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Nieuwe gezichten WD kandidatenlijst

75-Jarige wethouder mr.
Slingenberg en 6 5-j arige heer
Tjoonk stoppen er mee
Bij de komende raadsverkiezingen ontbreekt op de kandidatenlijst van de WD de naam van de
huidige wethouder mr. M. A. V. Slingenberg. Eind vorig jaar toen er tussentijdse verkiezingen wer-
den gehouden gaf de heer Slingenberg aan de pers te kennen in een volgende periode van vier jaar
niet te willen terugkeren. Wel wenste hij de l V2 jaar (tot eind maart 1990) de funktie van wethou-
der te willen gaan vervullen omdat er op financieel gebied in verband met de gemeentelijke herin-
deling de gemeente Vorden nog heel wat te wachten stond.
De WD fraktie vond deze opvatting
van haar wethouder erg verstandig.
Het CDA dacht daar eender over met
als gevolg dat beide partijen aan de on-
derhandelingstafel al snel tot een ak-
koord kwamen. Slingenberg gesteund
door het CDA bleef op financiën en
mevrouw Aartsen kreeg met steun van
de WD de wethouderszetel voor Wel-
zijn. Dit alles tot groot ongenoegen
van de heer W.M. Voortman lijsttrek-
ker P.v.d.A., die hoopte gezien de ver-
kir/ingsuitslag vier zetels P.v.d.A. en 3
voor de WD, een wethouderszetel te
kunnen claimen. Het pakte voor hem
dus anders uit. Zou de heer Slingen-
berg vorig jaar niet tot wethouder zijn
gekozen dan had hij het bijltje er defi-
nitief bij neergegooid.

Bereid om terug te treden
Met het oog op de verkiezingen in
maart 1990 diende het bestuur van de

WD aan haar leden een voorstel in
waarbij de naam van de huidige wet-
houder Slingenberg ontbrak. Slingen-
berg: 'Ik heb altijd gezegd dat ik bereid
ben om terug te treden. Tijdens de be-
spreking van de kandidatenlijst werd
mij gevraagd wat ik ervan vond. Op de
lijst komen, op Brandenbarg na geen
namen van mensen voor met raadser-
varing.
Ik heb toen tegen de leden gezegd dat
wanneer jullie straks een raadslid naar
voren willen schuiven voor de post van
wethouder, dan moet deze man erva-
ring hebben. De heer Pelgrum num-
mer twee op de lijst is kandidaat wet-
houder, maar mist duidelijk ervaring.
Nummer één op de lijst Brandenbarg
heeft geen tijd voor een eventueel wet-
houderschap.

Ik heb de vergadering toen voorgesteld
dat ik nog wel een jaar wilde aanblij-
ven. In mei/juni staat de begroting

1990 op de agenda, terwijl in septem-
ber/oktober de begroting voor 1991
alweer behandeld moet worden. De
heer Pelgrum zou dan wat je noemt
mee 'kunnen lopen' en ervaring kun-
nen opdoen. Samen de begroting op-
stellen. Wanneer hij dan de ervaring
heeft dan zou ik mij terug kunnen trek-
ken, zodat een ander mijn plaats in de
raad zou kunnen innemen. Bij dit alles
er uiteraard van uitgaande dat de WD
drie mogelijk vier zetels zal gaan beha-
len.

Zeer democratisch
Er werd mij gevraagd of ik de zaal even
wilde verlaten zodat de vergadering
zich nader over mijn voorstel zou kun-
nen beraden. Wel toen ik weer binnen
geroepen werd ik overstelpt met mooie
woorden. Hoe goed ik het allemaal wel
heb gedaan, etcetera, etcetera. Toch
wenste men de lijst aan te houden en

WJW-H-X-WX4M
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 27 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer G.J. Kappert te Zutphen,

voor het bouwen van een wasruimte
op het perceel Ruurloseweg 87 te
Vorden;

— Krijt Mengvoeders B.V. te Wich-
mond, voor het aanbrengen van
een gevelbekleding en het slopen
van een afdak op het perceel Dorps-
straat l O te Wichmond.

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

ERGADERING
ALGEMEEN

BESTUUR DELTA

Op vrijdag 15 december aanstaande
vergadert het algemeen bestuur van
Delta in het gemeentehuis van Zut-
phen, aanvang 9.30 uur. Deze vergade-
ring is openbaar.

WmERKIEZING VAN
DE LEDEN VAN DE

GEMEENTERAAD
INSCHRIJVING AAN-

DUIDING POLITIEKE
GROEPERING

De burgemeester van Vorden maakt op
grond van het bepaalde in artikel G3,
lid l , van de kieswet bekend, dat poli-
tieke groeperingen die een vereniging
zijn met volledige rechtsbevoegdheid,
kunnen verzoeken ten behoeve van de
op 21 maart 1990 te houden verkiezing
van de leden van de raad van deze ge-
meente, waarvoor de kandidaatstelling
/.al plaatshebben op 6 februari 1990,
hun aanduiding daarvan in te schrijven
in een register, dat door het centraal
stembureau voor die verkiezing wordt
aangelegd.

Het verzoek daartoe moet schriftelijk
worden gericht tot het centraal stem-
bureau voor de verkiezing van de leden
van de raad van deze gemeente, geves-
tigd ter secretarie van deze gemeente,
uiterlijk op de drieenveertigste dag
voor de dag van de kandidaatstelling
(dus voor 24 december 1989).

Politieke groeperingen waarvan de
aanduiding reeds bij de kiesraad is ge-
registreerd hoeven geen inschrijving
aan te vragen.
Voor de registratie moet een waarborg-
som van f 250,— worden betaald aan
de gemeente.
Nadere inlichtingen omtrent de wette-
lijke voorschriften betreffende de in-
schrijving worden ter gemeentesecre-
tarie verstrekt.

Vorden, 4 december 1989,
De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

NLICHTINGEN
BETREFFENDE DE

REGISTRATIE ALS
KIEZER

De burgemeester van Vorden maakt
bekend dat eenieder bij burgemeester
en wethouders de inlichting kan ver-
krijgen of hij als kiezer is geregistreerd.
Op de grond dat hij niet of niet be-
hoorlijk als kiezer is geregistreerd kan
hij schriftelijk om herziening van de re-
gistratie verzoeken.

Vorden, 4 december 1989,
De burgemeester,
E J. C. Kamerling.

OEKAKTIE
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Volksdansvereniging Wich-
mond vergunning verleend voor het
houden van een koekaktie in Wich-
mond van 11 tot en met 15 december
1989.
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'NZAMELINGS-I
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

van mijn diensten geen gebruik te wil-
len maken. U mag gerust weten ik voel
mij dus 'bedankt'. Ik wil er echter wel
aan toe voegen dat het allemaal zeer
democratisch is gegaan. De vergade-
ring heeft beslist. Blij ben ik er uiter-
aard niet mee', aldus de heer Slingen-
berg.
De heer B. Brandenbarg door zijn par-
tij als lijsttrekker aangewezen en toe-
komstig fraktievoorzitter zegt als reak-
tie op de woorden van wethouder Slin-
genberg: 'De heer Slingenberg heeft
zich duidelijk geen kandidaat gesteld.
Binnen de WD hebben we gezegd dat
we willen kappen met de wat oudere
raadsleden (overigens alle respekt voor
hen) en dat we naar verjonging toe
moeten. Bovendien vind ik het tegen-
over de kiezer onjuist datje iemand op
de lijst zet die over een jaar weer fcal
afhaken. De mensen moeten naar onze
mening duidelijk kunnen zien wat de
WDwil.

Veel vertrouwen
Wat betreft onze kandidaat-wethouder
Rinus Pelgrum kan ik alleen maar zeg-
gen dat we veel vertrouwen in hem
hebben. Pelgrum is bestuurder bij di-
verse landbouworganisaties. Ik ben er-
van overtuigd dat hij het wethouders-
schap van openbare werken en finan-
ciën best aan kan. Met de steun van de
fraktie redt hij het wel', aldus de heer
Brandenbarg.

Meest markante raadslid
Tjoonk stopt er mee
Behalve de naam van de 75 jarige wet-
houder Slingenberg komt ook de
naam van de huidige fraktievoorzitter
H. Tjoonk (65) niet meer op de kandi-
datenlijst voor. Tjoonk l^W al gerui-
me tijd geleden kenbaar^^naakt met
het raadswerk te willen stoppen.

Kandidatenlijst
De lijst van de WD ziet CJHÜS volgt uit:
l E. Brandenbarg; 2 J.f^^elgrum; 3
G.J. Rietman, Vierakker; 4 mevr. mr.
C.D. Kruif-Langeraar; 5 mevr. DJ.
Mulderije-Meulenbroek; 6 drs. G.T.M.
Seesing; 7 mevr. H. Klein Lebbink-
Vruggink, Wichmond; 8 ing. FJ. de
Zee; 9 H. Bouwmeester; 10 G. te Velt-
huis; 11 ing. G.J. Pelgrum. De WD
hoopt de 4e zetel die eind 1988 verlo-
ren ging, weer terug te winnen.

Oudheidkundige
vereniging 'Oud
Vorden4

De heer Grootjans uit Borculo heeft
voor de leden van de oudheidkundige
vereniging 'Oud Vorden' een lezing
met klankbeeld gehouden over het on-
derwerp 'Kerstmis door de eeuwen
heen'. De aanwezigen zagen aan de
hand van dia's van oude schilderijen,
glas-in-lood ramen in de kerken, hoe
men dit kerstgebeuren vierde.
De heer Grootjans besloot de avond
met een diaserie van de Oostfriese wad-
deneilanden in winterse tooi, waarbij
hij tevens een passend kerstverhaal ver-
telde. Voorzitter H. Wullink bedankte
de heer Grootjans en zijn echtgenote
voor het gebodene. Op 16 januari
houdt 'Oud Vorden' haar nieuwjaars-
visite waarbij als gast Hans Keuper aan-
wezig zal zijn.

Jongerendienst
Op zondag 10 december wil men weer
een Jongerendienst in de Voorde orga-
niseren. Voor deze dienst heeft men
uitgenodigd Ds. H.R. Betting. Ds. Bet-
ting is een jonge dominee, die onlangs
is gepromoveerd op de verhalende
theologie. Sinds kort is hij werkzaam in
de gemeente Halle.
In deze dienst zal nader ingegaan wor-
den op het ik-tijdperk. Een normaal
verschijnsel is dat mensen zich in hun
woningen opsluiten achter computer
of tv. en op die manier weinig sociale
belangstelling tonen. Als thema is ge-
kozen:

Bij gebrek aan belangstelling gesloten

Voor de muzikale begeleiding zorgt
plaatsgenoot Chris te Winkel (gitaar).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 10 december, 2e advent 10.00 uur ds.
P.W. Dekker, kanselruil geref. kerk; 19.00 uur.
Jeugddienst m.m.v. ds. H.R. Betting in de
Voorde. Dhr. te Winkel, gitaar.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 december 10.00 uur ds. M.J.J. Bon-
ting uit Vorden.

Geref. kerk Vorden
Zondag 10 december 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, kanselruil; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 10 december 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 9 december 17.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 10 december 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 december
Past. Lammers, tel. 05753-1275.

Hulsarts 9 en 10 december dr. Dagevos. Al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt U dus eerst op als U
wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 9 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 9 en 10 december N.J. Edens, Vor-
den, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting

in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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

Tafeltje Dekje maand december mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen vóór negen uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-1 b.OO uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 december 10.00 uur Oecumeni-
sche Dienst (in de Herv. Kerk).

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.

Zondag 10 december 10.00 uur Oecumeni-
sche Dienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 december
Past. Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 5 dec. waren de dames
van de Medler Vrouwenclub weer bij-
een om het Sinterklaasfeest te vieren.
Na het openingswoord en verschillen-
de mededelingen, werden de pakjes bi-
jeen gedobbeld, en konden de dames
genieten van de koffie en verschillende
hapjes. De volgende bijeenkomst is op
18 dec. en wordt er kerstfeest gevierd.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden 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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Marleen Robbertsen.
Ondertrouwd: C.J. Schotsman en H.G.
Eenink.

Gehuwd: C.J.H.A.M. Arends, en H.R.
Gaikhorst; H J. de Groot en W.D. Ro-
hof; F. van Glabbeeken H.J. Hissink; R.
Langius en P. te Velde.

Kerst-koffieconcert
Op zondagmorgen 17 december geven de Gebr. Eykelkamp weer hun jaar-
lijkse concert in het Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden. De
toegang is gratis, doch na afloop is ervoor 'n goed doel collecte.



Een klein punt.
Maar een wereld
van verschil.

+ BLAUPUNKT
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VOOR BETERE ONTVANGST

IS6339VT
Strak en tijdloos design zoals u van een echte Blaupunkt mag ver-
wachten • FST beeldscherm • Afstandbediening •
Zenderzoekautomaat • 50 voorkeuzezenders • programmeerbare
voorkeurinstelling • teletekst en zenderindikatie « 2 x 1 5 Watt zor-
gen voor een indrukwekkende geluidsweergave

IS7049VT
70 cm FST beeld-
buis met kontrast
glasplaat zorgt voor
een briljante kleur-
weergave • 2 x 20
Watt HIFI zorgt
voor een onge-
kende geluidservaring • 99 kanalen via zenderzoek of direkte ka-
naalkeuze • nieuwe afstandsbediening voor optimaal komfort •
teletekst voor uitgebreide informatie

PS55-28
Kompakte stereo-kleuren tv in moni-
tor-design • 55 cm FST beelscherm
met kontrastvernogende glasplaat •
2 x 1 0 Watt HiFi-uitgangsvermogen
en 2-weg luidsprekers: tweeters aan
de voorzjide, woofers aan de zijkant

RTV570
PLL Tuner met 99 programma's.
31 dagen vooruit programmeren van 8 verschillende programma's •
Super OTR voor snel programmeren • 3 videokoppen • Super stil-
staand beeld • Afstandsbediening en streepjescode programmering
gecombineerd

1199,-

TOPKWALITEIT!
ilü Akkermanstraat 9

VELSWIJK
Tel. 08344-301

BOftGOQJEn
Naaimachinespecialist
Nieuwstad 31
Lochem

Tijdelijk: tel. 05730-52748

=

Voor naaimachines en kleinvak

-Husqvarna
-Bernina
-Anker

-Lewenstein
-Riccar

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen werkplaats.
TlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIÜ

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 7,8 en 9 december

4 j aar
Groente-
vakman

Dit hadden we willen vieren
met de opening van de

nieuwe zaak, maar dit gaat
op 1 febr. 1990 gebeuren.

NU
VOOR ELKE GROENTE- OF FRUITKLANT

Spaanse Clementines
20 voor

Prachtig Witlof
klasse l, 1 kilo

395
250

De Sint is weer verdwenen.
De Kerst nadert sneller dan U denkt!
A.s. zaterdag zijn ze er weer.
De kerststal, kom ze proeven GRATIS.
Of neem vast zo'n proefstolletje mee.

AANBIEDING:

Weekendtaartje van/^voor 6,50

Roomboterkoek van s,-voor 4,50

Ontbijtkoek NU 2,50

De enige echte Vordense Mik van 5, voor 4,50

Bestel dit jaar uw roomboteramandelletters eens bij ons.
U proeft wel waarom!

WARME BAKKERDebakkef
die zelf
elke dag
vers bakt

BAKT HETVOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Lekker anders dan Anders.

vers Hollands
LAMSVLEES

UITEIGEN
WORSTMAKERIJ

Slagers
Achterham

100 gram 1,95

WEEKENDSPECIALITEITEN

Boomstammetjes
of

Cordon Bleu
5 halen
4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Boterhamworst
100 gram 0,98

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Magere Borstlapje
1 küo 15,90
Magere Priklapjes
1 küo 18,90

MARKTAANBIEDING

Bami ot Nasi 1 küo 6,75
Erwten- of Bruine Bonensoep 1 nter 3,25

MAANDAG+DINSDAG

fijn 1 küo 7,95
grof 1 kiio 9,90

SCHOUDERKARBONADES
1 kilo 8,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 MO 11,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

SPEKLAPJES
L. 1 küo 7,95

r*$&
W&

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8 -TEL 2122

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marren
«U«b JotltnffnJI

Zutphenseweg - Vorden

Schoenaker
Café - restaurant

Harry en Marion Gerretsen

1e en 2e Kerstdag Diner-Buffet
f 42,50 of f 47,50 ( kinderbuffet f 22,50 )

* ZALMCOCKTAIL of COCKTAIL MONICA

* KOPJE BOUILLON

*WARM BUFFET met o.a. BIEFSTUK STROGANOFF
REEROLLADE
VARKENSHAAS MEDAILLONS
WILDPEPER rx
wanne groenten en
aardappel garnituur

*SALADE BUFFET

* DESSERT BUFFET - puddingen, bavaroises, fruit, diverse
ijssoorten, warme kersen.

Reserveren kunt U op beide dagen voor het Middagbuffet van
14.00 uur en Avondbuffet van 18.00 uur.

Mogelijkheid om vooraf te aperitieven in
gezellige Kerstsfeer.

Zondag 24 december Restaurant en Café
normaal geopend tot 20.00 uur.

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64 -
7251 LV Vorden. (Kranenburg)



Bij deze willen we iedereen
bedanken die in welke vorm
dan ook, ons zilveren huwe-
lijksfeest tot een prachtige en
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Fam. Rouwenhorst-
Muüink

Insulindelaan 16, Vorden.
December 1989.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, kado's
en kaarten, die wij mochten
ontvangen bij ons 45-jarig hu-
welijksfeest.

Ab en Hanna
Winkels

November 1989.
Almenseweg 40, Vorden.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de felici-
taties, kado's, bloemen en
kaarten die wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

M. Ruesink
J.H. Ruesink-

Arfman

December 1989.
Emmaplein 5, Vorden.

Voor uw medeleven en be-
langstelling die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lie-
ve vader en opa

Garrit Jan
Snellink

betuigen wij onze oprechte
dank.

H.B.J. Snellink
H.W. Snellink-Vruggink

André

December 1989.
Bekmansdijk 4,
7251 MJ Vorden.

Voor uw blijken van medele-
ven, die wij mochten ondervin-
den na het overlijden van onze
lieve zorgzame moeder, groot-
en overgrootmoeder

Fredrika Harmina
Hissink-Damhaar

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.

Vorden, december 1989.

DANKBETUIGING

Voor uw blijken van medele-
ven en belangstelling die wij
zowel persoonlijk als schrifte-
lijk mochten ontvangen tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en onze fij-
ne vader en opa

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
G. Norde-Norde

Vorden, december 1989

25-jarig verblijf

Nel Willemsen
op het Enzerinck

WOENSDAG
13 DECEMBER

Receptie van

15.00-16.00 uur

bellen

Tel. 05752-1486

8JCRÉPERI5NOG
Daarom voor <re^

afceli
naar

FeJ.-
(Let op de. bonten)
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Jiannles Kirllgitsls
en

Rita Berends

zijn 26 november in Joannina
te Griekenland getrouwd.

Dit heugelijke feit willen wij ook graag
in Nederland vieren.

Daarom nodigen wij u uit
op de receptie, zaterdag 16 december 1989

van 17.00 tot 19.00 uur in
zaal Schoenaker te Vorden.

Ons adres in Nederland is:
Lindeseweg 19
7251 NJ Vorden

f
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Op maandag 11 december 1989
hopen onze ouders

Wim en Gerda
Hissink-Walgemoet

hun 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

U bent van harte welkom
op hun receptie van 16.00 tot 18.00 uur
in zalencentrum 'De Aanleg',
Scheggertdijk 10 te Almen.

#

*

IrnaenAndré
Herbert en Renate

Rietgerweg3,7251 HD Vorden.

#

l

f
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#
ak. l1

¥
Op zaterdag 1 6 december a.s.
hopen wij
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Ab Vruggink
en

Kitty Vruggink-Hasselaar

samen met onze kinderen
ons 25-jarug huwelijksfeest
te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00-16.30 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

December 1989.
Brinkerhof 18,7251 WR Vorden.
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Op 18 oktober 1989
waren wij
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J.B. Hilge
A.G.M. Hilge-Jansen

40 jaar getrouwd.

Dit hopen wij te vieren met onze kinderen
en kleinkinderen op 17 december 1989.

Wij nodigen u uit op de
receptie van 15.30-17.30 uur.

Dagadres: „De Herberg", Dorpsstraat 10,
Vorden.

Margrietlaan 6
7251 AT Vorden.

*
*

*X
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Het Enzerink

BAZAROP
„VILLA NUOVA"

Langs deze weg willen wij een ieder
bedanken voor het bezoek op de bazar van

25 november j.l. op „Villa Nuova".

Dank zij uw bijdrage is de opbrengst van de
bazar f 2.343,10.

Namens bewoners en personeel
hartelijk dank.

DEZE WEEK:

PROEFSTOLLETJES
(rijkelijk gevuld met vruchten en noten)

van f 5,- voor

f4,-
Ook zijn er weer

onze heerlijke

KERSTKRANSJES

bij uw

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

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
allen heeft betekend, delen wij u mede dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan mijn geliefde man,
onze altijd zorgzame vader en lieve opa

Garrit Rietman

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden : J.H. Rietman-Hesselink

Dinxperlo : Riky ten Hoopen-Rietman
Piet ten Hoopen

Peter, Anouk

Varsseveld : Gerda Wildenbeest-Rietman
HennieWildenbeest

Danny
Mariska, Marion

Vorden : Jan Rietman
Petra Rietman-Leunk

7251 RH Vorden, 2 december 1989
Baakseweg 2

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 6 decem-
ber van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condoleren
en afscheidnemen.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 7 de-
cember om 12.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaats-
vinden om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

In memoriam

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons medebestuurslid en vriend

Garrit Rietman

op de leeftijd van 71 jaar.

