
Frank en Mirjam
Meulenbroek blij
met'tPantoffeltje
Hel is al weer drie jaar geleden d:u
Frank en Mirjam Mculenbroek 't Pan-
tütïcltjc overnamen van Nico van
Gocthcm. Het echtpaar Mculenbroek
heeft het in Vorden uitstekend naarde
zin. 'De mensen in het dorp hebben
ons fantastisch opgevangen en wc
voelen ons hier als een vis in het wa-
ter', aldus Frank Mculenbroek in een
interview met Weekblad Contact. Dit
jaar bestaat cafc-ix'siaurant 't Pan tof-
fe Itjc precies twintig jaar. Een groot
feest is er echter nog niet gehouden.
'Nee, daar hadden we in verband tnc i
ons 12,5 jarig huwelijksfeest bewust
mee gewacht', vu l t Mirjam Meulen-
broek aan. Zaterdag 9 december viert
het echtpaar Meulenbroek haar kope-
ren huwelijksfeest. Naast een receptie
wordt er op zaterdagavond een f e e.si
gehouden voor genodigden. Zie ver-
der inlcrvicw Derde Blad.

Verrotte eik voor
drogisterij Ten
Kate wordt geveld
De eik die voor het pand van drogistc-
l i j ' Ion Knie aan de Zutphcnswcg
staat , wordt gckapl. Nadat de boom
dit voorjaar spontaan een tak liet va l -
len, is de eik door de Nationale Bo-
mcnbank onderzocht. Uit dit onder-
zoek is gebleken dat de boom in zeer
slechte conditie is. Het hout is bros en
de wortelvoct is aangetast door
schimmel. Volgens de Nationale Bo-
mcnbank is de kans dat er weer spon-
taan takken gaan afbreken erg groot.
Het college van B. en W. heeft daar-
om besloten de eik te kappen. Wet-
houder Mulderijc vind het zeer spijtig
dal de/e karatcrist ieke boom uit het
centrum van Vorden verdwijnt. 'Maar
helaas kunnen we niet anders. Het is
mede met het oog op de vei l igheid
van de voetgangers niet langer meer
verantwoord om de boom te laten
staan', aldus wethouder Muldcrije.
Het is de bedoeling dat de boom
woensdag 6 december wordt opgc-
hakt. Dit beteken! dat de eik op het
moment dat u dit leest tegen de vlakte
is. Het zou echter ook kunnen dat de
boom er nog gewoon staat. Dinsdag-
middag zijn er namelijk door inwo-
ners van Vorden bij de president van
de rechtbank in Zutphen bezwaren in-
gediend tegen het besluit van hel col-
lege van B. en W. Het is de vraag of de
president van de rechtbank in de loop
van de woensdagochtend het besluit
van Burgemeester en Wethouders
heeft teruggedraaid.
Dat de eik voor liet pand van drogistc-
rij Ten Katc geliefd is bij de Vordena-
rcn, bleek afgelopen week op de re-
dactie van Weekblad Contact. Vele
verontruste inwoners van Vorden bel-
den de afgelopen dagen met de redac-
tie. Ze zijn van mening dat het onge-
past is dat de gemeente de boom zo
snel l omhakt , /onder di t een week van
te voren kenbaar te maken in Week-
blad Contact.

Ledenvergadering
De voetbalvereniging 'Vorden' bc leg i
maandag 18 december een ledenver-
gadering welke wordt gehouden in
het clubgebouw 'De Ark ' . Behalve de
diverse jaarverslagen komt ook de be-
groting voor volgend jaar aan de orde.
Bij de bcstuursvcrkic/.ing zijn de af-
tredende leden Jan Rouwcnhorst en
Jan Borgonjcn herkiesbaar.

Vijfsprong
Ron Dunselman, schrijver van het
boek 'In plaats van ik' , zal op 14 de-
cember ccn voordracht houden met
als t i le l 'De waarde van werk in ccn
therapeutisch proces'. De lezing heeft
plaats bij de Vijfsprong aan de
Rccoordwcg 2 in Vorden. In verband
met de beperkte ruimte moeten deel-
nemers zich telefonisch van te voren
opgeven bij de Vijfsprong (55 34 59).
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Lijftogt en Van Heerde steunpilaren jubilerende vereniging

PKV houdt grote jubileumshow

De Pluivee- en Kon^nenvcreniglng
Vorden bestaat 75 jaar. Ter gele-
genheid hiervan wordt van vrijdag
15 december tot en met zondag 17
december een jubileuintentoonstel-
ling gehouden in zaal De Herberg.
Het jubileum weekend start op vrij-
dagavond met een receptie.

Voorzitter Henk Berenpas en sccicia
ris Marinus Lijftogt zijn sinds jaar en
dag Hd van de PKV en maakien al le
ups en downs van de vereniging mee.
Een dieptepunt in de geschiedenis van
de Pluimvee- en Konijnenvereniging
was de dreigende opheff ing van de
club eind jaren zeventig. De animo
voorde activiteiten van de vereniging
liep sterk terug en het aantal leden
was m i n i m a a l . Toch ging de PKV niet
ter ziele, aangezien er een ander be-
stuur kwam-dal de vereniging nieuw
leven in blies. Voorzitter Henk Bcren-
p;is 'Als dat niet was gebeurd dan
hadden wij volgend weekend nooit
ons 75-jarig beslaan kunnen vieren.
De vereniging verkeerde echt aan de
rand van de afgrond.'

Henk Bcrcnpas werd in 1980 gekozen
als voorzitter van de PKV. De andere
bestuursleden die 15 jaar geleden de
Pluimvee- en Konijenvereniging van
de ondergang hebben gered waren de
heren Van Bcem, Van Heerde, Van
Zeeburg en Weevcrs. 'We zijn allcr-
eciM i^B samenwerkingsverband
aangegaan met de zustervereniging
Pek zo uit Zutphen. In totaal hebben
we twee keer gezamenlijk een show
gehouden. Daarna konden we weer
op eigen^^nen staan en nam de bc-
langstel^^ voor de act iv i te i ten van
onze vereniging weer toe', aldus
voorzitter Henk Bcrcnpas.

IX- doelstelling van de PKV is het
kweken en instand houden van bij-
zondere dicrcnsoortcn. Secretaris
Marinus Lijftogt: 'Ook is ons streven
om tic verschillende rassen te verbete-
ren. De jaarlijkse tentoonstelling inde
Herberg wordt door ons gezien als
een soort van krachtmeting. Daar kijk
ïk ook altijd naar u i t . Want je bent
toch benieuwd of je als kleindiercnbe-
zitler goed bezig bent'. De animo

voor de jubileumtentoonstelling die
volgend weckend wordt gehouden is
bijzonder groot. In totaal zu l len r u i m
-100 dieren deelnemen aan de show.
In verband met het 75-jarïg bestaan
van de PKV werd er twee maanden
geleden onderde schoolgaande jeugd
een kleurplaat vcrsprcid.^Vprijsuit-
re ik ing hiervan heeft plaal.-, op zater-
dag 16 december.

Ook hield de Pluimvee- en Konijnen-
vereniging een wcdstri^^voor de
jeugd met als inzet wie h^^este zijn
huisdier verzorgt.
Secretaris Lijftogt: 'Op deze manier
wil len wc de jeugd kennis laten ma-
ken met onze vereniging. Want dat is
hard nodig. Wc hebben namelijk maar
heel erg weinig jeugdleden. Daar
moet nodig wat aan gedaan worden.
Vandaar ook dat we voor de jeugd op
zondag 17 december in de Herberg
een Ilipporuilmiddag houden.
Al dat soort activiteiten kan er toe bij-
dragen dat de jeugd uiteindelijk toch
geïnteresseerd raakt in de kleindie-
rcnsport.'

Kerstcollecte en kerstattentie-actie
van de Raad van Kerken

Een goede Vordense
medelevendheid

Alweer loopt het jaar naar hel einde. Voor velen is de maand december gezellig, maar anderen behoeven wat extra
aandacht. Het is al jaren zodat inde weck van l I-16dccembcrccn hondertal colleclanten door buurtschappen en de
straten van Vorden gaan om huis aan huis een beroep op u te doen voor de kcrstattentics.
Deze atcnties worden bezorgd aan onze ouderen, zieken en medemensen die niet vergeten mogen worden. In aan-
merking voor de kerstgroep komen:
- alle mensen boven de 80 jaar;
- alle langdurig /ickcn;
- alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen;
- de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar een dode te betreuren hadden en op hetzelf-

de adres wonen;
- de mensen in de tchui/en.

Een van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat werkt van twee kanten; je doet een
ander een plezier en je krijgt er zelf een gelukkig gevoel bij. Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen. Als u de
collcctant gemist heeft, kunt u ook een storting doen op de rekening van de Raad van Kerken: Rabobank Vorden
36.64.06.485. De girorekening van de bank is 862923. Een eventueel batig saldo wordt besteed aan de activiteiten
van de Raad van Kerken. Behalve in de tehuizen worden nog eens een zeshonderd fruit bakjes bij particulieren
gebracht. Zonder uw financiële hulp zou dat niet mogelijk zijn. De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 1996 toe.
De kerstsamenzang in deDorpskerk vindt op zondagavond i 7 december plaats.

Plattelandsvrouwen
Een groep dames van de afdeling Vor-
den van de Plattelandsvrouwen heeft
een rondleiding gehad bij woonboule-
vard Eyerkamp, waarbij met name de
beddenafdeling speciale aandacht
kreeg. De dames kregen met name
uitleg in verband met rugklachten
waarbij een goed bed van belang is.

Haanstra klaagt
over te kleine
huisvesting VVV
Het VVV-kanloor op het Mark tp le in
is veel te klein. Dit zei secretaris R.C.
Haanstra vorige week donderdag tij-
dens de algemene jaarvergadering
van de VVV die werd gehouden in

Hnicl Bakker. 'Door het schitterend
zomerweer is het aantal bezoekers ten
opzichte van vorig jaar wederom ge-
stegen. In 1995 bezochten ruim
14.000 mensen het VVV-kantoor.
Daar zijn wc heel erg bl i j mee. Een
minder prettige bijkomstigheid was
dat de mensen vaak buiten op hun
beurt moesten wachten', aldus de
heer R.C. Haanstra.
De secretaris van de VVV gaf de vrij-

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag W december 10.30 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 december 9.00 uur ds. H.A. Speel-
man, Viering H.A.; 19.00 uur ds. H.J. Mulder,
Holten, Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 10 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Advent m.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 10 december 18,30 uur Eucharistie-
viering, Advent, volkszang.

Weekend-Wacht-Pasiores: 10-11 december
Past. C. Loelfen, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisaris 9-10 december öi. Haas, Christinalaan
18, tel. 55 16 78.
Alieen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne allijd éérsl
bellen vooroverleg.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wil-
haar. Tel. (0575) 44 1351.

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

Tandarts 9-10 december G.W. Jelsma,
Lochem, tel. (0573) 25 18 70, Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch

(0575)46 1400. Overige zaken op afspraak,
Tel. (0575)46 1460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, lel.
(0575)516463. Steunpunt Winterswijk lef.
(0543)53 1053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-Kasteel, lel. 556908.

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurio. tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Ta'feltje Dekje december: Mevr. v.d. Berg, tel.
55 68 75 b.g.g. lel. 55 19 40. Graag bellen voor
8.30 u.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres lel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

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

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodlerenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 17 01.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bomhof
55-56, Zutphen, lel. (0575) 54 41 41, Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: (055) 522 4! 50.

VIERAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag W december 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 december 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Dameskoor.
Zondag 10 december 10.00 uur Gebedsvienng.
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 december
Past. C. Loeffen. Lochem. lel. (0573) 25 14 57.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. (0570)634340 -
Polftie dag en nachl bereikbaar, tel. {0575}
55 12 30.

Slreekziekenhuis Het Nieuwe Spiltaal, Ooyér-
hoekseweg 8. tel. (0575} 59 29 11.

Alspraakbureau lel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15,45 en 18,45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Harlbewak/ng en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19,30 uur
(na overleg). Kraamaldeling 10.30-11.30.
15,30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

willgers die de afgelopen zomer in het
kleine kantoorljc gewerkt hebben een
compliment. 'Want met name als het
druk is, kun je niet behoorlijk je werk
doen in het kantoor. De medewerkers
kunnen zich ook onvoldoende bewe-
gen. Dal kan n i e t jaar in jaar uit zo
voortduren', a ldus Haansira.
Voorzitter J.F.M. Honig stond tijdens
de jaarvergadering s t i l hij de dood van
ere-lid Gerrit liijcrkamp. Eijcrkamp
o\erleed op dinsdag 26 september en
werd 78 jaar. In Vorden stond hij be-
kend als de man die jarenlang op u i t -
stekende wijze de touwtjes bij de
plaatselijke VVV aan elkaar bond. In
totaal zal Eijcrkamp 37 jaar in het be-
stuur van de VVV waarvan een groot
aantal jaren als secretaris en de laatste
zeven jaar als voorzitter. In 1985 leg-
de hij de voorzittershamer neer en
werd hij benoemd tot erelid.
Voorzitter J.F.M. Honig en bestuurs-

lid H. Rombouts waren aftredend
1 1 1 : 1 , 1 1 M r i i u l e i i er t i jdens de algemene
ledenvergadering in toe hun VVV-ta-
ken nog een jaar te blijven vervullen.
De heer H. ie Ve ldhu i s nam donder-
dagavond afscheid. Zijn plaats in het
bes iuur wordt ingenomen door de
heer W. Bonman.

Vrouwen Medler
Dinsdagmorgen 28 november brach-
ten de dames van Vrouwe nel ub Mcd-
ler een bezoek aan woonboulevard
Eijcrkamp m /ulphen. Na een wel-
kom mei koffie en gebak werd er een
rondleiding gegeven door de winkel
en magazijnen. Maandagavond 4 de-
cember werd het sinterklaasfeest van
de Vrouwcnclub Medler gevierd.
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Dorpsstraat 10- Vorden - Telefoon 05 75-5S2243

r f 37,00

"• Wildpaté met Cumberlandsaus
buitgemaakte palé -van drie soorten
•wild en kippelevers begeleid door
een koude saus van vonebessen

* Gemarineerde ossehaas
flinterdun gesneden rauwe gemari-
neerde ossehaas op een bedje -van sta

* Scampi's uit de Dordogne
grote garnaten in bierbeslag met

/een romige knoflooksaits
DE VOORGERECHTEN WORDEN
GESERVEERD MET TOAST F.N B U U R

6,75

'' Wildfilets van de jagermeester
driefilets van het haas, hert en
•wild zwijn, begeleid door een
krachtige saus

* Atlantische Visschotel
gepocheerde zalmtranche en een
vlecht van tongfilet op een
boterzachte dillesaus

'' Kalfsentrecote op Paddestoelen
rosé gebakken kalfsentrecote op
een bedje van paddestoelen
en kruiden

DE HOOI'IXJERECrm.N WOKI>t:N

GESERVEERD MET F F N l El-.STI LIJK

AARDAPPEL- EN CRÜKNTF.GARN1TUUR

* Wildbouillon met croutons
dubbelgetrokken wildbouillon met
pret, wortel en gerookte kalkoenfilet

* Vlaamse Tomatensoep
romige tomatensoep met basilicum
en opgerolde flensjes

* Zachte Vissoep
gebonden vissoep met mosselen,
gamalen en dille

DE SOEPEN WORDEN GESERVEERD MET

STOKBROOD EN KRU1DENBOTER

aËUnbermenu f 15,00
* Tomatensocp / Kippesocp
* KJpfilet / Schnitzel

Franse f rietjes
Appelmoes

* Kinderijsje

Reservering f>ewenst.

Jïagembten
* Kerstdessert

gevarieerd nagerecht mei
bavarois, ijs, chocolade-mousse
en ven fruit
Bruine & witte chocolademoi
Dessert St. Hubert
notenijs met slagroom en likeur

VEGETARISCH MENU OP AANVRAAG

12,50

9,50

7,50

VOORDEEL WEEK

DAMES AFD.: nuMICROJACKSvan>é<-

IMMITATIE NAPPA JACKS

LAMSWOL PULLOVERS va

KATOENEN PANTALONS

HEREN AFD.: PULLOVERS va

KATOENEN PANTALONS

.- nu

98.
98.
69.
98.

98.
98.

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 14 38

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs 18,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f i,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 2.50 extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden tij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
les worden bij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden,
Schriftelijke opgaven worden wet
gralis herplaatst bi| foutieve plaat-
sing.

• OPGELET: Het Rompertje
heeft andere openingstij-
den, nl. i.p.v. dinsdags is het
nu donderdags open. Het
Rompertje voor 2e hands kin-
derkleding. Open voor zowel
inbreng als verkoop 's donder-
dags van 9.00-12.00 uur en
van 13.00-17.00 uur. 's Vrijdags
rnorgens9.00-12.00uur. Dorps-
straat 5.

• DECEMBERAKTIE! In de
bibliotheek leent u deze*
maand 3 cd's voor de prijs'
van 2,

• TE KOOP: Open haard
hout. Tel.(0575)554201.

• TE KOOP: Kerstbomen. G.
Walgemoet, Brandenborch-j
weg 10, Vorden, tel. (0575) 55
6775.

• Amnesty International. Vrij-
dagavond 8 december begint
de fakkeltocht bij de Rabo-
bank orn 18.45 uur. Zaterdag 9
december wordt de schrijfma-
rathon gehouden in het
Dorpscentrum tussen 10.00
en 16.00 uur.

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men f 5,- p.st. van het land.
Slotsteeg 10, Hengelo (G) op
vrijdag en zaterdag. Tel.
(0575)551217.

• TE KOOP: Noren, m 43 en
m 41, resp. f 100,- en f 50.-
Zutphenseweg 70, tel. 55 38
04.

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men, alle maten. Ook omori-
ka's. Zeil uitzoeken op het
land. W.M. Hissink, tel. (0575)
551705.

• TE HUUR: tijdelijk gemeu-
bileerde tot 1 mei woonruim-
te in buitengebied Vorden
tel.(0575)556680.

• Amnesty International. Vrij-
dagavond 8 december begint
de fakkeltocht bl) de Rabo-
bank om 18.45 uur. Zaterdag
9 december wordt de schrijf-
rnarathon gehouden in het
Dorpscentrum tussen 10.00
en 16.00 uur.

• TE KOOP: Kerstdennen
tussen Rabobank en Helmink,
vrijdags 8 en 15 dec. tussen
18.00-21.00 uur; zaterdags 9
en 16 dec. tussen 9.00-17.00
uur. Into: (0575) 55 69 35.

• Voorverkoop seizoen Ijs-
baankaarten gestart. Ver-
krijgbaar bij ABN-AMRO.

• TE KOOP: nestje Jack
Russels geboren 28-10-95,
ingeënt en ontwormd. Tel.
(0575)554452.

• Concordia 8 en 9 decem-
ber: OLIEBOLLENAKTIE.
• TE KOOP: mooie kerstbo-
men (11,- per stuk. Geopend
iedere woensdag en zaterdag.
Rozenstraat 11, Baak.

• TE KOOP: donker eiken
wandmeubel; donker eiken
eettafel met vier stoelen, alles
in z.g.st. Na 18.00 uur. Tel.
(0314)332855.

Met goud bekroonde

Balkenbrij 1 KÜO 6,95

SALADE
SPECIALITEIT

Zalm salade
100 gram ƒ 1 ,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Bakje Zure Zult

per stuk ƒ 1 j45

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND

Magere
Hamlapjes

ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk,
ongewoon lekker

3 stuks voor ƒ 1 Oj-1

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Slavinken

per stuk ƒ l ,•"

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—
Rundergehakt

1 küo ƒ 12,50
met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

ONGEWENSTE PERSONEN
houdt U buiten de deur met onze

ROLLUIKEN

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

Kerstkaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 A A Vorden
Telefoon 05752-1010

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Aardappelen^, groente-
en fruitboerderij

Krulsbrinkseweg 7
7227 DA Toldljk
Tol. (0575)451361

HEROPENING
DONDERDAG
7 DECEMBER

14.30 UUR
Heropeningsaanbiedingen:

Garritsen

UIT DB SNUKEUKEN.

onze (eigen) fijne

RAUWKOST
WBIEDING:

Bloemige aardappel

EIGENHEIMER

9.95

SINAAS-
APPELEN

2 KILO voor maar

3.45
GEFELICITEERD!
De uitslag van de Kiwiwedstrijd is bekend.
De prijs is in de regio gevallen.
Volgende week woensdag 13 december
wordt deze aan de desbetreffende persoon
feestelijk overhandigt. Komt allen!

OPENINGSTIJDEN:
ma. 13.30-17.30 uur
di./vrij. 9-12.30/13.30-17.
za. 9-16 uur

30



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

Wette Christina

Alfred, Ursula en
Maik Schepers

30 november 1995
Hoetinkhof 161
7251 WH Vorden

Hoera!!!
We hebben een zoon •

Huib

HENK&INGRID
WEEKE-KEIZER

1 december 1995.

het Eelmerink 6,
7251 VD Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Vincent

Vincent is geboren op 2 de-
cember 1995 om 04.30 uur,
weeg 1865 gram en is 44 cm
lang.

Vincent ligt tijdelijk in Het Nieu-
we Spittaal te Zutphen.

HENNIEENHARRIE
SILVOLD-VLIEM

Raadhuisstraat 17,
7251 AA Vorden.

Wij zijn dolgelukkig met de ge-
boorte van onze zoon

Tijmen

3 december 1995.
Zoon van Herman en Bertine
Vlogman.
Broertje van Luca en Merijn.

Zutphenseweg 125,
7251 DP Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
ons broertje

Daniël

ALAIN EN JOSÉ RAAP
Mathijs

Thomas

5 december 1995.
Mulderskamp 25,
7251 EX Vorden.

Dankbetuiging

Voor uw medeleven, in welke
vorm dan ook tot uiting ge-
bracht, na het overlijden van
onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

LAMBERTA
ELLENKAMP

WEDUWE VAN F.W. SILVOLD

willen wij u allen hartelijk dank
zeggen. In het bijzonder dan-
ken wij Dr. Sterringa, de thuis-
zorg en de wijkverpleging voor
hun uitzonderlijke verzorging.

J.W. Silvold
H. Silvold-Lenselink

kinderen en kleinkinderen.

Vorden, december 1995,
Raadhuisstraat 17.

Contactjes
iljn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs 18,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f i,-.
Varmelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 2,50 exlra.
Anonieme ol dubieuze contact j es
worden n lol geplaatst.
Tarieven gelden hij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bi) eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bl) foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: alle maten
kerstbomen. H. Heuvelink,
OudeBorculoseweg16,Warns-
ve!d. Tel. (0575) 43 1335.

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men bij Peppelman, Kerkhof-
laan 1a, Vorden.

• Concordia 8 en 9 decem-
ber: OLIEBOLLENAKTIE.

• TE KOOP: kerstdennen
(blauwspar). Uilenesterstr.
26, Keyenborg. Tel. (0575)
46 1523.

• De openbare bibliotheek
verkoopt nu afgeschreven
boeken en cd's.

• Voorverkoop seizoen ijs-
baankaarten gestart. Ver-
krijgbaar bij ABN-AMRO.

