00 uur

15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

f 10.000,- aan prijzen
VORDEN brengt

uw gewonnen prijzen thuis

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

VORDEN heeft wel 65 zaken met een

breed assortiment
én voor iedere beurs
SINT, voor uw 5 december inkopen naar
VORDEN geeft u een

UW VAKMAN
onder andere

persoonlijke bediening

FIETSTASSEN v a 21 ,95

VORDEN heeft 'n nieuw centrum met ruime

REGENKLEDING Agu A
FIETSCOMPUTER
en vele andere accessoires.

BLEUMINK
TWEEV\flELERS

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NI
UW NKOPE N DOE N

VERKOOP - VERHUUR - REP ARA JE
Dorpsstraat 1 2 7251 BBVorden Tel. 05752-1 393

VORDEN
/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-3487

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Voor snacks
en salades
r
O*

lemrhera
AgfacQlorXRGfilm.
Defeestdagen staan weer voor de deur.
Iedereen komt langzaam in een goed humeur.
Inmiddels slaat de goede Sint gade
en U gaat meteen denken aan zo1 n heerlijke salade.

Leg de sfeer van
die gezellige feestdagen vast. Met Agfacolor natuurlijk!
Nu met GRATIS een leuk kaarsje bij elke XRG 100 of 200
film 24+3 of 36 opnamen.
AgfacolorXRG 200 24+3 opnamen

Dorpsstraat 20, Vorden
Telefoon 05752 - 2812

Ga hem snel vertellen,
dat hij daarvoor 'de Herberg' moet bellen.
Zo zal de avond van 5 december in en buiten Vorden
met deze lekkernij extra 'lekker'gezellig worden.

Ml AL.VAS1
;N
KNIPOOG NAAR DE
ESI DAGEiN
DAMES-, HEREN- en
KINDERFEESTKLEDING

Dan nog even dit verhaal:
Zoekt U voor 1994 of 1995 een geschikte zaal?
Wij hebben een zaal die U waarschijnlijk al wel kent,
dus twijfel dan geen moment!
Kom vrijblijvend langs of draai heel gewoon
het nummer 2243 op uw telefoon.

mode
Burg. Galleestraat 9 - Vorden - tel. 1381

5 DEC.

SINT

5 DEC.

SINT

5 DEC.

SINT

5 DEC.

SINT

5 DEC.

SINT

5 DEC.

SINT

Café-Restaurant

Wilt u deskundig advies voor al
uw Sinterklaasgeschenken,
dan moet u toch zeker
aan SUETERS denken.
Ze hebben speelgoed,
huishoud en veel kado'sf
en denk ook aan de cd's,
en een opbergdoos.

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

Cjezettigfieid
geen tijd.
HET ADRES VOOR
FEESTEN EN PARTIJEN.

Natuurlijk ook uw adres
voor heerlijke salades.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752-3566

2

250 m KOOPPLEZIER
met vele speciale Sinterklaasaanbiedingen

Achterhoekse
Almanak 1994
0,25

Kerstverhalen
9,90
Streekroman triologie
NU 77,90

N. Benschop
Spreukenkalender
1994
9,90

Krosenbrink
De Achterhoek
in grootvaders tijd
29,90

Snoecks1994
24,95

Kruudmoes
24,50

Postzegelcatalogus 1994
27,00

'H. van Velzen
't Arfhuus
29,95

Muntencatalogus
74,95

De winterschilders van Boerstoel
maken er vakwerk van!
Hoof :ooicde WinferschitóeMn huis voor kleurrijk scHiiderer» behangweric Wcml 15 weken ir> de winterperiode geldt

Wijngidsen v.a.
79,90

Achterhoekse
Spreukenkalender 1993
70,95

Loesje
7,50
Genieten van groenten
ó,95

er een premie yarj tf 50,-

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel. 3100

per man per dag (voor binnenpndjerriQudswerk dat
minsfens drie mandagen

MARSEPEINKOEKEN

MARSEPEINHARTJES

VOOR wie de gewone marsepein
een beetje te machtig is lijkt dit
marsepeinkoekje een heerlijk alternatief. De koeken zijn in een gesloten trommel zeer lang goed te
houden. U kunt ze dus makkelijk
enkele dagen voor sinterklaasavond
maken. Een beker chocolademelk
is er heerlijk bij.

EEN feestelijke lekkernij die in een
handomdraai gemaakt is. U kunt
natuurlijk de marsepein zelf maken,
maar er is goede marsepein kant en
klaar te koop. Voor de garnering
kunt u uw eigen fantasie gebruiken.
U kunt geconfijte vruchtjes gebruiken, bigarreuax, hazelnoten enz.

BENODIGDHEDEN: 225 gram
boter, 100 gr suiker, 225 amandelen, 275 gr bloem, 1 eetlepel citroensap, 1 eetlepel water.

BENODIGDHEDEN: 500 gr marsepein, 300 gr basterdsuiker, 2 eiwitten, 1 eidooier en garnering
naar eigen smaak en nog eens 30
gr suiker.