Drager van de zilveren speld
van de KNVB.

Vorden, 2 december 1989

Het bestuur en betrokkenen
van de Voetbal Vereniging Vorden.

Geheel onverwacht is heden overleden onze zwager
en oom

Garrit Rietman
ECHTGENOOT VAN J.H. HESSELINK

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden

Zutphen

Vorden, 2 december 1989

H. Hesselink
A. Hesselink-Kloppers

W.R. Hesselink
H. Peters-Jansen

Neven en nichten

Zeer onverwacht is uit onze familiekring weggenomen
mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Garrit Rietman
ECHTGENOOT VAN J.H. HESSELINK

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden
Warnsveld

Vorden
Voorst

Klarenbeek
Wichmond

Vorden
Vorden
Vorden

W. Rietman-van Til
Fam. H.J. Rietman
Fam. Joh. Rietman
Fam. B. Rietman
Fam. J.W. Rood
Fam. A. Rietman
Fam. L.J. Rietman
Fam. W. Rietman
Fam. J.W. Rietman

Vorden, 2 december 1989

"deWehme"
Stichting tot Huisvesting van Bejaarden

Nieuwstad 32 - 7251 AJ Vorden
Tel. 05752-1448

Wij zijn een verzorgingscentrum, met 71 bewoners en
2 plaatsen in het kader van het flankerend beleid.

Wij zoeken:

VRIJWILLIGERS m/v
voor het bezetten van de balie in de
avonduren; van 19.00 tot 22.00 uur.

U w taak zal zij n:

— fungeren als gastheer/vrouw
— verrichten van licht administratief werk
— verrichten van licht huishoudelijk werk

Uw schriftelijke- of telefonische reaktie
zien wij gaarne tegemoet.

PROEF ONZE
BEKROONDE

ROOK-
Tijdens de nationale rookworstkeuring van de

vereniging van Keurslagers is onze originele
Gelderse rookworst bekroond met het

Goudkeur Certificaat
De jury beoordeelde ons produkt op maar liefst 54

onderdelen. Smaak en samenstelling zijn hiervan de be-
langrijkste. Het proeven van onze rookworst maken we voor

u deze week extra aantrekkelijk.

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Rookworst n
2e rookworst voor de

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Steak-
lapjes
limousine

500 gram

8,49

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Leverkaas
100 gram

0,98

Kookworst
(stuk)

250 gram

2,49

SPECIAL

KATEN-
VARKENS

HAASJE
100 gram

295
Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

l Hamlappen
500 gram 6,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram 4,98

Rundergehakt
500 gram 5,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 1 6 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
"van

lekker vlees

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden -Tel. 05752-2532

ZOALS U BEKEND IS, HEBBEN WIJ ONS LOONBEDRIJF OVERGEDRAGEN
AAN ONZE COLLEGA H.J. GROOT ENZERINK.

WlJ WILLEN ONZE KLANTEN BIJ DEZE HEEL HARTELIJK DANKEN VOOR
HET DOOR DE JAREN HEEN IN ONS GESTELDE VERTROUWEN EN

NODIGEN U UIT VOOR EEN
AFSCHEIDSRECEPTIE OP 12 DECEMBER 1989

OM 20.00 UUR IN HOTEL BAKKER.

GREET EN BENNIE SEESINK
'T HOGE 7, VORDEN.

MET INGANG VAN HEDEN, HEBBEN WIJ HET LOONBEDRIJF VAN DE

FAM. SEESINK OVERGENOMEN. Wij HOPEN OP DEZELFDE VOET,
MET DE VERTROUWDE MEDEWERKERS, U VAN DIENST TE MOGEN

ZIJN EN HOPEN IN DE TOEKOMST ALLE VOORKOMENDE
WERKZAAMHEDEN VOOR U TE MOGEN VERRICHTEN. TER ZIJNER

TIJD NODIGEN WIJ U UIT DE VERNIEUWBOUW TE KOMEN
BEZICHTIGEN.

WIL EN HENK GROOT ENZERINK
DELDENSEWEG 13, VORDEN

TEL. 05752-1571

EN MEDEWERKERS:
G.J. SARINK, J.W. WENNEKER, J. KRIJT.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wffrdt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• Laat uw meubels opnieuw
bekleden. Tel. 05753-3110.

• GEVRAAGD: te koop of te
huur een afgescheiden werk-
ruimte van 100-200 m2. Prijs-
opgaaf onder nummer 36-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• DE BIBLIOTHEEK ver-
koopt nu afgeschreven boe-
ken vanaf f 1,-.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Goed tafelbiljart. Tel. 2701.

• TE KOOP:
2-pers. Donker vuren bed
140x200 met kastjes, lattenbo-
dem en matras, f 600,-. Tel.
05752-2636 na 18.00 uur.

• TE KOOP:
Diepvrieskist - Kinderledi-
kantje wit - Duveltje - Uit-
trektafel - Koperen pomp -
Salontafel - Racefiets - Im-
perial voor fietsen. Tel.
05752-1542.

• TE KOOP:
Afgekalfde MRIJ-vaarzen.
W.J. Harmsen, tel. 6680.

• TE KOOP:
Wasmachine (Bauknecht,
4 jr. oud), Gasgevelkachel
(DRU). Tel. 05752-2919,
b.g.g. 05700-14318.

• l.v.m. verhuizing naar de
stad zoek ik voor mijn twee
katten een nieuw (t)huis, waar
ze ook naar buiten kunnen.
Tel. 05752-2919, b.g.g.
05700-14318.

• TE KOOP:
Elektr. fornuis - Bijzet gas-
kachel - Ronde keukentafel.
Hulstijn, tel. 05752-2531.

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurio 05735-2136

BAROQUE EN VOGUE

uit de feestkollektie
jasje met grote kraag in
fraai barok dessin met
gouden opdruk 169,-
rokje 99,-

mode

Burg. Galleestraat 9, Vorden

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ROOMBOTER-
APPELFLAPPEN

goed gevuld met verse appel en kaneel

DIT WEEKEND:

5 haien 4 betalen
GEWOON GEWELDIG LEKKER

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

WEEK-
AANBIEDING

Ford Sierra 1.6
5-drs., bouwjaar 1986, blauw met.,
km.stand: 53.000.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af maandag 11 december 1989, gedurende een
maand, voor eenieder ter gemeentesecretarie ter vi-
sie ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland d.d. 13 november 1989, nr. RO89.13875-
ROV/G5209, waarbij goedkeuring is onthouden aan
het door de gemeenteraad van Vorden in zijn verga-
dering van 28 maart 1989 vastgestelde bestemmings-
plan'Rotonde 1988'.

Eenieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van
de goedkeuring kan hiertegen ingevolge het bepaald
in artikel 29, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, gedurende de bovengenoemde termijn van een
maand in beroep komen bij de Kroon. Het beroep-
schrift moet gericht worden aan Hare Majesteit de Ko-
ningin en worden ingediend (in tweevoud) bij de Afde-
ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 7 december 1989,

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

Prijs f 14.900,-

Autobedrijf

POLMAN
Vordenseweg 21 -23
WARNSVELD
Tel. 05752-3568

APK-keuringsbedrijf

Pluimvee- en Konijnenvereniging

'P.K.V. Vorden'

KLUB-
TENTOONSTELLING
in zaal

'De Herberg'
Dorpsstraat 10 - VORDEN

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 8 december van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 9 december van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Zondag 10 december van 10.30 uur tot 17.00 uur.

De toegang is geheel gratis.
Kinderen tot 12 jaar onder geleide.

Bij ons zorg î

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voorst gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

""HMLS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

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

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurio 05735-2136

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Bestel nu voor
de Kerst.

Ook voor Kerstpakketten
en Relatiegeschenken.

BIJ UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05 750-17707

Nordmende kleurentelevisie
Type 6035
- stereo 2 x 20 Watt - met teletekst - black
matrix beeldbuis 63 cm. - 39 voorkeuze-
zenders
- incl. afstands-
bediening. 1498.-

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

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

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening
„De Graafschap"

vraagt, zo spoedig mogelijk,

ALPHA-HELP(ST)ERS
voor de gemeenten Gorssel, Lochem, Ruurio, Vorden (Wichmond en Vierakker) en
Zelhem (Velswijk).
Alpha-hulp is één van de hulpverleningsmogelijkheden binnen de Stichting voor
Maatschappelijke Dienstverlening ,,De Graafschap"; de alpha-help(st)er wordt via de
instelling ingezet bij mensen, die voornamelijk huishoudelijke hulp nodig hebben.

Het uurloon bedraagt maximaal f 11,86 (inclusief vakantie-rechten)
en is bij een maximum van 8 uur per week belastingvrij (óók voor
twee-verdieners).

Voor verdere inlichtingen kunt u zich in verbinding stellen met:
mevr. K.A. Altena (voor de gemeente Ruurio, Vorden en Zelhem), telefonisch bereikbaar
op dinsdag- en donderdag van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246;
mevr. H.A. Starkenburg (voor de gemeenten Gorssel en Lochem), maandag Vm vrijdag
van 8.30-9.30 uur bereikbaar, tel. 05759-1788.

Waarover was dat ook al weer?
O, ja ... eh ... dat ̂ ENSJOEN_ !!

Ja,... hoe zit dat nu precies in elkaar.
Leg mij dat nu eens haarfijn uit,

dat hele
KOOPSOM-LIJFRENTE GEBEUREN.

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies
voor al uw verzekeringen.

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

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

Grote verkoop van schoenen, laarzen, werkkleding,
jacks, nieuwe en gebruikte legerkleding, enz. Let op...

AANSTAANDE
MAANDAG

11 DEC-

1 0.00 tot 1 4.00 uur op het

Marktplein Vorden
(tegenover café-bar „De Herberg")

1 5.00 tot 1 7.00 uur bij café

te Kranenburg

Legerjacks nieuw of gebruikt, met of
zonder voering.
Bodywarmers: 25,00 - 49,00
blauw, groen en zwart.
Parka's: atfe maten.
Ski-jacks: grote sortering.
Regenpakken en cape's.
Kinderoveralls: alle maten, groen en
blauw.

Werkschoenen
hoog en laag, met of zonder stalen
neus, ook in oliebestendig. 44,95,
49,95, 59,95,64,95 enz. enz.
Gebruikte legerschoenen.
Rubberlaarzen: 10 modellen.
Klompen: met leren kap. Vanaf
29,95,39,95 enz. enz.
Gevoerde leren laarzen: 40 t/m 48

Havep werkkleding, overalls, werkbroeken, kieltjes, spijkerbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls

• Blauwe werkoveralls met versterkte kniestukken
NU 44,95 2 stuks voor 79,50

Commandotruien in wol en acryl blauw-groen-zwart v.a. 49,00
Schipperstruien raf-zwart en blauw v.a. 28,95
Werkhemden in katoen en in flanel extra lang (ook grote maten).
Manchesterbroeken 48 t/m 66. Legerbroeken S t/m XXL.

Fiets- en bromfietshandschoenen
Groische wanten, gebreide wanten
Glacé's - Werkhandschoenen
Elastische steungordels
Hoeden en petten
Corduroy en jagershoeden
Ruitpetten 19,95. Alpino's
Koppels en leren riemen.

Legersokken, beige en zwart
Noorse sokken (Vm maat 49)
Jagerssokken met badstof
Bamasokken
Leren ktompsokken

Waxjassen 129,00
Wax bodywarmers 89,00

• Verrekijkers • Bankschroeven • Pukkels

Fa. W. Veenstra en Zn.
Varsseveld tei.03352-41451

OPEL SERVICE

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurio
Tel. 05735-3295 Verkoop en Reparatie
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Kerstbomen maken Vorden
tot een waar sprookjesdorp
Woensdag 6 december zijn een groot aantal leden van de Vorden-
se Ondernemersvereniging onder leiding van hun voorzitter Wim
Polman begonnen met het plaatsen van 145 kerstbomen. Deze
kerstbomen met hun verlichting zullen de komende weken Vor-
den in een sprookjesachtige sfeer brengen.
De leden van Badmintonclub, die de
ondernemers al jaren bijstaan hangen
de snoeren met de lampen in de bo-
men, zodat wanneer alles meezit vrij-
dag a.s. de verlichting ontstoken kan
worden...
De bomen worden geplaatst langs de
Dorpsstraat — Zutphenseweg, Burg.
Galleestraat en Nieuwstad. Aan de in-
valswegen van Vorden worden extra
grote bomen geplaatst. Op het gazon
voor de Ned. herv. kerk wordt weer de
klokkestoel geplaatst, waarin de grote
Kerstklok door de leerlingen van de
Lagere Landbouwschool wordt aange-
kleed en verlicht...
Tevens zal op het gazon een hele grote
kerstboom worden geplaatst, die door
Sorbo Nederland beschikbaar is ge-
steld. Deze operatie, waarbij een grote
oplegger — een kraan en veel werkers
zal zaterdagmorgen 9 december plaats
vinden. Het plaatsen van grote aantal-
len kerstbomen in het dorp is uitge-
groeid tot een traditie, waarmee Vor-
den tot in de verre omtrek naam heeft
gemaakt. Voorzitter Wim Polman ver-
wacht dit jaar nog meer bezoekers van
buiten Vorden, zegt hij. 'De folders die
wij dit jaar in een nog grotere oplage
verspreiden zal zeker zijn response
opleveren'.

Op onze vraag of de ondernemers niet
bang zijn, dat er vernielingen worden
aangebracht antwoordt de voorzitter:
'Nauwelijks en weet U waarom? De ver-
lichting — de kerstklok en de grote
boom is niet alleen de verlichting van
de ondernemers, maar behoort toe aan
alle Vordenaren. Het is de verlichting,
waar iedereen trots op is. Ook de jeugd
wordt duidelijk in de verlichting be-
trokken. Dit jaar zal de landbouw-
school de Kerstklok aankleden en ver-
lichten. Tevens krijgen ze een gratis
kraam op de Kerstmarkt. Kijk, wanneer
een ieder in de verlichting wordt be-
trokken, wat voor zin heeft het dan om
vernielingen aan te brengen. Men gaat
toch niet eigen zaken vernielen!', aldus
voorzitter Wim Polman. Wij moeten
positief blijven en niet negatief reage-
ren. Dat is een slechte zaak.

Ouderen
De Vordense Ondernemers schenken
dit jaar ook weer extra aandacht aan de
bejaarde inwoners van Vorden. Wie
een ritje wil maken door het verlichte
dorp kan zich opgeven bij Garage
Klein Brinke. Ze krijgen een consump-
tie aangeboden en er wordt een paar
keer heen en weer gereden door het
dorp.

Kerstmarkt
Op het marktplein wordt zaterdag 16
december de traditionele Kerstmarkt
gehouden. Dit jaar wordt de markt uit-
gebreid met een 6-tal kramen, waar-
door de kerstmarkt een nog beslotener
karakter krijgt. De kramen worden be-
zet door leden van de Ondernemersve-
reniging, die moeite nog geld sparen
om van hun kraam het beste te maken.
Het geheel zal er feestelijk uitzien,
waarbij natuurlijk het culturele niet zal
ontbreken. Vanaf 11.00 uur zal de
Kerstmarkt opgeluisterd worden met
klanken van Sursum Corda, Ned. Her-
vormd kerkkoor uit Wichmond - trom-
pet duo Dick Boerstoel en Gijsbert Eg-
gink- het gemengde KoorWichmond-
Vierakker - Midwinter hoomblazers -
Vordens dameskoor - Knupduukskes -
Vordens Mannenkoor en Concordia.
De gehele dag zal door het dorp
di aaiorgelmuziek te horen zijn.

Verder zal er op de Kerstmarkt voor de
kleinere jeugd een mini-draaimolen
aanwezig zijn en voor de wat grotere
jeugd is er weer het kerstboomversie-
ren. Twintig Kerstbomen mogen ver-
sierd worden naar eigen idee en in-
breng. Onder de leukste creaties wor-
den prijzen beschikbaar gesteld. Ook
de Kerstmannen zullen niet ontbre-
ken. De gehele dag door zullen twee
Kerstmannen presentjes uitdelen en
de kinderen verwennen. Ook de Gluh-
wein zal niet op de Kerstmarkt ontbre-
ken en aan het einde van de Kerstmarkt
kan men voor een kleine vergoeding
genieten van een Boerenkoolmaaltijd
met worst, verzorgd door Hotel Bak-
ker.
Een heel groot programma met elk wat
wils, zowel voor de ouderen als voor de
jeugd. 'Het is schitterend, wanneer je
de reacties hoort van de bezoekers.
Men is zo enthousiast, dat er nu al tele-
foontjes komen, met de vraag wanneer
de Kerstmarkt gehouden wordt', aldus
Wim Polman. 'Met de verenigingen,
die meedoen aan de Kerstmarkt heb-
ben wij ongelooflijke goede contacten.
Er is niet een vereniging te noemen,
die niet enthousiast is', aldus Wim Pol-
man. 'En dat maakt het werk in een
keer veel lichter. Vergeet niet, dat aan
deze organisatie ongelooflijk veel werk
verbonden is. Maar wij doen het graag,
wanneer je weet, dat heel Vorden
meedoet. Ook aan de zijde van de ge-
meente wordt ons alle hulp toegezegd,
die mogelijk is. Dat wordt door ons bij-
zonder gewaardeerd, aldus voorzitter
Wim Polman, die op dat moment zegt,
dat het intervieu over is en dat hij aan
het werk moet. Waarvan akte!

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Zuurkool a la minute
Het gerecht met zuurkool en vleeswaren kunt u in ongeveer 20 tot 25 mi-
nuten bereiden.
Reken voor 4 personen op 250 gram gekookte (achter)ham (8 plakken),
200 gram gerookt spek, ontbijtspek of bacon (aan een stukje), 4 a 8 Frank-
furter worstjes of l rookworst.

Snijd het spek in zeer kleine blokjes.
Breng in een pan l deciliter droge witte wijn en eenzelfde hoeveelheid
water aan de kook. Voeg 750 gram zuurkool (met twee vorken goed los-
gehaald), de spekblokjes, l ragfijn gesnipperde ui en l grof geraspte licht-
zure appel toe.
Schep alles goed om en leg het deksel op de pan. Laat alles precies 10 mi-
nuten zachtjes koken. Neem daarna het deksel van de pan en laat alles
nog 5 minuten doorkoken, waarbij dan zoveel mogelijk vocht uit de pan
dient te verdampen.
Kook 750 gram geschilde aardappelen apart gaar. Schud er direct nadat
ze zijn afgegoten een klontje boter (ca. 50 gram) door. Bereid de Frank-
furters of de rookworst zoals op de verpakking is aangegeven of zoals uw
leverancier u heeft geïnformeerd.
Schep de zuurkool in het midden van een voorverwarmde platte schaal.
Leg de plakken ham erop en schik de gekookte aardappelen en de Frank-
furters of de gesneden rookworst er rondom.

Tip: geef er eventueel een sauskom met gesmolten boter bij. Zet een
potje met mosterd op tafel.

Bereidingstijd: 25 minuten.
Energie per portie: ca. 2655 kj (635 kcal).

'Droom ineens werkelijkheid geworden'

Hartelijke ontvangst voor
gasten uit D.D.R.

Zaterdagmiddag 2 december jl. ontving wethouder mevr. M. Aart-
sen-den Harder enkele gasten uit Garlipp (D.D.R.) op het Vor-
dense gemeentehuis.
Enige jaren geleden kreeg de hervorm-
de predikant Veenendaal kon takt met
bewoners van het Oostduitse plaatsje.
Besloten werd een partnerschap aan te
gaan met de kerkelijke gemeente van
Garlipp. Sindsdien gingen regelmatig
Vordenaren op bezoek bij hen in de
D.D.R. Toen de grenzen van de D.D.R.
onlangs opengingen, maakten enkele
Garlippers onmiddelijk plannen om
naar Vorden te komen voor een tegen-
bezoek.
WethouÈJ^Aartsen heette zaterdag de
gasten i^pens B. en W. van Vorden
hartelijk welkom. Ze leidde hen daarna
rond in het gemeentehuis. Zaterdag-
morgen werden zij al welkom geheten
in de N.H. Kerk en in de Geref. Kerk,
waarna ii i 'de Voorde' een maaltijd
voor h^Krereed stond. Na het ge-
meentenrns volgde een autotocht door
de omgeving, die eindigde in de Wil-
denborch.
Op zondagmorgen brachten de gasten
in de Dorpskerk en in de Geref. kerk de
groeten over van de gemeente te Gar-
lipp en van de predikant J. Walther. 'In
oktober droomden we nog van een be-
zoek aan u in Vorden', zo werd meege-
deeld.

'Het was een droom, waarvan we dach-
ten dat het niets met de waarheid te
doen had. Het was slechts onze hoop.
Maar die droom is ineens werkelijkheid
geworden. Onze grenzen zijn open. En
een groepje mensen uit Garlipp is op
weg gegaan om u te bezoeken'.
De liturgie in deze beide Vordense ker-
ken was gelijk aan die in Garlipp. Daar
werd op hetzelfde moment een dienst
gehouden, waarbij een viertal Vorde-
naren aanwezig was. Zondagavond be-
zochten de gasten uit de JUD.R. ook de
R. K. Kerk voor een ; i IV

Maandag maakten zij, samen met de
gastgezinnen waar zij overnachtten,
een uitstapje naar Amsterdam, 's A-
vonds maakten vele Vordenaren ge-
bruik van de mogelijkh^Hiader ken-
nis te maken met de merreen uit Gar-
lipp. Op 5 december stond natuurlijk
het vieren van het Nederlandse Sinter-
klaasfeest op het programma. Donder-
dag zal het gezelschap weer terugkeren
naar Garlipp.
'We komen ongetwijfeld nog eens te-
rug', lieten zij al enthousiast weten.
'Het bezoek aan Vorden beviel ons
goed!'