Edwin Voskamp
&
Peggy Biekart

De voordeur blijft hetzelfde,
de bewoners ook.
Toch verandert er iets:

Wij gaan trouwen op vrijdag 15
december 1995 om 13.00 uur in het
gemeentehuis ,,Kasteel Vorden".

Ons adres:
Kastanjelaan 16, 7221 GD Steenderen

Op zondag 17 december zijn wij
25 jaar getrouwd.

Jan en Hennie Wormgoor

Wij willen dit vieren op zaterdag 16
december in café-restaurant 'den

/ Bremer', Zutphen-Emmerikseweg 37
te Toldijk.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie van 14.30-16.00 uur.

Lankhorsterstraat 24
7234 SR Wichmond

We zijn diep getroffen door het plotseling overlij-
den van onze lieve zwager en oom

BOB NUHUIS

Bob, we zullen je missen.

Henk en Minie Barendsen
Annet en Harry
Henri
Frits en Gerharda

Vorden, december 1995

Met grote verslagenheid hebben we kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van onze
oud-collega <

BOB NUHUIS

Zijn belangstelling en aanwezigheid rond om
ons zullen we erg missen.

We wensen Jo en de kinderen heel veel sterkte.

Medewerkers fa. Barendsen

Om niemand te verplichten,
maar ook om niemand te vergeten,

willen we u laten weten,
dat we op 16 december 1995

25 jaar zijn getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie''
van 15.30-17.30 uur

in HCR „In de Groene Jager",
Ruurloseweg 2 te Barchem.

Martin en Magda Borgonjen-
Koster

Martijn en Edmeé
Inge-Wout en Chiel

Nieuwstad 31, 7241 DM Lochem.

Wegens familie-omstandigheden zijn
onze zaken

zaterdag
16 december
de gehele dag

gesloten.
QOAGOQJEfl
Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden - * 553700
Nieuwstad 31 - Lochem - n (0573) 252748

In plaats van kaarten

Op donderdag 14 december a.s.
hopen wij samen met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk
te gedenken.

Bennie Bargeman
en

Gerda Bargeman -
Groot Roessink

Een ieder die ons hiermee wil
feliciteren is van harte welkom van
15.00-16.30 uur in café-restaurant
"t Wapen van Medler', Ruurloseweg
114 te Vorden.

december 1995
Raadhuisstraat 21
7251 AA Vorden
Gelieve in de zaal niet te roken.

Op zaterdag 9 december l '>J5 /ijn wij

Frank en Mirjam
Meulenbroek

12,5 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij 'n

RECEPTIE
van 14.00 uur tot 16.30 uur

bode*

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. (0575) 55 17 70
Tot ziens. Frank en Mirjam Meulenbroek.

Op de leeftijd van bijna 91 jaar is op 1 december
1995 in verpleeghuis Slingerbosch te Zutphen
overleden onze lieve vader, schoonvader en
opa

JAN ABRAHAM GOSSINK
weduwnaar van LA. Meijer i nk

eerder weduwnaar van H, Beekman

* 30 juni 1934 Dinie Gossink f21 maart 1936

Doesburg : Henk Gossink
Jopie Gossink-Bosch

Apeldoorn : Alie van Zuiden-Gossink
Gerrit van Zuiden

De Steeg : Arie Gossink
Bea Gossink-Ruiterkamp
en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Burg. Nahuyssingel 11
6981 AC Doesburg

De crematie heeft 6 december plaatsgevonden
te Dieren.

Heden overleed onze beste zwager en oom

J.A. GOSSINK
WEDUWNAAR VAN LA. MEIJERINK

op de leeftijd van 90 jaar.

Uit aller naam:
Fam. A. Meijerink

7251 DN Vorden, 1 december 1995
Zutphenseweg 117

Muziekvereniging

CONCORDIA
houdt op

8 en 9 december a.s.
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN
AKTIE

Oma doet
haar ,

verjaard
de deuri

I M K S M I I )

Lnonze"0range-
rie" en sfeervolle
tuin is volop gele-
genheid om oma
eens letterlijk in
licl zonnetje te zet-
ten. Een perfecte

' ambiance voor
teder feest
Compleet mei
diverse actieve en
culinaire arrangc-
""ten.

Kerkstraat 11
Keifeaborg
Tel. (0575) 46

Varkensvlees,
lekker

verantwoord!
Varkensvlees is snel klaar en veel minder vet dan
menigeen denkt. Bovendien smaakt het altijd goed en
de prijs valt reuze mee. Kijk in de nieuwe uitgave van
KOKEN MET DE KEURSLAGER-nummer 57
voor gevarieerde menu's met varkensvlees!

Speciaal aanbevolen:

KARBONADE
diverse soorten

ledere 4e gratis

Lekker op brood:

ACHTERHAM
150 gram halen

100 gram betalen

Special:

SURPRISE
REEPJES

l100gram

Een verrassende
kalkoenvariatie met ui en
perzik.
Ongeveer 10 minuten
roerbakken.

HARTIGE
PEPERNOTEN

5 stuks

Soesjes met een hartige
vulling van levermousse

Keurslagerkoopje:

BIEFSTUK
3 voor

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICK VLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij:

Zutphenseweg - VORDEN

TE KOOP:

mooie
KERSTBOMEN

picea, omorica,
ook grotere partijen

vers uit eigen kwekerij
volop keus, met of zonder kluit

Kwekerij HENDRIKS
Uifenesterstraat 15

Keijenborg
Tel. (0575) 461395

REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rretbergerslraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

IJsvrijhouder
(voor de vijver)

Turfstrooisel
150 liter 18,95

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

KERSTLIEDEREN
op CD

DE VONK
evangelische boekhandel
Warnsveldseweg 98
7204 BG Zutphen
telefoon 0575-514569

WEEKEND-AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
In wel 30 soorten

DIT WEEKEND:

APPEL-CITROEN
VLAAI

'n lekkere frisse appet-roomvlaai
met een vleugje citroen

Goed voor 12 royale punten.

van 20,-voor 17,50

MUSLI KRUIDKOEK
gevuld met noten en rozijnen

4,50DIT WEEKEND

NIEUW

BOTER
PROEFSTOLLETJES

gevuld met noten en amandelspijs

DITWEEKEND OjOU

geldig van donderdag t/m woensdag

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

December-aanbieding:

Bij aankoop

2x extra
zonnen!

Zonnestudio
COLETA

MOLFN/JËG43- /LJM ED VOHDËN
TEL. (0575)551044

Kerststukjes maken
met Floralia

Donderdag 14 december a.s.
in het Dorpscentrum

's middags van 13.30-15.30 uur
's avonds van 20.00-22.00 uur

Deelname gratis.

Materialen zijn te koop in de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht worden.

Meenemen: in elk geval mes en langdje.



ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasuerbruik door
wekelijks de meterstand te noleren
en uw verbruik Ihoe lager, hoe
boter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 'i bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tahel voor de week van: maandag
27 nov. t/m zondag 3 dec 1995.

Bij aon
jaar-
verbruik

van;

800 m3

1000 m3

1200 m3

1 400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2800 m3

2BQO m3

3000 m3

33QD ma

3GOO m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoon een en een
streefver- lotaal
btuik voor streefver-
de alge
pon we
van:

27 m
34 m
41 m
47 m
54 m
61 m
68m
74 m
81 m
38 m
95 m

101 m
111 m
122 m
132 m
142 m
152 m
169 m
166 m
203 m

Het wcekstreefvarbr
bepaald aan de hanc
afgelopen week gem

bruik sinds
29-10-'9S
van;

110 m
139 m
167 m
194 m
222 m
250 m
277 m
305 m
333 m
351 m
388m
415 m
457 m
500 m
540 m
582 m
624 m
692 m

* 764 m
833 m

wordt
an de in de
en

temper otu ren

Voor meer informatie of nog oen
motorkaart, kunt u bellen mei één
van ome kantoren:
DOETINCHEM : 03 U - 32 65 51

WINTERSWIJK : 0543 - 51! 2IÏ

ZEVENAAR :0316-5Z3947

ZUTPHEN -0575-S424Ï4

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

het kussen dat nek- en
hoofdpijn helpt voorkomen!

n "jfiiotcrse

TE KOOP:

WAXJ ASSEN
ook voor kinderen

vanaf W»~

kindergevoerde
LAARZEN

maat 27

vanaf l T,TD p.p.

gevoerde spirale
LAARZEN

vanaf 3Vf~ per paar

Nog enkele paren

Korea LAARZEN
gevoerd

nu 25," per paar

Nog veel meer voordelige
prijzen.

Betreft werkkleding.

Kom gerust eens even langs.

BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

4B?1 39

Bij elk 1-persÖDns dekbed een
kussen of een 1 persoons-dekbed-
overtrek GRATIS t.w.v. f 49,=*

Bij een 2-perroons of Lits Jumeaux
dekbed zelfs 2 kussens of één dekbed-
overtrek GRATIS tw.v. ƒ 79,=*

In plaats vanTen gratis dekbedovertrek of
kussen(s) kunt u ook uw oude synthetische
of donzen dekbed laten reinigen*

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN DONZEN DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100%
katoenen tijk en met een polyesther
hollow fiber vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 119,=
200/200 van 169,=
240/200 van 199,=

nu 79,=
nu 109,=
Jiu 149,=

Donsdekbed, kwaliteit 90% witte
originele ganzedons. In kassette uit-
gevoerd, dus navulbaar.

1-persoons 140/200 van 499,= nu 299,=
2-persoons 200/200 van 599,= nu 399,=
Lits Jumeaux 240/ 200 van 699,=^ nu 499,=

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenen dekbed van 100%
scheen/vol en een 100% katoenen tijk.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 299,= nu 199,
200/200 van 369,= nu 319,
240/200 van 439= nu 369,

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 4-Seizoenen donsdekbed, kwaliteit
100% katoenen tijk en een polyesther 90% witte originele ganzedons.
hollow fiber vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 219,=
200/200 van 339,=
240/200 van 359,=

In carré stiksel.

nu 179,= 1-persoons 140/200 van 599,= nu 399,:
nu 279,= 2-persoons 200/200 van 899,= nu 699,=
nu 299,= i Lits Jumeaux 240/200van 1099,= nu 899,:

Wollen 4-seizoenen dekbed van
PARADIES met een 100% katoenen
tijk.

1-persoons 140/200 van 399,= nu 299,:
2-persoons 200/200 van 599,= nu 499,:
Lits Jumeaux 240/ 200 van 699,= nu 599,;

Deze aanbiedingsdekbedden zijn allemaal ook leverbaar in extra lang, 140 x 220 en 240 x 220 cm.

Verder hebben we een grote partij restanten dekbedden in alle maten. In dons, wol en syn-
thetisch. Al deze dekbedden zijn waanzinnig goedkoop. Kortingen van 20% tot halve prijs!

Aktie geldig tot
20 december 'BS,
zolang de
voorraad strekt BEDSHOP DE DUIF

Nieuwstad 44-48 - Zutphen - 0575-512816
'Of de helft van de waarde in contanten.

Vleesveebedrijf 'De Huikert* verkoopt nu naast (halve) bouten
en vleespakketten ook losse rund- en varkensvlecsartikelcn van
unieke kwaliteit.

Varkcnsgchakt

Varkens l'riaimlean
Varken sbraad s tuk

500 gram 11 3,65

100 gram H. 1,40

250 gram n. 2,49

Bestellen gaat nu nog gemakkelijker met ons nieuwe
bestelformulier. Bel voor folder, bestelformulier of informatie
Angela Sasse of Angela Taken Tel. 0573 - 491202
Zonder toegediende hormonen of rcManien van anilcri1 ucniT*-

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel, (0575) 55 13 34

13 en 16 december Kerstmarkt in Munster.

K u n stg ebi tte n re pa ratie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

Kerstbomen
van eigen kwekerij

f5,-
(zelf uitsteken)

WORDEN
^——^^

Ruurloseweg 65a

7251 LB VORDEN

Uw meubels
versleten ? <="
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel vooreen
afspraak en wil komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

)
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32
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MTi'lefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
MTelefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
Wttetgemeentehuis Is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ookvan 13.31) tot 17.00 uur.
UOpeningstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur.
donderdag van 13.30 tot 17.30 ttur,
vrijdag van 13.30 tot20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E J. C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
uur en volgens afspraak.

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

Wethouder D. HIulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

^SPREEKUUR
WETHOUDER

MEVROUW D. J.
MULDERUE

Donderdag 7 december 1995 is wet-
houder Muldcrije nicl in de gelegen-
heid spreekuur te houden. Op 14 de-
cember 1995 bent u weer welkom.

t* B oUWEN CARPORT
RUURLOSEWEG122

TEVORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vordcn zijn van plan met toepassing
van de vrijstel!ingsmogelijkheid van
artikel 18 A van de Wet op de Ruimte-
l i jke Ordening medewerking te vcrle-
nen aan plannen voor:
- het bouwen van een airport aan de

Ruurloscwcg 122, kadastraal be-
kend gemeente Vordcn, scktic L:,
nr. 886;

De op het plan betrekking hebbende
s tukken liggen vanaf vrijdag 8 de-
cember 1995, gedurende twee weken,
vooreen ieder op de gemeente-secre-
ta r i e , afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders worden
kenbaar gemaakt.

HV/OORDENBURGEMEESTEREN WETHOUDERS
OP DE VRAGEN UIT DE ALGEMENE

BESCHOUWINGEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES
Portefeuille: burgemeester E. J.C. Kamerling

Bestuurlijke vernieuwing
In le id ing
Bestuurlijke vernieuwing staat hoog op de politieke agenda. Alle fracties spre-
ken er in hun algemene beschouwingen over. Ook wij besteden uitvoerig aan-
dacht aan dit onderwerp.

Gesprckkenmct buurgemeenten
Wij voeren thans oriënterende gesprekken niet buurgemeenten. Verslagen van
de gesprekken die wij gevoerd hebben -en nog zullen voeren- liggen voor u ter
inzage.
De gesprekken bevinden zich in een verkennende eerste fase. Over een dermate
belangrijk onderwerp kan nu éénmaal niet te lichtvaardig besloten worden: alle
standpunten moeten duidel i jk zijn.
Onze voorkeur gaat duidelijk uil naar samenwerking op voet van gelijkwaar-
digheid met gemeenten mei eenzelfde karakter als Vordcn. Wij zullen ons ver-
zeilen tegen een totale samenvoeging met een gemeente met een stedelijk ka-
rakter, /oals bijvoorbeeld Zuiphen. Een plattelandsgemeente moet zijn eigen
waarden kunnen behouden en tegenwicht kunnen bieden aan een stedelijke cen-
trumgemeente.

Notitie bestuurlijke vernieuwing
De/.e notitie is behandeld in de commissie bestuur en ruimtelijke ordening van
juli 1995.
In deze notitie hebben wij aangegeven dat wij voorstander zijn van het actief
zelf gaan zoeken naar mogelijkheden om intensiever samen te werken met an-
dere gemeen ten, voor de uitvoe-
ring van beheerstaken, wat kan uitmonden in bestuurl i jk samengaan.

Verdere slaapen om te komen tot fusie
Voordat wij bereid zijn om verdere stappen te ondernemen dan samenwerking,
zal het volgende duidelijk moeten zijn:
- een duidel i jke meerwaarde voorde bestuurlijke vernieuwing;
- de financiële positie van de nieuwe gemeente moet gezond blijven;
- de d iens tve r len ing aan de burgers moet minimaal op eenzelfde niveau blij-

ven als ihansen liefst nog verbeteren (toegevoegde meerwaarde);
- de provincie dient taken naar de gcmccnle door te decentraliseren;
- differentiatie en maatwerk moeten mogelijk blijven in de nieuw te vormen

gemeente;
- van te voren moet de Vordcnsc burger zijn gehoord over de plannen tot fusie

met andere gemeenten.

Wij zijn dus in principe bereid om mee te werken aan een fusieproces, mits er
een duidelijke meerwaarde om de bestuurlijke vernieuwing is voor de nieuw te
vormen gemeente.

West of Oost?
Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd ( o f ' / u i l e n voeren met buurgemeen-
ten) bl i jkt (zal blijken) dat wij over de grenzen van de Regio Stedendriehoek
heen kijken en ons ook oriënteren richting de Achterhoek. Dit kan tot gevolg
hebben dat op termijn Vordcn uil de gemeenschappelijke regeling Regio Ste-
dendriehoek treedt. Uittreden uit een gemeenschappelijke regeling is voor elke
gemeente kostbaar en de kosten zullen mee moeten wegen bij de definitieve
besluitvorming.

Rijken provincie.
De standpunten van het Rijk en de provincie Gelderland-volgen wij nauwlet-
tend.
Ook houden wij u op de hoogte middels een map bestuurlijke vernieuwing die
bij de commissiestukken ter inzage ligt, waarin alle correspondentie over de
bestuurlijke vernieuwing zit .

Samenvattend:
- eerst de mogelijkheden onderzoeken om met andere gemeenten intensief sa-

men te werken bij de uitvoering van beheerstaken waarbij wij over de gren-
zen van de regio Stedendriehoek hccnki jken;

- de mogelijkheid van fusie met andere gemeenten op termijn niet uitsluiten
mits er sprake is van een duidelijke meerwaarde;

- open blijven staan voor init iat ieven vanuit andere gemeenten;
- de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en zo nodig ini t iërend optreden.

(Voor) overleg met de Vordense bevolking.
Nieuwe Gemeentewet
Op grond van de nieuwe Gemeentewet heeft de gemeenteraad een Inspraakve-
rordening vastgesteld. Voor meerdere zaken die voor de Vordense burger van
belang zijn hebben wij deze Verordening gevolgd.
Ook de Algemene wet bestuursrecht kent een zogenaamde openbare voorbe-
reidingsprocedure voor ontwerpbesluiten en -beschikkingen. Ook hiervan
wordt gebruik gemaakt. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen kcnbaai
maken.

Referendum
Wij denken over het opstellen van een referendumverordening. Ook alternatie-
ven voor het peilen van de mening van de Vordcnsc bevolking zullen wij in een
nota aan de orde stellen.

Kcrntakendiscussic
Het uitgangspunt van en overeen kcrntakendiscussic kan sterk verschillen.
Is het een fundamentele discussie over wat de gemeente echt moet en wil doen?
Of gaal het ui ts lu i tend om doelmatigheid of privatisering en uitbesteding, dan
wel draait het al leen om bezuinigingen? Het gaat in onze opvatting primair om
het eerste ,ccn fundamentele discussie dus, zonder dat bezuinigingen en doel-
matigheid bui ten beschouwing blijven.
l let primaat, en dus het voortouw, ligi naar onze mening bij u.
Wij kunnen de visie van de C.D. A.-fractie onderschrijven niet de kaniickcning
dal het teruglopen van de inkomsten niet dé aanleiding moet zijn voor het aan-
wijzen van kerntaken, met andere woorden - om de terminologie van de
P.v.d.A.-fractie te gebruiken- geen kerntakcndiscussic oude stijl. De nicuwc-
stijl-discussie die de P.v.d.A.-fractie overigens bepleit , zal op landelijk n i v e a u
gevoerd moeten worden, zeker nu zij de relatie legt met de bestuurl ijkc vernieu-
wing. Op de keper beschouwd, zou een kerntakcndiscussic eigenlijk gevoerd
moeten worden, nadat de discussie over de vernieuwing van de bestuurlijke or-
ganisatie is uitgekristalliseerd.

Politie.
Locatie
Zekerheid waar de 'politiepost' komt is er nog niet. Wel wordt bij de nieuw-
bouw van de brand weergaragc de politie betrokken vooreen eventuele kantoor-
ruimte.
Openingstijden
Het buÊm van de Basiseenheid in Lochem is altijd open. Ons sjAcn is erop-
gerieht^Ki vast dagdeel het plaatselijk bureau Vordcn open te houVn. Volledi-
ge garantie kunnen wij niet geven, omdat bij 06-11-meldingen de plaatselijke
politiefunctionaris 'in het veld' moet inspringen. U kunt een notitie tegemoet
zien.

M i l iiil^i n r in een voorziening voor hulpacties buiten de:
Wij zijn van mening dat dit teveel beslag kan leggen op de bcschïWare midde-
len. Een aetic kan ad-hoc beoordeeld worden, waarna de gemeenteraad een be-
drag beschikbaar kan stellen uit de post onvoorzien. Voor het jaar 1995 is een
budget geraamd, maar hier is geen beroep op gedaan.

RUIMTELIJKE ORDENING
Leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen
'Er schijnt licht aan het eind van de tunnel ' . Hoewel minder vergaand dan de
gemeente Vorden al in 1987 als gewenst algemeen beleid had aangegeven, biedt
het binnenkort in procedure te brengen ontwcrp-strcekplan eindelijk enige ope-
ningen. Wij plaatsen daarbij welde kanttekening dat, voor zover het gaat onule
gemeente Vorden, vanwege de zoneringen 'natuur ' en 'natuur met landbouw',
op die mogelijkheden direct al weer beperkingen worden aangegeven.
Een stimulerend beleid voor functieverandering acht de provincie mogelijk
voor gebieden waarvoor een gcbicdsproccs loopt (Waardevol Cultuur Land-
schap 'De Graafschap1). Functieverandering ziet de provincie dan als een mid-
del om versneld de voor het betreffende gebied gefi ' i n m leerde heleidsdoelcn te
realiseren. Daaraan dient evenwel een integraal gcbicdsperspeclicf ten grond-
slag te liggen met een duidelijke onderbouwing dat met functieverandering die
beleidsdoelen versneld worden bereikt. Dit benadrukt nogmaals het belang van
het snel en zorgvuldig tol stand komen van het gebicdspcrspcctief.

Nieuwbouwphninen.
Wij onderschrijven dat er voor de woningbouw na het jaar 2005 ruimte voor
grootschalige nieuwbouw moet zijn buiten de dan volgebouwde steden en zijn
van mening dat in de ruimtel i jke ontwikkelingsvisie voor het Stadsgewest Ste-
dendriehoek die ruimte ook tot het jaar 2015 aangegeven wordt. De provincie,
een van de partijen bij de opstelling van die visie, volgt bij hei binnenkort in
procedure te brengen streekplan die invulling. Wel is er een duidelijk verschil
van mening tussen provincie en regio over de werkelijke aantallen en met name
de gehanteerde migratie-doelstellingen.
Het grondgebied van Vorden komt voor de grootschalige woningbouw niet in
beeld.

Sociale veiligheid.
Bij de opstelling van het bestemmingsplan Vordcn Noord 1995 besteden wij
aan dit onderwerp zeker aandacht, zowel bij de verkaveling als de inrichting van
de openbare ruimten.

MONUMENTENBELEID.
Muurschilderingen Dorpskerk.
In beginsel is voor hel herstel van deze, onlangs ontdekte, schilderingen subsi-
die mogelijk op voet van hel Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
(BRRM). Wel moet de gemeenteraad het project eerst plaatsten op het meerja-
renprogramma BRRM (op zijn vroegst mogelijk in 1996) en moeten wij het
restauratieplan mei bijbehorende kosten goedkeuren. Ook de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg moet goedkeuring verlenen.

Portefeuille wethouder Mitlderije.