HAAL de amandelen door de molen en
vermeng ze met de bloem en de boter.
Dit mengsel met het citroensap en het
water tot een soepel deeg kneden. Als
het deeg te droog is kunt u gerust wat
water toevoegen. Bestrooi het aanrecht
met bloem en rol het deeg uit tot een
lap van ongeveer een halve cm dik.
Steek er harten uit of figuren met
vormen die u toevallig in huis hebt of
koop een speculaasplank van b.v. een
vrijer en een vrijster. Leg de figuren op
een met boter ingevette bakplaat. Verwarm de oven voor tot matig warm (150
gr C) en laat de koeken ruim een half
uur bakken. Daarna meteen uit de oven
nemen en licht met suiker bestrooien.
Met een spatel of een groot mes de
koeken voorzichtig van de plaat nemen
en op een rooster laten afkoelen.

DOE de 300 gr suiker door een zeef en
meng deze goed door de marsepein.
Rol dit deeg op het aanrecht uit tot een
lap van 1 cm dikte. Steek er met een
vormpje hartjes uit en leg deze op een
bakplaat. Snijd van het restant smalle
reepjes en plak deze met behulp van
eiwit op de randjes van de hartjes.
Maak nu met de botte kant van een
mes ribbeltjes in de randjes en bestrijk
deze met even losgeroerd eigeel. Plaats
de hartjes zolang in een hete oven met
bovenwarmte tot het eigeel goudbruin
is. Maak dan van de eiwitten en de
suiker een stroperige dik vloeibare glazuur en lepel de hartjes hiermee vol. Tot
slot kunt u in het nog zachte glazuur de
garnering aanbrengen die u gekozen
hebt. Met een spatel van de bakplaat
nemen en geheel af laten koelen

vergt). Voor niet-porticulieren is de premJé f 35,-.
: Neem voor meer informatie sne! cohtott rnet ons op!

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

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

Het gezellige avondje staat weer voor de deur
Dat brengt voor moeder de vrouw vaak veel gezeur
Een hapje van dit en een hapje van dat
zó mist ze van die gezelligheid heel wat.
Dus Sint, geef haar iets extra's dit jaar
'f Hoeft maar even in de oven en dan is het klaar.
Bestel voor haar een grillworst bij
Slager Jan zodat zij die avond óók
lekker zitten blijven kan.

Oh, kom
er 'ns kijken
Boterletters en
roomboter amandelstaven,

Dik- en gevuld speculaas

Wij hebben ook volop
paté's en salades,
saucijzen, etc.

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Chocoladeletters,
iets bijzonders

Marsepeinwerk

Aantrekkelijke premie
op al het onderhoudsbinnenschilder- en
behangwerk
De Winterschilder laat de komende winter de fraaiste staaltjes zien. De erkende schilder kan veel meer dan alleen de
kwast hanteren. Wist u dat? Wist u ook dat een goede schilder
niet alleen een plafond kan witten, een muur behangen of een
kozijn in de lak zetten.
De schilder is een echte all-round
vakman. Dat is het thema van de
nieuwe campagne voor de bekende
'Winterschilder' die het komend najaar van start gaat.
De Winterschilder zorgt niet alleen
voor perfect schilderwerk, maar kan
ook heel goed overweg met onbekendere technieken, zoals wandverfraaiing, plafondafwerking, etc.
Kortom hij beheerst alle technieken
om van een gewoon interieur en bijzonder interieur te maken.

bel: de schilder heeft het dan vaak
wat rustiger en kan dus eerder langs
komen.
Bovendien geeft hij een hoogst aantrekkelijke premie van maar liefst 50
gulden per man per dag (bedrijven:
35 gulden per man per dag) op al het
onderhoudsbinnenschilder- en behangwerk. Mits de opdracht minimaal 3 mandagen vergt.
Deze premieregeling geldt in de perioden van 12 november t/m 17 december 1993 of van 3 januari tl m 18
maart 1994.

Alles van één kwaliteit;
n.l. de beste.
En dat weet Sint.
't winkeltje in vers brood en banket

Architektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen ?
Voor elk wat wils.

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

G.H. Vaags
Architektuur-- bouwadvisering
Het Hoge 26, 7251 XW Vorden

Tank merk benzine
tegen vrije prijzen!
Altijd voordelig
bij de vrije pomp
aan de Enkweg.

Ook uw adres voor:
autowassen,
vaste en vloeibare brandstoffen,
bielzen, tegels en tuinhout

Informeer ernaar bij uw schildersbedrijf.

Enkweg 3 - Ruurloseweg 47 - Vorden
Tel. 05752-1217 of 1811

telefoon 05752 1787

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK —
accountants en belastingadviseurs

VOOR AL UW FINANCIËLE & FISCALE ZAKEN
Omdat je niet alleen je zaakjes
goed voor elkaar wil hebben,
maar ook wat wil overhouden.

G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV

50 Gulden premie
Wie in de wintermaanden de Winterschilder laat komen, profiteert dub-

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Ruurloseweg 21,7251 LA Vorden-Postbus 8,7250 AA Vorden
Telefoon: 05752-1485-Telefax: 05752-1689