Instuif'Flash'
De ledenwerfinstuif die de Vordense
badmintonvereniging Flash onlangs
heeft gehouden heeft in totaal 20 nieu-
we leden opgeleverd.

Geheugentraining
voor ouderen
Veel ouderen zijn bang voor vergeet-
achtigheid. Zij denken dan vaak aan
dementie. De meeste mensen hebben
last van 'normale vergeetachtigheid',
zoals het vergeten van een afspraak of
namen. Jongeren doen daar dan heel
luchtig over en schrijven vervolgens al-
les in hun agenda. Ouderen nemen
het daarentegen veel serieuzer op en
wijten het dan aan het ouder worden.
Soms is dat ook zo.

Veel (niet alle) van deze problemen
zijn echter op te vangen door het ge-
heugen te trainen, actief te blijven in
gezins- of verenigingsleven en door be-
tere concentratie. Vrijdag 15 december
is er voor 55-plussers een informatie-
middag in het Dorpscentrum over de
cursus geheugen-training, die reeds in
januari begint. De training wordt gege-
ven door mevr. A. Dijksman, die hier-
voor is opgeleid. Het Kruiswerk, de
Maatschappelijke Dienstverlening, een
arts en een psycholoog zijn betrokken
bij de opzet, de uitvoering en begelei-
dingvan de cursus.
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten
en kost f70,- (inclusief een cursusboek
van f 10,- dat alleen verkrijgbaar is voor
deelnemers aan de cursus). De cursus
wordt op vrijdagmiddag gehouden in
het Kruisgebouw, het Jebbink 15 en
begint in januari. De cursus sluit aan
op dingen van alledag. De oefeningen
zijn zodanig opgezet, dat de deelne-
mers (12 personen per groep) zelf er-
varen, dat het geheugen te beinvloe-
den is en dat vergeetachtigheid wel de-
gelijk af kan nemen. Voor aanmelding
(alleen schriftelijk) en/of meer infor-

matie kunt U terecht bij Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden (coördinator: M.
Slagman), Raadhuisstraat 6, tel.
05752-3405 en Cosbo tel. 05752-2381.
De cursus is een gezamenlijk initiatief
van SWOV (Stichting Welzijn Ouderen
Vorden) en Cosbo Vorden (Centraal
Overleg Samenwerkende Ouderen-
bonden).

Jong Gelre
In het kader van het aspirant-leden-
werk organiseert de afdeling Vorden
van Jong Gelre vrijdagavond een drop-
ping. De start vanaf het Dorpscentrum.

Bij slecht weer wordt er in het Dorps-
centrum een film gedraaid. De volgen-
de aktiviteit vindt plaats op vrijdag 26
januari. Dan wordt er gekegeld.

Bazar Villa Nuova
Tijdens de prima geslaagde Bazar op
Villa Nuova werden ook diverse spellet-
jes gedaan. De uitslagen hiervan wa-
ren:
Bolero:
Ie prijs 30 pt. Henk Visser
2e prijs 26 pt. mevr. Dijkman
3e prijs 24 pt. Jolande Dijkman

Sjoelen:
l e prijs Albert Heyink 72 pt.
2e prijs Dhr. Nievelt 68 pt.
3e prijs G. Ridder 68 pt.
4e prijs Ten Harkel 68 p t.

Naam pop: Magdalena
Na loting mevr. Rietman, Zutphense-
weg 80, Vorden

Krentenbrood: gewicht 1470 gram
mevr. Ottens: 1465 gram

Inschrijving nummers:
Ie pr. Bennie Wissink
2e pr. ten Harkel
3e pr. M. Aartsen

Samen naar

De jaarlijkse KERST-SAMENZANG in de Dorpskerk wordt
gehouden op zondagavond 17 december.

Medewerking verlenen:

* het gemengd koor „Excelsior"
* het Vordens Dameskoor
* het blazersensemble van „Sursum Corda"
* dhr. G.W. Scholten, organist
* dhr. P. Rouwen, dirigent.

U bent van harte welkom!
Toegang gratis.

Na afloop deur-collecte.

Bestuursmutaties
VW
Tijdens de jaarvergadering van de VW
stellen de aftredende bestuursleden N.
van Goethem en G. van Zeeburg zich
vanwege drukke werkzaamheden niet
meer herkiesbaar. Aangezien er nog
steeds een bestuurszetel 'leeg' staat
dienen er woensdagavond 13 decem-
ber in de bar-bodega 't Pantoffeltje
drie nieuwe bestuursleden gekozen te
worden. Kandidaten zijn B. Abbink, H.
Pelgrum en E. te Velthuis. De heer H.
Rombouts is eveneens aftredend maar
heeft zich herkiesbaar gesteld. Tijdens
de vergadering zal tevens het zomer-
programma 1990 aan de orde worden
gesteld.

Spelavond
Wildenborch
Op vrijdag 8 december wordt er in de
Wildenborchse Kapel weer zo'n gezel-
lige spelavond gehouden. Voor een
klein bedrag zijn leuke prijzen te ver-
dienen met sjoelen, schieten, bal-
gooien etc. etc. Vroeger waren dr/r
avonden in deze regio erg in trek zo
rond Sinterklaas en Kerst. Sinds enkele
jaren is deze traditie in de Wildenborch

— met veel succes — weer in ere her-
steld. Kom gezellig naar de Wilden-
borch en breng de hele familie mee.

De opbrengst komt geheel ten goede
aan de Kapel.

Viering van 2 5-j arig verblijf
Nel Willemsen op
Het Enzerinck
Na een verdrietige periode waarin haar beide ouders stierven kwam me-
vrouw Nel Willemsen 25 jaar geleden op Villa Nuova. Omdat / i j al t i jd ge-
werkt had en niet goed stil kon zitten, ging ze op Nuova ook snel aan de slag;
in de verpleging, in de linnenkamer, overal waar nodig was, was ze te vinden.
Lange tijd heeft ze samen met mw. Versteeg een kamer gedeeld. Sinds kort
bewoont zij een gezellige kamer op Klein Nuova.
Zij gaat nog trouw elke week ter kerke. Mw. Willemsen is lid van verschillen-
de verenigingen. Nel is een fervent handwerkster en haakt de mooiste kle-
den. Om deze 25 jaar en haar 72ste verjaardag feestelijk te herdenken, wordt
haar woensdagmiddag 13 december a.s. een receptie aangeboden op Villa
Nuova. Een ieder die Nel wil gelukwensen wordt hartelijk uitgenodigd. Zie
ook advertentie in Contact.
Het Enzerinck, Zutphenseweg 73.

Vooral bij de jeugd bestaat de laatste jaren een toenemende be-
langstelling voor betere kleding. Het t-shirt en de spijkerbroek
maakt, zeker voor feestelijke gelegenheden, in toenemende mate
plaats voor actuele modieuze kleding, gemaakt van de nieuwste
materialen en dessins. Zoals in alle fasen van de geschiedenis het
geval is geweest verandert ook nu het kleedpatroon heel duidelijk
mee met de veranderingen in de cultuur. In toenemende mate
treden popgroepen op in theaters, waar de show om acht uur
begint, in plaats van disco's, waar de jeugd meestal laat in de
avond de popconcerten bezocht.
Op deze ontwikkelingen speelt Lievert-
je met de nieuwe actuele feestelijke col-
lectie, bestemd voor vooral de laatste
maand van het jaar heel duidelijk in.
Dat het hier gaat om 'het laatste
nieuws' blijkt vooral uit de toegepaste
materialen en accesoires in deze spe-
ciale range. De kleur goud is voor de
komende zomer erg actueel. De specia-
le feestelijke collectie van Lievertje La-
test Look bevat dan ook veel 'goud'.
De collectie omvat twee groepen, waar-
van de modellen, hoe kan het ook an-
ders bij het Lievertje, allemaal combi-
neerbaar zijn, terwijl zelfs tussen de
verschillende groepen onderling ge-
combineerd kan worden. 'Baroque en
Vogue' (zie foto) is uitgevoerd in uni
en bedrukte zachtglanzende materia-
len in de kleur brons. In uni is een ac-
tuele lange wijde rok-broek, een ban-
dplooibroek, een tuniek blouse en een
topje met leuke plooitjes in het voor-
pand uitgevoerd, terwijl in het fraaie
barokke dessin is verwerkt in korte ge-
tailleerde jasjes met actuele kraagver-
werkingen. Verschillende jasjes zijn in
kimonostijl uitgewerkt, maar ook de

nieuwe getailleerde verlengde blazer
(voorzien van opvallend grote kraag)
kan gecombineerd worden met de
blouses, bandplooibroek en overslag
rok.
In brons en zwart is een geheel nieuw
double-face materiaal in de collectie
opgenomen. De buitenzijde van de stof
is mat, de binnenzijde heeft een duide-
lijke satijnglans. Het effect van dit
nieuwe materiaal is in de styling ac-
tueel benut. Getailleerde jasjes en
smocking blazers zijn voorzien van
glans-accenten in de kraag en op de
zakken, terwijl ook de bijpassende rok-
broek en rok glans-effecten hebben.
Bijpassend wordt een serie blouses in
/wart/goud en wit/goud getoond.
Glanzende zwarte viscose is toegepast
voorde combinatieserie, waarin het ac-
cent vooral ligt op de verschillende
goudgalons en gouden knopen, die de
nieuwe 'gold-rush' in de mode accen-
tueren. Deze uni-met-goud wordt ge-
combineerd met twee actuele prints,
natuurlijk in zwart met goud. Dit en
nog veel meer feestelijke kleding vindt
U exclusief bij Visser Mode Vorden.



Kinderpostzegels op uw kerstpost
De kinderpostzegelaktie 1989 is in volle gang! Naast de kinderpostzegels 1989 is weer een nieuwe,
uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten te koop. U kunt kiezen uit kaarten in verschillen-
de uitvoeringen, formaten en prijsklassen.
In Vorden kunt u ze kopen in het post-
kantoor aan de Zutphenseweg. De vrij-
willigers van de Stichting Kinderpost-
zegels Nederland zitten daar voor u
klaar op dinsdag t/m vrijdag en op
maandagmiddag. Het thema van de
Kinderpostzegelactie luidt dit jaar 'de
Rechten van het Kind'. Alle kinderen
hebben rechten, zoals het recht op ver-

zorging, het recht op onderwijs en het
recht op bescherming. In de praktijk
zien we dat er van de naleving van die
rechten niet altijd evenveel terecht
komt.

Veel kinderen zitten in een moeilijke
situatie; ze zijn dakloos, kunnen niet
naar school of hebben weinig te eten.

U kunt helpen het lot van de kinderen
te verbeteren. Door kaarten van de
Kinderpostzegelaktie te kopen. En be-
plakt u ze met een kinderpostzegel
Dan tikt het dubbel aan!!

Ook deze kaart vindt u in de nieuwe collec-
tie van de kinderpostzegelactie. Daar plakt
u toch zeker wel een kinderpostzegel op ?

Kadotaxi(P) rit

Op 17 november trouwde de slager van de V.S. markt vestiging te
Vorden. Om in het bezit van het kado te komen moest hij met
bruid zaterdag 18 november per taxi(?) naar de winkel komen om
dit af te halen. Getuige de foto is hij de afspraak wel nagekomen.

Sint Nicolaas bij S. V. Ratti
Om 10.00 uur kwam de goede Sint bij Ratti aan,
en zag daar de mooie nieuwe kantine staan,
Piet zei en dat is allemaal in de vrije tijd gedaan.

Het pupillen aantal is hoog opgelopen dit j aar,
Ratti telt al 44 jongens en meisjes heus waar.

De F-jes en E-tjes waren het eerst binnen,
nu kon het feest dan ook beginnen.

De jongens en meisjes werden om de beurt naar voren geroepen,
en twee maal grabbelen in de zak dat was wel even zoeken.

Ook zingen voor Sinterklaas werd leuk gedaan,
als beloning een hand vol pepernoten van Piet wel te verstaan.

Om 11.00 uur gingen de kleinste voetballertjes naar buiten,
en de volgende groep stond al nieuwsgierig voor de ruiten.

Binnen zaten Sint en Piet te wachten op de D,
de oudste groep van de pupillen daar beleef je van alles mee.

Ook hier werden ze bij Sint gevraagd met z 'n twee,
toen zongen ze een liedje en iedereen zong mee.

Na drie kwartier vertrokken Sint en Piet maar weer,
en er werd geroepen tot volgend j aar maar weer.

Piet zorgde binnen in het clubhuis voor een storm van pepernoten,
de jongens lagen onder de stoelen en tafel en er werd flink van genoten.

A.J.K. avond Jong
Gelre
Jong Gelre houdt maandagavond 11
december een A.J.K. avond die zal
gaan over de landbouw in de toekomst.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in
'De Herberg'. Dinsdag 12 december
gaat Jong Gelre bij 'Appie Happie' in
de Veldhoek badminton spelen.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Krentebrood
Tijdens de openingsdagen van Super
Gomelis, aan de Zutphenseweg, kon-
den de klanten het gewicht raden van
een reuze krentebrood. Sinterklaas
kwam op bezoek en woog het krente-
brood. Vervolgens bood de Sint 'het
broodje' van 21,5 kg aan mej. Gerritje
Pardijs, bewoonster van Villa Nuova,

A.B.T.B. Vierakker
De A.B.T.B. afd. Vierakker houdt
maandag 11 dec. a.s. haar volgende le-
denvergadering. Deze keer zal het cen-
traal diskussiethema: 'Kwaliteit maakt
je sterker' aan de orde komen. Aan de
hand van een videofilm zal het onder-
werp ingeleid worden. Het accent zal
daarbij vooral liggen op milieuaspec-
ten en produktieomstandigheden. Het
is duidelijk dat de konsument op dit
gebied ook steeds meer eisen gaat stel-
len. Het is dus belangrijk om als agra-
riërs op een juiste wijze hierop in te
spelen. De vergadering is in het St.
Ludgerusgebouw te Vierakker.

Keurslager-
rookworst bekroond
Tijdens de traditionele nationale rook-
worstkeuring van de Vereniging van
Slagerij Reklame 'De Keurslagers' is de
originele Gelderse Rookworst van
Keurslager Vlogman bekroond met het
Goudkeurcertificaat.
De professionele jury beoordeelde de
worst op 54 onderdelen. Smaak en sa-
menstelling zijn hiervan de belangrijk-
ste. Het Goudkeurcertificaat is eenjaar
geldig.

De Vereniging voor Slagerij Reklame
'De Keurslagers' bestaat uit 600 zelf-
standige ondernemers die voldoen aan
de strengste eisen die de Vereniging
stelt. Alle Keurslagerijen worden jaar-
lijks beoordeeld op hygiëne en orde,
versheid, bediening, kwaliteit, presen-
tatie en assortiment.

Robbertsen
Poelier

Tafelen
Thuis

Makkelijk recept

Gebraden kalkoen
(met verschillende groenten)

Ingrediënten: kalkoenkuiken (liefst in de-
len) voor 4 personen, l glas droge witte
wijn, gesnipperde ui, fijngewreven lau-
rierblad, tijm, basilicum, peper, zout en
boter.

Bereiding:
Wrijf de kalkoendelen van binnen en

van buiten in met peper en zout. Be-
strijk de huid met boter en leg de delen
op een royaal stuk aluminiumfolie.
Giet er de wijn over en bestrooi met de
uisnippers en de kruiden. Vouw de fo-
lie dicht en bak de kalkoen in een hete
oven (200 °C) in ca. 2 uur gaar en
bruin. Laat voor 'extra bruin' de kal-
koen het laatste kwartier met openge-
vouwen folie doorbakken.
Schik tot slot de delen weer bij elkaar in
de vorm van de kalkoen, door ze aan
een grilleer- of breipen te steken.

Serveer met een groentengarnituur
van doperwten, bloemkool en bleeksel-
derij (vers of Franse célerie uit blik) en
gebakken krielaardappelen. Of 's win-
ters met aardappelpuree of witlof.
Wijn erbij? Een rood landwijntje, rosé
of witte wijn. Heeft u nog andere tips
nodig? Poelier Robbertsen maakt u
graag 'wildwijs'.

Klubtentoonstelling
P. K. V.
Op 8, 9 en 10 december a.s. houdt de
P.K.V. weer haar jaarlijkse klubten-
toonstelling. Het ledental van de ver-
eniging is inmiddels gestegen tot over
de honderd, daardoor is het aantal in-
schrijvingen gestegen tot ruim 400 die-
ren. 7 Keurmeesters hebben op 8 de-
cember (de keurdag) de taak om al
deze dieren van een beoordeling te
voorzien, en de mooiste er uit te Halen
voor de hoofdereprijzen. Voor ieder-
een is er tijdens de openingsuren gele-
genheid een kijkje te nemen. Voor
openingstijden zie advertentie elders
in dit blad.

Politievaria GROEP VORIH N

Bij Flophouse gaat het van
'WHROUMM...!
Op zaterdag 9 december speelt de onvermoeibare en spraakma-
kende rock & roll-formatie WHROUMM weer bij Flophouse.
Evenals vorig jaar weer in de decembermaand.

Onvermoeibaar bleken de vier dolle
muzikanten van WHROUMM vorig
jaar inderdaad toen het publiek tot in
de kleine uurtjes aandrong op toegift
na toegift. Gelukkig kon men na deze
hete avond het moede hoofd ter ruste
leggen in hetzelfde Flophouse, zodat
niet terug hoefde worden 'ge-
whroummd' naar het Gooi/Amster-
dam. Zo ook de 9e december, want
's zondags speelt de hutspot-formatie
in Meddo.
De band is momenteel hard op weg om
één van de betere live-acts van Neder-
land te worden, die een perfecte mix
van lol en prestatie laat zien.
Zo schrijft de gerenommeerde muziek-
krant OOR: 'De naam WHROUMM
slaat ongetwijfeld op het flitsende gi-

taarspel waarmee de gebroeders
Scheele elkaar om de oren plegen te
meppen. Hetgeen niet alleen tot span-
nende, maar soms ook komische mo-
menten leidt. Gaat dat zien...'

Elders wordt de bekende en beruchte
ritmetandem Peter Brouwer en Henk
v.d. Schee geprezen als ervoor zorgend
dat de trein niet uit de rails loopt en
wordt Henk wel de Keith Richard van
het Gooi genoemd.
Kortom, WHROUMM blijkt een band
die door z'n enthousiasme en uitstra-
ling bijna iedere zaal op z'n kop zet.

Inderdaad: GAAT DAT ZIEN!
Zaterdag 9 december, jeugdsoos
FLOPHOUSE, Totdijk.

\^t\JüÜ\J (Centraal Overleg Samenwerkende

Ouderenbonden)

S\VÖV (Stichting Welzijn Ouderen)

Na enige weken gedraaid te hebben, wil het COSBO en de SWOV
aan het Trefcentrum een demensie toevoegen. Er werd door de
gasten over verschillende onderwerpen gepraat, kritiek geleverd,
kritiek weerlegd; men mist echter de deskundige man of vrouw,
die vertellen kan, hoe het nu wel is.
Wat men wil doen is het volgende: Le-
zen ze b.v. iets over onze Gemeente,
dan wordt een deskundige man of
vrouw van onze Gemeente op de koffie
gevraagd en zijn de 50-plussers in
staat, om onder het genot van een kop
koffie of iets anders, op een prettige
manier aan de weet te komen, wat men
graag wil weten.
Wil men iets weten over belastingen,
dan wordt een belastingdeskundige ge-
vraagd. Voor ziekenfondsvragen een
ziekenfondsdeskundige en ga zo maar
door. Als blijkt, dat er voor een onder-
werp heel veel belangstelling is, dan wil
men de mogelijkheid onderzoeken om
er een hele COSBO-middag aan te bes-
teden. Zo lag men vorige week in Con-
tact, onder het Gemeente Bulletin Vor-
den, onder Minimabeleid, dat de over-
heid bijstand verleent in vervoerskos-

ten, die noodzakelijk zijn voor
deelname aan het maatschappelijk ver-
keer van zieken en gehandicapten, die
geen gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer.
Ook las men dat de Gemeente door het
brengen van goede voorlichting wil
zorgen, dat iedereen van deze moge-
lijkheid op de hoogte is. Voor de 50-
plussers zijn de vragen onder meer, of
ook AOW-ers onder dit minimabeleid
vallen en onder welke voorwaarden en
hoe zij hier gebruik van kunnen ma-
ken.
Men heeft de heer de Vries werkzaam
bij de Gemeente Vorden bereid gevon-
den, vrijdag 8 december a.s. op de kof-
fie te komen. Met ingang van donder-
dag 14 december kan men elkaar in
plaats van op vrijdag, elke donderdag
ontmoeten.

Op donderdag 30 november vond er
een aanrijding plaats op de Lankhor-
sterstraat te Wichmond. Een bestuur-
der van een bromfiets wilde een aan de
verkeerde kant van de weg staande trac-
tor passeren echter de bestuurder
kwam in de berm terecht en reed ver-
volgens tegen het linkervoorwiel van
de tractor aan. De bestuurder is over-
gebracht naar het ziekenhuis om zijn
pols te laten zetten. De bromfiets werd
geheel vernield.
Óp donderdag vond er ook een aanrij-
ding plaats op de Zutphenseweg. Een
bestuurder van een personenauto was
met zijn auto geslipt en tegen een ver-
keerszuil aangereden.

Op vrijdag l december werd er aangif-
te gedaan van diefstal van benzine uit
een auto. Er was ongeveer 10 liter uit
de tank ontvreemd.
Op vrijdag vond er een aanrijding
plaats op de parkeerplaats bij de N.H.
Kerk. Een bestuurder wilde zijn auto
parkeren naast een geparkeerde auto
en reed daarbij tegen het achterspat-
scherm van die auto aan.