RECREATIE EN TOERISME.
Binnenkort zullen wij de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan
Wientjcsvoorl in gang zetten om de bouw van vakantiebungalows mogelijk te
maken.
De nota 'Afsluit ing zandwegen in het buitengebied' wordt in januari a.s. samen
met de nota 'Wet op de openluchtrecreatie' en de notitie over het gebruik van
zomerhuisjes in de inspraak gebracht. Ons voornemen is deze stukken in maart
of april 1996 aan de raad ter vaststell ing voor te leggen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Bij brief van 16 mei br.sl-1784 lieten wij het bestuur van de VVV bestuur weten
dat onze voorkeur vestiging van hel kantoor van de vereniging uitgaat naar het
Dorpscentrum. Het in i t i a t i e f voor onderhandelingen met de stichting Dorpsccn-
irum hoort evenwel bij het bestuur van de VVV. Wij hebben het bestuur van de
VVV uitgenodigd een goed onderbouwd voorstel in te dienen.

VERKEERSINFRASTRUCTUUR.
Industriebeleid.
Wij /icn een relatie tussen de on t s lu i t i ng van Industrieterrein Werkveld en de
reconstructie van een gedeelte van de kimrlosewes:. omdat iegelijk met de a;m-
leg van het fietspad, de hoofdrijbaan tussen de bebouwde komgrcns en circa
165 meier voorbij de Hamelandwcg in de bctonbandcn wordt gezet en er Ier
plaatse van de Industrieweg een ' l inksaf fe r ' gemaakt wordt. Wij proberen in
ieder geval de verbetering van de unisluiting af te stemmen op de werkzaamhc-
den van de provincie. Overigens gaal hel h ie r om een onderdeel van de rc\ i i a l i
sering van 'Werkveld'. Ook zonderde toekomstige u i lb rc id iny is verbcler ing ' '
aanpassing van de ontslui t ing in de door u onderschreven rapportage als een
oplossing voor hel knelpunt aangegeven. Combinat ies van werkzaamheden
vindt plaats om kosten te besparen en een provinciale b i jdrage te verkrijgen.
Informeel hebben wij inderdaad vernomen dat gesprekken zijn tussen de ge-
meente Zuiphen en de Nedac Sorbo Groep B.V. over vestiging in die gemeente.
Overigens is dit aspect niet nieuw. Vanaf jul i j l . heeft hel bedrijf aangekondigd
ook de mogeli jkheden elders, b innen een straal van 35 km. rond Vordcn, op hun
merites te zullen bezien.
Ook over het Vordense aanbod loopt nog steeds overleg. Voor de Nedae Sorbo
Groep is dit nog geen 'dood spoor'.

Onderhoud.
Zoals wij met de invoering hebben aangegeven, le id t het geautomatiseerd wc-
gcnbehcersystccm niet tot een automatisme van het wegenonderhoud. l i e t is
een goed hulpmiddel om de wegen in ons dorp op een deskundige manier te
beheren en te onderhouden. De jaarl i jkse inspect ie van de wegen is en bl i j f t
Jaai hij een zeer belangrijk onderdeel.

Fietspad naar sportcomplex De Lankhorst.
Wij hebben nog geen antwoord van de provincie op ons verzoek om subsidie
voor dit fietspad. Mocht het verzoek onverhoopt niet worden gehonoreerd. J,ui
zullen wij ons- in overleg mei u - over de consequenties beraden.

Overige verbeteringen.
Voor het overige verwij/en wij naar de nota over verkeersinfrastructuur, die
onlangs in de raadscommissie VGGW is besproken en waarop wij inspraak wi l -
len verlenen. I n de /e nota hebben wij naas teen verbetering op korte termijn /an
enkele onveilige verkeerssituaties, een aanpak aangekondigd voor de (mid-
del jlangc termijn, waar in /aken als hel gebruik van plattelandswegen door
doorgaand (vracht)vcrkeer en de toekomstige leefbaarheid in het centrum van

M aan de orde komen.

Riolering.
Op 28 november jongstleden heeft u ingcslcmd niet de aanleg van r io lenur u i
het buitengebied, fase 2. In ons voorstel hebben wij loen aangegeven dat wij de
aanleg van riolering in het bui tengebied , na real iser ing van die fase. / u i l e n eva-
lueren . Goedkopere en verantwoorde a l t e rna t ieven z u l l e n wij daarbij in ogen-
schouw nemen. Geenszins terughoudendheid op voorhand, maar wel t («wer-
ken naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen.
Naast de bijdragen vande provincie uil de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Mi-
lieubeleid hopen wij voorde projekten vanaf l j anuar i 1994- met terug werken-
de kracht dus - bijdragen te krijgen van het Zuiveringschap Oostelijk Geldei'
land. Di t schap heeft op dit moment een bijdrageregeling voor hel saneren van
lo/ingcn op het oppervlaktewater in functie IV- en V- gebieden in ontwerp ter
inzage liggen.

Grootschalige digitale kaart.
Het grote voordeel van de invoering van een d i g i t a l e kaarl is de mogel i jkheid
van het koppelen van administratieve en technische gegevens aan zo'n kaart.
Een gefaseerde invoering van de kaart l i jk t ons niet zinvol. Verwacht mag wor-
den dat hel kadaster, /odra zij de kaar t gereed heefl, ineens /al nanleveren. Het
koppelen van adminis t ra t ieve en technische gegevens aan deze kaart /al we!
gefaseerd moeten gebeuren.

Aanbestedingsbeleid.
De aanbcstcdingsnota geeft aan dal bij een raming boven de ƒ 750.000.- het
werk openbaar aanbesteed moet worden. Verder besteden wij ook andere wer-
ken die er zich voor lenen ook openbaar nart. Aldus hebben wij sinds de vas t s te l -
l ing van die nota, met ui tzondering van de aanleg van de riolering in fase l H
gehandeld. Voor onderhoud aan wegen rekenen wij daarbij uiteraard naar hei
to t aa l geplande onderhoud per jaar.

Portefeuille Wethouder Aartsen:

Welzijn/ Sociale zaken :
- Er waren jaren dat de welzijnsondcrwerpen de hoofdnool van de algemene

beschouwingen vormden. Dit jaar spelen herindeling en infrastructuur de
hoofdrol, keiharde /aken eigenl i jk . Opmerkelijk omdat inde sociale sfeer in
1 996 nogal wal gaat veranderen.
Een paar vragen waren er over de sociaal-maatschappeli jke in f ras t ruc tuur ,
/oals ik 'het zich welbevinden van de mens' wel eens noem.
Bij het beleid bijzondere bijstand/ minimabele id n ieuwe s i i j l zullen wij ter-
dege rekening houden met de positie van de mensen die op of onder de ar-
moedegrens dreigen ie raken. Tricsi is het te constateren, dat Den Haag met
zijn 'armoede nota' wil gaan slartcn met zaken die wij a l lang deden, maar
van hogerhand verboden werden.

- Het plan voorliet woonzorgcomplex zullen wij in december aan de provincie
voorleggen en u in januari nader informeren.
l v pr ivat iser ing van de sporthal 't Jebbink komt nog niet verder, omdat l
tractie nog steeds niet op onze vragen heeft gereageerd. Beheerstaken priva-
tiseren li jkt op dit moment de gewenste optie.

• Verschillende verenigingen hebben gevraagd naar de mogelijkheden van
deskundigheidsbevordering, een aanvraag hebben wij inmiddels omvangen.

Personeel, organisatie, automatisering.
• Was er bij welzijn sprake van het /ie h wel bevinden van de burger. l i e t zich

wel bevinden van onze medewerkers gaat ons ook zeer ten harte. Huisvcs-
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ting is daar een onderdeel van. De suggestie van D'66 voor ccn definitieve
oplossing zullen wij betrekken bij de lange termijn visie.

- Helaas ligt het ziektevcrzuimperccntage van 6,78% door enkele langdurige
ziektegevallen net iets boven het landelijk gemiddelde van 6,4. Dit is voor
Vordense begrippen hoog omdat het percentage veelal onder de 5 bleef.
De afgelopen jaren is vaker ccn beroep gedaan op externe kraehtcn. De toe-
nemende werkdruk in verband met de verschuiving van taken van het Rijk
naar de gemeenten maken het steeds vaker nodig bij ziekte externe krachten
in te schakelen. In lang niet alle gevallen wordt bij ziekte ccn beroep gedaan
op externe krachten. 2% van de loonsom betekent dat bij ziekte maar voor
1/3 deel wordt vervangen. Om snel en adequaat te kunnen handelen is een
vast budget op de begroting noodzakelijk, zeker nu de voorziening personeel
is opgeheven.
Het ziekteverzuim is thans dus relatief hoog. Alle ziektegevallen worden be-
geleid door de bedrijfsgeneeskundige dienst. Langdurige zieken worden in-
tensief begeleid door zowel deze dienst als het Algemeen burgerlijk pen-
sioenfonds.

- Samenwerking en misschien nog wel rnccr tussen de ambtelijke organisaties
van verschillende gemeente vinden wij ccn goede zaak.
De secretarissen van de 5 Graafschapgcmccntcn voeren thans overleg om tot
een meer gestructureerde vorm van ambtelijke samenwerking te komen. De
belangen, en dus de visies van het quintct lopen vooralsnog enigermate ui-
teen. Een basis voor samenwerking is overigens wel aanwezig. Zo zullen
nieuwe zaken een gemeenschappelijk aandachtspunt vormen.

- Automatisering heeft relaties met veel gemeentelijke taken. Dit zal ook in de
toekomst zo blijven; continuïtei t is daarbij ccn belangrijke faetor. Met buur-
gemeenten die hetzelfde systeem hebben, wordt samengewerkt.

Onderwijs,
De decentralisatie van de huisvesting door het Rijk per l januari 1997 zal veel

voorbereidend werk vergen. Om de financiële risico's in beeld te brengen,
moet een analyse worden ge

maakt van de effecten die uit de decentralisatie voortvloeien. Bovendien moet
ccn Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden opgesteld om de toekomstige
ruimtebehoefte vast te stellen en ccn meerjarenplanning samen te stel Icn.

Wij zijn van plan deze specifieke werkzaamheden uit te besteden. Bij een aantal
bureaus hebben wij offerte gevraagd.

In het kader van samenwerking met de graafschapgemeenten onderzoek wij
thans de mogelijkheden om projecten samen aan te pakken. Wij hebben in-
middels besloten tot uitbesteding van de schoolbestuur!ijkc taken van de
openbare basisschool. Hiervoor hebben wij ccn deel van de formatie, be-
stemd voor onderwijs, gebruikt.

Milieu.
- Op 7 december a.s. zullen wij een voorlichtingsavond houden over het land-

schapsbclcidsplan. Over de wijze waarop wij invull ing gaan geven aan de
uitvoering van de in het landschapsbclcidsplan genoemde projektcn, komen
wij bij de vaststelling van het plan (maart 1996) uitgebreid terug. Wij sluiten
in een aantal gevallen een eigen bijdrage niet uit . Het vragen van ccn eigen
bijdrage hangt volgens ons af van het gewenste cffekt of doel van de aan te
leggen beplanting, het (economisch) belang van de aanvrager en eventuele
voorwaarden die een subsidieverlener stelt.

- Waardevolle Cultuurlandschappen vallen of staan met een goede gebiedsvi-
sie.
Het belang van ccn gcbiedsvisic, met als doel een zo optimaal naast elkaar
functioneren van natuuren landschap, landbouw en recreatie onderschrijft u.
Ook de provincie onderschrijft het belang van ccn van onderop vastgestelde
gcbiedsvisic, ook voor het nieuw op te stellen streekplan.
Hoewel het door ons voorgestelde bedrag niet gebaseerd is op concrete bere-
keningen, mag u van ons gerust aannemen dat dit in het kader van de totaal te
verwachten kosten slechts de bekende druppel op de gloeiende plaat zal be-
tekenen, zeker als het gaat om zaken als bijvoorbeeld bedrijfsvcrplaatsingen.
De uitvoering van projecten hoeft naar onze mening niet in alle gevallen te
wachten tot de discussie over de gebiedsvisie is afgerond. Daar waar over-
eenstemming bestaat over een concreet project, zou wat ons betreft al met de
uitvoering gestart mogen worden.
Het voor 1995 genoemde bedrag is tot op heden niet benut. Wij stellen u voor
daaraan voor ƒ 20.000,- toe te voegen en het totaal bedrag (reservering)
daarmee op ƒ 50.000,- te brengen.

- Voor het onderwerp bodemsanering hebben wij in dit mecrjarenbcleidsplan
geen rekening gehouden met eventuele sancringskosten voor het terrein van
de voormalige zuiveringsin

*IL3**IH3*stallatic aan Het Hoge.
Zeker bij voortzetting van het huidig gebruik, -uitgangspunt bij de aankoop
van dit terrein van het Zuiveringsschap Oost Gelderland (ZOG), is er (nog)
geen sprake van een urgente situatie. Bovendien denken wij dat de met de
sanering samenhangende kosten voor rekening van het ZOG zullen zijn (be-
paling in koopovereenkomst). De redenen om dit - overigens slechts als één
van de argumenten - te noemen tegen nieuwbouw van de brandweergarage
aldaar, was voornamelijk ingegeven door de met het nader onderzoek (bo-
dem/grondwater) en de eventuele sanering samenhangende tijd. Eventuele
bouwactiviteiten ter plaatse - voorzover dat ruimtel i jk al aanvaardbaar en
mogelijk zou zijn - kunnen nl. zowel het (noodzakelijke) nader onderzoek
en/of de veronlrcinigingssituatic (grondwater) nadelig beïnvloeden (zie ook
de brief van gedeputeerde staten van Gelderland van 25 september 1991).
Dit achten wij niet wenselijk en het leidt (mogelijk) tot hogere kosten, waar-
voorde gemeente dan weer aansprakelijk gesteld zou (kunnen) worden.

Financiën.
Afvalverwerking en afvalstoffenheffing hebben raakvlakken met zowel milieu

als financiën.
Wij zijn met u een groot voorstander van d i f f e r e n t i a t i e , zowel in het aantal
keren inzamelen, de vormen van inzamelen en in de tarieven.
In onze ogen zou beperkte inzameling -1 x per maand- van groente-, fruit- en
tuinafval in het buitengebied mogelijk moeten zijn.
In regionaal verband zullen wij op deze differentiatie blijven aandringen.
Beperking van de afvalstroom, zeker in samenhang met de hoge verbran-
dingskosten, zal ook de nodige aandacht krijgen.
Differentiatie, en daar wijzen wij met nadruk op, zal niet automatisch leiden
tot kostenverlaging, maar wel tot een eerlijkere verdeling van de kosten.
Het aantal eenpersoonshuishoudens zal nu nagenoeg niet meer stijgen. De
eenpersoonshuishoudens hebben geen invloed opde totale inkomsten van de
afvalstoffenheffing.
De tegenvallende gewestelijke afrekening is verwerkt in de rekening 1994.
Daling van het aantal bedrijven dat KWD-afval meegeeft, geeft ook een da-
ling van kosten te zien.

- Differentiatie van het rioolrecht kunnen wij zelf verzorgen of kan via de Wa-
terleidingsmaatschappij Oost-Gclderland (W.O.G.). Wij zullen dit verder
onderzoeken.

- Tot slot de algemene financiële positie van de gemeente; deze is redelijk te
noemen. In de toekomst kijkend komen er een aantal zaken op ons af die veel
geld gaan kosten. Bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen. Zetten wij daar
nu geen geld voor in, dan zullen de problemen volgend jaar dubbel zo hard
aankomen.
Dit zijn voor ons redenen om toch vast te houden aan de genoemde O.Z.B.-
verhoging, hoewel CDA en VVD voor een weg van bezuinigingen kiezen in
plaats van belastingverhoging.
Ook wij onderkennen de lastenverzwaring voor de burger. Het inzetten van
veel reserves heeft er al toe bijgedragen dat er niet een nog forsere lastenver-
hoging moest plaatsvinden.

De kostenstijging wordt overigens voor ccn groot deel veroorzaakt door re-
gelgeving en bezuinigingen van de Rijksoverheid.
Een ernstige bezinning op wat nog tot de taken van de gemeente behoort, kan
mogelijk ruimte gaan geven. Voor wat de taken betreft is ook de discussie
over welke taak bij welke bestuurslaag hoort van belang.

- Afsluitend zeggen wij u toe alles in het werk te zullen stellen om u goed op de
hoogte te houden van het reilen en zeilen van de gcmccntcfinancicn. Via het
systeem van de Maraps en een tussenbalans in het voorjaar kunt u dan al
vroegtijdig aangeven waarde prioriteiten vooreen volgende jaarschijf ko-
men te liggen. Uiteraard hoort hier ook een tijdige behandeling van de begro-
ting bij.

•V
!- VOORKOM VASTVRIEZEN AFVAL IN GROENE

CONTAINER
Nu de winter weer voor de deur staat en de eerste vorst weer geweest is, is het
belangrijk om erop te letten dat uw afval in de groene container niet vastvriest.
U kunt bijvoorbeeld de groene container de avond-voordat hij aan de weg moet
de container in een schuurtje plaatsen of de ochtend voordat u de container aan
de weg zet, het afval even met een schop losmaken.
De inzamelingsdicnst kan niet de containers die niet of niet geheel leeg gemaakt
kunnen worden later op de dag opnieuw proberen te legen.

1 T7
J,'VELLEN EIK VóóR HET PERCEEL ZUTPHENSEWEG 2
Reeds enkele jaren vroeg de conditie van de eik vóór het pand Zutphenscwcg 2
meer dan normale aandacht. Ieder najaar ontwikkelden zich op enkele plaatsen
op de boom, met name rond oude snoeiwondcn, zwammen.
De verminderde conditie was in 1992 reden om, ten tijde van de herinrichting
van het centrum, de boom ccn oppepper te geven in de vorm van standplaatsvcr-
bctcring (los maken bodem en toevoegen meststoffen). Ieder jaar weer zat de
boom goed in het blad. Vooralsnog dus geen redenen voor de gemeente om zich
zorgen te maken.
Dit voorjaar liet de boom, spontaan, een zeer zware tak vallen. Deze tak was van
binnen geheel verrot. Een geluk was dat de tak niet op de Burgemeester Gallce-
straat of Zutphenscwcg is gevallen, maar deels in de boom is blijven hangen.
Inspectie door de afdeling gemeentewerken van de plek waar de tak aan de
boom had gezeten, wees uit dat de stam ook aangetast was door rot.
Dit najaar ontwikkelden zich meer zwammen dan voorgaande jaren, ook aan de
stamvoet.
Dit was voor burgemeester en wethouders reden om een nader onderzoek door
de Nationale Bomcnbank te laten verrichten. Op 27 november 1995 heeft deze
instantie als volgt gerapporteerd:

'De conditie van de boom is slecht. De wortelvoet van de eik is
aangetast door schimmel. Rondom de wortelvoct zijn draden van
üc honingzwam aangetroffen. Hierdoor zijn de bast en het cam-
biumwccfscl van de wortelvoet voor 50% afgestorven. De vi tal i -
teit van de boom vermindert sterk. De stam is aan de wortelvoct
hol. Het resterende hout is aangetast door schimmel waardoor de
stabiliteit vermindert. Bij de in de stam aanwezige wonden zijn
zwammen geconstateerd, die het hout ernstig aantasten en verz-
wakken. De wonden zijn tot 70 cm ingcrot. Door de zwammen is
de stabiliteit van de boom ernstig afgenomen en is de situatie met
name rond de grote snoeiwondcn kritiek. Doordat het hout bros
is, kunnen de grote takken afbreken'.

De Nationale Bomcnbank concludeerde dat de vitaliteit van de boom nog rede-
lijk was, maar sterk zou verminderen door de schimmelaantasting aan de wor-
tels en de wortelvoct. De conditie van de wortelvoct en de stam was matig tot
slecht. De stabiliteit van de wortelvoct was matig, rondom de wonden aan de
stam was de stabil i tei t ronduit slecht.
Hoewel de boom nog redelijk vitaal was, was de conditie dermate slecht iku
burgemce^Ken wethouders handhaving niet verantwoord vonden. Bfckans op
takbreuk ^Pgroot en het omvallen van de gehele boom zou, geziWic sterk
verminderde stabiliteit van de stam, niet ondenkbaar zijn. Gelet op de stand-
plaats van de boom - dagelijks passeren op zeer korte afstand talloze voetgan-
gers, fietsers en auto's - zou handhaven een groot risico inhouden. Dit is voor
burgemeester en wethouders de reden geweest de gemeente Vorden een kapver-
gunning tc^'lenen en de boom op woensdag 6 december 1995 te vclj^
NatuurtijMmdi herplant plaats. De komende periode gaan burgefWster en
wethouders op zoek naar ccn passende (eventueel forse) boom. Of herplant op
dezelfde plek kan plaatsvinden, moet nog worden onderzocht. Dit is onder meer
afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en leidingen. Herplant zal in ieder
geval in het centrum plaatsvinden.
De onderzoeksrapportage ligt voor belangstellenden ter inzage op de afdeling
gemeentewerken in het koetshuis, kasteel Vorden.

I'LtANDSCHAPSBELEIDSPLAN VOOR DE GEMEENTE
VORDEN

Tot 10 januari 1996 ligt in koetshuis, bibliotheek en de Rabobank te Wichmond,
het ontwerp landschapsbcleidsplan voorde gemeente Vorden ter inzage.
Het Vordense landschapsbeleidsplan heeft een tweeledig doel; het weergeven
van de ge
mccntclijke visie op het Vordense landschap en het geven van uitgangspunten
vooreen actief uitvoerend beleid (herstel en aanleg van landschapselementen).
Daarnaast wordt het plan gebruikt alseen beleidsmatig kader voorde uitvoering
van de kapverordening, het beoordelen van aanlegvergunningcn etc.
Op donderdag 7 december 1995, om 20.00 uur, wordt het plan in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6, toegelicht,
Op grond van art. 3.14 ev. van de Algemene wet bestuursrecht is inspraak op het
plan mogelijk. Inspraakreakties moeten voor 10 januari 1996 gericht'worden
aan het college van burgc
meester en wethouders van Vorden, Postbus 9001,7250 HA Vorden.

ERGÜNNINGEN
Op 28 nvocmber 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
de heer G.J. Rietman voor het bouwen
van een garage met bergruimten op
het perceel Boshuisweg 8 te Vierak-
ker.
ABN-AMRO Bank voor het tijdelijk
plaatsen van ccn kantoorgebouw op
het perceel Raadhuisstraat l tcVor-
den.
de heer G.J. Bargermm voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Hoctinkhof 37 te Vorden.
D. Klein Hckkclder voor het vellen
van l berk op het perceel Raadhuis-
straat 14 te Vorden.
J. Schimmel voor het vellen van l es
en l csdoorn op het perceel Staring-

straat 19 te Vorden.
A.H. Denkers voor het vellen van l
sparen l conifeer opliet perceel Brin-
kerhof 6 te Vorden.
Rabobank Hcngclo-Stecnderen-Vor-
den voor het vellen van l beuk op het
perceel Baron van der Heijdenlaan 3
te Wichmond.
Op 4 december 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan de Gemeente Vorden,
voor het vellen van l eik voor het per-
ceel Zutphenseweg 2 te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om

M I zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
ie dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kun t u ter secretarie, scktor
Grondgebied, navragen.