Op zaterdag 2 december vond er een
aanrijding tussen een auto en een ree
plaats op de Wildenborchseweg. Ter
hoogte van het kasteel stak plotseling
een ree de weg over, nadat er al reeds
twee de weg hadden overgestoken. Een
aanrijding was niet meer te voorko-

Op zondag 3 december vond er een
aanrijding tussen een auto en een ree
plaats dit maal op de Ruurloseweg.
Ook hier stak de ree plotseling de weg
over en werd aangereden.

Op maandag 4 december vond er een
aanrijding plaats tussen een personen-
auto en een fietser. De bestuurder van
de auto reed in de richtingvan Vorden.

Voor hem reden 2 naast elkaar rijden-
de fietsers, waarvan de rechter fietser
verlichting voerde en de andere geen
verlichting voerde. De bestuurder van
de auto zag de onverlichte fietser te laat
en een aanrijding was niet meer te
voorkomen.

Houdt ons dorp
schoon
In de gemeente Vorden zijn op diverse
plaatsen aanplakbiljetten aangetroffen
met verschillende opschriften waaron-
der '...gaat trouwen' en 'Ma, 75 jaar'.
Deze biljetten zijn o.a. aangebracht op
A.N.W.B.-bewegwijzeringsborden, ver-
keersborden, aan bomen en bv. ook op
de stenen sokkel van het beeld van Mr.
Staring in de Dorpsstraat.

Dit kan en mag absoluut niet. We kun-
nen ook bepaald niet zeggen dat Vor-
den daardoor een mooier aanzicht
krijgt. In de Algemene Politie Verorde-
ning onder artikel 2.4.2 is het verbo-
den gesteld. 'Het is verboden zonder
schriftelijke toestemming van de recht-
hebbende op de weg of op dat gedeelte
van een onroerend goed dat vanaf de
weg zichtbaar is:
a) of een aanplakbiljet op ander ge-
schrift, afbeelding of aanduiding aan
te plakken of op andere wijze aan te
brengen.
b) met kalk, krijt, teer of een kleur- of
verfstof enige afbeelding, letter, cijfer
of teken aan te brengen'.
Houdt ons dorp schoon!

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Uitslag kleurplaat en puzzel
St. Nicolaas Vordense
Ondernemers Vereniging
Leeftijd 2,3, 4 jaar, 4 tekeningen (l prijs)
l. Olivier van Helden Mulderskamp 3, Vorden

Leeftijd 5jaar, 14 tekeningen (3 prijzen)
1. Rienke Terink Zelhemseweg 14, Hengelo G.
2. Sandra Leyenaar Hoetinkhof 143, Vorden
3. Linda Vriend Vaarwerk 20, Vorden

Leeftijd 6 jaar, 21 tekeningen (4 prijzen)
1. Jorg Nijenhuis Vogelzang 34, Wichmond
2. Anke Nieuwenhuis Galgengoorweg 7a, Vorden
3. Kim Velhorst Singel 8, Hengelo G.
4. Renzo Notten St. Anthoniehof 4, Warnsveld

Leeftijd 7jaar, 26 tekeningen (5 prijzen)
1. Claudia Dekkers Hoetinkhof 108, Vorden
2. Manon Peters Vogelzang 22, Wichmond
3. Jeroen Karel Veldink Boggelaar 11, Wichmond
4. Marieke v.d. Barg Z.E.-weg 53, Toldijk
5. Mark Bargeman Strodijk3, Vorden

Leeftijdsjaar, 27tekeningen (5prijzen)
1. Niels Leferink Molenweg 35, Vorden
2. Marijn Bontje Hoetinkhof 133, Vorden
3. Antoine Peters Ruurloseweg 54, Vorden
4. Suzanne Nijenhuis Vogelzang 34, Wichmond
5. Ronnie van Leussen Z.E.-weg 85, Baak

Leeftijd 9jaar, 11 tekeningen (2 prijzen)
1. Ruud Booltink Hoetinkhof 90, Vorden
2. Barbara te Vaarwerk Brinkerhof 27, Vorden

Leeftijd 10 jaar, 9 tekeningen (2 prijzen)
1. Jessica Muller Kerkhoflaan 11, Vorden
2. Ramona Dekkers Hoetinkhof 108, Vorden

Leeftijd 11,12 jaar, 10 tekeningen (2 prijzen)
1, Linda Zweverink Burg. Galleestraat 34, Vorden
2. F. Jager Het Eiland 48, Warnsveld

Uitslag puzzel 1989
Ie prijs f l 00,-
G. Ligtenberg

2e prijs f 50,-
G. Groenendaal

3e prijs f 25,-
T. Eykelkamp

Hoetinkhof 122, Vorden

Nieuwstad 9, Vorden

Brinkerhof 49, Vorden

Prijzen zijn vanaf donderdag 7 december op te halen bij de fa. Sueters,
Dorpsstraat 15, Vorden.



ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Kalkoen
500 gram 4,50

ZIE RECEPT
ELDERS BLAD

Wild konijn
500 gram 5,25

VRAAG NV NAAR ONZE
UITGEBREIDE

WILDCATALOGUS

BIJ UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

OPENINGSTIJDEN:
ma. t ' m dn. v. 9.00-18.00uur; v r i j . v. 9.00-21.00 u u r ;
/ a t . v. 4.00-1(1.00 u u r .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1 01 2

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11,7251 MP Vorden. Tel. 6673

Nu prachtige wintermantels voor
EXTRA AANBIEDINGS PRIJZEN

wolgevoerde trenchcoats van ie».- NU l

l f 50 j~wollen mantels ™n 229,- NU

mohair mantels van 349,- NU
Modecentrum

WARM DE
WINTER IN

Ruurlo

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

... d roogweg de schoonste.
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice -
leenauto gratis - etc.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en •̂

Café-Restaurant

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Kerstbomen

Peppefman
Kerkhof laan 17- Vorden - Tel. 2728

DIAFIT
voedingsvezel
Voedingsvezels zijn een belangrijk onderdeel
van een evenwichtig dagelijks voedingspak-
ket.
Bij de produktie van diverse levensmiddelen
worden de voedingsvezels meestal uit planten
en vruchten verwijderd.
Hierdoor is het aandeel voedingsvezels in ons
huidig voedingspatroon veel te laag.

Dat het belangrijk is om dagelijks voedingsve-
zels te konsumeren, zal U duidelijk zijn.
Door een zorgvuldige samenstelling van Diafit,
draagt het dagelijks brood van Uw bakker bij
tot een evenwichtiger voedingspakket.

DIAFIT - vezelrijk volkoren
Specialiteit van:

't winkeltje in vers brood en banket

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

slemernk
<x> optcn
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-661 4

KLAVERJASSEN
op donderdag

1 4 december/ 1 0 januari
5 februari/22 maart/1 9 april.

Aanvang 20.00 uur.

STAL
NIEUWMOED
zoekt AMAZONE
voor enkele uren per week, die
de paarden en pony's kan afrij-
den. Enige ervaring vereist.

Inlichtingen:
Tel. 6766 - Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

VOORDEELl

U kent ze wel, die fantastische relaxfauteuils. Deze
is voorzien van 2 electro-motoren, waardoor u moeite

loos de rugstand on voetenstand traploos apart
kunt bedienen. De fauteuil is opgebouwd vanuit een

massief beuken romp, het zitkussen is op "interieur".
Wij noemen het, omdat het precies die details zijn die

een jarenlang zitcomfort garanderen. Zoals u dat van
ons gewend bent. En nu de prijs.

HELMINK
meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN

, met
Televisie

reparaties
direct

i naar

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

ZONDAG
10 DECEMBER,
11.00 uur Kerkplein

Ruurlo. Vertrek bus naar
Borculo. Om 11.30 uur

stoplichten bij oude
gemeentehuis vertrek
IVN-WANDELING

terug
NAAR RUURLO.

Ca. 11 km. Buskaart mee.

De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij...

Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BQVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

12e BUURT-
SCHIETTOERNOOI

Vierakker-Wichmond

Di. 12 en wo. 13 december 1989
in het St. Ludgerusgebouw

te Vierakker
DINSDAG AANVANG 20.00 UUR

WOENSDAG AANVANG 19.30 UUR
Inlichtingen bij uw contactpersoon.

Organisatie

SCHIETVERENIGING R.A.W. VIERAKKER-WICHMOND

6
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

. 7251

fons jansen -° *
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen



Groots opgezette actie op zaterdagen in december
door zeven vervoerbedrijven

Actie gratis vervoer kinderen
tot en met lij aar
Gezellig en voordelig Sint- en kerstinkopen doen met het hele
gezin. Dat kan. Als u in de maand december op zaterdagen ge-
bruik maakt van de stads- en streekbussen in de provincies Gel-
derland en Brabant en een deel van Limburg (tot Venlo) en Over-
ijssel (tot Enschede) dan reizen de kinderen tot en met 11 jaar
GRATIS mee.
Buiten het feit dat de bus u in iedere
stad midden in het centrum afzet is na-
tuurlijk een ander voordeel dat u geen
parkeerplaats hoeft te zoeken. Daar-
naast bespaart u de kosten voor het
parkeren.
De actie geldt de hele zaterdag, dus van
's ochtends vroeg tot's avonds laat.
Opgemerkt dient echter wel te worden
dat de kinderen uitsluitend gi.ttis rei-
zen onder begeleiding van een volwas-
sene.

De actie vindt plaats op de volgende
zaterdagen:
— 9 december;
- 16 december;

— 23 december;
— 30 december.

De vervoerbedrijven die meedoen zijn:
— Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem

(GVA) (gehele vervoergebied met
uitzondering van de lijnen 12 en
13);

— Stadsvervoer Nijmegen (CVD) (ge-
hele vervoergebied);

— Gelderse Streekvervoer Maatschap-
pij (GSM) (gehelevervoergebied);

-VAD (alleen de lijnen 107, 108,
109,110,111,114en 119);

— Zuidooster (ZO) (gehele vervoer-
gebied, behalve de Antwerpen-lijn);

— Centraal Nederland (CN) (alleen
de lijnen in de provincie Gelderland
tot Ede);

— BBA (gehelevervoergebied).

Voor inlichtingen belt u naar de vol-
gende openbaar vervoer infonum-
mers:
085-574571 (GVA - GSM - VAD en
CN-lijnen);
080-224173 (CVD en ZO-lijnen);
040-442121 (ZOenBBA-lijnen).

De gezamenlijke vervoerbedrijven
wensen u veel winkelplezier!

L.RenP.C.
De Graafschap
Op zaterdag 2 december ging een aan-
tal leden van de L.R. en P.C. De Graaf-
schap naar de Kringkampioenschap-
pen dressuur van de Kring Achterhoek
Noord, die werden gehouden in de
manege aan de Damlaan te Eefde.
Twee leden van onze ponyclub behaal-
den een prijs. Brenda Groenendal be-
haalde met haar pony Easter MM in de
B-dressuur een 4e prijs met 124 pun-
ten en ook Lilian Cuppers behaalde
een 4e prijs in de Ll-dressuur met 126
punten.

Nederlaag dames
Vorden '64
De dames van Vorden '64 verloren za-
terdagavond verdiend met 0-7 van
Rheden. Vorden dat met een drietal in-
valsters aantrad keek in de eerste perio-
de tegen een 0-3 achterstand aan. In de
derde periode werd het 0-5, waarna de
dames uit Rheden in de vierde periode
nog tweemaal scoorden 0-7. De heren
2 van Vorden boekten een 9-3 zege op
IJsselmeeuwen 4. De Vordense doel-
punten werden gescoord door: Arjan
Mengerink 4x; Kier Knol; Rudi Sloot
3x en Christiaan Brinkhorst.

Voetbal
Programma zaterdag
Reunie Al —Vorden Al
Markelo A2 — Vorden A2
Voorwaarts BI —Vorden BI
Vorden Cl — Overwetering C l
Vorden C2 — Lochem C2

Programma zondag
Zutphen l —Vorden l
Witkampers 2 — Vorden 2
Vorden 3 — MEC 2
Vorden 4 — Reunie 5
Ruurlo 5 — Vorden 5
Vorden 6 — Rietmolen 5
Vorden 7 — Socii 6
KI. Dochteren 5 — Vorden 8

R.T.V. Vierakker-
Wichmond
Op vele fronten waren de cyclecrossers
van de RTV aktief. Zo trok Rudi Peters
zaterdag naar Kampen om daar deel te
nemen aan de Salland IJsselstreek
kampioenschappen veldrijden. Hier
trof hij een goed sterk bezet veld van
liefhebbers aan. Hoofdzakelijk rijders
van de Noord Veluwe en het gebied
van Raalte tot aan Kampen. Peters wist
zich tot het ere podium te rijden hij
werd 3e. De andere RTV'ers reden in
Hengelo (Ov.) rond het befaamde
Fanny Blankers Koen stadion een wed-
strijd in GOW verband.
Bij de recreanten werd: Laurens Nieu-
wenhuis 2e
Johan Pardijs 3e
De nieuwelingen: Eddy Heuvelink 9e
Liefhebbers: Peter Makkink 5e
Bennie Peters 6e
JanWullink9e
Jan Weevers trok naar het Brabantse
land en wel naar Rosmalen de Kran-
straat voor een nationale veldrit hij
werd l Ie.

Zondag was dan de beurt aan de RTV
om een wedstrijd te organiseren in de
GOW competitie. De mannen uit
Wichmond en Vorden onder leiding
van parcoursbouwer Johan Pardijs lie-
ten niets aan het toeval over. Aan alles
was gedacht. Het was een goede pro-
motie voor zowel Vorden als de RTV
daar aan de Wildenborchseweg. Wel
ondervond men concurrentie van een
wielertriathlon in Goor Ov. en van een
Veldtoertocht in Zelhem en dit alles
vertaalde zich in een slechte deelname
vooral bij dejunioren en Amateurs.
Bij de recreanten ging de overwinning
naar de RTV met als eerste Harry Eg-
gink uit Vorden;
2e Laurens Nieuwenhuis
3eJohan Pardijs
Bij de junioren werd Tom Schut 3e.
Ook bij de liefhebbers ging het er hard
aan toe. Toch kon nog Rudi Peters en
Peter Makkink een gooi doen naar de
bloemen en de kussen van de Ronde-
miss. Misschien met wat overleg had
het gekund nu moest Peters genoegen
nemen met een 2e plaats; 3e Peter
Makkink. Geert Eskes reed bij de vete-
ranen naar een 7e plaats. Eddy Heuve-
link en Edwin Maalderink werden 2e
en 5e bij de nieuwelingen. Jan Weevers
won bij de amateurs terwijl daar als
derde werd geklasseerd Wim Bosman.
Manno Lubbers was in Goor te vinden
om daar deel te nemen met de comple-
te ploeg van Giant aan de Triathlon.
Hij werd in een sterk veld als 10e ge-
klasseerd. Winnaar daar werd de be-
kende Herman Snoeyink.

Waterpolo
De heren van Vorden '64 hebben zon-
dagavond in de thuiswedstrijd tegen
koploper NZC uit Nijmegen een 4-7
nederlaag te slikken gekregen. In de
eerste periode kwam Vorden met 2-0
achter. In de tweede periode verklein-
de Marck Karmiggelt tot 1-2 waarna hij
helaas voor Vorden tevens een straf-
worp miste. Even later werd het 1-3. In
een man-meer situatie verkleinde Rik
Gr. Roessink tot 2-3. In de derde perio-
de was NZC schotvaardiger en liep uit
naar 2-6. Nadat Marck Karmiggelt in
de laatste periode de achterstand tot
4-6 had gereduceerd, slaagde NZC
erin de eindstand op 4-7 te brengen.

Hierdoor werd een vijfde set noodzake-
lijk. Het rallypoint systeem blijft een
gok. Dash/Sorbo begon slecht en
stond al gelijk op achterstand, waar-
door het team te nerveus ging spelen.
Devoc, dat één divisie lager speelt,
hield het hoofd koel en won de set met
7-15 en daarmee de partij met 2-3.
Door deze zege plaatst Devoc zich voor
de volgende ronde en is Dash/Sorbo
uitgeschakeld.

Veldtoertocht
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseert zondag 10 december een
Veldtoertocht over een afstand van 40
kilometer. De start is bij het Gemeente-
lijk Sportpark aan de Oude Zutphense-
weg. Kleed- en douchegelegenheid is
op het sportpark aanwezig. De tocht is
tevens geschikt voor A.T.B, rijders.

H.A. Eykelkamp en
Zn. winnaars
postduivenshow
De afgelopen dagen hield de postdui-
venvereniging 'Vorden' in café 't
Zwaantje een postduivenshow waar-
vooreen goede belangstelling bestond.
In totaal waren er 238 duiven, verdeeld
in elf klassen. De heer H. Dijkman uit
Ruurlo fungeerde als keurmeester.
Voor de bonnenverkoop, waarbij vele
mensen uit alle delen van het land naar
Vorden kwamen, was een grote belang-
stelling. De heer Cor Bruinsma voor-
zittervan de P.V. 'Vorden' bedankte tij-
dens zijn openings- en slotwoord alle
medewerkenden voor hun inzet. De
uitslagen waren als volgt:
Hokkampioenschap bevlogen: l H.A.
Eykelkamp en Zn.; 2 G. en H. Boesveld;
3 D. de Beus en Zn.; 4 J. Eulink.
Hokkampioenschap onbevlogen: l
H.A. Eykelkamp en Zn.; 2 C. Bruinsma;
3 MJ. Bruggeman; 4 A. en A. Winkels.
Schoonste van het geheel: G. en H.
Boesveld.
Schoonste oude doffer: G. en H. Boes-
veld.
Schoonste oude duivin: H.A. Eykel-
kamp en Zn.
Schoonste jonge doffer: H.A. Eykel-
kamp en Zn.
Schoonst^ionge duivin: G. en H.
BoesvekflV
Jeugdkampioenen: l G. Mullink; 2 E.
Oldenhave.
Klasse l Oude doffers onbevlogen: l
H.A. Eykelkamp en Zn.; 2 J. Eulink; 3
M.J. Brugeeman.
Klasse 2{̂ Ke duivinnen onbevlogen:
1 G. en H^oesveld; 2 A. en A. Winkels;
3 C. Bruinsma.
Klasse 3 Oude doffers bevlogen tot
500 km.: l G. en H. Boesveld; 2 H.A.
Eykelkamp en Zn.; 3 G. en H. Boesveld.
Klasse 4 Oude duivinnen bevlogen tot
500 km.: l H.A. Eykelkamp en Zn.; 2 A.
en A. Winkels; 3 G. en H. Boesveld.
Klasse 5 Oude doffers bevlogen tot
500 km.: l Maria Olieslager; 2 D. de
Beus en Zn.; 3J. Eulink.
Klasse 6 Oude duivinnen bevlogen
boven 500 km.: l M.J. van Dijk en Zn.;
2 D. de Beus; 3J. Eulink.
Klasse 7 Jonge doffers onbevlogen: l
C. Bruinsma; 2 E. Oldenhave; 3 MJ.
Bruggeman.
Klasse 8 Jonge duivinnen onbevlogen:
l A. en A. Winkels; 2 H.A. Eykelkamp
en Zn.; 3 E. Hummelink.
Klasse 9a Jonge doffers bevlogen: l G.
en H. Boesveld; 2 G. Mullink; 3 D. de
Beus en Zn.
Klasse 9b Jonge doffers bevlogen: l
H.A. Eykelkamp en Zn.; 2 G. en H.
Boesveld; 3 A. en A. Winkels.
Klasse lOa Jonge duivinnen bevlogen:
l G. en H. Boesveld; 2 D. Gotink; 3 A.A.

Jurriens.
Klasse l Ob Jonge duivinnen bevlogen:
l Maria Olieslager; 2 H.A. Eykelkamp
enZn.;3RWiekart.
Klasse 11 Late jongen: l MJ. Brugge-
man; 2 G. en H. Boesveld; 3 G. en H.
Boesveld.

Dash/Sorbo dames Badminton-Flash
uitgebekerd
De dames van Devoc uit Delfzijl heb-
ben donderdagavond de lange reis
naar Vorden niet voor niets gemaakt.
De bekerwedstrijd tegen Dash/Sorbo
eindigde in een 2-3 zege voor de Noor-
derlingen. Overigens bijna niet te doen
om midden in de week vanuit Delfzijl
's avonds om 21.00 in Vorden te moe-
ten aantreden. Dat betekent dat in dit
geval Devoc 's nachts tegen 01.30 uur
op z'n vroegst thuis kan zijn! Onbegrij-
pelijk dat een dergelijke wedstrijd niet
in het weekend wordt afgewerkt!
Dash/Sorbo kon deze avond niet profi-
teren van het 'uitstapje' van Devoc. In
de eerste set won de ploeg uit Delfzijl
met de duidelijke cijfers 7-15. Ook in
de tweede set een sterker Devoc dat dit-
maal met 10-15 aan het langste eind
trok. In de derde set kende Dash/Sor-
bo geen enkel pardon en werd Devoc
finaal weggespeeld 15-2. In de vierde
set slaagde de thuisclub er wederom in
de set winnend te beëindigen 15-7.

Flash 3 speelde haar laatste wedstrijd
dit jaar op 26 november tegen Does-
burg. Dit team beschikte over een
eigen manager en trainen vier keer per
week. Doesburg won dan ook verdiend
met 8-0. Alleen in de mix kon er een
derde set uitgesleept worden. Door
deze uitslag blijft Doesburg koploper
en Flash staartloper. Flash 4 speelde
een wedstrijd vooruit tegen Seepaerd
uit 's Heerenberg. Ook deze tegen-
stander stond bovenaan. Flash 4 had
weinig geluk, alle 5 de driesetters wer-
den verloren. Het werd 0-8.
Het eerste jeugdteam Flash l speelt
leuk mee in haar afdeling. Ze spelen dit
jaar 2e klasse en de resultaten zijn heel
aardig. Liefst 4 keer behaalde Flash
een overwinning, tegen Rianto werd
het zelfs 8-0. Twee maal kon Flash een
gelijkspel afdwingen en twee maal had
de tegenpartij geluk dat ze wonnen.
Flash staat op de helft van de competi-
tie boven in de subtop. De overige, zeer
fanatiek trainende jeugd werd afgelo-
pen zaterdag plotseling opgeschrikt

door twee wat arrogante, maar ook
heel sympathieke Pieten. Deze twee
Spanjaarden gooiden het toernooi da-
nig in de war. Zelfs de trainer was de
kluts kwijt!!