NGEKOMENBQÜ WAANVRAGEN GEMEENTE
VORDEN

Bouwadres Datum OmschrijvingNaam

L.B.M. Westerhof van Vollcnhove-
nlaan 8, Vorden

Datum
on t v.
27-11 -95 bouwen van een ber-

gruite

Deze bouwaanvraag kunt u gedurende veertien dagen inzien in het koetshuis
nabij het kas
teel.

'V!• VERHARDEN EN HERINRICHTEN VAN DE
HAMSVELDSEWEG (GEDEELTE RUURLOSEWEG

TOT30 METER VOORBIJ DE KERKWEIDE)
De gemeente is van plan om een gedeelte van de Hamsvcldscweg woonrijp te
maken.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van bctonklin-
kers, kantopsluitingcn, trottoirs, snelhcidsrcmmcnde maatregelen, groenvoor-
zieningen en het (ver)plaatsen van openbare verlichting.
Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase (begin
1996) bestaat uit het woonrijp maken van de Hamsveldscweg (gedeelte Kcrk-
weide - huis nummer 5) en de aanleg van een trottoir langs de Kcrkweide; de
tweede fase (medio 2000) uit het woonrijpmakcn van de Hamsveldseweg (ge-
deelte huis nummer 5 - Ruurloseweg).
Met ingang van vrijdag 8 december 1995 toten met vrijdag 5 januari 1996 ligt
het uitvoeringsplan voor belanghebbenden in het gemeentehuis (koetshuis) ter
inzage. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze (schriftcl ijk) aan ons ken-
baar maken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
m
In verband met de Midwinterwandcling op zaterdag l O december 1995, hebben
burgemeester en wethouders de volgende tijdelijke verkeersmaatregel getrof-
fen:
- ins te l len vun ccn parkeerverbod voorde rechterzijde vandcGalgcngoorwcg

(komende van de Schoolhuisweg) en de rechterzijde van de Schoolhuiswcg
(komende van de Galgcngoorweg) in Vorden door plaatsing van borden mo-
del E l van bijlage l van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, op
10 december 1995 van 10.00 tot 16.00 uur, of zoveel korter of langer als
nodig is.

'"*/'•O V MAN A KLEDING-
CONTAINERS

TIJDELIJK NIET
BRUIKBAAR

In verband met de jaarwisseling wor-
den de klcdingcontainers van de vere-
niging HUMANA rond de kerstdagen
tijdelijke verwijderd of afgesloten. In
de eerste week van 1996 zullen de
kledingcontainers weer worden ge-
opend of teruggeplaatst op de oude lo-
caties. In de genoemde periode rond
oud en nieuw kan er dus geen kleding
in de Humana containers worden ge-
deponeerd. Om overlast te voorko-
men verzoekt HUMANA geen zak-
ken kleding naast de afgesloten Hu-
mana containers of op de tijdelijk lege
lokaties van de klcdingcontainers te
plaatsen.

^KOPPELING VAN DE
GEMEENTELIJKE

BASISADMINISTRATIE
METANDERE

ADMINISTRATIES
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om de Gemeentelijke basis-
adminsitratie persoonsgegevens te
koppelen met de leerlingenadmini-
stratie, de gemeentelijke sociale ad-
minis t ra t ie en de gemeentelijke hcf-
fingcnadniinistratie. De commissie
bestuur en ruimtelijke ordening heeft
hierover een positief advies uitge-
bracht.
U kunt het besluit tot koppeling inzien
op de afdeling bestuur, in de boerderij
bij het kasteel.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonncmcntsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Wccvers BV, Nicuwstad 30,7250 AA Vorden.
Onk kunt u zich telefonisch opgeven: tel. (0575) 55 10 10.

Er zijn miljoenen redenen om UNICEF

kaarten en kado's te kopen...

...miljoenen kinderen

Bel voor de nieuwe catalogus

070 - 333 93 00 '

unicef



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,

ligt vanaf 8 december 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
postkode/gemeente:
adres van de
werkzaamheden:

HAK Milieu Nederland b.v.
Postbus 151
4190CDGeldermalsen

Nijverheidsweg 4 te Vorden

om: een tijdelijke milieuvergunning voor bodem- en
grondwatersaneringswerkzaamheden

Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuurworden ingediend vóór 5 januari 1996.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Dalum: 5 december 1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 557484 (doorkiesnummer), fax.
(0575)557444

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van Vor-
den op 28 november 1995 heeft vastgesteld de '3e
wijziging Beheersverordening op de begraafplaatsen'.
De verordening regelt onder andere het aantal perso-
nen dat in een graf kan worden begraven of bijgezet,
en geeft bepalingen over de afmetingen van urnen-
graven.
Deze verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter
inzage en is tegen betaling van de kosten verkrijg-
baar. De verordening treedt in werking op de dag, vol-
gende op die van afkondiging (8 december 1995).

Vorden, 7 december 1995,

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving tot intrekking vergunning
(art. 8.23 Wmb en art. 3.44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu,
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,

ligt vanaf 8 december 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit tot intrekking van de vergunning
verleend aan:

naam vergunninghouder:
straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
datum:
aard van de inrichting:
adres van de inrichting:

de heer B. Momberg
Lieferinkweg 6
7251 NV Vorden
23 maart 1982
agrarisch bedrijf
Lieferinkweg 6 te Vorden

De strekking van dit besluit luidt:
op dit bedrijf wordt bedrijfsmatig geen vee meer ge-
houden en bovendien zijn stallen gesloopt of ver-
bouwd voor andere doeleinden, zodat geen sprake
meer is van een agrarisch bedrijf.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de vergunninghouder;
b. degenen die bedenkingen hebben ingebracht te-

gen het ontwerp-besluit;
c. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het ontwerp-
besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 19 januari 1996.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om
schorsing van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
voor vermelde datum worden gericht aan de voorzitter
van voornoemde afdeling van de Raad van State.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt pas van kracht als door de Raad van State op
dat verzoek is beslist.

Datum: 5 december 1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 0575-557485 (doorkiesnummer), fax
0575-557444

A. HÜTKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - EN O R l N D H A N D E L

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

A. HEITKÖNIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

DE NIEUWE UNIVE-KOOPSOMPOLIS
DE OPTELSOM MET EEN GEGARANDEERD

GOEDE UITKOMST!
Het is nog steeds mogelijk met een koopsompolis
een goede (aanvullende) oudedagsvoorziening op te
bouwen. Met de uitgekiende, onderlinge Univé-
aanpak gaat u daar na uw pensioen "gegarandeerd"
de vruchten van plukken.

Overweegt u een koopsom te storten? Profiteer dan
ook van de UNIVÉ KOOPSOM AKTIE welke
loopt tot 31-l 2-1995.
Wat moet u doen? Vul de onderstaande gegevens in
en stuur deze op aan:
O.V.M. Barchem-Ruurlo, Antwoordnummer 3525,
7260 ZX Ruurlo (een postzegel is niet nodig).
U krijgt dan meteen een vrijblijvende offerte.

Naam: D man D vrouw

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: Geboortedatum:

De verzekering betreft een gerichte lijfrente met een gegarandeerd eindbedrag.

De verzekering moet ingaan; - - 1995

Einddatum verzekering: - -

Bedrag koopsom f . . .

De einddatum van de verzekering ligt standaard 15 jaar na de ingangsdatum, tenzij de verzekerde vóór de
einddatum 60 jaar wordt. In dat geval geldt als einddatum de eerste van de maand waarin de verzekerde 60
jaar wordt.

IJNTVFV_X VERZEKERINGEN i J

UMVK, DAAR PUIKT V I)K VRUCHTEN VAN!

Onderlinge Verzekerings
Maatschappij

Barchem-Ruurlo
Kantoor: Stationsstraat 12,7261 AD Ruurlo

Telefoon: 0573-451635

GEMEENTE
VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn
openbare vergadering van 28 november 1995 onder
no. 13 heeft besloten, dat voor de percelen kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie B, no's 2319. 2013
en 2295 en plaatselijk bekend (oostzijde) Kerkhoflaan
een herziening van het bestemmingsplan wordt voor-
bereid. Het besluit treedt op 8 december 1995 in wer-
king.
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie
(koetshuis) ter inzage,

Vorden, 7 december 1995
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

w-artikelen
naar de

Woonwinkel van Warnsveld

EINDELIJK IN VORDEN

EEN MODERNE EN COMPLETE
FITNESS EN ACCESSOIRES LIJN
O.a. HOMETRAINERS

FITNESS MAT
AFSLANK BAND NEOPREEN
POLS EN ENKEL GEWRICHTEN
SPRINGTOUW MET TELLER
FITNESS HANDSCHOENEN NEOPREEN
enz. enz.

evt. fitness kleding op bestelling.

PERSKINDOL artikelen voor spieren en
gewrichten.
Bij fitness artikelen gratis monsters en een
korting bon. Korting bon in te leveren bij
drogisterij TEN KATE

BLEUMINK
TWEEWIELERS
Dealer van Gazelle - Giant • Vico

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 1393

Maandagmorgen

RijkSStraatWeg 39 gesloten. Gecnkoopavond.

7231 AB Warnsveld, tel. 05750 - 26132

TALEN CURSUSSEN
IN VORDEN
1996 Een nieuw begin

Voor beginners:
Frans - Duits - Engels - Spaans

Voor gevorderden:
Engels en Amerikaans - Engels

Aanvang cursussen:
8 januari 1996

Registratie vanaf 5 tot 22 december 1995.

Tel.(0575)551443.

Alle leerlingen en toekomstige leerlingen
een gelukkig Kerstfeest en
een voorspoedig Nieuwjaar.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer) l,-,
vermelding brieven ondernr. of In-
lichtingen f 2,50 oxlra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient u worden, wordt hiervoor
12,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dlenl wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratts herplaatst bij foutiowe plaat-
sing.

• TE KOOP: z.g.a.n. kunst-
schaatsen maat 33 en noren
maat 39. Tel. (0575) 556439.

Restaurant-Café 'DE ROTONDE' Kerkstraat 3
Vorden (0575) 551519

donderdag-BOERENKOOL of HUTSPOT-stamppoMag
Lekkere cénpans-gcrechtcn met alles erop en eraan voor 17,50. Afhalen 15 00.

VRIJDAG-KQQPAVQNPMENU
Vrijdag osschaasp lintje s niet champignons, gcb. aard. en groente. IJsjc of koffie

toe 18,50. Wordi vanaf 12.00 uur geserveerd. Hoofdgerecht afhalen 16,50.

ACHTER DE DIKKE BOOM m I/ORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Woningstichting Thuis Best

Te huur aangeboden:

GARAGEBOX
aandeEnkwegnr.4

te Vorden per 1-1-1996.
Huur per maand f 55,00

Telefoon: (0575) 461460

LIDOBAR: HANSKA DUO SESAM

Vitaminen
voor

ondernemers

De verandering in de Zieklewei

is een van de op handei i
:ijnde overheidsmaalri'n.

Da; kan een bedreiging zijn vooi

'•innuitei! v.m uw h.

De Rabobank helpt u dn :

af te schermen

San.i • .il)(>!irenst
St ic ias en Intfjinulis hutden wij u

gemakkelijke en doeltreffende

oplossingen waar c financieel

gejond mee knul blijven.

Bel ons voot met" informatie

Rabobank
Hengeto-Steenderen V<.<:

Vorden (0575)557888
Hengelo (0575)-168-1 00
SleendereniOS75)458i 00

CO NUTZ
_.-

J

VIA VIA
JOR

LEAOUE

25 PASTEN
YOUR

SEATBELTS

_____ ff/t HUW MOM)
•MTMBKl 10,- ** XAA& O»BM* «1.OOU

IN HIT CROOTfTI «HUID*- IN LKHTTHEATBR VAN Dl ACHTIRHQIK .

TILT
LIDOBAR: TORKEST TRIP TO TRIP

>^^s^y•sftSS^ ££***••-* 'ZXSSSZ^*™''



CDA tegen uitgebreid onderzoek naar infrastructuur wegen

Gemeente neemt wegennet onder de loep
De gemeente Vorden is op het ogen-
blik bezig met de voorbereiding van
een plan om het gemeentelijk we-
gennet veiliger te maken. Naast het
verbeteren van vier gevaarlijke
punten in Vorden wil het college
van B. en W. het gehele wegennet
nader onder de loep nemen en te be-
kijken of het gebruik van de wegen
in overeenstemming is met de func-
tie en vormgeving.

De plannen van de gemeente zijn op-

getekend in de conceptnota Infra-
s t ruc tuur . Deze werd maandagavond
behandeld in de commissie voor
Volkshuisvest ing, Economische Za-
ken en Gemeentewerken.

Alle partijen konden zich vinden in de
concept-nota en gaven het college
groen l i ch t om- nadat ook de burgers
van Vorden hebben ingesproken -
door te werken aan dit plan. Het CDA
was de enige partij die tegen een u i t -
gebreid wcgcnonderzock is en gaf een

Fusie basisscholen
Willibrordus
en Klimop een feit
Donderdagavond 29 november heer-
ste er een feestelijke stemming bij de
besturen van Klimopschool in Wich-
mond en de St. Willihrordusschool in
Vicrakker. De beide basisscholen wa-
ren tot een accoord gekomen voor een
fusie. Hoofdreden van deze fusie is
liet veilig stellen in de toekomst van
basisonderwijs in de dorpen Vierak-
kerenWichmond.
Vanaf l augustus zullen beide scholen
verder gaan als één basisschool op in-
terconfessionele grondslag. De bestu-
ren fuseren al op l januari 1996. De
lokatie voor de nieuwe interconfes-
sionele school is de plek waar nu de
huidige Klimopschool is gevestigd.
De nieuwe dircklcur wordt de heer D.
Wobbcs en de heer H. Rouwen \\ordi
voorzitter van het schoolbestuur.
Hot zeldzame aan het bereikte resul-
taat is dat de twee scholen op vri jwil-
1 ige basis tot ccn fusie konden komen,
want geen van beide scholen werd in
zijn voortbestaan bedreigd. De be-
doeling van de interconfessionele
school is dat rooms-katholiek en pro-
tcstants-christclijk onderwijs als twee
als zodanig herkenbare en gelijkwaar-
dige vormen van onderwijs met el-
kaar samengaan.

Schrijfmarathon
Zoals bekend is 9 december de dag
van de Rechten vande mens. Dit is < k -
reden dat de werkgroep van Amncsty
International afdeling Vorden v r i j -
dagavond 8 december een fakkeltocht
organiseert vanaf de Rabo-bank naar
Suctcrs in de Dorpsstraat. Op deze
manier wordt aandacht gevraagd voor
de schrijfmarathon, die /alerdag 9 de-
cember in het Dorpsccntrum wordt
gehouden. Mensen die daarin geïnte-
resseerd /ijn kunnen die dag even bin-
nen lopen en ccn of meerdere brieven
overschrijven voor mensen die be-
handeld worden in strijd met de men-
senrechten.

Heropening groente-
en fruitboerderij
Garritsen in Toldijk
Op donderdagmiddag 7 december
heel t de heropening plaats van de
aardappel-, groente- en fruitboerderij
Garritsen in Toldijk. De winkel aan de
Kruisbrinkscwcg 7 is drastisch ver-
bouwd en groter geworden. 'Ons as-
sortiment is fl ink uitgebreid. We ver-
kopen nu bijvoorbeeld ook bloemen
en hebben een compleet ingerichte
honinghoek', vertelt Dick Garritsen.
'En alles is vers', vui l Jolanda aan.
'Een groot gedeelte hebben we zelf
verbouwd of komt rechtstreeks van de
veiling. Want kwaliteit staat bij ons
voorop', benadrukt ze. Zie ook adver-
tentie.

Theater'Onder de
Molen'in Linde
houdt kerstmatinee
Theater 'Onder de Molen' in Linde
houdt op 10 en 17 december een
kerstmatinee. Zondagmiddag 10 de-
cember staat er een optreden van een
midwinterhoornblazer op het pro-
gramma en wordt het ware Dickens-
verhaal verteld door de Nederlandse
'Scroogc' afkomstig van het Dickcns-
nuiseum in Bronkhorst. Op zondag-
middag 17 december is er zigeuner-
muzick te horen en leest de columnist
A.L. Snijders voor uit eigen werk. Hel
verwarmde theater is gevestigd aan de
Lindcsweg 29.

Hervormde vrouwen
Op woensdag 22 november hield de
Hervormde Vrouwengroep Dorp haar
traditionele pakjcsavond voor het
Sinterklaasfeest. Nadat de presidente
ccn [lassend gedicht had voorgelezen
over tante Mathildc kon met het uit-
pakken en het voorlezen van de ge-
dichten worden begonnen. Het was
een zeer gezellig 'sinterklaasavond'
dat werd afgesloten met een gedicht
van Nol Benschop.

Weekendrecept
Vlogman
Varkenskoteletten met abrikozensaus
Bereidingstijd: 30 minuten .

Benodigdheden voor 4 personen: 4 haas- of ribkotclctten van 150
gram per stuk; peper; zout; l cl bloem; KOgram boter, braadbotcr of mar-
garine; I middelgrote /eer fijn gesnipperde ui; l blik (400 of 425 gram)
abrikozen op eigen sap of op lichte siroop; l-2 cl aardappelmeel ofmai-
zena; 2 el tomatcnkctchup; ketjap manis of tamari.

Benodigd keukcngerci: kom, vlcespan of grote kockcpan, zeef, snij-
mixer of mixerbeker.

Bereidingswijze:
1. Bestrooi het vlees aanbelde zijden met zouten peper. Wrijf het vlees

ermee in.
2. Stuif of strooi de bloem over de kotclcttcn. Klop overtollig bloem

eraf.
3. Zet de zeef op de kom en giet het sap of de siroop van de abrikozen in

de zeef af.
4. Houd enkele halve abrikozen apart voor de garnering. Maak van de

rest van de abrikozcn moes m.b.v. de snijrnixer.
5. Laat de margarine in de vlcespan heet worden. Laat de kotelettcn in

de hete margarine aan beide zijden vlug en mooi van kleur worden.
Bak ze daarna in vrij korte tijd aan beide zijden bruin en ju i s t gaar.

6. Voeg als het vlees goed van kleur is üc snippers uit toe. Faiit die
onder af en toe omscheppen glazig tot goudgeel.

7. Neem het vlees ui l de pan. Giet er de siroop van dcabriko/cn in. Doe
er de abrikozenmocs bij en laat alles warm worden.

8. Roer van het aardappelmeel met de tomalenketchup en l dl koud
water een papje. Bind daarmee de abrikozenmocs tot sausdiktc.

9. Warms desgewenst de kolclcttcn nog even op inde sausen maak die
pikant van smaak met peper, zout en ketjap.

10. Gameer het vlees met de apart gelegde abrikozen. Schenk de saus in
de schaal met de vlees of dien de saus apart bij het vlees op.

Wijntip: Ken lichte rode wijn uit de Langucdoc of een rosc uit de Pro-
\encczullcnbijditgcrechtvakantichcrinncringcnoprocpcn.

Tip van de kok: Gebruik in plaats van fijn gemaakte abrikozcn eens
rabarbermoesofde inhoud van l bl ik (400 gram) gezeefde of gepelde en
ontpittc tomaten.

slagerij Vlogman

negatief advies tijdens de commissie-
vergadering.
Naast een wcgcnonderzock wil hel
college van Burgemeester en Wethou-
ders in totaal vier gevaarlijke punten
in Vorden verbeteren. Op deze p lek-
ken gebeuren vijftig procent van de
ongelukken in Vordcn. Het gaal h i e r
om de kruispunten Baaksewcg-Hack-
fortsclaan-Ktuisdijk, Baakscwcg-
Bccklaan-Lankhorstcrstraat, Mispcl-
kampdijk-Strodijk-Zutphenseweg en
de Koekoekstraat.

Du Mauricr, Daphnc, De vlucht van
de valk; Hisenbcrg, Arlenc, In ver-
wachting: wat kun je verwachten;
Kerstkookbock met meer dan 150
feestelijke recepten; Konrad, Gyorgy,
De stedcbouwcr; Linden, Nico ter,
Kerststukjes; McCullough, Collecn,
Vrouwe Fortuna; Pocnbock, Finan-
ciële gids; Sterling, Clairc, Opmars
der criminelen; Szczypiorski, Andr-
zej, De mooie mevrouw Seidcnman;
Visser, Carolijn, De mooiste reisver-
halen; Weisbrod, Ella, Vrouwenvleu-
gel; Wever, Marickc, Hel krcaticf
kerstballcnboekjc; Wicrding. John,
Psychologische test; Zomeren, Koos
van, Wat wil de koe.

Concordia

Aanwinsten
Bibliotheek
Abdolah, Kader, De meisjes en de
partizanen; Barbier, Patrick, Triomf
en tragiek der castraten; Bavinck,
Willcm, 84 vragen over orgaamran-
splantatics; Brockc-Bruins, Inc ten.
De tovertuin; Campcrt, Rcmco, Ohi,
hoho, bang, bang of het lief van de
vri jhe id ; Oanesjwar, Simin, Het offer;

De Vordcnsc muziekvereniging
'Concordia' houdt ook dit jaar weer
een oliebolIcnaktie. Leden van de
bakplocg zijn al enige tijd druk in de
weer met de voorbereidingen. Tijdens
de aktic op vrijdag 8 en zaterdag 9 de-
cember zal een groot aantal leden in
touw zijn om de verse oliebollen huis-
aan-huis te verkopen. De opbrengst
wordt aangewend voor de aanschaf
van het instrumenten- en uniformen-
fonds. Aanschaf van instrumenten is
voor een vereniging als 'Concordia1

met zijn vele jeugdleden een blijven-
de noodzaak.