Dammen
Amsterdam '80—DCV10-10
In de kleine speelzaal van Amsterdam
'80 heeft DCV een prima resultaat ge-
boekt. Ondanks dat Amsterdam '80
aan kop stond, en DCV in de gevaren-
zone voor degradatie gaven de Vorde-
naren goed partij. Het werd 10-10, en
bij een optimale kansenbenutting was
zelfs een overwinning nog mogelijk ge-
weest. Trainer Henk Grotenhuis ten
Harkel gaf het goede voorbeeld: na een
kombinatie moest zijn tegenstander of-
feren om te voorkomen dat Grotenhuis
door zou lopen naar dam. Met een
schijf meer was het gauw bekeken. De
enige nederlaag kwam van Gerrit Was-
sink.
Tegen de talentvolle, maar niet altijd
even ambitieuze Bert Raven stond hij
de gehele partij gedrukt. Overigens
kreeg hij in tijdnood nog wel een ka-
dootje aangeboden, maar dat overzag
hij. De remises druppelden verder bin-
nen. Harry Graaskamp en Henk Hoek-
man leken wat minder te staan, maar
de tegenstanders konden toch niet
echt profiteren. Harry Vos stond vrij
goed, maar had dit zelf niet goed door
en Jan Masselink moest in een dunne
stand nog flink rekenen om de verdien-
de remise binnen te halen.

De echt goede remises waren van Henk
Ruesink, Johan Haijtink en Chris Gre-
vers. Johan Haijtink zag een offer over
het hoofd, en'moest zelfs nog knokken
voor de remise. Als Haijtink echter zelf
had geofferd, was hij degene geweest
met de prima tot gewonnen stand.
Chris Grevers zijn tegenstander maak-
te het bij het afwerken zichzelf heel
moeilijk. Uiteindelijk bleek Grevers de
thematische eindspelwinst te overzien,
zodat zijn tegenstander met de schrik
vrij kwam. Als laatste speelde Bennie
Hiddink remise.
B. Raven — G. Wassink 2-0
H. Elenbaas — H. Grotenhuis t.H. 0-2
H. Schut—H.Hoekman 1-1
P. Hildering —C. Grevers 1-1
K. IJsbrandij — H. Ruesink 1-1
F. Reitsma—J. Haijtink 1-1
H.Kreder—H.Vosl-1
F. Groot—T. Masselink 1-
H. v.d. Heuvel — H. Graaskamp 1-1
G. Tigchelaar —B. Hiddink 1-1

DCV- ers naar de Sonnet- Unie
Een 7-tal DCV-ers is op^iecember
vertrokken naar de Sowjet-Unie. Het
gaat om Henk Hoekman, Henk Rue-
sink, Henk Grotenhuis ten Harkel,
Gerrit Wassink, Tonnyjanssen, Bennie
Hiddink en Simon Wiersma. Zij komen
uit in een open toernooi te Kiew. Daar-
na reizen zij door naar Tallin in het
noorden van de Sowjet-Unie om daar
aan een tweedaags toernooi deel te ne-
men. Op 20 december worden zij weer
terugverwacht, na een dag verblijf in de
hoofdstad Moskou. Dit is in het kader
van een uitwisseling. Het is de bedoe-
ling dat volgend jaar, als DCV het 50-
jarig jubileum viert, een aantal Russen
naar Vorden komt om aan het geplan-
de internationale toernooi deel te ne-
men.

Volleybalver. Dash
Programma
Do 7-12-89: D2B Devolco 6 — Dash 4
I );>A Devolco 9 — Dash 5
D3B Devolco 11 — Dash 7
H3C Olympia l — Dash 4

Vr 8-12-89: D recr.H Almen A — Dash

Za 9-12-89: D2div.A Stentor — Dash/
Sorbo l
DPSVS2 — Dash 2
D2ASVS5 — Dash 3
D3CVios4 — Dash 6
MC2SVSC1—DashCl
HlDashl—SVS2
Hl Dash 2 —Wik l
H2BDash3 —BruvocS
D4CDash9 —SVS8
JB1 DashBl —BVOB1
JC l Dash C l — Devolco C l
MAlDashAl —EpseAl
D4B Dash 8 — Terwolde 4

Jan Weevers wint
veldrit
Jan Weevers uit Steenderen is zondag-
morgen bij de amateurs winnaar ge-
worden van de 7e wedstrijd die meetelt
voor de G.D.W. veldritcompetitie. Aan
deze competitie nemen 9 clubs uit Gel-
derland en Overijssel deel. Zondag in
Vorden 'tekende' R.T.V. Vierakker-
Wichmond voor de organisatie. On-
danks de hard bevroren grond en op
sommige gedeelten een toch wel glad
parcours verliepen de wedstrijden vlek-
keloos. De plaatselijke EHBO behoef-
de op het circuit 'Kamphuizen' dan

ook niet in aktie te komen. Jammer dat
de deelname bij de amateurs en junio-
ren tegen viel. Dit kwam door de Biath-
lon die in Goor werd gehouden. Ook
had de organisatie in Vorden last van
de veldtoertochten die in Zelhem en
Oldenzaal werden gehouden.
De uitslagen waren als volgt:
Recreanten: l Harry Eggink, Vorden;
2 Laurens Nieuwenhuis, Hengelo; 3
Johan Pardijs, Vorden; 4 Haico Elshof,
Kilder; 5 Fred te Dorshorst, Wehl.
Nieuwelingen: l Laurens Maathuis,
Almelo; 2 Eddie Heuvelink, Warnsveld;
3 Edwin Krijgh, Zutphen; 4 Roy Spij-
ker, Wierden; 5 Edwin Maalderink,
Warnsveld.
Liefhebbers: l Johnny Lammertink,
Wierden; 2 Rudi Peters, Wichmond; 3
Peter Makkink, Vorden; 4 Erwin Wil-
lemsen, Almelo; 5 Ben Peters, Wich-
mond.
Amateurs: l Jan Weevers, Steenderen;
2 Marcel Meyer, Eibergen; 3 Wim Bos-
man, Warnsveld.
Junioren: l Carlo Schutte, Almelo; 2
Niek Becks, Eibergen; 3 Tom Schut,
Steenderen; 4 Oscar te Pas, Ulft.
Veteranen: l Fred te Kinkelder,
Groenlo; 2 Louis de Lange, Arnhem; 3
Alfons Groothuis, Ootmarsum.
Jan Weevers uit Steenderen reed deze
dag de snelste ronde nl. 4 minuten en
48 seconden. Zaterdag 2 december
werd Jan Weevers in een nationele
veldrit in Rosmalen elfde.

Graafschap rijders
Leden van de VAMC 'De Graafschap-
rijders: kwamen tijdens de Enduro-
wedstrijden in Neede tot de volgende
resultaten:
Senioren 125 CC: 5e Erik van Ark.
Senioren 250 CC: Ie Carol Mulder; 4e
Peter Bergsma; 8e Frank Arendsen.
Senioren 500 CC: 9ejohan Braakhek-
ke; 10e Mees Siers; 12e Marcel Bulten;
13eJan Klein Brinke.
Viertakt Senioren: 5e Waker Arend-
sen.
Nationaal 125 CC: 4e Wim Zweverink.
Nationaal 250 CC: 4e Tonnie Harm-
sen; 8e Benno Schuppers.
Nationaal 500 CC: 2e Igenio Voor-
horst.
Viertakt Nationaal: 3e Erik Mulder.

Glas. hup in
de glasbak

DECEMBER:
6 HVG Wichmond, Sinterklaasavond.
6 ANBO Soos in het Dorpscentrum.
7 Dansen Fandan go.
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
8 Jong Gelre Vorden, aspirant

ledenwerk, dropping
Dorpscentrum.

8 ()pen Tafel, De Wehme.
8-9-10 PKV-show.
K) VRTC Veldtoertocht, start Gem.

Sportpark.
11 Jong Gelre Vorden, AJK 'De

Herberg'.
11 ANBO Klootschieten en/ofjeu-de-

boule, camping 'De Goldberg'.
12 Jong Gelre Vorden, badminton

Appie Happie.
12 Open Tafel, De Wehme.
W HVG Wichmond,

Bejaardenadventsmiddag.
13 ANBO Soos in het Dorpscentrum.
14 PCOB, Kerst.
15 Jong Gelre Vorden, jaarafsluiting,

Dorpscentrum.
15 Open Tafel, De Wehme.
18 Herv. Vrouwengroep, Dorp,

Kerstliturgie.
18 Herv. Vrouwengroep, Vorden-

Linde, Kerstfeestviering.
18 Kerststukjes maken, Floralia.
19 NCVB Vorden, Kerstavond.
19 Soos Kranenburg, Kerstmiddag.
19 KPO Wichmond, Kerstavond.
19 Kerstconcert te Vierakker.
19 ANBO Een reis door en over

Rusland door de heer B. van
Tilburg, in het Dorpscentrum.

19 Open Tafel, De Wehme.
20 HVG Wichmond, Eigen

adventsavond.
20 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Kerstfeest.
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerst.
21 HVG Vorden Wildenbon h.

Kerstfeestviering.
21 Bejaardensoos, Vierakker.
22 Open Tafel, De Wehme.
23 Jong Gelre Vorden, Regiovoetbal

Appie Happie.
26 Tentoonstelling van oude

kerkelijke kunst te Vierakker.
27 ANBO Soos in het Dorpscentrum.
28 Oliebollenactie, WIK Wichmond.
29 Open Tafel, De Wehme.
30 VRTC Oudejaarscrossloop, start

Gem. Sportpark.

JANUARI:
2 Soos Kranenburg.
3 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
3 NCVB, Nieuwjaarsbijeenkomst.
4 Bejaarden kring, Dorpscentrum.
4 Dansen Withmundi.
5 ANBO, Nieuwjaarsinstuif,

Dorpscentrum.
8 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
9 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

N ieuwj aarskoffïemiddag.
9 HVG dorp,

Nieuwjaarskoffiemorgen.
10 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
10 HVG Wichmond,

N ieuwj aarsavond.
15 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
16 Oudheidkundige Vereniging

Vorden, Nieuwjaarsvisite.
16 KPO Wichmond, jaarvergadering.
16 NCVB.
16 Soos Kranenburg.
17 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
18 Bejaardenkring in Dorpscentrum.
20 Deurdreajers, pronkzitting.
22 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
24 HVG Wichmond, jaarvergadering.
25 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
29 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
30 Soos Kranenburg.

Opening motorsportseizoen 1990 in IJsselstadion

Kwartfinale WK IJsrace naar
Deventer
Het internationale motorsportseizoen wordt in 1990 in Deventer
geopend met de kwartfinale van het wereldkampioenschap ijs-
race. Op 13 en 14 januari neemt de stichting Dutch Iceracing
Deventer (DID) wederom het voortouw met de organisatie van
het spectaculaire evenement.
De stichting DID, voortgekomen uit
het bestuur van de Motor- en Auto-
club Halmac uit het Oostgelderse Hal-
le, is voor de tweede achtereenvolgen-
de keer door de Federation Internatio-
nale Motocycliste (FIM) verzocht om
de organisatie in Deventer op zich te
nemen. De halve finale van het WK
werd in 1989 mede dankzij meesterlij-
ke stuurmanskunst van de latere Russi-
sche wereldkampioen Nikolai Nischen-
ko, de Zweedse Per Olof Serenius en de
Fin Jarmo Hirvasoja een eclatant suc-
ces.
Ook dit keer is de DID verzekerd van
een aansprekend deelnemersveld. Er
komen 16 rijders van zeven verschillen-
de nationaliteiten in de veertig heats

tegen elkaar uit. In het speciaal voor
het ijsracen geprepareerde IJsselsta-
dion in Deventer komen behalve de
beste drie Nederlandse rijders, drie
Zweden, drie Westduitsers, twee Tsje-
chen en twee Russen ook voor het eerst
in de historie van het WK een Cana-
dees aan de start.

Gelijktijdig met Deventer wordt in Ita-
lië een kwartfinale voor het WK verre-
den. Een week later (20-21 januari) is
het de beurt aan West-Duitsland en
Finland. De halve finales hebben plaats
op 10-11 februari in Berlijn en op 3 en
4 maart in Assen. Op 10 en 11 maart
wordt de finale in het Zweedse Göte-
borg verreden.
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Het feest van het licht
WEDEROM staan wij aan de voor-
avond van een Kerstmis. Een herden-
kingsfeest dat wij, gedachtig aan het
gezang der engelen,zo gaarne willen
vereenzelvigen met het streven naar
vrede op aarde. Dan krijgt men de nei-
ging om wat schamper te lachen om
dit feest. Want er is immers geen vre-
de op aarde?
Na twintig eeuwen christendom, dat
uitgaat van de liefde voor de naaste
en voor God, lijkt de mensheid eerder
uit op een eikaars venietigen. Dat kan
dan echter niet aan dat christendom
liggen, noch aan een andere gods-
dienst, maar uitsluitend aan die
mensheid. De voorschriften en gebo-
den voor een goed, een liefdevol en
vreedzaam leven zijn wel gegeven,
door Christus, door Mohammed, door
Boeddha, over de gehele wereld en
aan ieder mens. Dat nochtans moord
en doodslag, bedreiging, oorlog en
oneerlijkheid heersen, komt dan al-
leen doordat de mens zich niet houdt
aan de wijze voorschriften en gebo-
den.
Dat kan ook niet volledig zijn, want wij
zijn geen levende goden. Het streven
naar het goede, het juiste handelen,
vereist een ontwikkelingsgang, die

bijkans geen mens in zijn ene leven
tot het einde toe bereikt. De een komt
wat verder dan de ander, maar ergens
blijft de mens toch in die ontwikkeling
steken.

Maar wie ver gekomen is, heeft dit niet
voor niets bereikt. Van zijn of haar le-
vensinstelling, lessen en voorbeel-
den, blijft ook ergens iets hangen. Het
zaad is uitgestrooid en er zullen nieu-
we loten ontstaan. Sommige daarvan
zullen toch weer verstikt worden door
het welig tierend onkruid, maar enke-
len zullen zich toch tot nieuwe bomen,
tot nieuwe voorbeelden ontwikkelen.
En op hun beurt zullen zij weer vrucht
dragen en uitstrooien. Zo gaat het
proces door. Uiterst langzaam en
soms nauwelijks merkbaar eh tóch
baant het goede zich een weg.
Wij leven dan weliswaar nog in een
wereld die vol is van dreiging en van
gevechten, maar anderzijds heeft de
mensheid reeds een enorme vooruit-
gang geboekt vergeleken bij tien of
meer eeuwen geleden. Wij behoeven
dat hier niet allemaal te omschrijven,
wie iets van de geschiedenis der
mensheid kent, ziet, ondanks een
misschien grotere onkerkelijkheid,

Kerstbomen maken Vorden
tot een waar sprookjesdorp
Woensdag 6 december zijn een groot aantal leden van de Vorden-
se Ondernemersvereniging onder leiding van hun voorzitter Wim
Polman begonnen met het plaatsen van 145 kerstbomen. Deze
kerstbomen met hun verlichting zullen de komende weken Vor-
den in een sprookjesachtige sfeer brengen.
De leden van Badmintonclub, die de
ondernemers al jaren bijstaan hangen
de snoeren met de lampen in de bo-
men, zodat wanneer alles meezit vrij-
dag a.s. de verlichting ontstoken kan
worden...
De bomen worden geplaatst langs de
Dorpsstraat — Zutphenseweg, Burg.
Galleestraat en Nieuwstad. Aan de in-
valswegen van Vorden worden extra
grote bomen geplaatst. Op het gazon
voor de Ned. herv. kerk wordt weer de
klokkestoel geplaatst, waarin de grote
Kerstklok door de leerlingen van de
Lagere Landbouwschool wordt aange-
kleed en verlicht...
Tevens zal op het gazon een hele grote
kerstboom worden geplaatst, die door
Sorbo Nederland beschikbaar is ge-
steld. Deze operatie, waarbij een grote
oplegger — een kraan en veel werkers
zal zaterdagmorgen 9 december plaats
vinden. Het plaatsen van grote aantal-
len kerstbomen in het dorp is uitge-
groeid tot een traditie, waarmee Vor-
den tot in de verre omtrek naam heeft
gemaakt. Voorzitter Wim Polman ver-
wacht ditjaar nog meer bezoekers van
buiten Vorden, zegt hij. 'De folders die
wij ditjaar in een nog gYotere oplage
verspreiden zal zeker zijn response
opleveren'.

Op onze vraag of de ondernemers niet
bang zijn, dat er vernielingen worden
aangebracht antwoordt de voorzitten
'Nauwelijks en weet U waarom? De ver-
lichting — de kerstklok en de grote
boom is niet alleen de verlichting van
de ondernemers, maar behoort toe aan
alle Vordenaren. Het is de verlichting,
waar iedereen trots op is. Ook de jeugd
wordt duidelijk in de verlichting be-
trokken. Dit jaar zal de landbouw-
school de Kerstklok aankleden en ver-
lichten. Tevens krijgen ze een gratis
kraam op de Kerstmarkt. Kijk, wanneer
een ieder in de verlichting wordt be-
trokken, wat voor zin Heeft het dan om
vernielingen aan te brengen. Men gaat
toch niet eigen zaken vernielen!', aldus
voorzitter Wim Polman. Wij moeten
positief blijven en niet negatief reage-
ren. Dat is een slechte zaak.

Ouderen
De Vordense Ondernemers schenken
ditjaar ook weer extra aandacht aan de
bejaarde inwoners van Vorden. Wie
een ritje wil maken door het verlichte
dorp kan zich opgeven bij Garage
Klein Brinke. Ze krijgen een consump-
tie aangeboden en er wordt een paar
keer heen en weer gereden door het
dorp.

Kerstmarkt
Op het marktplein wordt zaterdag 16
december de traditionele Kerstmarkt
gehouden. Ditjaar wordt de markt uit-
gebreid met een 6-tal kramen, waar-
door de kerstmarkt een nog beslotener
karakter krijgt. De kramen worden be-
zet door leden van de Ondernemersve-
reniging, die moeite nog geld sparen
om van hun kraam het beste te maken.
Het geheel zal er feestelijk uitzien,
waarbij natuurlijk het culturele niet zal
ontbreken. Vanaf 11.00 uur zal de
Kerstmarkt opgeluisterd worden met
klanken van Sursum Corda, Ned. Her-
vormd kerkkoor uit Wichmond - trom-
pet duo Dick Boerstoel en Gijsbert Eg-
gink- het gemengde KoorWichmond-
Vierakker - Midwinter hoornblazers -
Vordens dameskoor - Knupduukskes -
Vordens Mannenkoor en Concordia.
De gehele dag zal door het dorp
draaiorgelmuziek te horen zijn.

Verder zal er op de kerstmarkt voor de
kleinere jeugd een mini-draaimolen
aanwezig zijn en voor de wat grotere
jeugd is er weer het kerstboomversie-
ren. Twintig Kerstbomen mogen ver-
sierd worden naar eigen idee en in-
breng. Onder de leukste creaties wor-
den prijzen beschikbaar gesteld. Ook
de Kerstmannen zullen niet ontbre-
ken. De gehele dag door zullen twee
Kerstmannen presentjes uitdelen en
de kinderen verwennen. Ook de Gluh-
wein zal niet op de Kerstmarkt ontbre-
ken en aan het einde vari de Kerstmarkt
kan men voor een kleine vergoeding
genieten van een Boerenkoolmaaltijd

toch het principe van de liefde tot de
naaste groeien.
Het zaad is niet overal vergeefs ge-
strooid. De kerk is ook slechts een
hulpmiddel tot de verwezenlijking van
het hogere leven. Eén der hulpmidde-
len, leder mens draagt echter het mid-
del om tot een hoger en beter leven te
komen in zich.

EN dat geeft juist de glans aan het
kerstfeest. Voor de christenheid de
herdenking van de geboorte van
Christus, dat wil zeggen van het
wéten dat er het licht van de liefde is,
ook in O^L in ieder mens. In ieder
mens, hd^pj ook handelt en doet, ligt
dat vonkje verscholen. Soms laat men
het verstikken, omdat men geen ver-
trouwen heeft in de kracht van dat
licht of zelf te zwak is om het aan te

blazen. Bij anderen echter gaat het
vonkje wel gloeien en spreidt het licht
zich uit naar anderen.
Worden wij er door beroerd? Daar ligt
het maar aan hoe de wereld zich
toont. Er is in ieder geval in ieder mens
het besef dat het kan. leder wil ook wel
goed zijn, als de anderen hem, in zijn
zwakheid, er maar de gelegenheid
toe geven en hij zich niet behoeft te
verdedigen tegen wat hij meent dat
anderen hem willen aandoen.
Laten de kaarsen en andere lichten
die wij nu met Kerstmis weer ontste-
ken, het symbool zijn van ons geloof in
het bestaan van de liefde. Wanneer
wij daarvan overtuigd zijn, dan bloeit
de liefde tot de naaste reeds. Dan
doen wij waartoe Jezus tot ons kwam.
En in wezen isdat iets heel mense-
lijks, want wij zijn allen geschapen
met die goddelijke vonk van de liefde
in ons. Hoe de wereld zich dan nu ook
mag voordoen, er blijft alle reden om
het kerstfeest te vieren. Want het blijft
het getuigenis van de wil onmensen
om tot het goede, het liefdl̂ le te ko-
men. En waar een wil is, is een weg.Zij
het een zeer lange, omdat de mens
zich slechts aarzelend en schuife-
lend over deze weg voortbeweegt.

Alle deelnemende groepen enthousiast

Groot Vordens
kinderkerstfeest
op 25 december
Dit jaar zal voor het eerst één groot gezamenlijk kinderkerstfeest
worden gehouden. Het zal plaatsvinden op de avond van Eerste
Kerstdag in de Dorpskerk.

stip van de kerstviering vastgesteld op
's avonds vlak na het eten.
Het programma van maandagavond
25 december a.s. zal grotendeels over-
eenkomen met wat de kinderen ge-
wend waren. Samen zingen, muziek
maken, luisteren naarde bijbelse kerst-
geschiedenis en naar een kerstverhaal.
De leiding en ook kinderen zelf zullen
aan het feest meewerken. Kinderen van
de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) zijn,
natuurlijk met hun familie, van harte
welkom.

'Voor veel kinderen, en vooral voor
hun ouders, was het de afgelopen jaren
met Kerst erg onoverzichtelijk gewor-
den', laten de organisatoren weten. 'Er
waren in één week tijd een kerstfeest
van de Hervormde zondagsschool, één
van de Gereformeerde kinderneven-
dienst en een stuk of vijf kerstvieringen
van de verschillende clubs van de
Jeugdraad.'
Omdat al die afzonderlijke festiviteiten
op zich goed liepen, was ervoor de ver-
schillende groepen nooit veel haast bij
om ze samen te voegen. Maar dit jaar
heeft men uiteindelijk toch besloten
over te gaan tot één groot kinderkerst-
feest.
'Eigenlijk bleek bij het overleg erover
aan het begin van ditjaar, dat alle groe-
pen enthousiast waren over dat idee',
zeggen de organisatoren. 'En ook van
ouders kregen we leuke reakties.'
Op verzoek van ouders is ook het tijd-

Ouderejeugd
Ook de oudste tienerclub (uitgaande
van de Gereformeerd/Hervormde
Jeugdraad) en de CJV hebben, in na-
volging van de jongere clubs, besloten
samen kerst te vieren. Dit zal gebeuren
op de middag van Tweede Kerstdag in
"t Achterhuus' te Vorden.

met worst, verzorgd door Hotel Bak-
ker.
Een heel groot programma met elk wat
wils, zowel voor de ouderen als voor de
jeugd. 'Het is schitterend, wanneer je
de reacties hoort van de .bezoekers.
Men is zo enthousiast, dat er nu al tele-
foontjes komen, met de yraag wanneer
de Kerstmarkt gehouden wordt', aldus
Wim Polman. 'Met de verenigingen,
die meedoen aan de Kerstmarkt heb- .
ben wij ongelooflijke goede contacten.
Er is niet.eeji vereniging te noemen,
die niet éntfcpusiast is', aldus Wim Pol-
man. 'En dat jnaakt het werk in een
keer veel lichter. Vergeet niet, dat aan
deze organisatie ongelooflijk veel werk
verbonden is. Maar wij doen. het graag,
wanneer je weet, dat heel Vorden
meedoet. Ook aan de zijde van de ge-
meente wordt ons alle hulp toegezegd,
die mogelijk is. Dat wordt dooK ons bij-
zonder gewaardeerd, aldus voorzitter
Wim Polman, die op dat moment zegt,
dat het intervieu over is en dat hij aan
het werk moet. Waarvan akte!

Kerst-In r989 Ruurlo
zaterdag 23 december a. s.
Kerst-In, een sfeervol samenzijn vlak voor de kerstdagen, wordt
dit jaar voor de elfde achtereenvolgende keer gehouden. In te-
genstelling tot andere jaren, heeft het Kerst-In comité dit keer
wegens omstandigheden de gebruikelijke zondagavond moeten
verruilen voor de zaterdagavond. Dit traditionele kerstevenement
vindt plaats op zaterdagavond 23 december in sporthal "t Rik-
kenhage', 't Rikkelder in Ruurlo. Aanvang 19.30 uur.
De Kerst-In is ditjaar in opzet veran-
derd, hetgeen het programma in zijn
geheel zeker, ten goede zal komen.
Geen wachttijden meer tussen de wisse-
lingen van de koren, want deze worden
nu opgesteld op verschillende plaatsen
tussen het publiek in. Er wordt ook
geen pauze gehouden, met uitzonde-
ring van een korte onderbreking voor
de kollekte. De Koninklijke Muziekve-
reniging Sophia's Lust zal tijdens de
kollekte lichte kerstmuziek spelen.

Naast het optreden van de koren en sa-
menzang, vormt het optreden van drie
kinderkoren een belangrijk onderdeel
van de avond. Speciaal voor deze gele-
genheid is het kerstspel "t licht' inge-
studeerd. Aan het kerstspel, dat twintig
minuten zal duren, werken mee 'De
Muzieksleuteltjes' o.l.v. mevrouw Van
Poppel, het Ruurlose Kinderkoor,
o.l.v. Ivonne Taken en de Meisjesclub
CJV, o.l.v. Heleen Weenk.
Het gehele Kerst-In programma duurt

één uur en een kwartier. De medewer-
kende koren zijn Sursum Corda, Mar-
kant, het Ned. Herv. Kerkkoor, het
Ouderenkoor 'Ons Genoegen', het
R.K. Gemengd Kerkkoor en het Ruur-
lo's Kamerkoor. Ieder koor zorgt voor
eigen begeleiding.
De Koninklijke Muziekvereniging, die
de samenzang zal begeleiden, staat on-
der leidingvan Marijke Druif. Het spijt
het organiserende comité zeer dat dit
jaar organist Wim Dolphijn verhinderd
is aan de Kerst-In mee te werken.
De programmaboekjes zijn verkrijg-
baar vóór aanvang van de Kerst-In in
de sporthal, maar ook in de voorver-
koop op de kerstmarkt op zondag 17
december a.s. De opbrengst van zowel
de collecte als van de programmaboek-
jes is bestemd voor de Kerst-In kas, van-
waaruit het een en ander weer bekos-
tigd kan worden voor de Kerst-In van
volgend i aar

Als nu het kind eens kwam...
Als het kind nu eens kwam, in onze dagen,
Waar zou Het dan een rustplaats kunnen vragen?

Maria Jozef en het Kind, zij kloppen bij u aan,
Zal dan de voordeur van uw huis meteen wijd open gaan?
Bent u bereid zo'n arm'lijk stel de kamer in te leiden,
En bij de kerstboom hen een maal en dranken te bereiden?
U liet hen op de deurmat, wees hen de weg, dat wel,
Naar, vijf minuten lopen, een aardig, klein hotel.

Als nu het Kind eens kwam, in onze dagen,
Waar zou Het dan een rustplaats vragen?

Bij de hotels, daar kan het Kind direct weer ommekeren,
Het had voor Kerstmis immers lang reeds moeten reserveren?
Maar reserveren is een woord, dat heeft de mens bedacht.
Het Kerstkind weet: tweeduizend jaar werd Het toch al verwacht.

Als nu het kind eens kwam, in onze dagen,
Waar zou Het dan een rustplaats kunnen vragen?

Bij 't Leger van het Heil? Daar staan de mensen in de rij,
Want juist op Kerstmis is ook daar geen enkel bed meer vrij.
Het tehuis voor onbehuisden? De plek voor 't Nieuw Begin?
Maar 't is alleen voor groten. Een kind mag er nog niet in.
Zelfs in een stal, net zoals toen, zal nu nog moeilijk gaan,
Waar haalt Sint Jozef nog een krib, met hooi en stro vandaan?

Als nu het kind eens kwam, in onze dagen,
Waar zou Het dan een rustplaats kunnen vragen?

I.E. Schouten-Reckman



\e ' -*«•
v RESTAURANT

KERSTMENU '89
(beide Kerstdagen geopend)
Ons kerstmenu serveren

wij zoals gewoonlijk
feestelijk, in stijl, en

met ruime tijd:

VOORGERECHTEN
BUFFET

Smullen naar wens,
keuze uit o.a.:

paté, garnalen, diverse
salades, haring, maar ook

kippastei en soep.
- te veel om op te

noemen -

HOOFDGERECHTEN
Keuze uit 3

combinatieschotels
elk met 3 gerechten,
geserveerd als één

schotel.

- VLEES -
Met varkenshaas, biefstuk

van de haas en
lamsrugfilet, geserveerd

met diverse sauzen.

-VIS-
Gepocheerde zalmfilet,
gevulde tongschar en
gefrituurde gambas,

uiteraard ook met heerlijke
sauzen.

-W1LD-
Met eendeborst a l'orange,

hertebiefstuk en
wildzwijnragöut.

Al deze combinaties
worden geserveerd met

diverse groentes,
aardappelen, frites,
rauwkost en sauzen.

NAGERECHTEN
Een ruime keuze uit

diverse nagerechten.

De prijs van deze
complete kerstmenu's

voor-, hoofd- en
na-gerecht

VLEES: f 52,50 p.p.
VIS: f 55,-p.p.

WILD: f 57,50 p.p.

> "'

Je Timmerieè'^M

S I Al RAM &CAFÉ -D,
Arie en Annctle s'-'^l

l "iticmM-t-t u 16 - 72.11 PD YYarnsvcId
Tel. 05751-l.136

Wilt u s.v.p.
tevoren reserveren!

zondag 24 december gesloten

tel. 05750-22753

Maak het uzelf
gemakkelijk
tijdens de feestdagen

en bestel een van onze
heerlijke eigengemaakte

luxe Salade schotels

Bij bestelling vanaf f 50,-
een IJstaart GRATIS!

Wij wensen u
mede namens onze medewerkers
Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1990.

Nora en John de Boer

I .II I

01(91
Bestel tijdig Uw

KERST SALADE
extra feestelijk gegarneerd!

Op 24 dec. zijn wij tot 19.00 uur
geopend. Daarna zijn wij

-=- gesloten t/m 2 januari 1990. -=r

||.=_ Wij wensen U prettige _____ \
Kerstdagen en een

^=- voorspoedig 1990. -==
Voor service en kwaliteit

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

FEESTELIJKE EN SMAKELIJKE
KERST- EN NIEUWJAARSMENU'S

bij
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

FAN SHENG
Dorpsstraat 28 — VORDEN

42,50MENU A:
Minimaal 2 personen: Per persoon
SU LAM TOM (Gebonden pikante soep)
KA LI KO (Heerlijke Chinese hapjes)
CHA SUE (Geroosterd varkensvlees met lichtzoete smaak)
KOE LUK YUE (Gepaneerde visfilet in zoetzure saus)
TIE PAN TONG KOE YA (Peking-eend met Chinese champig-
nons)
YOU KO KAI (Kipfilet met cachounoten, geserveerd in een
vogelnestje)
KOFFIE of IJS toe.

52,50MENU B:
Minimaal 4 personen. Per persoon
SU LAM TOM (Gebonden pikante soep)
TSA WAN TAM (Chinese pangsit)
JENG HA Yl (Chinese garnalen, gevuld met vlees van kip en
varken)
TIE PAN TAUSIE KAI (Kipfilet met zwarte bonensaus)
KOE LUK YUE (Gepaneerde visfilet in zoetzure saus)
AU SHAN PAO (Inktvis, garnalen, visballetjes en groenten)
PO LUK YUK (Varkensvlees met verse ananas, geflambeerd
aan tafel)
IJSSORBET of KOFFIE toe.

BU DEZE MENU'S GRATIS EEN GLAS CHINESE WIJN

KINDERMENU 12,50per kind

(tomatensoep, mini-loempia, frikandel of saté of kip
metpatates frites en appelmoes. IJS toe)

Mocht u geen gebruik willen maken van deze menu's, dan kunt
u natuurlijk ook a la carte bestellen.

Tijdig reserveren is gewenst. Telefoon 05752-1905.

Oudejaarsavond sluiten wij om 20.00 uur.

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

VOOR DE FEESTDAGEN:
Bij aankoop van een

SALADE
minimaal 20 gulden

gratis een fles huiswijn

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1990

b'tt

fam. Jacobs

Dorpsstraat 8 — VORDEN — Tel. 05752-3487

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 VORDEN - TEL 1384

Wij bakken alles
in eigen bakkerij,
echt, je proeft 't

Administratiekantoor Zutphen b.v.

* Boekhoudingen
* Belastingzaken
* Computerverwerking
J.M.L Plante, Direkteur.

Graaf Ottosingel 189,
Postbus 124, 7200 AC Zutphen. Tel. 05750-14275

Nevenvestiging:

Administratiekantoor Voorst
Kervelstraat 24, 7383 XP Voorst. Tel. 05758-2347

Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1990

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32a, 7261 AX Ruurlo.
Tel. 05735-3070

't allermooiste vuurwerk bij

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 18 december kunt u onze
bestellijst afhalen
profiteer van onze speciale
voorverkoopkorting.

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op vrijdag 29 december en
zaterdag 30 december a.s.
vanaf 8 uur.

een schitterende kollektie om uw

keus te kunnen bepalen is

beschikbaar.

Vroeg bestellen is verstandig.

de Rabobank
wenst u

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 1990

Rabobank

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen

X

l

Gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

l
l

S:
8

l

0179

SIGARENMAGAZIJN
Tante Pietje

wenst allen

Prettige Kerstdagen
en een VOOrSpOed'lQ 1990

Heidi Wopereis
Dorpsstraat 17a, Ruurlo

Tel. 05735-1343



interieuradviseur

overg
Voordelig?

n6K6n fllddr... of laat het ons eens voorrekenen1

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs

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

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

m
Wichmond - Hackforterweg 19 - Tel. 05754-517
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

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

woonadvteien
4

w1| luimen
tfc maai nemen

wq naaien •rt) leveren
M| u thuis

G.C. van Tuil

DE
KEIZERSKROON

CAFÉ
RESTAURANT
FEESTZALEN

SLIJTERIJ

Onze specialiteit tijdens de Kerstmarkt
op zondag 17 december is onze heerlijke

Erwten- en Bruine Bonen Soep

Voor feestdagen verzorgen wij voor U:
- gedistilleerd/wijnen
- sallades/kroketten
- bittergarnituren

Gaarne vroegtijdig bestellen.

Wij wensen onze familie, vrienden en kennissen
Zalen beschikbaar voor:

vergaderingen, bruiloften en partijen.

Ruime parkeergelegenheid
Dorpsstraat 15

Tel.: 05735-1416
7261 AT Ruurlo

i en

ffprettige feestdageW

fam. G. van Tuil
Dorpsstraat 15, Ruurlo, tel. 05735^416

DE WINTER
IS FEESTELIJK

Alles mag gelukkig weer deze winter. Iedereen is vr i j om de
kleding te dragen die bij zijn of haar stemming past. Zo mag je

deze winter echt weer stijlvol en elegant naar een feestje.
Kom zelf alvast in de stemming door onze feestelijke

winterkollektie.

mode
BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381

Een koude Fin is de Salora kleuren tv
• Tbp-kwaliteit uit Scandinavië.
• Gebouwd op koud chassis.
• Daardoor extreem laag energiegebruik.
• Daardoor zeer lange levensduur.
•• Daarom 3 jaar garantie op de onderdelen.
• Ook nog voor een gunstige prijs.
• En één afstandsbediening voor SALORA TV en

SALORA videorecorder samen.

Haal een koude Fin in uw huis.

Bekijk het goed bij:
een nieuwe kijk op tv

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID
wensen U prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-1000
Technische dienst: Weg naar Laren 56 -Zutphen -Tel. 05750-13813

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

STRIJK OP DIE F 50,- PREMIE PER MAN PER DAG

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

houdsscfii/derwer/c binnen: 50 gulden per man per dog.'

Voor niet-particulieren is de premie i 35,-.

Minimum omvang: 3 mandagen.

Neem snel contact met ons op.

BEL DE WINTERSCHILDER
Ol . ' . I N T I I S C H I L D I R I O I O T V O O I • L I U R I I J K A K W E R K

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

Prettige Feestdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Sigarenmagazijn
BRAAM

Burg. Galleestraat 10A
7251 EB Vorden
Tel. 05752-3260

CAFÉ-REST.-ZAAL

OPENINGSTIJDEN:

Zondag 24 dec.:
1 e Kerstdag:
2e Kerstdag:

vanaf 17.00 uur gesloten
GESLOTEN
GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw Kerst-diner.

OUDEJAARSDAG organiseert biljartvereniging „de Herberg"
tot ca. 18.00 uur diverse spelen, zoals: Potbiljarten, Ballero, enz.

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

uiterlijk 23 of 30 december tegemoet.
Telefoon 05752-2243, of onderstaande BON inleveren.

BESTELLING SALADE: KERST / OUD EN NIEUW

P. Huzaar (f 5,75 p.p.)

•>§-
p. Ei (f 7,50 p.p.)

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

ADRES:

Afhalen: 24 december of 31 december tot 17.00 uur.



Voor al uw

woninginrichting
Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Tel. 05752-1421

Wij zijn beide Kerstdagen open!
2: le Kerstdag vanaf 14.00 uur 2e Kerstdag vanaf 17.00 uur

Sfeervol dineren in de warme ambiance van onze
historische gelagkamer met prachtige
muurschilderingen.

m

*i
•Ji

Bij ons kunt u kiezen uit

3 KERSTMENU'S
elk van 6 gangen.

Prijzen: 56,50 - 59,50 - 62,50
••• j '
* : Wilt u tijdig reserveren ?
w
ü

S ""**** f̂c ^K^̂ L. ^^ft

/^IStfO ,tjL^& fa

Stationsstraat 20, 7261 AD Ruurfo
Telefoon: 05735-1429

GROTE KEUS IN SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOPKORTING
TOT 28 DECEMBER
HaaLonze bestellijst met lage prijzen.

Chinapakket nr. 1

Chinapakket nr. 2

Chinapakket nr. 3

Pakket LE 1

Kokerpakket

NIEUW!
1 meter verrassingspakket, waarde eo,

Kinderpakket

WAPEN- en
SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden
Telefoon 05752-1272

12,50
12,50
23,-
32,-
40,-

35,-
8,50

steeds doeltreffend!

A. J. Brandenbarg
en medewerkers

wensen hun clientèle
prettige kerstdagen

en gelukkig
nieuwjaar.

• i»

BRANDENBARG
vee-.vlees-en varkenshandel

Geesinkweg 4,7231 RE Wamsveld, tel. 05750-21570

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1990

Geverink
Schoenen en lederwaren
Ruurlo

Medima helpt door
weldadige warmte!

Medima onderkleding
en warmtesegmenten gaan
pijn en kou te lijf op een
aangenaam zachte en
warme manier.
De verwerkte angorawol
heeft uitstekende vocht- en
temperatuurregulerende
eigenschappen en geeft
warmte waar extra warmte
nodig is.

Medima. Een natuur-
lijk hulpmiddel om spier-
en gewrichtsklachten te
bestrijden én te voor,-
komen. Komfortabef en
warm.

Drogisterij Parfumerie

Dorpsstraat 26 - Ruurlo - tel. 05735-1376

Ook voor de Kerst het adres
voor kwaliteit en service:

Bloemist - Hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64 - Vorden.

'Dat smaakt wel
even lekkerder,

Kerst Kranzen
Kerst Bonbons

Kerst Brood
Gebak en Taarten

't Lekkerste komt
van de banketbakker.

J. W/ekart
Tel. 1750

Met de Kerstdagen gezellig dineren

RESTAURANT erkend ANWB
Bondsrestauranf

Scheggertdijk 10 - 7218 NA Almen - Tel. 05751-1296

1 e KERSTDAG
serveren wij u een

HEERLIJK KERSTMENU
U kunt reserveren om 15.00 uur of om
19.00 uur, voorafgegaan door een
borreluurtje.

2e KERSTDAG
bieden wij u een

KERST-A-LA-CARTE
U kunt reserveren om 15.00 uur of om
19.00 uur, voorafgegaan door een
borreluurtje.

MUZIKALE OMLIJSTING TIJDENS UW DINER DOOR
ORGANIST.

MENU'S WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN.
OOK VERZORGEN WIJ DIVERSc SALADES.

GAARNE TIJDIG RESERVEREN.

Uw gastheer J. v.d. VAART
*JU* __. urm

£1 Fï? Fr? PR PT? öö 53 o2 fee! ö5 353!

fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden.

De specialist in Rauwkost voor de Regio. \
Vele soorten uit voorraad leverbaar, vervaardigd in eigen snijkeuken.
Ook het adres voor Rauwkostschotels.

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

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

Geef uw bestelling zo vroeg mogelijk
aan ons door.

De Groentespeciaalzaak
voor de regio.

Kerstbomen
vers van het land
voor gezellige Kerstdagen

nu in voorraad en op bestelling
Kerstbomen in soorten

„De Kwekerijtuin
Alfred Geurtsen
Heideweversweg 2b, Hengelo-G.f tel. 7419

il
Kwekerijopen
13t/m23dec.

9.00-17.00 uur

Komt u voor de Kerstdagen
eens kijken.

Wij hebben allerlei CD-apparatuur
op voorraad.

Sony + GRATIS CD-plaatje
naar keuze!

CD-speler AAQ _
nu al vanaf l^v jf

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1990.

Sanitair
•————•

Borculoseweg 9 - Ruurlo - tel. 1364



NTACT KERST-
KRANT
2 December 1989

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.

Vorden.
Telefoon 05752-1010

Telefax 05752-1086

Samen naar Kerstmis
Jaarlijkse Kerstsamenzang in de
Dorpskerk te Vorden.

Van harte welkom! Toegang gratis.