Trekking Sintaktie 1995
Vleespakketten

1. A.GrootRocssink
2. J, van Beek
3. H.Kl.Krancnbarg
4. Mevr. Nordc
5. J.GrootObbink
6. C. te W i n k e l
7. A. Rictman-Harmsen
8. Bargeman
9. M.J. Vcrplocgh

10. R. Asscndorp
1 1 . J .dcGrccff
12. M. Bcrenpas
13. G.J. Groot Jcbbink
14. J. van Bommel
15. L.Gotink

Vrijdag l december

Pr. Bernardweg9
Zuivclhof 7
Schoolstraat 4
Hoet inkhof 50
Almcnseweg 10
Schoolstraat 15
BoshuiswcgS
Burg. Gallecstraat 30
De Hanekamp31
Beukenlaan 8
Kockockslraat 19
Hckkelc rd i jk 16
Oude Zutphenseweg 4
De Stee ge 9
Strodijk 2

Vorden
Vorden
HcngcloGLD
Vorden
Vorden
Vorden
Vicrakker
Vordcn
Vorden
Warnsvcld
Vicrakker
Zutphen
Vorden
Vordcn
Vorden

Verrassingspakketten
f .
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
1 1 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51 ,
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Martijn Jansen
'

I. A.Smallegoor
H. J. Pasman-Groot
Wcsselink
N. Huct ink
Buitendijk

rocsc

Fam. G.J. Hclmink
Fam. Pcllcnbcrg
A. Bargcman
W. de Graaf
A. Heideveld
M. Bargcman
Bcrenpas
A.C. van Voskuilcn
M. Bessclink
D.Hollcman-Nijk
G.H.Gotink
Noorman
G.Gillc
Naihalie Beek
H.W. Arcndscn
Jcremy Bosch
1. van Lanen
J.W.Nijland
G. Jansen
Bcrens-Oostcrwijk
G.Hissink
Wicligcrs
W.Bccftink
M.Smalc
B. Kolkman
StefSicbclink
H.Ci.D.Harmcns
W.Mokkink
G. Klein Lcndcrink
J.Pclgrum
BouwniL-ister
DJ.Pardijs
H.J.Oldcnhavc
H.J .Brinks
A.J .Makk ink
W. vande Vuurst
Helma Aagten
J.Ditzcl
Loman
van de Berg
H.Strookappe
Erik Dimmendaal
D.Wcntink
R.M. Nobel
Bulten
F.Althaar
H. van de Laan
B.Hullcrnan
A.Arfman
T.P.Rcedcns
J. Boer
Dijkman

Brinkerhof 12
vanLcnnepweg 8
Leestcnscwcg 1 1
De Bongerd l l

Hoetinkhof 193
Zutphenseweg 97
Julianalaan 17
Schrijnwcrkcrshorst 723
Stationsweg l
Dorpsstraat 3
De Boonk 27
de Del Ie 6
B.vanHackfortweg 10
Strodijk 3
Rccoordweg 6
Christ inalaan 2
DcBanekamp4
/utphcnscwcg 186
Wici'sscrallcc 3
Hoetinkhof 74
Het Jebbink 59
H c t G u l i k 10
Hummeloseweg 22
Het Hoge 23
W.Alexanderlaan 69
ZelledijkS
Rozenstraat 17
Voorde 10
HackforterwegS
Lindeselaak2
Joostinkweg 12a
Pasioriestraat4
De Hanekamp2
Vordensebosweg 7
Stationsweg 27
Mossclscwcg
Hackforterweg 16
Hoetinkhof 13
de Voornekamp
WildcnborchscwcgS
Hoctinkhof25
Zulphcnsewcg47
Zulpbcnsewcg 119
Heair ixlaanS
• i R i k k c l d e r 2
de Voornekamp 22
Addinkhof 16
DcDccanijc 25
H. Brocrtjesstraat4
dcStroet7
DcHanckamp4
Ruurloseweg4
Het Hoge 29
De Voornekamp 61
Julianalaan 38
Hoetinkhof 6
de Leuke 2
Lindcscwcg 11
Brinkerhof 95
Molenweg 33

Vordcn
Vors
Zut f
Vordcn

™

Vorden
Vordcn

£ApcWiorn
Vordcn
Wichmond
Vordcn
Vordcn
Vordcn
Vordcn
Vorden
Vordcn
Vordcn
Eefde
Vorden
Vordcn
Vorden
Vorden
Zelhcm
Vordcn
Ruurlo
Vordcn
Baak
Almen
Wichmond
Wichmond
Vordcn
Baak
Vorden
Vordcn
Vordcn
Vorden
Wichmond
Vordcn
Vordcn
Vordcn
Vorden
Vordcn
Vordcn
Vorden
Ruurlo
Vordcn
Vordcn
Vordcn
Den Helder
Vordcn
Vordcn
Vordcn
Vorden
Vordcn
Vorden
Vorden
Vorden
Vordcn
Vordcn
Vorden

De volgende [rekkingsdatum is:
vrijdag 8 december,
Al/c trekkingen vinden pluats in de ontmoetings-
ruimte \'«n het Dorpscentrum en zijn openbaar,
{lus voor iedereen toegankelijk.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men niet hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W.Alexanderlaan
DeHorsterkampCbehalveor.35)
Deldcnseweg
Rondweg

Bur.Vunderinkhof

DeDelle
Dr. Staringstraat
P.vanVolIenhovenlaan
Margriet l aan
Clir is t inalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elsho/15, tel 55 24 66
DeDoeschbt
HetStroo
HetKclmer ink
Strodijk l t/m f 5 en l
DeLaegte

Addinkhof
HctHei j ink
Hoetinkhof
Voornekamp
[ .eciugoor

Fam.deWeerd,Enkwegl5A9tel.55 10 30
S. v. 's-Gravenzandesti aai
H. vanï ïramcrcnstraat
H.K.vanGclreweg
Schoolstraat
Gr.vanLimburg-Stirumstraat

B.vanHackfortweg
VanHeeckerenstraal
Dr. C. Lulofsweg
Ki nikcrhof

Fam.Teunissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60
Stationsweg
Jul ianakian
Fnkweg
de i-.cndrachl
Molenweg

Wilhelmmalaan'
Emmaplein
Almcnseweg
O\c i ' .
InsLil i tulclaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B.Galiécstraai
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardwcg
/.uivelhof
IKM Hosc

Fam.Bargeman,Horsterkamp25,tel.55 12 58
De Horsterkatnp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemei ink
Ruurlosewcg

- t raat
Dccamjeu'cg
Zutphenseweg
Groene wei*

Fam. Wenneker,DeStroet9,tel55 30 12
bbink

De Boonk
HetElshof
De Haar
De Stee ge
HetGulik
He tWicmcl ink
HctVaarwcrk

HetMolcnbl ick
Het Vogel bos je
De Bongerd
Dt-Hanekamp
DeStroel
HeiKerspel
Mispclkampdijk

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

-.^

Landbouwfederatie
De Vordcnsc Landbouw Federatie bc-
l e L M maandag 1 1 december een verga-
dering in het Dorpscentrum. Tijdens
deze bijeenkomst zal Wilco van de
Vossc ccn korte toelichting geven op
de mogelijkheden voor het laten op-
stellen van ccn bedrijfsplan. Daarna
houdt Han Pelgrum, rentinecster/ma-
kelaar een lezing met als thema 'Oosl
Wcsl, is emigreren wel zo best?'. De
laa ts te tijd wordt veel geschreven en
gesproken over emigreren. Wat be-
zielt iemand om met zijn gezin zijn
vaderland te verlaten en elders een
toekomst zoeken? Han Pclgrum
houdt zich regelmatig bezig met cmi-
graucbcgelciding en zal tijdens deze
avond een beeld schetsen van de mo-
geli jkheden en'beperkingen of gevo l -
gen. Dinsdag 12 december zullen le-
den van de ZMO een voorlichtings-
bijeenkomst over de wijziging van de
pachtwetnormen bijwonen. Deze
wordt gehouden in 'De Luifel ' ie
Ruur lo .

Ulenhofcollege en
HBeeckland
onderzoeken fusie
Scholengemeenschap 'l Bccckhuul m
Vordcn en 'l Ulenhofcollegc in Doe-
t inchem gaan ccn onderzoek starten
om te kijken of ccn fusie van beide
scholen gewenst en haalbaar is. Na
ccn eventuele fusie kan 'l Bccckland
de scholier ccn breder onderwijspak-
ket aanbieden. Op hel ogenblik kent ' t
Bccckland alleen Voorbereidend Be-
roepsonderwijs (VBOJ. Als de fusie
doorgaat kunnen leerlingen tevens
worden voorbereid op het Mavo c\;i
men. Aanleiding tot het onderzoek
zijn de grotere mogelijkheden op fi-
nancieel en onderwijskundig gebied
die de overheid biedt aan zogenoem-
de brede scholengemeenschappen.
Als alles volgens plan verloopt, is de
fusie per l augustus 1996 ccn feit.

Jong Gelre
De afdeling Warnsveld van Jong Gel-
re houdl op 1 1 december een Agrari-
sche Avond in de Boggclaar. Tijdens
deze bijeenkomst wordt het imago
van de boer onder de loep genomen en
vraagt men zich af wat er gedaan kan
worden' om de bu i t ens taander ccn
goed beeld te geven van a c t i v i t e i t e n
van een agrarische onderneming. Op
/atc ixi i igmorgcn kunnen er weer
kerstbakjcs gemaakt worden bij Wil-
Icmien Stecnblik. Het nicuwjaarshal
heef l plaats op 12 januari in 'l Paniol'-
fcltje in Vordcn. Op 19 januari wordt
de jaarl i jkse ledenvergadering gel ion
den. Tijdens de/e vergadering zullen
er twee bestuurswisselingen pia. i is
vinden. Renc Hissink en M a r t i n R ie t -
rnan verlaten na /es jaar het bestuur.
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AGENDA
DECEMBER:
Jeu de bon Icbaan b ij de Wchmc
dagelijks geopend. Info bij de
receptie. ledere dag SWÖV open taf cl
bij de Wchmc.

6 Welfare handwerken, Wehnie
6 HVG Wichmond ds. A. Walpot
6 ANBOKIootschictcnbtf'tOldc

Lcttink
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

l O Wintcrwandel ing Wildenborch
1 2 ~ 13 Schietver. W.A.R. Vicrakker-

Wichmond, schietwcdstrijdcn
12 Plattelandsvrouwen, Provinciale

hand werkdagen in Dorpscentrum
13 ANBOKlootschictcnbij'tOlde

Lcttink
17 Kerstconcert RK Kerk Vicrakkcr,

m.m.v. Vordcns Mannenkoor,
Ncttcrdens Jonge re n koor e n
Parochiekoor St Wil! ïbrord

17 Klootschieten in de Rccp'n,Johan
enStef

18 HVGdorpKcrstfcestvanuitde
Fakkel

18 VrouwcnclubMedlcrKerstfeest
19 SoosKrancnburg,Kerstmiddag
19 NCBV.Kerstviering
19 HVG Wichmond, Adventsviering

samen met ouderen
20 Plattelandsvrouwen, Kcrstviering

bij de Herberg
20 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
20 Welfare kerstcontactmiddag

Wchmc
21 Bejaardensoos Kcrstviering

Wichmond/Vier akker
21 HVG Wildenborch, Kerstfeest
21 Bcjaardcnkring.Dorpscentrum

Kerst '
21 PCOB Kerstviering
26 Tentoonstelling RK Kerk

Vierakkcr
27 Klankbeeld, Dorpscentrum

'Boer'nvanGister'n
27 ANBO Klootschieten bij ' t Olde

Lctiink

Winterwandeling
Op l O december houdt de wandel- en
sportvereniging De Ploeg in Zclhcm
een prachtige natuurtocht. Midwin-
terhoorn blazers zullen op diverse
plaatsen op de route aanwezig zijn. Er
is keuze uit de afstanden zes, twaalf
en achttien kilometer. De start is van-
af bungalowpark Het Zonnetje aan de
Ruurloscwcg. Voor meer informatie
kan men bellen (0573) 45 27 72 of
(0314)641531.

Jazz-Sociëteit
Ruurlosc leden van de Jazz-Sociëteit
Groenlo en andere jazz-liefhebbers
zijn van harte welkom vanavond in
De Lange Gang in Grocnlo het optre-
den van 'Free & Easy' bij te wonen.
'Frec & Easy', een formatie met re-
pertoire dat voornamelijk bestaat uit
op Amerikaanse leest geschoeide
blues, rylhm & blues en soul, waaron-
der veel eigen werk en een terugblik
op de Flavium-periode.

Vluchtelingenwerk
zoekt vrijwilligers
De Vluchtelingen werkgroepen Lo-
chem en Ruurlo zijn op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers voor de op-
vang en begeleiding van vluchtelin-
gen, die in de gemeente komen wo-
nen. Jaarlijks vestigen zich zo'n veer-
tig vluchtelingen in de gemeenten Lo-
chcm en Ruurlo. Medewerkers van
Vluchtelingenwerk helpen hen weg-
wijs te worden in de Nederlandse en
plaatselijke samenleving. In het begin
is de begeleiding soms erg intensief,
later vaak wat minder.
Vluchtelingenwerk Lochem/Ruurlo
zoekt vrijwilligers voor twee 'a drie
dagdelen per week, die vluchtelingen
willen begeleiden in hun woonplaats.
Om het werk goed aan te kunnen moet
men een nuchtere kijk hebben op de
praktische problemen die vluchtel in-
gen vaak ondervinden, bijvoorbeeld
bij de bank, in de winkel of bij de Ne-
derlandse les. Geboden wordt de mo-
gelijkheid-bij de landelijke organisa-
lic scholing en t r a in ing te volgen. On-
kosten worden vergoed. Voor infor-
matie kan men bellen naar Alphons
Sicbclt, telefoon (0573) 25 46 69 's
avonds.

Café-restaurant 't Pantoffel tje bestaat twintig jaar

'De mensen in Vorden hebben ons geweldig opgevangen'
Drie jaar geleden namen Frank en
Mirjam Meulenbroek café-restau-
rant 't Pantoffeltje over van Nico
van Goethcm. Ze deden dit zonder
enige horeca-ervaring. 'Ik tapte
mijn eerste biertje in mijn eigen
café', lacht Frank Meulenbroek
(37). In de beginperiode heeft het
echtpaar Meulenbroek bijzonder
veel steun gehad van het personeel
van 't Pantoffeltje. 'Je mag gerust
opschrijven dat zij er ons in het be-
gin doorheen hebben gesleept.
Want het was niet allljd even mak-
kelijk. Ik heb me serieus wel eens
afgevraagd waarom we in hemels-
naam toch de horeca waren inge-
gaan', aldus Frank Meulenbroek.
Anno 1995 weet het echtpaar Meu-
lenbroek dat ze in 1992 de juiste
keus hebben gemaakt. 'De mensen
in het dorp hebben ons fantastisch
opgevangen en we voelen ons hier
nu als een vis in het water'. Dit jaar
bestaat café-rcstaurant 't Pantof-
feltje precies twintig jaar. Een groot
feest is echter nog niet gehouden.
'Nee, daar hebben we in verband
met ons 12,5 jarig huwelijksfeest
dat we zaterdag vieren bewust mee
gewacht. We doen alles in een keer',
zegt Mirjam Meulenbroek (36).

Voordat hij 't Pantoffeltje overnam
van Nico van Goethcm, zat Frank
Meulenbroek in de brillenwereld.
Meulenbroek had een leidinggevende
fuclic bij Hans Anders Opticiens.
'Een bijzonder leuke baan. Alleen
heel erg druk. En dat ging gepaard
met veel stress. Ik liep op een gegeven
moment elke twee a drie maanden bij
de huisar ts om mijn bloeddruk op te
melen. Dat kon natuurlijk zo-niet lan-
ger doorgaan. Daarom hebben Mir-
jam en ik na een tijdje ook de knoop
doorgehakt en besloten iets voor ons-
zelf te beginnen. Wat precies dat wis-
ten wc in het begin nog niet. Een ei-
gen optickzaak had wat dat be t re f t
misschien beter in het verlengde gele-
gen van mijn vorige baan. Maar dat
wilde ik niet. Ik zag het niet zitten om
elke dag van negen tot zes in een win-
kel te staan. Daarnaast wilde ik ook
gewoon heel iets anders', aldus Frank
Meulenbroek.
Een gesprek met het echtpaar Mcu-
Icnbrock is in feite een interview met
Frank. Zijn vrouw Mirjam hoeft niet
zonodig op de voorgrond te treden.
Toch is zij het geweest die uiteindelijk

NGANG ZALE

beslissing heeft genomen om 't
toffcltjc over te nemen van Nico van
Goei hem. Frank Meulenbroek: 'We
hebben de taken binnen ons bedrijf
ook hce^^oed verdeeld. Mirjam
houdt zid^Hbzig met de keuken en ik
onderhoudtlc contacten met de klan-
ten. En dat werkl perfect. Maar als wc
beslissingen moeten nemen doen we
dat samen en dan is het vaak Mirjam
die uiteindelijk de knoop doorhakt'.
In de beginperiode heeft het echtpaar
Meulenbroek bijzonder veel steun ge-
had van het personeel van 't Pantof-
feltje. 'Daar hebben wc echt heel veel
geluk mee gehad. Omdat we zelf geen
enkele horcca-ervaring hadden, was

Pan- het heel fijn om ergens op terug te
kunnen vallen. Je mag gerust op-
M J i i i j v e n Jat het personeel er ons in
het begin doorheen hebben gesleept.
Want het was niet altijd cyoa makke-
lijk. In het begin heb ik ni^Ritcr wel
eens afgevraagd waarom we in he-
melsnaam de horeca waren ingegaan.
Gelukkig hebben de mensen in het
dorp ons ook fantastisch opgevangen.
Want ik geef het je te doen. Je boekt
een bruiloft bij Nico van Gocthem en
je hoort dat 't Pantoffeltje is overge-
nomen door een wildvreemde vent
die zegt dat hij geen horcca-crvaring
heeft. Dan gaan er toch wel wat bellen
rinkelen. Maar gelukkig heeft de

plaatselijke bevolking ons de tijd ge-
geven om ons te bcwij/.en', aldus
Meulenbroek.
Frank en Mirjam Meulenbrock voe-
len zich aan de Dorpsstraat in Vorden
als een vis in het water. 'Doordat wc
geen dagzaak zijn, kunnen wc er over-
dag gelukkig toch nog een gezinsle-
ven op na houden. Daar hebben we
drie jaar gelden ook bewust voor ge-
kozen', vertelt Mirjam Meulcnbrock.
'Nu kunnen we tenminste onze kinde-
ren nog zelf naar school brengen en
ophalen. Ons streven is ook om 's
middags altijd samen met onze twee
kinderen te eten. Frank en ik vinden
dat heel erg belangrijk. Toch heb je

wel eens dagen dat dergelijke zaken
erbij inschieten en datje de kinderen
haast niet ziet'. Frank Mculenbroek
vult aan: 'En dat doet natuurlijk pijn.
We proberen dat dan weer goed te ma-
ken op de dagen dat we vrij zijn. Niet
door middel van cadeaus, maar door
net even iets meer aandacht aan de
kinderen te besteden dan anders.'
Vorden kent een rijk horecalcvcn.
Zijn Frank en Mirjam Meulenbrock
niet bang voor zoveel concurrentie?
Frank Meulenbrock: 'Nee, ik denk
dat de grote hoeveelheid horecazaken
in Vorden elkaar alleen maar verster-
ken. Het zijn ook allemaal zaken die
een eigen specifiek karakter hebben.
De Herberg is geen Pantoffel en Hotel
Bakker is geen Rotonde. Wij richten
ons bijvoorbeeld in vergelijking met
de Herberg veel meer op feesten en
partijen. En dat is ook onze speciali-
teit. De Herberg is daarentegen weer
meer een eetcafé met een zaal voor
partijen.'
De horcca-ondcrnemingen in Vorden
proberen ook zoveel mogelijk samen
te werken. Frank Mculcnbroek: 'Zo
heb ik afgelopen weck met Hannie
Hendriksen van de Herberg de kerst-
en nieuwjaarswisseling doorgespro-
ken. Je moet proberen alles zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen. In
het begin heb ik daar wel eens fouten
meegemaakt, Twee jaar geleden had-
den wij hier bijvoorbeeld een optre-
den van Kas Bendjen gepland, terwijl
in de Herberg het prinscnbal van kar-
navalsvereniging de Deurdreajers op
het programma stond. Zoiets is na-
tuurlijk niet slim. Dat moetje zoveel

* mogelijk zien te voorkomen.'
Frank en Mirjam Meulenbrock zijn
ambitieus en hebben grote plannen
met 't Pantoffeltje. Frank: 'We zijn op
dit moment druk bezig om het be-
drijfsleven in de regio te benaderen
voor het verzorgen van personeels-en
bedrijfsfeesten. Dat is een markt die
wij nog onvoldoende hebben aange-
boord'. Verder zijn er ook plannen om
in de toekomst het pand links naast 't
Pantoffeltje bij de café-rcstaurant aan
te trekken. Oftewel het huidige woon-
huis van de familie Meulcnbrock.
'Het is onze bedoeling om het bedrijf
op termijn ui t te breiden meteen ext ra
zaal die bedoeld is voor partijen tot
150 personen. Maar laten we niet te-
veel op de zaken vooruit lopen. Want
zover is het nog lang niet', zegt Meu-
lenbrock tot slot.

Verschijning Contact rond
kerstdagen en nieuwjaar
Weekblad Contact zal rond de kerstdagen en de jaarwisseling gewoon
blijven uitkomen. Voor het inleveren van advertenties en berichten vragen
wij echter wel uw medewerking.
Voor de edities Warnsveld en Hengelo verandert er niets. Voor de edities
Ruurlo en Vorden die na de kerstdagen verschijnen, dienen de adverten-
ties en berichten op donderdag 21 december voor i 2.00 uur bij ons binnen
te zijn. De kopy voor de edities Ruurlo en Vorden die na de jaarwisseling
verschijnen, moet uiterlijk vrijdag 29 december voor 12.00 uur worden
ingeleverd.

De redactie

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Donateursconcerten
We willen nog even de donateurscon-
certen van de Koninklijke Muziek-
vereniging Sophia's Lusl in herinne-
ring brengen. De concerten worden
gehouden op vrijdag 8 en zaterdag 9
december in De Keizerskroon. Hel
thema van het muziekprogramma is:
Reis om de wereld. Op vrijdag wordt
tevens een aantal leden gehuldigd
vanwege hun jubileum. In de pauze
wordt een kleine verloting gehouden
die verzorgd is door de Vrienden-
kr ing . Sophia's Lust hoopt op een
goede opkomst van haar donateurs en
uiteraard zijn alle muziekliefhebbers
v;m harte welkom. Aan de zaal kan
men ook donateur worden.

Midwinter-
wandeling
In het buurtschap Wildenborch wordt
zondag 10 december een Midwinter-
wandcling gehouden. De deelnemers
aan deze wandeling kunnen kiezen uit
twee afstanden te weten 6 of H) k i lo -
meter. Het vertrek is bij de fami l ie
Kornegoor aan de Galgengoorweg
17.
De tocht gaat door de bosrijke omge-
ving van de Wildenborch, het Grote
Veld en Mossel. Onderweg worden de
wandelaars getrakteerd op Gluhwein
en erwtensoep, terwijl m i d w i n t c r -
hoornblazers uit Lochcm en Borculo
op bepaalde plaatsen hun instrumen-
ten zul len bespelen.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

KERST- EN NIEUWJAARS
KAARTEN

Ook voor het goede doel!

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 BB1010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

WWF

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
ZUTPHEN NL • TELEFOON 057B 612306 - FAX S45«92
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 • 7ÏOO AA

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.
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DAMESMODE Zulphenseweg - Vorden

Kerstbomen
Voor een echte kerstboom moet U bij de
B oom k weker zijn.
Vele soorten en maten, o.a. Servische spar, lïjnspar,
conica, koreana, blauwspar.
Tevens verkoop van kerstbakjes en graftakken.

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPÏEGELENBERG B.V.

OUDE ZUTHHENSEWEG 5*
72S1 JP VORDFA
TI-L. (0575)551.164852114

AANBIEDING GEDISTILLEERD
Florijn Jonge Jenever

van 21,95 voor 20,95
Sonnema Berenburg

van 21,95 voor 20,95

Florijn
Citroen Brandewijn

van 16,95 voor 15,70

The Famous Grouse
Finest Scotch Whisky

Itterf les van 42,95 voor 39,90

Glenfiddich Pure Malt Scotch Whisky
in koker van 65,00 voor 47,95

WIJNAANBIEDING uit Italië
Merlot Ladino zachte rode wijn 7,50

Salice Salentino
krachtige, kruidige rode wijn 10,75

Voor deze wijnen: 6de fles GRATIS

Wijnhandel-Slijterij

Burgemeester Galtéestraat 72 7257 E B Vorden Tel. 0575-551391

BRENG ALVAST
KERSTSFEER
IN UW HUISKAMER

# leuke kerststukjes
# bio kerstbomen vele soorten in pot

(ook te huur)
l- alles voor eigen creativiteit
> kerstkaarten / kaarsen
:* kerstgroen / hyacinten
l' vele soorten kransen en netwerk

• inst

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

Burg. Galleestraat 5/7 - Vorden
» 0575-551436 / Fax 551075

Winkelcentrum De Dreiumme
«0575-571171 /Fax 571058

Bloemsierkunst Elbrink, meer dan bloemen en planten alleen

Beschuit met muisjes Bi'jons
in d'n Achterhook
Bcnnic Westerhuus zetn de rugge 's effen rech en kek 's um zich heer.
Hee had al un mooi posjen blad bi'j mekare eharkt. Nog un gocic wekkc
en dan was e d'r weer vcur un jaor vanaf. Want met die grote beume um
de poste mos e d'r volgend jaor wel weer an. Maor jao, zo'n ramp was
dat now ok weer neet. Hee was jao toch met de vut egaon, dit jaor, Tied
had c now jao zat. En a'j zo buuten tegange waarn kwam d'r ok nog wel
us ene langs die um un praötjen vclcgen zat. En dan hcurn i'j nog 's wat.
Dat was e jao as posbodc ok gewend ewes.
Dan was i'joaveral metopdcheugte. Wat niet vcteld wier zaog i'j wel in
de rouw-en trouwbricfc. Of in de geboorteva ftIsetccrkaarten. Da'S jao
allemaole drukwerk en koj röstug inzien. 4P>r dat was now allemaolc
veurbi'j. Hee mos nowutni ' jsbi ' jdc supermarkt of bakker heurn. Maor
dat wennen al aadug. En wieters kon e now doen en laotn wat e wol. 's
Margens hoeven hee d'r neet zo vrog meer uut, al leic now ok neet tot
tien uur in bedde. Onder al dat geprakkezeer had e de kruuwagen, de
batse en bladharke operuumd. Hee von ut mjr vandagc wel goed. Mar-
gen mos e ecrs op 'n Braomel an ut wark.^pJaor ging Bennie Wester-
huus 'n andrcn dag dan ok hen. Onder de appclbeume in 'n hof mos t'r un
stuk gres umme ezet wodn. A'j dat wark neet gewend bunt is dat met de
schuppc haos gin doen. Vcural neet veur un posbode die al un maond of
wat uut de roulatie is en dus neet zo hard meer löp. Daorumme hadn ze
zo'n moderne frais ehuurd. Dan deij de motor ut wark en hoeven i'j d'r
allenc maor achteran te loopn. Ut was effen prebecrn hoo of ut ding pre-
cies warken maor dat had Bennie gauw deur en de motor had e ok al rap
an de praot. En too ging ut vedan. Ut mesientjen leep as un kieftc en
Bennie mos goed pöalnummeumbi ' j te holn.Hard loopn was e now jao
neet meer gewend. Too hee zowat an ut ende van de eerste vore was kek
hee 's achterumme of alles wel goed ging. Of en toen te volle gas gaf is
neet bekend. Wel dat de frais met un vaarijen de kastealgrachte in schot
en Bennie, die um nog probcern te holn, ok in de grachte trechte kwam.
Tot an de boek was e driefnat. Of e eers nog un trimcursus evolgd hef
veur hee wieter ging is neet bekend. Wel dat e wat veurzichtugger is
ewodn met ut ummegaon met z'n apperaat..Maor dat zolle wi'j ok edaon
hemmen, bi'jons in d'n Achterhook.

H. Leestman

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Ze zijn er weer die heerlijke

KERSTKRANSJES
met suiker ND

metamandetNÖ

VORDENSE
VLAAI

NU 10,00

APPEL
KRENTEBROOD

NU 4,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN - TEL 55 13 84

15 augustus was voor Bert en Angela Lichtenberg een onvergetelijke dag. Op
die dag werd hun zoon Nicls geboren. Een goede gelegenheid vonden de colle-
ga's van Angela, die werkzaam ia bij Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys, om
de kleine spruit aan hel winkelende publiek ie laten zien onder het genot van
beschuit met muisjes. Op de foto ziet u Angela met haar zoon Niels en haar
schoonmoeder.

EFBQ-certificaat voor Goma in Hengelo

Nieuwe shirts V V Vorden 3

Het derde elftal van voetbalvereniging Vorden in het nieuw gestoken door Tuincentrum Vorden. Wilhert de Leeuw, eige-
naar van het Tuincentrum, staat geheelïitlh op deze foto. Hij speelt zelf in het derde elftal.

Vorige weck donderdag ontving direkteurA. Teunissen van metaal- en plaatbcwerk'mgsbedrijfGoma in Hengelo uit han-
den van burgemeester A. van Becck Calkoen het EFBQ-certificaat. EFBQ is een onderscheiding die is ingesteld door de
Europese commissie en toetst bedrijven op goed ondernemerschap. Op deze foto toont direkteurA. Teunissen (rechts) het
EFBQ-certificaat samen met de. andere leden van het managementteam van de Goma in Hengelo.



DE GROOTST DENKBARE KOUEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

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

passepartouts in vele
tinten.

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz. enz.

L

Vakfotograaf B F N. lid \
^olour An Pholo Internaiionaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Temmink
Spalstr/at 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoó^: 05753:2386

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALfST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!

Een zomerse atmosfeer in huis. En dat met 'n
aantrekkelijke premie. Nu bellen, dus. Dan is uw
zomerse huis de/c winter al klaar!

DE WINTERSCHILDER.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG: JfU

ƒ75,- PER MAN PER DAG.' d^jf
"Gcbastcrd op ccn maml.ig vjri Tli uur, Jus / 10,- per u u f. "

DCJ.' premie geldt voor parriculicrrn hi| ten opdracht van minurui! i mimJigcn.

Uw winterschilder:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEl BV
DorpulTMt 7-0, 72S1 BA Vordon, lal.: (0575) 56 16 67

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg35 7251 LA VordiMi
Telefoon (0575) 55 39 99
Fax(0575)55 34 29

schildersbedrijf-glas in lood atelier

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon (0575) 55 12 08 b.g.g. (0575) 55 20 39

Decemberkorting
bij Demi Byou

50% KORTING op 14 kit. goldplated
KETTINGEN al v.a. 45,"

50% KORTING op 14 krt. goldplated

ARMBANDEN al v.a. 20,-

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 55 37 85

Exclusief, kwaliteit, service.

Ook <6tf is

AlbertHeijn
Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O Biefstuk
100 gram van 3,29 voor

AH Sinaasappelsap
1 liter van l ,79 voor

Page Plus Toiletpapier
8 stuks van 6,19 voor

O AH Goudse Licht Beiegen 48
kilo van 1 3,50 voor

Seven Up regularoflight
liter van 2,29 voor

Braadworst
kilo van 10,98 voor

AH Witte Bolletje, Puntjes
of Tarwebolletjes
6 stuks van 1,75 voor

1,98

0,99

4,99

7,90

1,69

5,98

Pale Sherry medium of dry
liter van 8,45 voor

Rode of Witte Kool
kilo van 1,69 voor

E) AH Bretonse Ham
100 gram van 3,19 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo,
waar u ook met Kerst riant kun!
parkeren!

Behang- Randen
Gordijnstof

Vloerbedekking
Ook Feyenoord-randen. '

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000

"* BADKAMER VERBOUWEN? ***

Niel alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modem

",-'"- computerprogramma
ontwerpen wij samen
mei u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
hel geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraal 59 7251 EC Vorden.
Tel. (0575] 55 26 37

t

rgetei'/k, ouderwets ge«llig fe«t
|van itro of ij«r], heren van pluchr. denneappeli. engeltjes, kandelaart, kooid. keramiek.
uties, lanx. lint. mandwerk, oasis, padtltttoeJtjef. S rr- en i teek ka ariër., str ikjes verlicrUmg.

. .. bloeiende kamerplanten en natuurtiik ortnoemüLik vrr\ hnkkn* unwi ™ *'<r>n\ff m
ELKE DAG EEN FEESTDAG THUIS DOOR TUINCENTRUM VORDEN. DE VOORDELIGSTE EN GEZÉU.IGSTE TUINCENTRA

TIENTALLEN KANT-EN-KLARE

KERSTSTUKJES
^^^ Gesn zin, tijd of gelegenheid om,relf bezig te

-̂̂ i»A zijn? Koop don onze ka n I-en-klare kerst-
-jfjrt£H^\ ƒ 5tukj«. Niel duur en wel zo handig.

ood op Kif meegebrachte schalen
(unnen we de mooist* krealin

mokert Klaar terwijl u even

KERST-
VERSIERINGEN

' u kunt het zo grit "iel Bedenken of
wij heBben hei t\ huls oHe mogelijke

, enz , enz. Alles m een grote
tip en natuurlijk laag geprijsd'

HONDERDEN
KERSTBOMEN

Omt iHrrstBomenkollfktit is
onvoorstelbaar groot!

, met en zonder kruu.
in pol of mei H

WORDEN
HUURLOSEWEG 65A VORDEN TEL. [0575)55 36 71

GrflM kopje koflle.

Tevens «o groie koi/ekiir
KUNST-KERSTBOMEN

KERSTBOMEN
van eigen kwrkctij

f S,- (fdftitMekeni

••Si- Bent u in
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Garantie van zorg

• Keuzepakketten kraamzorg
• Gediplomeerde kraamzorgverleners

Bel vrijblijvend voor informatie:

(0575) 5164 63
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 53 10 53
NTN Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind

VUIL TAPIJT/ VLEKKEN
. BANKSTEL VUIL?

t het dan vakkundig reinigen door

HDhem-Dry® Quick Service

* Tapijt droog binnen I uur!
; Hesüst niet sneller v u i l !
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook mciibctreiniging!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel 05750-43377
Doetinchem tel. 08340-61126

STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT ZUTPHEN Jt«
Coehoornsingel 1, Zutphen
Postbus 4149, 7200 BC Zutphen
Tel. (0575) 51 55 89 (9.00-12.00 uur)
Postbank 96 33 69

In mei 1Ï
50 jaar.

6 bestaat de Volksuniversiteit Zutphen en Omstreken

De Volksuniversiteit Zutphen wil dit jubileum vieren in oktober 1996
met eer^cpositie en een feestelijk reünie op vrijdag 11 oktober 1996
in de Hanzehof te Zutphen.

Voor de voorbereiding van de jubileumactiviteiten vraagt de
jubileumcommissie

(oud) cursisten en (oud) medewerkers
hun naam, adres, naam van de gevolgde cursus(sen), cursusjaar
alsmede de bereidbaarheid om werkstukken ter beschikking te stellen
voor de expositie, door te geven aan

Jubileumcommissie Volksuniversiteit
Antwoordnummer 7507
7230 ZX Warnsveld

Gaarne uw opgave voor 15 januari 1996.

IA M A A . * l l

Njnn de aanbieding
Woonkamertapijt
"Sisallook"
400 breed,
up ju ie rug
Nu voor 98,-
Parade "Romero'
10U h reed in beige, grijs,
hkiuw. rose en zalm

Van I59.-OP=OP

gordijn "Uni Plaza + Uni Sapori"
In divei>e kleuren

l Van 34,95^095
nu p.m.

ivci sc Mcur

291
9950

Gordijn "Servus of
Zaire"

In diverse kleuren
Van 59.95 ï ̂  95

500 bt1. in blauw, grij^ en beige
van I98.-OP=OP \1Sf

nu p.m 32
"Solare" 100%
Nieuwzeelandse wol
In 4 kleuren.
400 breed
van 279,- voor

500 breed
van 349,- voor 189,-

229.- 'ifuNI!
Dovenstaande tapijten worden
ÖRATIS <5ELE<üPï

HANDWEEFKARPETTEN
170X230 In div. kieuren/de--sin^
Van 798,-nu

OP=OP

.v. kleuren/dessins

398,-
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514 meubelen J.W. HagemunsTraat 3

l. O545 - 474 l 9O. - ,
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Nieuwe tenues voor jeugd IJsselstreek

W \

Op 9 december wordt er in Deventer voor de tweede keer dit jaar een Rolski Wintenriathlon gehouden. De star! heeft
plaats bij winkelcentrum Colmschatc. Er hebben zich meer dan tachtig deelnemers aangemeld. Een groot hiervan, is
ajkomstig uit het oosten van het land waaronder de jeugdleden van Rolski- en langlaufvereniging De IJsselstreek uit
Vorden. Deze jeugdleden werden trouwens afgelopen weck door Makelaars- en Assurantiekantoor Van Zeebrug verrast
met nieuwe trainingspakken. Precies op rijd voor de Rolski Triathon. Links op de foto sponsor Geert Jan van Zeeburg
samen met hetjeugdteam.

«n SPORT-
NIEUWS

Judo

Op het traditionele St. Nicolaastoer-
nooi dal afgelopen weekend in Mar-
kclo werd gehouden waren opnieuw
veel deelnemers te zien. 's Morgens
werd het programma voor de jongstcn
afgewerkt en 's middags streed de ou-
dere jeugd voor de medailles. Rob's
Sports werd vertegenwoordigd door
een achttal judoka's waaronder een
aantal plaatsgenoten. De parten wer-
den volgens een poulesystee.ni in ver -
schillende klasses afgewerkt. Ron
H u i l i n k (-55 kg) gaf zijn tegenstan-
ders geen schijn van kans en beëin-
digde zelf een partij in 30 sec. Olivicr
van Helden had meer tegenstand te
verwerken in zijn categorie tot 40 kg.
Hij besliste zijn laatste partij met een
ippon en kwam hiermee op winst .
Thn Elbrink werkte zich middels en-
thousiaste aanmoedigingen van zijn
teamgenoten naar een 3c plaats. Alom
een goed resultaat voor trainer/coach
Robert Piek. Uiteindelijk werden de
volgende prijzen uitgereikt: l c prijs:
Olivier van Helden, Ron H u i l i n k .
Mark Wossink, Bob van Turnhout en

Laurcns van Eldick. 2e prijs; Ray-
mond Jolink. 3e prijs: Tim Elbrink en
Jacco Jansen. Komende week zal men
zich voorbereiden op de jaarlijkse
Aaltcnse judokampioenschappen die
zaterdag 9 december worden gehou-
den in Aaltcn.

Squash

Donderdag 23 november speelde He-
ren l tegen Rozcndaal met invaller
Winfrïcd Horsthuis en voor de derde
keer op rij werd met 5-0 gewonnen.
Met nog vier wedstrijden te gaan blijft
Vorden l trotse koploper in de vierde
divisie. Op vrijdagavond 24 novem-
ber speelde Vorden 3 tegen Lichten-
voordc 2 en hoewel verschillende par-
t i jen vrijwel gelijk opgingen werd u i l -
L ' i n d i ' l i j k met 5-0 verloren. Vorden 3
staal onderaan in de vijfde divisie met
l punt achterstand op de voorganger.
Gezien liet betere .spel van de laatste
weken moet het mogelijk zijn van de
laatste plaats af te komen. Zondag 26
november werd de voorronde van de
nationale Princc Cup gespeeld in Vor-

den. Vijf Vordcnse spelers plaatsten
zich voor de halve finale, Fiona Sitnp-
son, Leo de Jong, Dirk van Dijk, Jan
Klomoen Paul Turken zullen Vorden
in Wo^^ vertegenwoordigen in het
halve MMe toernooi.

Bridge

:clfc

woensdag 29 november
BridgcWb BZR Vorden: Groep A: l
dms van Burk/Hcndriks 68,3%; 2 mv
Vruggink/hr Gille 54,9%; 3 dms Ar-
nold/van Gastel 54,5%. Groep B: l
m w'h r Jaburg 62,8%; 2 dms van Al-
phen/Warnaar 59,3%; 3 mv Brink-
man/h r de Bie 53, l %.

Voetbal
WWNA/HOZA l-Vorden l
Vorden wüde deze middag de pun t j e s
op de i zetten. Vorden begon voortva-
rend. Na een kwartier spelen kopte
Mark van der Linden de bal door naai-
de vrijstaande Dennis Wentink. Deze
scoorde beheerst: 1-0. Vorden drukte
door en creëerde zich kansen. Een

Dames 4 van Dash in het nieuw

De E- en F-pupillen van Ratti zijn door Hehnink Meubelen in liet nieuw gestoken.

Het vierde damesteam van volleybalvcreniging Dash werd in hel nieuw gestoken door sponsor Amco. Op de foto eige-
naar Folkert van Maarsenveen met het desbetreffende team.

mooie lob van Hugo van Ditshuizcn
scheerde langs de paal. In de slotfase
van de eerste helft kreeg Peter Hoe-
vers twee mooie kansen om de voor-
sprong uit de bouwen. Eenmaal ging
de bal over het doel en stond de doel-
man van Hectcn in de weg. Na de rus!
kwam een veel agressiever WWNA
binnen de lijnen. De eerste waarschu-
wing was een schot op de lat. Ook
moest Wilbcrt Grotenhuys ziek in de
kleedkamer achterblijven. In de 65c
m i n u u t plukt Marinko Bcsselink de
bal van de schoen van Derk de Vries.
Deze speler maakte een mooie bu i t e -
ling. Tot ieders verbazing kreeg
WWNA een strafschop toegewezen.
Hiermede wist Derk de Vries wel
raad: 1-1. Drie minuten later pcgelde
Gcrwin Schipper de bal onhoudbaar
langs Marinko Bcsselink: 2-1. Vorden
zocht de aanval op om de gelijkmaker
te forceren. De achlMboede van
WWNA hield goed sta™In de laat-
ste 5 minuten scoorde WWNA nog
3x. Gezien het spelpeil een geflatteer-
de overwinning voor WWNA. Us en
wcdcrdienende speelt Vorden a.s.
zondag thuis tegen Hercaks.

Uitslagen
AZC A l -Vorden A l 2-1; Vorden B l -
Lochcm B2 4-7; Vorden B2-Grol B2
6-2; Dicpcnhcim Cl-Vorden Cl 6-1;
Vorden 2-Pax 3 l -0: Vorden 3-Peeskc
3 1-0; Vorden 4-Longa 1-5; Ruurlo
4-Vorden 54-1; RKZVC 7-Vorden 6
6-1.

Programma
Vorden El-Zutphania E l ; Vorden E2-
Ockcn E2; Brummen Fl -Vorden Fl ;
Vorden F2-Wilh.SSS F5; Vorden F3-
Wilh.SSS F6; Vorden Al-ABS Al;
Colmschate B2- Vorden BI; Vorden
CI-Brcdcvoort Cl; Vorden l -Hercu-
les l ; Grol 4- Vorden 2; Angcrlo
4- Vorden 3; AD'69 4- Vorden 4: Vor-
den 5-K1. Dochtcrcn 3; Vorden
6-Ruurlo8.

Ratti l zondag
Het zag er in het begin niet naar uit dat
Ratti een overwinning zou behalen te-
gen de Hoven 3. Dat het uiteindelijk
toch 2-1 werd, daarmee mochten de
Kranenburgers hun handen dichtknij-
pen. Voor rust werd er veel te mat ge-
speeld, met te weinig geloof in eigen
kunnen. Op het middenveld kon de
Hoven naar hartelust combineren om-
dat er bij hen steeds sprake was van
een man-meer-situatie. Dit bracht ook
voorin het nodige gevaar, temeer om-
dat de Ratti-achterhocde niet altijd re-
soluut genoeg ingreep. Na een kwar-
tier werd de Ratti-verdediging fraai
uitgespeeld en kwam de Hoven op
een l -O voorsprong. Met enkele fraaie
reddingen voorkwam keeper Brum-
melman erger. Na rust wist Ratti, na
wat omzettingen, meer druk uit te oe-
fenen op het doel van de Hoven. Met
2 bijna identieke situaties werd de l -O
achterstand omgebouwd in een 2-1
voorsprong. Eerst wist Alexander
Kappcrt, topscorcr Gcrrit Ucnk te be-
reiken die I - l aantekende, dezelfde
Uenk stelde even later Patrick van
Londen in de gelegenheid Ratt i naar
de 2-1 stand te tikken. De score had
nog hoger kunnen uitvallen als de
Rattiancn niet zo vaak in de buitens-
pel waren gelokt.

Rattijeugd
Zaterdag 2 december uitslagen: Zutp-

h a n i a A-Ratti A 3-1; Ratti B-RKZVC
3-4. Programma 9 december: Ratti
A l - E r i x A l ,

Sociï
Uitslagen: SociïC-CupaC2-6; Ulfise
Boys B-Sociï B 1-2; Sociï 2-Lochcm
4 3-1; H en K 4-Sociï 3 1-5; Sociï
5-SHE 5 2-2; Sociï 6-GSV63 2-0.
Programma: Sociï F-Be Quick F; So-
ciï E-Hercules E; Zutphen C-Sociï C;
Sociï B-Erica'76; Sociï-Devcnlcr;
Zutphen 2-Sociï 2; Sociï 3-OBW 9;
Sociï 4-Dier. Boys 5; Oeken l-Sociï
5;EGVV2-Sociï6.

Klootschieten

Een klootschictwedstrijd lussen een
team van oud-vnetbalvetcrancn van
de voetbalvereniging 'Vorden' heeft
een klootschictwcdslrijd tegen een
team van de voormalige 'Club van
Elf van de 'Dcurdreajers' gewonnen.
Vorden captain Drikus Groot Jebbink
mocht na afloop een fraaie beker in
ontvangst nemen.

Dieren
PK V
Op de Achtcrhockshow gehouden in
de evenementenhal in Doctinchcm
werd ook ingezonden door leden van
de PK V. Er werden de volgende resul-
t a t e n gehaald: Grote hoeders: Leg-
horn H.J. Rie tman lx G. Dwcrghocn-
ders: Doornikse kriel Henman van
Olst lx F 2x ZG. Leghorn kriel HJ.
Rictman lx ZG. Idem met wynandot-
le kriel lx G Brahma kriel E. Bcsse-
l i n k 2x ZG 3x G. Watcrvolgcs Kwa-
ker wildkleurMJ.A. Jansen IxZG l x
G. Sierduivcn Ekster kropper G. San-
ders l x ZG idem met Thuringcrkrop-
per l x Zg l x G idem met Ncd.
Schoonh. postduif lx F l xZG. Arabi-
sche Trommelduif Sylvia Jansen lx F
2x Zg lx G. Oud Duitse meeuw G.
Sanders l x F 3x Zg 2x G. Felegyhazer
Tuimelaar Fabio van Olst lx F IxZG.
Konijnen: Vlaamse reus h.J. Rictman
l x F 2x G idem W.H. Arends lx f lx
ZG 2x G idem E.J. Huurnink lx Zg
idem J. Lenselink 2x F l x ZG. Lotha-
ringer H. Borgman-Berenpas 3x F 2x
ZG. Franse Hangoor J.F.H. Dekkers
2x G. Nieuwzcclandcr zwart E.J.
Huurn ink 1x G. Nieuwzcclander wit
M. Boersbroek l x ZG l x G idem HJ.
Rietman 2x ZG I x G idem H. Verste -
ge 4x ZG 2x G Rex M.G. Lijftogt i x
ZG lx G. Rode Nieuwzcclandcr H.
Gosselink l x F 3x ZG l x G. Idem G.
Lenselink lx F lx ZG lx G. Hoolan-
derComb. 'The Black Stars' 3x F 3x
ZG. Klein Zilver Marijke Rictman lx
ZG lx G. Idem H.J . Rictman lx F.
Idem M. Klein Bramel lx ZG 2x G.
Idem JJ. Jansen l x F l x ZG l x G. Ne-
derlandse Hangoordwerg J.F.H. Dek-
kers lx ZG Pool roodoog Gijs Wis-
kamp lxF4xZG.