Zondag 17 december 1989,
19.00 uur
met medewerking v. i n
* het gemengd koor Kxcelsior;
* het Vordens DAMESKOOR;
* het blazersensemble van

SURSUM CORDA;
* Dhr. (i.W. Scholten, organist;
: Dhr. P. Rouwen, dirigent.

Na afloop deur-collecte.

Raad van Kerken
Vorden/ Kranenburg

Tijdens de Kerstmarkt /u i len ook de
winkels geopend / i j n en de winkeliers
/ijn van plan er iets heel bij/onders van
te maken. Ook de ge/.ellige cafe's heb-
ben al ler lei winterse spec ia l i t e i t en .
In tegenstel l ing tot voorgaande jaren
/.uilen de winkeliers die met hun /aken
b u i t e n het c e n t i u i n / i t t e n , nu een
kraam op het J l ' I . IANAI 'U ' . IN beman-
nen om hun kerstwaar te verkopen. De
Ruurlose verenigingen he/etten de
kramen op het K K R K I M . K I N en bieden
hun waar aan ten bate van de vcreni-
gingskas.
()p het Kerkplein /al een levende kerst-
s t a l te / ien / i j n en et is van alles te doen
en te koop; nest kast je.s, afgeschreven
boeken van de bibl io theek, een kerst-
groetciKU t ic voor poli t ieke gevange-
nen, prachtige handweikjes , kerstvcr-
siering, kerstboompjes, /elfgebakken

koekjes, wafels , oliebollen en panne-
koeken. Kr / i j n leuke a t t rac t ies voor
kinderen.

Kr is weer een kraampje met kinder-
post/egels. Kn /oals elk jaar /al de poli-
t i e ' weer voorlichting geven over o.a.
vuurwerk, alcohol. Het Kerstmarktco-
mité van de NU Kerk heeft /ie h hij/on-
der ingespannen om een a l te rna t ie f
programma te brengen in de kerk in de
vorm van /ang, declamatie, orgelspel
en een heel bij/ondere expositie van de
kunstenaar Rene Smeets, met als t i t e l
'LaatJezus Jezus / ijn' .

De hele middag /ui len de Ruurlose
'Sc haddenstekkers' v ro l i jke mu/ iek ten
gehore brengen op straat.
Iedereen is welkom op /ondag 17 de-
cember in RIT'RLO, h a r t j e - Achter-
hoek.

Wie versiert
de mooiste
kerstboom?
( )p /aterdag l ( > december/ui len bij de Kerstmarkt te Vorden max.
20 kerstbomen staan, c l iedooi-de jeugd van ( i - 1 l jaar versierd mogen
worden. Hiervoor dienen eigen middelen te worden gebruikten
meegebracht.
l Iet t i j d s t i p van versieren ligt tussen l .VW-1 5..SO uur.

Voor de meest mooie en originele kerstboom
worden leuke prijzen beschikbaar gesteld.

Opgave vóór l ( > dei ember a.s. bij Wim Polman, Dorpsstraat 22 te Vorden.

Zoeken jullie ook een mooi boompje
uit om te versieren? De kinderen op
de plaat wel. Geven jullie alles een
mooi kleurtje?

Kerstmarkt in Ruurlo
In 1987 werd er voor het eerst in Ruurlo een KERSTMARKT geor-
ganiseerd op initiatief van het NUT en de Ruurlose Ondernemers
Vereniging. De belangstelling hiervoor overtrof ieders verwach-
ting. Hierdoor gestimuleerd wordt er ook dit jaar al weer voor de
derde keer een KERSTMARKT gehouden en wel op: ZONDAG 17
DECEMBER a.s. van 13.30-17.00 uur.

Wie kleurt mee?
Ook aan de jeugdigen is gedacht.
Voor jull ie hebben we een prachti-
ge kleurplaat. Laat jullie fantasie
maar werken en maak er een
kunststukje van.
Wanneer ju l l i e er mee klaar zijn

doe hem dan in een enveloppe met
in de linkerbovenhoek de vermel-
ding „Kleurplaat" en stuur hem
naar Drukkerij Weevers BV,
Nieuwstad 30, 7250 AA, Vorden,
Postbus 22. Vergeet vooral nietje
naam, adres en leeftijd in te vullen.
Veel sukses.

N aam L

Ad re s L

Woon p laai s L

Leefti jd:

Ie pr i j s

2e prijs

K > pr i j s

f 10,—
f 7,50
f 5.—

10 troostprij/cn van f 2,50

Over de uitslag kan niet

gekorrespondeerd worden.

Inzenden vóór zaterdag 6 januari 1990.



Voor de feestdagen jffifeflffift

Een feestelijke
blouse, rok of
japon, kom
dan even in

onze kollektie «
kijken. \

:*

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

VORDEN, Zutphenseweg 29-Tel. 05752-1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 -

Tel. 05430-13980 :'
DOETINCHEM, Dr. Hubernoodstraat 14 -
Parkeren voor de deur. Tel. 08340-60416 '•

Cafe-Restaurant

't Wapen van
't Medler

1e Kerstdag gesloten

2e Kerstdag verzorgen wij graag
Uw

KERSTDINER
Natuurlijk kunt U ook a la carte
eten en zoals U weet...
voor de prijs hoeft U het niet te
laten.

Voor de feestdagen worden onze
echte hors-cToeuvre'sgrate
bezorgd.

Belt U ons of kom even aan: 05752-6634.

A.J. Eykelkamp
Ruurloseweg 114 - VORDEN

OUDEJAARSDAG EN NIEUWJAARSDAG GESLOTEN

Wij wensen U
prettige Feestdagen

en een Voorspoedig J 990

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

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

Ettenseweg 39, Ulft. Tel. 08356-83141.
V

IKERSTARTIKELEN °^^<>/
KERSTVERLICHTING s£fi"

Kerstkado's
STATIONSWEG 16-VORDEN

Wij wensen u allen
prettige feestdagen en

een heel voorspoedig 1990.

LID R.O.V.

EGEirum .V

Luxe - Electra - Huishoudelijke artikelen.

Grote keuze in verlichting en leuke cadeau-artikelen.

Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1414

Restanten - Mode Markt
alleen tijdens de Kerstmarkt

ZONDAG 17 DECEMBER

DAMES - HEREN & KINDERMODE
voor super- opruim- prijzen

5.- 25.- 75.-
Modecentrum

Ruurlo

ren Kerstwens i
straks fijn

fietsen!

De Kerstman haalt dikwijls
zijn mo t̂e kerst-

kadootjes bij de rijwiel-
speciaalzaak, bij ons.

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

maar uit.

Voor Kerstdromen of
Kerstkado'tjes:

Fa. G.A. Mekking & Zn.

Rijwielhandel

Julianaplein 6-7
7261 BB RUURLO

Tel. 05735-1227
GAZELLE

VOOR 1989 KAN HET NOG!

Belastingvoordeel via de
Koopsom-lijfrente-polis

Wij beschikken over uitgebreide cijfers
van verschillende maatschappijen.

Ga niet over één nacht ijs
Kijk en Vergelijk!

Wij wensen allen prettige Kerstdagen,
een goed uiteinde en een
voorspoedig 1990.

Een onafhankelijk en een
betrouwbaar advies
voor AL uw verzekeringen.

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Schoenaker
Café - restaurant

Harry en Marion (ïerretsen

1e en 2e Kerstdag Diner-Buffet
f 42,50 of f 47,50 ( kinderbuffet f 22,50 )

* ZALMCOCKTAIL of COCKTAIL MONICA

* KOPJE BOUILLON

*WARM BUFFET met o.a. BIEFSTUK STROGANOFl
REEROLLADE
VARKENSHAAS MEDAILLONS
WILDPEPER
wanne groenten en
aardappel garnituur

*SALADE BUFFET

* DESSERT BUFFET - puddingen, bavaroises, fruit , diverse
ijssoorten, wanne kersen.

Reserveren kunt U op beide dagen voor het Middagbulïet van
14.00 uur en Avondbuffet van 18.00 uur.

Mogelijkheid om vooraf' ie aperitieven in
ge/ellige Kerstsfeer.

Zondag 24 december Restaurant en Café
normaal geopend tot 20.00 uur.

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden. (Kranenburg)



Qo21 December is het zover
W|̂ ^É|̂ ^^V\
^L.'A*. Ŝ iSW V ^̂  Xĵ ^̂ ^̂ v ~ , \

m
GORDIJNEN EN

VITRAGES

DE TAPIJTENAFDELING

EEN VERRASSEND GROTE AFDELING
MET 100 ROLLEN TAPIJT IN VELE
VARIATIES EN PRIJZEN. LET U OP DE
GEWELDIGE AANBIEDINGEN.

AFDELING WONINGTEXTIEL

OPEN HUIS
KOMPLEET VERNIEUWDE EN
OVERZICHTELIJKE PRESENTATIE VAN:
DEKBEDDEN, OVERTREKKEN, LAKENS,
TAFELKLEDEN, SIERKUSSENS,
HANDDOEKEN, ETC., ETC.

DONDERDAG
21 DECEMBER
HANGEN WE
DE VLAG UIT. ER IS DE LAATSTE
MAANDEN HET NODIGE VERBOUWD,
AANGEPAST, GEMODERNISEERD EN
UITGEBREID. METALS RESULTAAT EEN
MEUBELPARADIJS VAN 4000 M2 VOL MET
DE MOOISTE WOONIDEEEN IN O.A.
GELOOGD GRENEN, PITRIET, BLANK EN
DONKER EIKEN, NOTEN, ALPINE WIT EN
DE NIEUWSTE KLEUB: GREEN OAK.

GRAAG
NODIGEN WIJ

U UIT VOOR
ONS OPEN HUIS OP DONDERDAG 21
DECEMBER A.S. VAN 14.00 TOT 21.00

UUR.
ONTDEK TIJDENS HET NUTTIGEN VAN

EEN HAPJE EN DRANKJE DE VELE
WOONIDEEEN BIJ HELMINK MEUBELEN.

TOT DONDERDAG 21 DECEMBER!

PRACHTIGE, UITGEBREIDE AFDELING
GORDIJNSTOFFEN. IN VELE KLEUREN,
DESSINS, STOFFEN EN MATERIALEN.
WIJ VERZORGEN OOK HET OPMETEN
EN VAKKUNDIG MAKEN EN PLAATSEN
VAN UW GORDIJNEN.

DE SLAAPKAMERAFDELING

KLASSIEKE, ROMANTISCHE EN
MODERNE SLAAPKAMERS,
3 SOORTEN WATERBEDDEN,
MATRASSEN EN BODEMS. VRAAG
VRIJBLIJVEND ADVIES OVER DE VELE
MOGELIJKHEDEN.

4000 M2 WOONIDEEEN
GAAN VOOR U OPEN.

HEJ.MINK.
meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TELEFOON 05752-1514

GRATIS RESERVERING EN VERZEKERING VOOR LATERE LEVERING, Q DE VERKOOP START VRIJDAG 22 DECEMBER OM 9.00 UUR.

133
Café - RestaurantT

Dorpsstraat 11
7261 AT RUURLO

Tel. 05735 - 1312

Reserveer vroegtijdig voor het

KERSTDINER (2e Kerstdag)
— SALADES
— HORS D'OEUVRES
— BITTERGARNITUUR

1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn wij GESLOTEN.

Ook namens alle medewerkers wensen wij U

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 1990

Henny en Marinus KI. Bluemink.

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen
en een

Voorspoedig 1990.
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk.

SACHS
DOLMAR

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

De Tuunte wenst u
Prettige Kerstdagen

voorspoedig 1990
HET MODECENTRUM VOOR IEDEREEN

Hebt U onze vernieuwde winkel al gezien?
Nu iedere dag open. En ook op zondag 17 december.
U bent van harte welkom.

Wij hebben voor U:
>V kerstbomen
:< kerststukjes
}( losse kerstmaterialen

Kom en kijk
en drink gezellig een kopje koffie
op zondag 17 december.

BLOEMENBOETIEK

»EO
Wildenborchseweg 2b
RUURLO
Tel. 05735-3031

J

STUKADOORSBEDRIJF

U M M E t I W K
Ventersteeg 3 - RUURLO
Tel. 05735-1704 - Fax 05735-3545

wenst U
prettige feestdagen

RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
NU OOK MOTORRIJLES

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3 — 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012



HENKIE
Henkie zong veel en graag.
Hij deed het niet mooi en van de
meeste versjes kende hij maar een
paar woorden, want Henkie was
geestelijk onvolwaardig zoals wij dat
op z'n zondags zeggen.
Gekke Henkie dus.
Een kind waar zijn ouders veel tranen
om gelaten hebben. Verdriet dat al-
lengs voor een groot deel overging in
vreugde, want Henkie groeide op tot
een groot, aanhankelijk en vrolijk kind
wiens zonovergoten levenswijze een
bemoediging inhield voor allen die
dagelijks de kleine en grote teleur-
stellingen van het leven moesten ver-
werken. Het leven van Henk was tot
nu toe een aaneenschakeling van fij-
ne dingen geweest. Hij werd niet op-
gejaagd door ambities, eerzucht of
hebzucht en dagelijks ontmoette hij
op zijn wandelingen aardige mensen
die hem spontaan en luidruchtig
reeds uit de verte begroetten of even
voor een praatje stil bleven staan. Als
hij zong, wat hij meestal deed als hij
op straat liep, plantte hij zijn grote
voeten stevig op de grond en stapte

precies op de maat van zijn eigen mu-
ziek*, want maatgevoel had hij. De
bruggetjes in het plantsoen wisten er
van mee te praten.

Nieuwe versjes leerde hij altijd van de
buurvrouw. Die kende er zo veel en ze
werd niet moe de liedjes telkens weer
vóór te zingen en omdat het bijna
Kerstfeest was probeerde ze Henk
nu wat Kerstversjes bij te brengen.Ze
had ook verteld waarom de mensen
het feest vierden en hij had met open
mond geluisterd naar het verhaal van
het Kind in de kribbe. Hij begreep er
lang nie"t alles van, maar het beeld van
het Kind dat alle mensen gelukkig wil-
de maken bleef haken in zijn eenvou-
dige ziel. De vonk van liefde sprong
over op zijn gevoelig gemoed en zo-
als altijd als iemand liet merken dat hij
van hem hield, moest hij dat uiten in
gezang. Gelukkig hadden de Kerst-
liederen vrolijke wijsjes zodat Henkie
zijn vreugde volop kwijt kon.
Zo had de buurvrouw ook verteld dat
in een naburig dorp een Kerstnacht-
dienst gehouden zou worden met
heel veel zang. En natuurlijk wilde
wilde hij daar dolgraag heen. De da-

In onze winkel o.a. de zeer exclusieve

KERSTGROEPEN van Krichel

•£ handbeschilderd
ft aanbouwmethode mogelijk
ft losse beeldjes ook verkrijgbaar

Ook ruim gesorteerd in Kerstartikelen en overige Kerstgroepen.

Kom kijken in de winkel of zie onze etalage.

gen die er aan voorafgingen leefde hij
helemaal naar zijn feest toe. Zijn ge-
dachten waren hiervan zo vervuld dat
hij aldoor delen van Kerstversjes voor
zich uit liep te neuriën, alsof hij oefen-
de voor het grote gebeuren.

Het was een donkere avond en
Henkie fietste stevig door. Spanning
voor het feest ontlaadde zich in een
hijgerig "Stille Nacht". Nog even en hij
passeerde iemand die met een onge-
lukkig gezicht naast zijn fiets stond-
"Hallo Henk, waar ga jij naar toe?"
Het was de organist.
"Ik ga naar jou luisteren," antwoordde
Henkie en stapte af.
Toen vertelde de organist dat zijn
fietsketting gebroken was en dat hij
nu veel te laat zou komen.

Zonder een moment aan zichzelf te
denken liep Henk om zijn fiets heen,
drukte die de organist in de hand en
zei: "Rijen! Ik ga wel lopen."
Als de jongen een uur later bij de kerk
aankomt zingen de kerkgangers juist
de laatste regel van de engelenzang
"Ere zij God".

De overgang van het langdurige duis-
ter naar de feestelijk verlichte kerk-
zaal grijpt Henkie sterk aan. Als in
trance loopt hij door het middenpad
naar de prachtig versierde kerst-
boom en als hij bij de kribbe komt,ziet
hij alleen nog het kindje. Voorzichtig
als gold het een porseleinen vaas
haalt hij het er uit. Het orgelspel houdt
op en de kerk verstilt. Dan begint hij te
zingen: "Ere zij God, in den hoge!"

Meer woorden kent hij niet, maar hij
herhaalt ze. Ook als de organist het
lied overneemt en iedereen, eerst
aarzelend, opnieuw het "Ere zij God"
aanheft en het aanzwelt tot een
machtig koor.
Alsof ze het nooit eerder gezongen
hadden

VIDEOTHEEK

SPEELGOED O1 l i FT i" ̂ ^ O>
HUISHOUDEN |̂ t 11 J
KADOSHOP W \Jfcl l bil W

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Vordense Ondernemersvereniging
Koopavonden Kerst Donderdag 21 december 19.00-21.00 uur

Vrijdag 22 december
Zaterdag 23 december 16.00 uur gesloten

Oud en Nieuw Geen extra koopavond
Zaterdag 30 december 16.00 uur gesloten

V O R D E N
Wij wensen iedereen

Fijne Kerstdagen en
een Gezond 1990

toe.

Tevens zijn wij 1 e en 2e Kerstdag en op
nieuwjaarsdag van 13.00 tot 16.00 uur ge-
opend.

Jan en Lieneke Visscher. _ ,_ //C|0t"

t uit h^It9d«
ma-do: 14.00-20.00 uur

vr: 14.00-21.00 uur
Legitimatie za: 12.00-20.00 uur

bij inschrijving zo: 15.00-18.30 uur

Burg. Galleestraot 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

Wij wensen
U allen

Gezellige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1990

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

Afdeling
VORDEN

Jong Gelre Vorden bedankt iedereen die
ons jubileumjaar tot een groot succes heeft
gemaakt.

En wenst U prettige feestdagen toe.

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38
VORDEN

Telefoon 05752-1098

wenst u

Goede
Feestdagen

DE GROENE MODE
Aantrekkelijke kleding voorman en vrouw

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

«tedf doeltrtffendl

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

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752 1272,

Zutphenseweg 9, Vorden

KERST-IN 1989
zaterdag 23 december
Zaterdag 23 december wordt voor de elfde achtereenvolgende keer de
Kerst- In Ruurlo gehouden in sporthal 't Rikkenhage, 't Rikkelder, Ruurlo.
Aan de Kerst-In werken mee:

Koren:

Kerstspel:

* Sursum Corda
* Markant
* Ned. Herv. Kerkkoor
* Ouderenkoor 'Ons Genoegen'
* R. K. Gemengd Kerkkoor
* Ruurlo's Kamerkoor

r 'De Muzieksleuteltjes', o.l.v. mevr. Van Poppel
* het Ruurlose Kinderkoor, o.l.v. Ivonne Taken
* Meisjesclub CJV, o.l.v. Heleen Weenk

De samenzang wordt begeleid door de Koninklijke Muziekvereniging
'Sophia's Lust', o.l.v. Marijke Druif.

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

SCHOENREPARATIES

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

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

Prettige Feestdagen

ALLES VOOR DE KERSTBOOM,
ER OM HEEN EN OOK ERONDER
ERIN: kerstballen, pieken, slingers, engelenhaar, verlichting etc.

ER OM HEEN: kandelaars, kerstklokken, boomstandaards,
kerstmobiles en kerstkaarten.

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

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

G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 - Vbrden - Telefoon 05752 -1742



NTACT KERST-
KRANT
3 December 1989

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.

Vorden.
Telefoon 05752-1010

Telefax 05752-1086

Tentoonstelling
oude kerkelijke kunst

In de- Si. VVil l ibrorduskerk 11- Vicrakker
/al o]) U ( ) december, 's middags, 2c
Kerstdag, een tentoonstel l ing worden
gehouden van alle kerkelijke beno-
digdheden u i t (k- laatste- eeuw, die be-
waard / i j n gebleven, maar die al jaren
niet meer gebru ik t worden. Veel mooie
kleding in alle l i turg ische k iemen ,
voorwerpen die gebruikt werden bij
bij/ondere gelegenheden als proces-
sies e.d. evenals loto's, dia's, over ker-
ke l i jke gebeurtenissen /uilen te /ien
/ i j n . De ten toons te l l ing wordt gehou-
den in het teken van de restauratie.
In het kader van de restauratie /al van
de be/.oekers een kleine bijdrage wor-
den gevraagd.
Tevens is dit een mooie gelegenheid
om on/e ke rk—bi jna 12O jaar oud
te bezichtigen.

Kerst-In-comité op
Kerstmarkt te Ruurlo

I ussen de vele stands op het Kerkplein
t i jdens de Kerstmarkt op y.ondag l 7 de-
cember / u i t u ook een stand aan t r e f f en
van het Kers t - In-< omilé. Kr worden
programmaboekjes van de komende
Kerst-In aangeboden, evenals kaarsen.
Daarnaast kunnen kinderen deelne-
men aan een kleurwedst i ï jd . De formu-
lieren kunnen in de stand gehaald wor-
den.
Jongens en meisjes, doe goed je best,
want je kun t er leuke pr i j s jes mee ver-
dienen. De k leu ip la t en kunnen bij alle
banken in Ruur lo worden ingeleverd.
De prijsuitreiking vindt plaats op /a tcr-
dagavond 21$ december t i jdens de
Kerst-In in de sporthal . Daar /uilen
ook alle inge/.onden k l e u i p l a t e n ter
bezichtiging worden opgehangen.

Nieuwe jaar begint
met...