Motorsport

De Vordensc auto- en motorclub 'De
Graafschaprijdcrs' houdt zondagmid-
dag l O december de jaarlijkse Pannc-
kockcnrit. Een puzzel- orientatierit
waaraan iedereen kan meedoen. De
start is vanaf hel pannekoekcnhuis
'De Vordcnse Pan' aan de Hengclosc-

weg 14 in Vorden. De rit is uitgezet
door de dames Grada Wissclink en
Gerda Mcnnink. Na afloop kunnen de
deelnemers genieten van de overheer-
lijke pannckoeken bij de Vordcnse
Pan.

Wielersport

Het vck l r i l s c i /ücn is ui een tijdje be-
zig, maar de deelname aan wedstrij-
den is niet optimaal door de RTV-rij-
ders. Velen rijden liever vcldtoertocri-
ten dan wedstrijden. Maar afgelopen
zondag togen R ml i Peters en Mar t in
Weijcrs naar Amsterdam om daar een
v e l d r i t te rijden. Rudi Peters-ri jdend
bij de veteranen - wist achter Neder-
lands Kampioen Jan Stccnsma uit
Surhuisterveen een tweede plaats te
veroveren. Martin Wcijers ging bij Je
cyclosporticven v LUI s tart en werd
15e.
Oud-Vordcnaar Jan Wccvers treedt
per l januari als ATB-coureur in
d i e n s t van Giant-Europa. Jan Wee-
vers, die verhuisd is naar Zclhcm,
heeft een contract gclekend voor iwcc
jaar. Zijn baan bij Vink Kunststoffen
in Didam zegt hij op. Jan Wcevers is
30 jaar oud en reed zijn wedstrijden
tot nu toe onder de vlag van de wiclcr-
vereniging RTV Vierakkcr/Wich-
mond.
De jonge amatcur-A Edwin Maaldc-
rink uit Warnsvekl gaat volgend sei-
zoen op de weg rijden voorde Forcl-
doraclo/Golff-plocg. Hij krijgt de kans
om inliet nieuwe team van renners tol
en met 23 jaar te rijden. Ook streek ge-
noot Arjan Ribbers uit Gmcnlo gaat
daar rijden.

Veldtoertocht
Zondag 10 december houdt VRTC
'De Achtkastclcnrijders' een \ckl-
toertocht. De afstand voor deze toch t
- die ook uitermate geschikt is voor
ATB-rijdcrs - bedraagt 45 kilometer.
De gehele route is door middel van
pijlen aangeduid. De slart en f i n i s h
zijn bij het gemeentelijk sportpark
aan de Oude Zutphenseweg. Voor
meer info: 55 1875.

D a m m e n

Uitslagen: Dostal 2-BVD Bcnnckom
211-5; Dios Beltrum 3-DCV Vorden
36-10.

Schieten

Schietvereniging RAW in Wichmond
houdt op dinsdag 12 en woensdag 13
december schietwedstrijden in het
Ludgerusgebouw in Vicrakker. Elk
team bestaat u i t drie personen en deel-
nemers mogen maar in een team mec-
schicten. De deelnemers mogen ech-
ter geen lid zijn van een beslaande
sch ie tveren ig ing of een bedrij! s-
schictbond. Aan de wedstrijden kun-
nen zowel dames als heren deelne-
men. Naast de wissclbcker kan er ge-
schoten worden voor diverse andere
bekers. Voor meer informatie of opga-
ve kan men zich wenden tot de heer
H. ter Vrugt, Hackforterweg 36,
Wichmond (44 18 67) of de heer G.W.
Zomer, Kockockstraat 12, Viei akker
(441421).
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Het teken uit de hemel
Het is met mensen vreemd gesteld.

Ons leven heeft de ordening die wij er
zelf aan geven. Wij leven in een web van
relaties, belangen en plannenmakerij,
maar we zitten wel steeds zelf in het cen-
trum van dat web. Als het over God
gaat, dan vait Hij daarbuiten. Want al-
leen dat wat wij niet kunnen ordenen of
beheersen, laten we over aan God. Bij
geboorte en dood, bij ziekte en ongeluk
mag God erbij zijn en verlangen wij dat
Hij kracht en uitkomst geeft. Hij mag
daar zijn waar wij tekort schieten.

Tegendraads
Maar de God die wij in de bijbelver-

halen tegenkomen is zo tegendraads aan
dat beeld, dat Hij ons vreemd is en blijft.
Hij blijkt telkens weer geen God te zijn
die dat doet wat wij niet kunnen. Eerder
blijkt Hij een God te zijn die dat doet wat
wij niet willen.
Hij verstoort onze orde en en breekt in
in ons gewone leven van alledag. Hij
doet ons zien hoezeer onze paden uitge-
sleten zijn, hoe ons doen en laten be-
paald wordt door individueel en collec-
tief egoïsme, kortom: in welk een
gesloten wereld wij leven.
Daarom zie Jezus dat het koninkrijk van
God (zeg maar: Gods doen en laten)
open staat voor kleine kinderen en dat
wij moeten worden als zij om er binnen
te kunnen gaan. Want kleine kinderen

VAN MENS TOT MENS
Te geloven, tegen alle spotvogels en
dovemansoren in, dat het kan: 20 spre-
ken en 20 zijn. Dat het een kunst is.
Dat het meer dan een idee-om-voor-te-
sterven is: menselijke toekomstmoge-
lijkheden, een leven waard. Omdat het
ooit, van mens tot mens, geleefd is: het
woord-bij-god is vlees geworden. Het
werd ooit 'al in dit aardrijk' gezien, ge-
hoord, getast.

Huub Oosterhuis

zijn nog onvoorwaardelijk ontvankelijk
en hoeven niet eerst weg te breken uit
een gesloten wereld om te kunnen leven
met God. Hoe dan toch kunnen wij vol-
wassenen deze openheid herwinnen? Is
dat onmogelijk?
In elk geval is het in de bijbelverhalen
opvallend dat een bepaald soort volwas-
senen wél oog en oor heeft voor Gods
nabijheid. Het zijn diegenen die naar
men zegt weinig van het leven te ver-
wachten hebben: de vrouwen zonder
kind, de mannen zonder aanzien, de ar-

men wier leven door anderen geordend
wordt. Zij hebben geen zelfgebouwde
muren waar al Gods goede bedoelingen
op stuk breken. En daarom zijn zij het
die meer dan eens de rode draad vor-
men van Gods verhaal met mensen.
Dat geldt in Lukas 2 ook voor de her-
ders in het veld. Degenen die buiten alle
gedruis van de mensenwereld de dieren

GOD NEEMT HET WOORD
God neemt het woord en legt het in de
kribbe als een open boek, het is tast-
baar geworden, het trekt met ons op,
oog in oog, hand in hand, kloppend in
onze keel.
Maar wij zet̂ viet achter koperen
sloten en op net midwinterfeest halen
we het van stal met de ezel en jagen
het op de vlucht naar Egypte of sprook-
jesland.
En mocht het weer ter sprake komen
dan zwijgen^Uiet dood.
Want de naSlc waarheid mag niet ge-
zegd, hij wordt aan het kruis gehan-
gen.
Wij maken er een grafschrift van, een
dode taal.

Jaap Zijlstra

hoeden in de wildernis en meer dan de
taal van mensen de taal van dieren ver-
staan. Op hen wordt neergezien door de
gezeten burgers en herder word je dan
ook alleen maar als je niets anders kunt.
Hun valt de eer te beurt, net als Maria,
getuige te zijn van Gods inbraak in onze
gesloten wereld. Misschien wel, omdat
zij in hun analfabetisme en niet-gewich-
tigdoenerij dat zien waar anderen over-
heen zien: een kind in een krib, gewik-
keld in doeken.

Kwetsbaar
Dat kind wordt door Lukas een te-

ken genoemd, het teken van God: zicht-
baar, te aaien en te strelen; maar ook zo
broos en weerloos, dat het gemakkelijk
dood te drukken is.

GOD WERD MENS
God werd mens onder de mensen,
toen hier ieder werd geteld en zijn
naam staat sinds die dagen saam met
onze naam vermeld.
God die alles heeft geschapen trad als
schepsel in het licht, die geen mensen-
oog gezien heeft kreeg een menselijk
gezicht.

Naar een kerstlied uit Korea

Als God zich zó wil laten zien, dan zegt
dat heel wat over God. Dit teken be-te-

kent iets! Niemand kan na dit teken nog
zeggen dat God zich niet laat zien en
kennen. Het kind was en is er, zo tast-
baar en werkelijk als wij in onze stoutste
dromen God niet voor konden stellen.
Maar niemand kan zich na dit teken van
God gemakkelijk van zichzelf afmaken.
Als God zo kwetsbaar temidden van ons
aanwezig wilde zijn, dan moet dat ook
iets be-tekenen. En betekent dat kind in
die krib dan niet dat God niet onze ver-
worvenheden en zekerheden wil zien,
maar ons hart wil bereiken? Zoals vol-
wassenen kinderlijk gaan doen boven
een wieg, zo zal het KintUn ons midden
ons tot kinderen, ech^fcinderen van
Gods koninkrijk willen maken...
Hoe moeilijk dat gaat, had de oude
Simeon goed door. Als hij het kind
Jezus in de tempel binnengedragen ziet
worden, noemt hij dit ku^ een teken dat
weersproken wordt, opj^wat er in har-
ten van mensen omgaat aan het licht zal
komen (Lukas 2 : 34, 35).
Want ga maar na: om je God voor te
stellen als een kind kan een gewenning
zijn na vele kerstnachtdiensten, maar is
natuurlijk meer dan sentimenteel. Het
feit dat God niet anders dan als een kind
onze wereld wilde binnenstappen, zegt
heel veel over hoe wij volwassenen onze
wereld ingericht hebben. Wij zijn ge-
wend te denken in macht en getal, in
aanzijn en aanzien. En die manier van le-
ven kostte en kost dagelijks slachtoffers.
Denk maar aan onze moraal met stan-
daarduitspraken als 'het is nu eenmaal
zo* of *waar gehakt wordt, vallen spaan-
ders'. Of aan onze veiligheid die wij in
stand houden met wapens, die de mid-
delen opvreten die miljoenen hongeren-
den van sterven kunnen afhouden.
In wezen zijn wij het die de wereld orde-
nen en dat doen we zonder er zelf min-
der van te worden. Wie meent dat God
aan dit spel meedoet, wordt door dit
kind in de krib, dit teken van God, uit de
droom geholpen. Liet hij zich niet vanaf
zijn geboorte omringen door de ver-
schoppelingen van de toenmalige sa-
menleving? En omarmde hij later, groot
geworden, niet de armen, de gevange-
nen, de blinden en de slaven (Lukas 4 :
19)?

Wieg en graf
Zo'n God die zich als kind en als

weerloze wil laten kennen, roept heel
wat op in de harten van volwassenen.

Tegenover de weerloosheid van dit kind
moet je het in je sterkte afleggen óf je
moet het negeren.
Tegenover de Jezus die aan de tafelrand
van de samenleving woonde, moet je
kiezen: óf je fouten inzien en hem navol-
gen óf op de oude weg blijven en hem
doodslaan.
Dat dat tenslotte met dit grote kind, deze
kinderlijke volwassene gebeurde, weet
ieder. Met zijn geboorte echter zat het er
al in. Er is een vreemde gelijkenis tussen
de kribbe en doeken van het begin en
het graf en de windselen van zijn levens-
eind. Weggeborgen en weggestopt, in
een krib waaruit geen mens zou eten en
in een graf waar geen mens wil zijn. Dit

EEN KIND
Een kind loopt langs de wegen,
het is een timmermanskind,
het komt veel mensen tegen,
het heeft veel tegenwind.
Het loopt met beitel en hamer
vriendelijk van huis tot huis
en biedt voor elke kamer
een gloednieuw, glanzend kruis.
Maar de deuren blijven gesloten,
men is van alles voorzien,
van stofzuigers, radio, loten,
een kruis en een naaimachien.
Een kind loopt langs de wegen,
het is een timmermanskind,
het komt veel mensen tegen,
het heeft veel tegenwind.

Gabriël Smit

kind is een teken, van begin tot eind, en
herinnert ons voortdurend aan God en
hoe mensen met God omgaan.
Daarom is en blijft het een waagstuk om
in zo'n God te geloven. Een God die
door kind te worden ons niet verheft bo-
ven onszelf, maar ons terugwerpt op
onszelf.
Het kind Jezus laat ons in z'n eenvoud
zien wie we zijn.
Geweldenaars en krachtpatsers die niet
willen dat God zo eenvoudig en nederig
onder ons wil wonen. De latere moord
op Jezus is een teken aan de wand voor
hoe mensen zijn en waartoe zij in staat
zijn.
Gelukkig diegene die in z'n hart te rade
gaat en zich laat openbreken door dit
kind, dit teken van de eenvoud van God!

Aart Mak
Drs. A. Mak is gereformeerd predikanl ie Weslzaan.

(Overgenomen uit Open Deur/Goede tijding).



Timmer- en Klussenbedrijf

DO Hl MM NK

Wy wensen u
Prettige Feestdaoen
en een

Goed en 1996Gezond
met veel woonplezier!

Op Tweede Keistdag GEOPEND D«n 10.00-17.00 uur

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenioseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel.: (0573) 45 12 39 - Fax: (0573) 45 36 94

SLUITINGSTIJDEN MET DE FEESTDAGEN

24-12 om 19.00 uur dicht
25-12 de gehele dag dicht
26-12 vanaf 15.00 uur geopend
31-12 om 18.00 uur dicht

Pp 1-1-1996 gevon we mar een
NIEUWJAARSRECEPTIE nn 13.00-17.00 uur

2-1 -1996 vanaf 15.00 uur geopend

Wij wensen al onze klanten
Prettige Feestdagen en een
Gezond en Voorspoedig 1996

Tot ziens in 1996!
Toon, Yvonne en Nancy,

Nieuwstad 13, Vorden, tel. 551363

Vordense Ondernemersvereniging
KOOPAVONDEN: ^

Donderdag 21 december tot 21 .00 uur KOQPAVOND
Vrijdag 22 december tot 21 .00 uur KOQPAVOND
Zaterdag 23 december om 16.00 uur gesloten

Vrijdag 29 december tot 21.00 uur KOOPAVOND
Zaterdag 30 december sluiting 16.00 uur
Maandag 1 januari GESLOTEN

Kerst

Oud en
Nieuw

Wij wensen al onze klanten

Prettige Feestdagen en een

Gezond en Voorspoedig 1996!

Graag pakken wij volgend jaar
met u de draad weer op

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND TEL (0575) 44 17 55

EIBERGEN - ULFT

Eindelijk in Vorden
Een moderne en complete fitness en accessoires lijn

o.a. HOMETRAINERS
FITNESS MAT
AFSLANK BAND NEOPREEN
POLS EN ENKEL GEWICHTEN
SPRINGTOUW MET TELLER
FITNESS HANDSCHOENEN NEOPREEN
enz. enz.

evt fitness kleding op bestelling

PERSKINDOL artikelen voor spieren en gewrichten. Bij fitness artikelen gratis
monsters en een korting bon in te leveren bij drogisterij TEN KATE

BLEUMINK
TWEEWIELERS

DEALER VAN GAZELLE GIANT V7CO
Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 0575-551393



Ie prijs: 2e prijs: 3e prijs: 4e prijs: 10 prijzen van

Wanneer jullie er mee klaar zijn, doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur hem naar Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden, Postbus 22. Voor vrijdag 5 januari 1996. Wel voldoende aan postzegels plakken: 80 cent.

Naam:

Adres: Woonplaats:

Leeftijd: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Handelsdrukwerk
brieven, enveloppen, folders, kalenders

Familiedrukwerk
geboortekaarten, trouwkaarten,
uitnodigingskaarten, Kerstkaarten.

Zutphen: Wevo-druk
Nieuwstad 29, Zutphen,
Telefoon (05750) 12306

Warnsveld: DA-drogisterij 'Melange'
Dreiumme 45, Warnsveld,
Telefoon 23269.

Ruurlo:

Hengelo:

Boekhandel 'Hoytink'
Borculos^weg 1 7, Ruurlo,
Telefoon 1 263.

Drogisterij 'Marianne'
FelixTakkenkamp,
Ruurloseweg 5, Hengelo (G),
Telefoon 2062.

Steenderen: Mevr. Van Veldhuizen-
Onstenk
Begoniastraat 3, Steenderen,
Telefoon 2398.

Vraag vrijblijvend offerte. U kunt de
monsterboeken ter inzage meenemen.

DRUKKERIJ
WEEVBIS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON O5752-1O1O - TELEFAX O5752-1O86

L
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Zowel voor dames als heren

Dorpsstraat 30 - Vorden
KopsaJon Te/. (0575) 55 M 23

Schoonheidssalon Tel. f0575) 55 20 33

wenst ü Prettige Feestdagen
en een

Gezond en Voorspoed/g
1996

SALADE
voor de feestdagen?

cAMPTNG
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33 7234 SH WICHMOND

Telefoon (0575)44 1992

Graag vroegtijdig bestellen.
Zaterdag thuis bezorgen.

IE5EH
SCHOENIVIODE

WEHL-

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel.(0314)681378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel.(0575)553006

MEUBEL
SHOW

Van woensdag
zaterdag 5O december f

RUIME KEUS IN
BANKSTELLEN, KASTEN, EETHOEKEN,
SENIOREN- EN TV-STOELEN, TAFELS,

LOSSE FAUTEUILS EN NOG MEER !

Voor iedere koper ligt er een
attentie tfaar/ Kont

DORPSSTRAAr^O - HALLE GLD.

Meubelfabriek Otten b.v.

Bestuur en
Medewerkers OWM Vorden

wensen U
Prettige Kerstdagen en

een Voorspoedig en gezond 1996

. verzekering onmisbaar voor iedereen
Atle risico's prima verzekerd bij uw eigen

Onderlinge Waarborg Maatschappij

Voor een goed verzekeringsadvies gas! u naar O.W.M. Vorden

Wij 2ijn Qövasegö m hef Starpöfis Agfa Servtes Centrum:
Ptanteoenstraat 73, Doetinchem Tel. (0314) 37 6ï 40
SuHendlenstmecfewerkB/ A. Florijn is bereikbaar van 8 - 9 uur Tet. (031 4) 62 26



GEKERSTDAGÊ

Schildersbedrijf / DecoHome

De Rabobank
wenst u

fijne feestdagen
en een

succesvol 1996

Barchemseweg 1 - Ruurlo
Tel. 0573 -451287

Rabobank

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
Lekker uit eten met de Kerst?

Dat betekent eten waar u zin in heeft, dus kiezen uit veel verschillende
gerechten. Bij 'de Rotonde' kan dat volop. Beide dagen is er 's middags

(van 13.00-16.30) een uitgebreid en gezellig warm en koud

KERSTBUFFET»
inclusief welkomstcocktail en kopje soep.

Op het buffet vindt u alle lekkere dingen die op een buffet horen, o.a.
gerookte zalm, paling, diverse salades, ham met meloen, rollade, varkenshaas, bief-

stuk, schnitzeltjes, spiesjes, diverse warme en koude sauzen en allerlei lekkere hapjes.
Het dessert (bavarois, ijs, verse fruitsalade en geb^l wordt per tafel

geserveerd (dan hoeft u niet op andere gasto^b wachten).
Prijs? 65,- per persoon, kinderen 45,-, echt kleine kinderen 25,-.

's Avonds - vanaf 17.00 uur - kunt u gewoon lekker kiezen van de kaart:

A LA CARTE
Restaurant-Grill

DE ROTONDE
Hans en Anneke, Kerkstraat 3 Vorden, telefoon 0575-551519

EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

Wij wensen U
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig 1996

^K »'•-CrX/-*1 v1 Ty v. «-.il >

KERSTKAARTEN

KERSTKAARSEN

DORPSSTRAAT 18, RUURLO
TEL (0573) 451443

TEGEÏTldn B.V.

DORPSSTRAAT 23 - RUURLO - TEL. (0573) 45 14 14

iURAMCO, 7000 EUROPESE ELECTRO

M.G.J. Reïntjes
Vorden, telefoon 55 14 17

VERZEKERINGEN en

FINANCIERING

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1996

Wij wensen al onze klanten, familie, vrienden en bekenden

'Ptettfye

f996

landbouwmechanisatie - en
konstruktiebedrijf

Fa. WENSINK & Zn
Haarweg 3 - 7261 LE Ruurlo
Tel. (0573) 45 12 48 / Fax (0573) 45 18 44



DOE UW

KERST

INKOPEN

BIJ ONZE

ADVERTEERDERS

A

Zutphenseweg 24
H .„. Tel. 0575-55151-

J.W. HagéMaïïsïraat 3
Tel. O545 - 47419O , -

KERST-EN NIEUWJAARS
KAARTEN

Ook voor het goede doel!

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL- TELEFOON O575 551010 - FAX 551088
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

filiaal Zutphen:

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON OB7B 8123O8 - FAX B4S4B2
NIEUW1TAD 2B • 7201 MC - POSTBUS 19 - 72OO AA

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.

KERSTSHOW
2E KERSTDAG

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

-i V*., •'

Collectie '95 / '96

Maak kennis met de nieuwste trends op woongebied: de collektie 1995/1996.
Vooral de collektie kersen meubelen zijn de moeite van het aanschouwen

meer dan waard! Maar ook onze slaapafdeling is verrassend veelzijdig ingericht.
Kortom, u bent van harte welkom. Een kopje koffie staat voor u klaar.