Rookverbod
openbare gebouwen
Binnenkor t is roken in openbare- ge-
bouwen verboden. De overheid wil /o
de ruim elf miljoen niet-rokers be-
sehennen tegen tabaksrook.
In alle 50.000 overheidsgebouwen, ge-
/ondheids/orginstel l ingen, scholen en
welzijnsvoorzieningen geldt v a n a f l ja-
nuar i 1 < ) ( . M ) een rookverbod. I lieronder
vallen bijvoorbeeld het VVi tge le Kru is -
gebouw, de b ib l io theek , het b u u r t h u i s ,
het /.wembad en het consul ta t iebu-
reau.
Dit rookverbod geldt voor hallen, gan-
gen, t rappen, l i f t e n en to i le t ten , maar
ook voor vergader/alen, wachtkamers,
kan t ines en ru imten waarin y.ich loket-
ten bevinden. Kortom, alles wal voor
pub l i ek toegankeli jk of voor gemeen-
schappelijk gebruik bestemd is.
Ken rookverbod in openbare gebou-
wen is redelijk, nu meer dan l l miljoen
Nederlanders niet (meer) roken. Bo-
vendien is meeroken schade l i jk , /o is
vastgesteld, dat ('en kamer van •} bij l
meter door de rook van t ien sigaretten
al is vervuild tot de alarmfase bij lucht-
verontreiniging.
Bij postkantoor en b ib l io theek is de
brochure 'Laat een ander n ie t meero-
ken' .beschikbaar. Ki staat ook in, hoe
'verbodsstickers' aan te vragen.

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

HORIZONTAAL: 1 kerstboomversiering; 4
chr. feest; 6 soort verlichting; 9 hoge berg;
12 verbreidingsgebied; 13 zoogdier: 15
voerbak; 16 rund; 17 insekteneter; 19 die-
renverblijf; 22 tegenover; 24 groente; 26
toezeggen; 28 burcht; 31 manl. dier; 34
voorz.; 35 afgelegen; 36 numero; 37 in
goede conditie; 39 boom; 40 nor (Barg.);
42noot;43vogelprodukt;44pers.voornw.;
45 naam v.e. paus; 47 vroegere koningin;
49 lidw.; 51 deel v.e. huis; 53 schr. overho-
ring; 54 met name; 55 lekkernij; 56 bam-
boebeer; 58 voorzitter, 59 vr. munt; 60 deel
v.h. jaar; 62 vr. munt; 64 vluchtige stof; 66
deel v.e. huis; 67 priem; 68 zwemvogel; 70
kleine ruimte; 71 plomp; 73 een zekere; 75
door water omgeven land; 77 grondtoon;
78 weigering; 79 motorrace; 80 gemis; 82
aanstaande; 83 deel v.e. etmaal; 84 afge-
lopen; 85 jong dier; 87 ieder; 89 water in
N-Brabant; 90 voorz.; 91 scheepstouw; 93
taxus; 94 Fr. voegw.; 96 vervoermiddel; 99
tegenwoordig; 101 ten bedrage van; 102
hetzelfde; 103 opslagplaats; 105 hoefdier;
108 dat is (Lat); 109 dominee; 111 onge-
luksgodin; 112 pers. vnw.; 113 scheik. ele-
ment; 114 loopvogel; 117 hemellichaam;
120 luizeëi; 121 olieprodukt; 122 wreed
heerser; 125 botterik; 126 denkbeeld; 127
ad vocem; 128 gelijk; 133 wintervoertuig;
135 gewichtje; 136 aanv. vnw.; 137 oude
zuilengang; 138 broeder; 139 ver-
grootglas; 140 boom; 142 achter; 144 toe-
spraak; 148 edele aard; 150 slot; 151 ge-
leedpotig; 153 vat; 155 riv. in Italië; 156 tik;
158 water in Friesland; 159 onzes inziens;
160 sprookjesfig.; 162 deel v. Amerika; 164
militair; 165 melkprodukt; 168 kol; 170 ru-
thenium; 171 Kon. Besluit; 173 de onbe-
kende; 174 bevel; 176 neergeslagen; 177
voorz.; 178 grote bijl; 179 aankomend; 181
getijde; 183 buitenkansje; 185 onvast; 187
zangstem; 188 schil; 189 ondernemings-
raad; 191 geleedpotige; 195 briefaanhef;
197 ruw; 199 titel; 200 bijstaan; 203 jong
dier; 204 soort wet; 206 vis; 207 armoedi-
ge woning; 208 Bijb. fig.; 209 vogel; 210
nauw; 211 pers. vnw.; 213 hoefdier; 215
compagnon; 216 rustend; 218 pijl; 220 deel
v.d. Bijbel; 221 het Rom. Rijk; 223 hetzelf-
de; 225 gevangenis; 226 insekt; 227
nachtvogel; 229 schreeuw; 230 pers. vnw.;
231 oosterlengte; 232 uitgave; 233 hoofd;
235 Jap. bordspel; 236 vod; 237 voegw.;
239 insekt; 240 lidw.; 241 grappenmaker;
243 hoenderachtige; 244 geleedpotige;
245 vr. dier; 246 inh. maat; 248 kleur; 250
lol; 251 poste restante; 252 gevaar; 256
mal; 257 afgevaardigde; 260 slaapplaats;
261 verkooptotaal; 262 glazen klok; 263
kleefmiddel.

VERTIKAAL: 1 zangstem; 2 slede; 3 mw.
orgaan; 4 vogel; 5 oude maat; 7 gods-
dienst; 8 de oudere; 9 boom; 10 loco-bur-
gemeester; 11 hoofddeksel. 13 reeds; 14
naschrift; 16 onder andere; 17 telw.; 18 wil-
debeest; 20 pi. in Duitsland; 21 verbinding;
23 riv. in Rusland; 24 aanlegplaats; 25
steensoort; 26 mond; 27 ontsloten; 29 ver-
voermiddel: 30 bloem; 32 boom; 33 ge-
tand muurwerk; 35 waterdier; 37 vogel; 38
dashond; 41 heks; 45 vernis; 46 reukstof;
48 naaml. vennootschap; 50 daar; 51 in-
deuking; 52 oorvijg; 55 Eur. land; 56 weg-
getje; 57 zangstem; 60 duw; 61 register; 63
onbep. vnw; 65 Bijb. plaats; 66 dyne; 69 Fr.
lidwoord; 72 pers. vnw.; 74 deel v.d. Bijbel;
76 spil; 81 en andere; 83 bolgewas; 84 on-
bekend vliegend voorwerp; 86 honing-
drank; 88 Kon. bibliotheek; 90 dieregeluid;
91 donkerzwart; 92 voedsel; 93 dun; 95
terzee; 97 melkklier; 98 Bijb. fig.; 100 als
boven (Lat. afk.); 103 vlek; 104 een weinig;
106 Europeaan; 107 niet-deskundige; 110
deel v.e. haard; 111 slede; 115 verbond; 116
landbouwer; 118 heksen; 119 vergissingen
voorbehouden; 123 en dergelijke; 124
neervallen v. druppels; 129 pi. o.d. Veluwe;
130 namaak; 131 boom; 132 Noorse god-
heid; 133 noodsein; 134 Europeaan; 138
geforceerde opening; 139 grondsoort; 141
vogel; 143 overal; 145 de dato; 146 alg; 147
woning; 149 titel; 151 lichtpunt; 152 nieuw;
153 etenbereider; 154 bloembed; 157 go-
din; 161 strik; 162 Verenigde Naties; 163
neerslag; 166 in orde; 167 insekteneter;
168 succesnummer; 169 voegw.; 171
vloerkleed; 172 berkelium; 175 aan boord;
178 aluminium; 180 ploegen (Z.N.); 182
dieregéluid; 184 fijne neus; 186 onderwijs-
inrichting; 187 schrijver; 188 Eur. hoofd-
stad; 189 op last; 190 hemelgeesten; 192
noot; 193 noot; 194 voorz.; 196 plaaggeest;
198 Rijksuniversiteit; 199 Europeaan; 200
lidw.; 201 omroepver; 202 voegw.; 205
scheepslekkage; 209 klok; 212 boom; 214
rakel; 215 inh. maat; 217 noot; 219 pienter;
220 ijzerh. grond; 222 berg op Kreta; 224
ligpl. v. schepen; 226 vuursprank; 228
gast; 230 vaartuig; 231 lofdicht; 234 hoef-
dier; 235 aarde (Gr.); 238 dandy; 239 ge-
notmiddel; 241 eerwaarde heer; 245 heer;
247 kwab: 249 rijksgrond; 250 paarde-
kracht; 251 besteldienst; 253 deel v.e. Fr.
ontkenning; 254 anno; 255 vr. munt; 257
gedaan en laten; 258 bleekselderij; 259
nikkel
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag
6 januari 1990 met vermelding in de linkerbovenhoek van
„Kruiswoordpuzzel" aan:

Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres: Woonplaats:

Oplossing:

De prijzen die te winnen zijn:

lY prijs f 2B.—

7 n prijs

V prijs

4e t/ m 10e prijs

f20,-
f 15,-

_f 1 0,-
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ZATERDAG 16 DECEMBER 11.00-18.00 uur
op het marktplein

Vele kramen in kerstsfeer, houtvuur, bezoek van de Kerstman, optredens van Vordense- en
Wichmondse zangkoren, muziekverenigingen, midwinterhoornblazers, dansgroep, boeren-
koolmaaltijd.

PROGRAMMA
11.00-13.30 uur Draaiorgelmuziek
13.30-14.00 uur Sursum Corda
14.00-14.30 uur Ned. Herv. Kerkkoor Wichmond/Vierakker
14.30-15.00 uur Trompet duo Dick Boerstoel
15.00-15.30 uur Gemengd koor Wichmond/Vierakker
15.30-15.45 uur Midwinterhoornblazers
15.45-16.15 uur Vordens Dameskoor
16.15-16.45 uur Knupduukskes
16.45-17.00 uur Midwinterhoornblazers
17.00-17.30 uur Vordens Mannenkoor
17.30-18.00 uur Concordia

\/ooï
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Ttt. '38<j

JU»

Vanaf 17.30 uur kunAU op de Kerstmarkt tegen inlevering van een „Boer^koolbon" genie-
ten van een heerlijk Wrd boerenkool met worst. Deze bonnen zijn op de ^^stmarkt te koop
voor de prijs van f 5,- in de kraam van fa. Polman.

De Vordense Kerstmarkt - EEN KLASSE APART
Het wordt weer gezellig! - U KOMT TOCH OOK?

^Ö/ / ,

«^eo^ V̂ O^G,^ ^o\ce^«o^

VORDEN

Ook op
Kerstmarkt 1989

aanwezig

Komt U ook naar
de Kerstmartó?

U
Wij hebben iets

gemaakt'.

Kon, KijKen, proeven en Kopen
bii de Warme Bakkei

Specialiteit: weihnachtsstone
^ Oplaat

•mm

een de Kerstman

DEELNEMERS KERSTMARKT:
% Artifleur bloemen, Huitink groente-fruit, Jan Wiekart banketbakkerij, Tuunte mode-

kleding, Olde Smidse cafetaria, Welkoop gereedschappen-huish. artikelen, VS-Super
supermarkt.

Mevr. Bosman byouteriën, Rodenburg slager, Barendsen doe-het-zelf-geschenkenhuis,
Schurink bakkerij, Visser mode-kleding, Sueters speelgoed-huish. artikelen, Oplaat
bakkerij, Ten Kate drogist, Fashion Corner kleding, Polman woninginrichting, Van Asselt
bakkerij, Vlogman slager, Dijkerman bloemist, Landbouwschool.



Wat dacht U dit jaar
van een heerlijke
Keurslager-Kerst!

ft f\ A f\ ^^^^ ï̂ü ^^X.

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

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

Alles voor
een lekkere
soep
• schenkels en

mergpijpen
• kippepoulet

en vleugeltjes
• soepvlees (ook met been)
• magere en vettere soepbenen

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

500 gram reeds vanaf T

**•¥•**•¥••¥•*

SPECIAL
FILET NOËL

een buitengewoon smakelijk
gevulde varkensoester!

100 gram

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

HAM/PREtfALADE
(KeurslagerreceptlF

200 gram f2.25

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

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

filet en filetrollade

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

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

breed assortiment lamsvlees:
lamscotelet, lamszadel, lamsbout etc.

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

Om maar iets te noemen:

baby-kalkoen, kalkoenpoten,
kalkoendijen, kalkoenfilet, kipfilet,

maiskip

Lekkere dingen
voor Gezellige Uren!

• gevulde stokbroodjes
• quiche Lorraine

• Lasagna
• Rauwkostsalade

• Zalmsalade
• Kiwisalade

• Kip-kerrysalade
• Sellery mediterrane

• diverse sauzen

Feestelijk Vlees
• runderrosbief en zijlende
• varkensfilet en -haasjes

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

• verse kip
• verschillende soorten biefstuk

Geldig van 18 t/m 23 december.

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

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

Heerlijkheden op de
boterham

Uit eigen worstkeuken
verschillende hamsoorten
veel gebraden vlees^B^n
buitenlandse speciarlPten
lever- en kookworstsoorten

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 05752-1321

Wij wensen u tevens
prettige feestdagen

Dick en Hetty
Vlogman

en medewerkers

j i

De Keurslager
Meistandvan

lekker vlees

Zanggroep Gebr. Eijkelkamp
geven hun jaarlijkse

KERST- KOFFIECONCERT
zondag 17 december
AANVANG 12.00 uur

Gratis entree,

na afloop collecte

voor een goed doel.

café-restaurant
't Wapen van 't Medler

Ruurloseweg 114, VORDEN

Uitnodiging
Kerstshow
Op 2e Kerstdag van 11.00 tot 17.00 uur en op
27,28, 29 en 30 december houden we
opnieuw een grandioze Kerstshow. U bent van
harte welkom. U kunt kennis maken met de laatste
actuele woonmode zoals Tender, een nieuwe collectie
klassieke meubelen. Vanzelfsprekend staat de koffie
klaar en voor iedereen is er een leuke attentie.
Tot ziens op onze Kerstshow.

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1990.

Q lubbers
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. 05753-1286

Een goede Kerst
en een gezond en
voorspoedig 1990

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

boekdruk-offset

J wevo-druk
VOO nieuwstad 29

7201 nk zutphen - tel. 05750-1 2306



Spelen met vuurwerk
Door Nettie van de Brake
(Gezondheidsvoorlichter)

VEEL mensen worden gefascineerd door het spelen met vuurwerk.
Eenmaal per jaar kunnen ze zich een paar uur lang helemaal uitle-
ven. En daar wordt op grote schaal en met veel enthousiasme van
geprofiteerd.

Het is een oude, internationale traditie om het nieuwe jaar in te lui-
den met oorverdovende knallen, hartverscheurende gillers en
kleurige, uiteenspattende vuurpijlen. Ooit was de traditie hoogst-
waarschijnlijk verbonden met het verdrijven van demonen, maar
dat zijn we anno 1990 al eeuwenlang vergeten.

GEVAARLIJK PLEZIER

DE pret is er niet minder om. Elk jaar
weer gaan er miljoenen rotjes en
vuurpijlen in rook en vuur op. Zelfs
mensen die er niet naar talen om zelf
vuurwerk te komen en af te steken,
zouden raar opkijken als de jaarwis-
seling zonder vuurwerk en knallen
voorbij zou gaan.
Spelen met vuurwerk is en blijft een
gevaarlijke bezigheid, ook al is het
honderdmaal traditie en al beleven
hele volksstammen mensen er on-
eindig veel plezier aan. Elk jaar ko-
men er eer honderden mensen met
min of meer ernstige verwondingen
bij hun huisarts, EHBO-post of zie-
kenhuis. Meestal zijn ze het slachtof-
fer van brandwonden of oogletsel.
Soms zijn nare, blijvende verminkin-
gen het gevolg.

Kinderen

VOORAL jonge mensen en kinderen
worden het slachtoffer van ongeluk-
ken met vuurwerk. Ongeveer 60%
van de ziekenhuisopnamen, die
meestal het gevolg zijn van min of
meer ernstige oogletsels, betreft jon-
geren gussen de 5 en 20 jaar.

Jonge kinderen zien kennelijk het ge-
vaar niet en staan te vaak op de ver-
keerde plek,waardoor ze eerderwor-
den getroffen door een weggegooid
of rondspringend stuk brandend
vuurwerk. En hun oogjes zijn nu een-
maal dichter bij de grond dan de ogen
van volwassenen. Ouders doen er
dus goed aan hun nageslacht in de
gaten te houden als er vuurwerk
wordt afgestoken.

De oudere jeugd wordt, gestimuleerd
door vaak rijkelijk gebruik van alco-
hol, eerder slachtoffer van onderlinge
stoerheid en waaghalzerij. En ook ou-
dere mensen zijn natuurlijk niet van
risico's uitgesloten. Iedereen die met
vuurwerk speelt of er naar staat te kij-
ken loopt een zeker risico. Dat risico
is niet te vermijden, zolang we de
oud-op-nieuw traditie willen voort-
zetten.

Tips

HET risico kan wel aanzienlijk be-
perkt worden door een aantal voor-
zorgsmaatregelen in acht te nemen.
De Stichting Consument en Veilig-
heid geeft, in samenwerking met SI-
RE,ookditjaarweereen vouwblad uit
met 11 oorverdovende tips:

WANT

Daarom betalen de leden
kunnen missen. Meestal
voelt de lezer, die nog geen
bodige' advertentie aange-
070-3846738. En u volgt
de ruim 1 miljoen leden

juist de trouwe leden van het Neder-
landse Rode Kruis weten maar al te goed
dat de gezamenlijke contributie de basis
legt voor de hulpverlening. Hulp aan
mensen, die lijden onder gevolgen van
natuurrampen en oorlogsgeweld. Aan
hongerenden en zieken in de Derde Wereld. Maar ook
aan de mensen binnen onze grenzen die hulp nodig
hebben. Bejaarden, gehandicapten, chronisch zieken.

jaarlijks het bedrag dat ze
per omgaande. Misschien
lid is zich door deze 'over-
sproken. Zo ja, even bellen
het goede voorbeeld van
die u zijn voorgegaan.

VELE MENSEN REKENEN OP HET NEDERLANDSE RODE KRUIS.
EN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS REKENT OP U ALS LID.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS POSTBUS 28120 2502 KC 's-GRAVENHAGE

Advertentie aangeboden door Drukkerij Weevers Vorden

1. Koop vuurwerk in een winkel met
vergunning.

2. Koop geen "kindervuurwerk"voor
de kleintjes.

3. Kiesalleen vuurwerkmeteen Ne-
derlandse gebruiksaanwijzing.

4. Lees die gebruiksaanwijzing ruim
van tevoren (dus niet om 12 uur 's
nachts).

5. Steek alleen vuurwerk aan met si-
garet of sigaar (dus niet met luci-
fer of aansteker.

6. Steek weigeraars nooit opnieuw
aan.

7. Steek elk stuk vuurwerk apart
aan.

8. Steek vuurwerk nooit in de hand
af.

9. Zet vuurpijlen in een fles die ge-
deeltelijk met zand is gevuld.

10. Houd huisdieren binnen.
11. Ruim na het afsteken op straat de

rommel weer op.

Wie meer wil weten over veilig om-
gaan met vuurwerk kan gratis bellen
met de Stichting Consument en Vei-
ligheid, tel 06-22 02 20 of de plaatse-
lijke brandweer.

WATZIJNJOUW
TOEKOMSTPLANNEN?

IK W IL GAAN
RENTENIEREN ALS

,; GLAZEN SPAARPOT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Drukkerij Weevers bv in Vorden is een ruim 50 jaar bestaan-
de zaak, waar men tracht door middel van uiterst moderne
apparatuur kwaliteitsdrukwerk te maken.

CERTIFICAATHOUDER Drukkerij Weevers bv is certificaathouder
van de Vereniging Produktbewaking Grafi-
sche Industrie (VPGI). Men is er namelijk
toe gekomen om grafische bedrijven van een
certificaat te voorzien, als zij in staat mogen
worden geacht te doen, wat de klant in alle
redelijkheid van hen verlangt. En dit voor
wat betreft kwaliteit, levertijd en prijs.

Toen het VPGI-certificaat voor kleinere drukkerijen werd
ingevoerd, was Drukkerij Weevers bv de eerste drukkerij in
de regio - en landelijk de tweede - die dit kwaliteitswaarmerk
wist te verwerven. Dat was in november 1982.
Om de 2 jaar moet hercertificering worden aangevraagd. In
1988 werd dit voor de 4e maal verleend.

Bij Drukkerij Weevers bv werken 31 vakmensen. In de
voorbereiding wordt gewerkt met het Berthold zetsysteem
met Werkstations en zwart/wit scanner.
Ook is het mogelijk, in overleg, het zetwerk op diskette aan'te
leveren, waarna het via het Werkstation en scanner omgezet
wordt in een opgemaakte vorm.
In de afdeling drukkerij zijn de modernste offsetpersen opge-
steld. Deze kunnen diverse formaten en soorten papier ver-
werken in één of meerkleurendruk.
In de afwerking beschikt men over vouw-, snij-, boor- en
vergaarmachines, zodat het meeste drukwerk in eigen huis
afgewerkt kan worden.
Het stansen van verpakkingsdrukwerk, offertemappen en an-
der drukwerk, behoort tot de mogelijkheden.
U kunt bij ons terecht voor handelsdrukwerk, periodieken,
folders, familiedrukwerk, enz. Ook het verzorgen van kranten
is ons niet vreemd. Drukkerij Weevers bv is uitgeefster van
een eigen weekblad voor de gehele regio.
Neemt kontakt op en overtuigt uzelf van onze mogelijkheden.

Ons filiaal te Zutphen zorgt dat uw familiedrukwerk er
perfect uitziet, zelfs in de kleinste formaten met een uitge-
breide letterkeuze.

boekdruk offset

wevodruk
05750 12306
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