Lubbers
o n en & slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Look Line

Hofsiede

Ploegstoffen

3 b-meubel

Interstar

Musterring

tfnhrfl

Lattoflex

VTH-kasien



i

SPECIAAL VOOR DE
KERSTMARKTEN:
VORDEN 16 dec. (Marktplein)
WARNSVELD 20 dec. (winkelcentrum)

H: leuke kerststukjes

*bio kerstbomen vele soorten in pot

(ook te huur)

halles voor eigen creativiteit

^kerstkaarten / kaarsen

&kerstgroen / hyacinten

vele soorten kransen en netwerk

Voor een
sfeervolle
Kerst

Jiebben
wij o.a.

kaarsenringen

* *
*f * \y vele mogelijkheden

Burg. Galleestraat 5/7 - Vorden
« 0575-551436 / Fax 551075

Winkelcentrum De Dreiumme
«0575-571171 /Fax 571058

Bloemsierkunst Elbrink, meer dan bloemen en planten alleen

*

l

om zelf
kerstkaarten

te maken

\

en
mooie

kerstversieringen

Wij wensen u allen
Prettige Feestdagen

en een ^
Voorspoedig 19*

Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk

Tweewiel^P en
maaiercentrum

GARVELINKKAMPWEG 2a

«(0573) 453100 Fokkink

\ * *
NATUURLIJK

BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SbETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. (0575) 55 35 66

» fcrifrteMllr<l»fe*»1fei»*fe*lj'

l zanggroep Gebr. Eijkelkump
w^

geven hun jaarlijkse
f

KERST-
ï KOFFIECONCER
*

* zondag 24 december

* AANVANG ca. 11.30 uur

DECEMBERAANBIEDING
Bij aankoop kuurkaart (10x)

2x extra zonnen
MOLENWEG 43

7251 ED VORDEN
TEL 0575-55 l CM4

Gratis entree,
f na afloop collecte café-restaurant

't Wapen VOH 't Medler l
Dorpskerk te Vorden. Ruurloseweg 114, VORDEN

évlK 1̂*̂ 1*«̂ i*̂ 1**̂

voor de restauratie van de

FIJNE KERSTDA

EN EEN

DECORATIEF

HARMSIN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
"U!.: (0575) 46 40 00



ssen

Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden Tel. (0575)551807

wenst een ieder een
gezonde kerst en een

gezond 1996

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gtd.)

Tel. (0575) 46 73 61

BAKKERIJ

en medewerkers

DreiummeSl / 33
Warnsveld

wenst u
prettige kerstdagen

en een
voorspoedig nieuwjaar

Voor
KERST
geschenken
Drogisterij

Parfumerie

Dorpsstraat 26 - Ruurlo - Tel. (0573) 45 13 76

Wij wensen u prettige ke&tdagen
en een voorspoedig 1996

SlIPS IN Ai

M O D E L L E N

EN KLEUREN

3+
TIJDELIJK

GELDIG VAN 1 T/M

31 DECEMBER 19»S

BIJ AANKOOP VAN

DRIE SLOGGI SLIPS

- VAN EEN MODEL •

IS DE VIERDE

4/OQCJ

LAMMERS
DAMESMODE

WENST
U EEN

D A M E S M O D E

• Vonien Zutphenseweg 29, Tel. (0575) 551971 • Winterswijk Misterstraat 76, Tel (0543) 513980

• Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. (0314)360416

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

RIJSCHOOL
HORSTMAN
NU OOK MOTORRIJLES

WIJ wensen u prettige kerstdagen £
en een geslaagd 1996.

Wilhelminalaan 3 - Vorden
Telefoon (0575)5510 12

.
,>-

J

„SJn ae Csroene

•

7

ft t fi
ram. Besselink
Ruurloseweg 2

BARCHEM - Tel. (0573) 44 12 01

Eerste en
Tweede Kerstdag

GEOPEND

A la carte en Kerstmenu

Eerste Kerstdag vanaf 14.00 uur
Tweede Kerstdag vanaf 14.00 uur

DIS

Wij wensen U Prettige Kerstdagen en

'n Voorspoedig Nieuwjaar

Schoonmaak- en
schoorsteen veegbedrijf.
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen.

.GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18.



Een puzzelkluif voor de feestdagen
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; KERST-
•

jinkopen
•

j doen?
j Kijk
•

• eerst
•

bij onze
•

: adver-
•

teerders!

ZONDAG 17 DECEMBER
van 13.00 -17.00 uur

KERSTMARKT
AANBIEDINGEN

Op alle afdelingen aanbiedingen

met kortingen tot 20%

modecentrum

Merken o. a.
Ravens / Frankenwalder Rosner *Essentio
*Fisser : Els van Hout Hammer : Choise
*Negmann

Tweede ingang achterzijde.
Grote parkeerplaatsen achter winkel bereikbaar.

DE MOOISTE
MODE VOOR
DE MOOISTE DAGEN
Damesmode: Ara

Frankenwalder
Seda
Felicia
Roberto Sarto
Weber
Bianca
Sandy Dress
Scarlatti
Punto Verde
Sandwich
Dutch
Another Woman
Rosner
Samoon
Taifun

Herenmode: Melka
Roberto Sarto
State of Art
Pa ss ion
Ledüb
Pierre Monnee
Cottonfield
4You
Cioppa
Love

Kindermode: Barbara Farber
Pointer
Cakewalk
La Pagayo
Lee
Locker
Salty Dog

Jeans Mode: Big John
Lee
La Pagayo
Salty Dog
Street One

mode
Burgemeester Galléestraat 9, Vorden, Telefoon (0575) 55 13 81

De stichting organiseert campagnes om brandwonden
te voorkomen, verbetert de behandeling van brand-

wondpatiënten, doet wetenschappelijk onderzoek en
beheert de Nationale Huidbank.

Nadere informatie: (0251) 27 55 55.

Postbankrekening 20.21.22 of

bankrekening 70.70.70.643

t.n.v. Nederlandse Brandwonden

Stichting Beverwijk.

ruurlo dorpsstraat 22

,_- .-•:.--.-,-;

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN



KERSTAANBIEDINGEN
BIJ ELECTROWORLD

Koop nu een
Magnavox CD-i

9000 en probeer
hem 3 weken lang
thuis uit. Als u niet
tevreden bent krijgt

u uw geld terug!

SONY 8REEDBEËLDKTV TYPE KV

28 WS t BEELDBUIS 72 CM. FOR-

MAAT 16:9

De natuurlijke manier v

kijken, met Super Trinitron

beeldbuis met Smart Zoom,

uitgebreide teletekst funkties,

100 voorkeuzezenders.

Nu extra voordelig.

PHILIPS VIDEORECORDER
Prima video van Philips.
Zeersnel cassettedeck gedeelte. Met
afstandsbediening en scartaansLéüing.

Ö
MAGNAVOX CD l SPELER
TYPE CD 15000
Interactieve CD, met deze alleskunner uit de Phi-
lips fabrieken. Compleet met afstandsbediening
en scart kabel. Startklaar.

co'

SAMSUNG COMBIMAGNETRON RE 1300
Een magnetron, waarmee u kunt verwar-
men, ontdooien, bakken en grillen.
Digitale programmering.

•f Jt

o
O

159,

PHILIPS SHAVER TYPE HS 840
Oplaadbaar scheerapparaat met dubbele
scheertechniek. Zeer korte oplaadtijd, uitgerust
met luxe etui. Gemakkelijk voor op reis.

o

129,-,

BRAUN ORAL B PLAK CONTROL
TANDENBORSTEL D 7011
Oplaadbare electrische tandenborstel.Kompakt
handvat ligt prettig in de hand.

Eliesen Electro
Zutphen-Emmerikseweg 46, 7223 DG Baak, Tel. (0575) 44 12 64

Nieuwstad 45, 7201 NL Zutphen, Tel. (0575) 54 32 02

\t G

Op al onze artikelen
mogelijk. Vraag naar
de voorwaarden.

ELECTRO WORLD, EEN DUIDELIJKE ZAAK!
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en afleveringen zijn uitsluitend de Algemene Verkoopvoorwaarden van United Retail Nederland U.A. en van haar leden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 1841, Deze voorwaarden 2ijn gratis in de winkel verkrijgbaar. Prijs- en modelwijzigtngen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken ten opzichte
van de opgegeven typenummers. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.



HORIZONTAAL: 1 aarde; 6 klokken-
spel; 12 gewas; 19 bevroren damp;
25 neerslag; 31 plant; 33 nauwe
doorgang; 35 knaagdier; 36 pi. o.d.
Veluwe; 38 stookplaats; 40 zang-
spel; 41 onderricht; 42 delfstof; 45
gemeente; 46 schreeuw; 47
gewricht; 49 vernis; 50 gulden; 52
december; 53 namelijk; 54 koraalei-
land; 55 rund; 56 keurig; 58 geslo-
ten; 53 voorz.; 60 landbouwer; 61
provincie; 62 voegw.: 63 godin; 65
koor; 67 zeebocht; 69 voorschrift; 70
Noorse god; 72 platina; 73 onder-
wie; 75 oude plaats; 76 vogel; 77
rund; 79 Kon. Marine; 80 Europe-
aan; 81 titel; 82 rijksgrond; 83 bari-
um; 85 zangnoot; 87 voorz.; 88
buidel; 90 uitroep; 91 bevestiging;
92 poste restante; 93 zaadkorrel; 95
kloosterlinge; 96 selenium; 97 titel;
98 dagelijks bestuur; 100 vaatwerk;
101 rechercheur; 104 vr. munt; 105
zangnoot; 106 op dit moment; 107
hemelgeest; 108 kosten koper; 110
gewicht; 111 voorz.; 112 pepereter;
115 in orde; 116 ontkenning; 118
larve; 119 aanbouw; 121 Z-Am.
stad; 122 uitroep; 124 insekt; 125
Europeaan; 127 deegwaar; 129 Ver.
Staten; 130 pers. vnw.; 132 voorz.;
134 Frans lidw.; 135 bijb. vrouw;
137 boom; 139 hert; 140 zangnoot;
142 riv. in Siberië; 144 muz. aand.;
145 pers. vnw.; 146 scheepstrap;
149Techn. Hogeschool; 151 voorz.;
152 levensonderhoud; 154 vaartuig;
156 drassig land; 157 gevaarte; 158
hoofddeksel; 159 halfedelsteen; 161
opmerkzaam; 163 pers. vnw.; 164
water in Friesland; 165 zuster; 166
Romeinse Rijk; 168 rustend; 169
werkloosheidswet; 171 huid; 172 Int.
org.; 175 laatstleden; 176 naschrift;
178 keer, 181 slaapplaats; 183 voor-
bij; 186 maanstand; 187 hectare;
188 oosterlengte; 190 de oudere;
192 lekkernij; 194 congresgebouw;
195 spraakkunst; 197 watervogel;
199 loopvogel; 200 profeet; 203
etenbereider; 204 opening; 206
delfstof; 208 tegenover; 209 getij;
2IO eenzekere; 211 afgelopen; 2I3
spie; 214 godin; 216 waterstand; 217
vr. munt; 218 opnameapparaat; 220
naaldboom; 222 modder; 223 meis-
jesnaam; 225 pi. in Engeland; 227
toegeven; 229 aankomend; 230
namiddag; 231 gram; 232 eenwaar-
de heer; 233 bovenbeen; 235 onzes
inziens; 237 kleine plaats; 239 ne-
derduits; 241 riv. in Italië; 242 naald-
boom; 246 vleesgerecht; 247 pi. o.d.
Veluwe; 248 numero; 250 vervol-
gens; 251 muziekaand.; 253 oude
maat; 254 bar; 256 verfstof; 258
vlaktemaat; 259 lof; 261 kledingstuk;

263 schop; 265 de onbekende; 266
paling; 267 achternagaan; 268 op-
schudding; 269 register; 270 klaar;
271 loot; 273 zangvogel; 275 groet;
276 fout; 277 riv. in Spanje; 279
zwemvogel; 283 zirkonium; 284
elektr. traktie; 285 kleintje; 286 tot
afscheid; 289 muz. aand.; 291 krui-
derij; 293 graanopslag; 295 wester-
lengte; 296 motorrace; 298 beleid;
299 slede; 302 stuurboord; 304
lidw.; 305 en volgende; 307 reeds;
309 Vrije Universiteit; 310 bordpa-
pier; 312 mondwater; 314 torenbel;
316 wederkerig; 318 bijb. lig.; 319
éénjarig dier; 322 familielid, 324
zangnoot; 325 hazeoor; 328 bouw-
land; 330 Kon, Luchtvaart Mij; 332
hersenonderzoek; 333 riv. in Drente;
334 voegw.; 335 soort; 336 interest;
338 pi. o.d. Veluwe; 340 neerslag;
342 gewas; 344 kledingstuk; 346
hemellichaam; 348 boom; 350 eter;
352 daar; 354 slede; 355 vervoer-
smij.; 356 bijbeldeel; 357 wreed
heerser; 358 mak; 359 gewricht; 361
televisie; 363 hectogram; 364 zoog-
dier; 366 Tib. buffel; 367 laatstleden;
369 plaats; 370 vaartuig; 372 bord-
spel; 373 voorz.; 375 wereldkampi-
oenschap; 376 door water omringd
land; 379 adem; 383 wapen; 386
kleur; 389 pro Deo; 392 gulden; 393
wild varken; 394 Anno Domini; 396
Watt-uur; 397 pi. in Zeeland; 400
tangens; 401 Hoge Raad; 402 auto-
onderdeel; 403 te koop; 406 hand-
vat; 407 sneeuwschaats 408 hert;
410 water in Drente; 412 naschrift;
413 bergplaats; 414 heilige; 415
plant; 416 hoen; 417 gard; 418 uit-
roep; 420 water in Utrecht; 421
groots; 424 haringnet; 425 pi. o.d.
Veluwe; 426 familielid; 427 beroep;
430 Publieke Werken; 431 partijtje;
432 Eur. taal; 434 bijwoord; 435 riv.
in Siberië; 436 reeds; 437 myth. fig.;
441 rolsteen; 44^^nno Christi; 443
dieregeluid; 44^Piieuwe stijl; 445
entree; 446 afgemat; 447 soort on-
derwijs; 448 Anno; 449 voorz.; 450
sportterm; 452 spil; 453 bolgewas;
455 briefaanhef; 457 centraal stati-
on; 458 ruthenium; 459 grafvaas;
461 ter zee; 4J^mister; 465 Ver.
Naties; 466 ki^feter; 467 voorz.;
468 megabyte; 470 familielid; 472
bloeiwijze; 473 bloem; 475
vruchtenat; 477 mnl. dier; 479 soort
onderwijs; 480 vogel; 482 handweef-
werk; 483 sprookjes!ig.; 484 vogel;
485 hoofd; 487 gevangenis; 488
kijken; 490 aankomend; 491 boom;
493 stelling; 494 erg; 496 pi. in
Drente; 497 duisternis; 498 wraak-
godin; 500 restprodukt; 502 voor;
503 keur; 505 verblijven; 507 een

zekere; 509 meisjesnaam; 510
spiermassa; 512 open ruimte; 514
de oudste; 515 hert; 516 vervoer,
517 behendig; 518 godin.

VERTIKAAL: 1 harde vrucht; 2 in-
sekteneter; 3 soort; 4 en volgende;
5 Ned. rivier; 7 water in Friesland; 8
titel; 9 politieman; 10 atmosfeer; 11
zangnoot; 13 loven; 14 babbelaar;
15 heilige; 16 dierengeluid; 17 thea-
ter; 18 pi. in Ov.; 20 slecht horende;
21 speelgoed; 22 schoeisel; 23
zwaardwalvis; 24 jongensnaam; 26
bovendeel; 27 ex professo; 28 gelof-
te; 29 stonden; 30 beiden; 32 kardi-
Praalshoed; 34 toespraak; 37 doop-
vader; 39 vervoermiddel; 43 rond-
hout; 44 vat; 46 schrobnet; 48 kans-
briefje; 50 speelgoed; 51 daar; 57
vogel verblijf; 58 kraan; 63 bij de
stukken; 64 en omstreken; 66 aan-
drift; 68 vrucht; 69 shop; 70 argen-
tum; 71 getij; 74 toename; 75 nacht-
vogel; 76 sierpompoen; 78 haast; 82
neerslag; 84 werelddeel; 86 wereld-
taal; 87 judograad; 89 droogoven;
90 aluminium; 94 voorz.; 95 noor-
derlengte; 99 dieregeluid; 100 ver-
lichting; 102 pers. vnw.; 103 aan-
klampen; 106 mist; 109 Gr. eiland;
112 apparaat; 113 Kon. Besluit; 114
bijb. vrouw; 117 metaal; 120 jaarge-
tijde; 123 schrijfgerei; 126 winter-
voertuig; 128 voorz.; 130 bevel; 131
ieder; 132 boom; 133 neon; 136 als
onder; 138 spraakorgaan; 141 nau-
welijks; 143 achter; 145 soort on-
derw.; 146 vers; 147 dwarshout; 148
rivier in Italië; 150 uitroep; 153 bij-
beldeel; 154 hoofddeksel; 155 in-
sekt; 157 koud; 160 labiaal; 162
bez. vnw.; 163 muziekinstr.; 165 op
dezelfde wijze; 167 in memoriam;
170 plant; 171 gevaarloos; 173 niets
uitgezonderd; 174 van kantoor, 175
lichtdrager; 177^toofddeksel; 179
spil; 180 roofvdH 182 arts; 184
familielid; 185 eoelacntbaar; 187
uitroep; 189 lich. opvoeding; 191
onmeetbaar getal; 193 omroep; 195
te kort; 196 drank; 198 pel; 199
eikeschors; 201 watering; 202 uit-
roep; 205 landtoüwwerktuig; 207
hetzelfde; 210 Q| 212 plan; 213
bijt; 2I4 gogvruchtig; 215 Anno Do-
mini; 218 van onderen; 219 eivor-
mig; 221 nieuw; 222 houtsoort; 224
decigram; 226 tijdelijk; 228 onbep.
vnw.; 230 niet parkeren; 234 bevro-
ren water; 236 gereedschap; 237
spoedig; 238 stengel; 240 plant; 241
kruiderij; 243 vacht; 244 Rijksscho-
lengemeenschap; 245 insekt; 249
walkant; 250 gewetensrust; 252
haardos; 253 telw.; 254 een zekere;

255 opening; 256 boom; 257 hoef-
dier; 258 Turkse titel; 260 pi. in
Duitsland; 261 kanalje; 262 open
bosplek; 263 groente; 264 vaartuig;
272 ongaarne; 274 hoefdier; 278
schaapkameel; 280 botterik; 281
houten loods; 282 pers. vnw.; 287
Europeaan; 288 reukstof; 290 kan-
teel; 292 lichaamsholte; 294 rund;
295 voorspoed; 297 afbeelding; 298
verlichting; 300 vogel; 301 dieren-
verblijf; 303 steven; 304 zangnoot;
306 vliegenier; 307 emmer; 308
merken; 309 beroep; 311 verzoek;
313 titel; 315 oosterlengte; 317
ouderwets; 320 ontkenning; 321
kweken; 323 lokspijs; 324 elasticiteit;
326 deegwaar; 327 Europeaan; 329
ijskegel; 331 pers. vnw.; 336 titel;
337 geest; 339 familielid; 341 Kon.
titel; 343 zangnoot; 345 boom; 347
gewezen; 349 daar; 351 huisraad;
353 Romeinse Rijk; 356 natrium;
357 dichtstbijzijnd; 359 toetsenbord;
360 Eminentie; 362 gevuld; 363
kloek; 364 voermansroep; 365 ziele-
poot; 368 militair; 369 plaats; 371
metaal; 372 gewas; 374 foedraal;
375 waaronder; 377 neon; 378
grens; 380 bez. vnw.; 381 warboel;
382 tijdelijk; 383 soort onderwijs;
384 getijde; 385 goedzak; 386 ge-
meentegrond; 387 pelsdier; 388
landbouwwerktuig; 389 Javaans
orkest; 390 godsdienst; 391 dieren-
verblijf; 392 sierlijk; 395 dyne; 398
voorz.; 399 radium; 401 hectoliter;
404 bloemenring; 405 aarde; 409
Eur. taal; 411 jongensnaam; 414
verslijtend; 415 klein deeltje; 419
klein kind; 422 pi. op Ameland; 423
gebak; 426 milliampère; 427 vrucht;
428 vogel; 429 Eur. munt; 432 munt-
aand.; 433 sa majesté; 438 familie-
lid; 439 ijlbode betaald; 440 trek;
441 hoender; 451 herhaaldelijk; 454
bijenhouder, 456 schriftelijke overho-
ring; 457 ongeveer; 458 losse draad;
459 Ver. Staten; 460 hals; 462 teer;
464 regeringsreglement; 465 Vrije
Universiteit; 466 vervoermiddel; 469
buffet; 471 tijdvak; 472 drank; 473
strijdperk; 474 muziekterm; 476
hoofddeksel; 478 scheik. verbinding;
479 bloem; 481 telw.; 482 dat is;
484 bloedvat; 486 stel; 489 nummer;
490 zangsolo; 492 kerkdienst; 493
jongensnaam; 494 bekeuring; 495
dans; 498 op de wijze van; 499
gelofte; 501 familielid; 502 schil; 504
motorrace; 505 pers. vnw.; 506
neon; 508 voegw.; 509 waterstand;
510 familielid; 511 zangnoot; 513
laatstleden.

ALS U HET GROTE DIAGRAM JUIST HEBT INGEVULD, KUNT U DE GEVRAAGDE LETTERS UIT HET KLEINE

DIAGRAM OPZOEKEN EN INVULLEN, ONTSTAAT EEN WENS.

1e prijs:

f25.-
2e prijs:

f20.-
3e prijs:

f 15.-
4e t/m 10e prijs

f 10.-

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór vrijdag 5 januari 1996 met vermelding in de linkerbovenhoek van KRUISWOORDPUZZEL aan:

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

Naam:

Adres: Woonplaats:

Oplossing:

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.



GROTE KEUS
IN SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOPKORTING
WAPEN-
EN
SPORT-
HANDEL

artens

KNALVUURWERK
SUPERROTJES

KANONSLAGEN

SUPER KANONSLAG

LADYCRACKER 300

LADYCRACKER 700

KNETTERMETER

Steeds doeltreffend

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

PAKKETTEN
slof 500 stuks 8,25

slof 200 stuks 4,50

slof 240 stuks 13,50

1,25

1,85

3 stuks 2,50

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

VERKOOP VANUIT DE VUURWERKKLUIS (ZIJ-INGANG)

KINDERPAKKET

FUNNY

CHINA TOWN

SHANGHAI

HONG KONG

GREATWALL

TEMPLEOFHEAVEN

VERRASSINGSMETER

SIER ASSORTIMENT 801

SIER ASSORTIMENT 11

PIJLENPUNTZAK

7,50

11.50

16,50

22,50

25,00

30,00

40,00

40,00

10,00

15,00

12 pijlen 20,00

kerstboomdecoratte,
kandelaars,
kaarsen,
tafellinnen,
servetten,
muziekdoosjes,
deutkransen. etc.

Gezellige
Kerst

begint bijj
Loga

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 55 31 00

\\'ii wennen u vrettise Kerstdagen en een uoorsooedie 1996
BINNEN/BUITEN
SCHILDERWERK,
VERF EN BEHANG,
KLEUR EN INTERIEUR:
ALLES ONDER ÉÉN DAK

n onio gotoal nieuwe
showroom wxX u afles op hel

ed van k*ur *n inleneur
tert ef tMtang. QordqnstotlBn,

tddeWwig «i raamdecoraMs kunnen in
één hanöomdf aai narmorwaus op okaai atge
SIWTKJ wonton. U muM mwMBtoos b» mooi'
(te combmiliM voor uw woning of öoönj'

HARMSEN
VAKS_C_H[LDEfe

Hengelo Gld. Zelhemseweg 21 tel. (OS7S) -16 -40 00

Ook dit jaar hebben wij als
ECHTE BAKKERweer een

hele rij lekkernijen voor u.
Denk maar eens aan die heerlijke

KerStStOjnet J00% amandelspijs
Roomboter Kerstkransje$net SUiker of amandel
Roomboter Kerststaven

en *flhet amandelspijs

r — *- T
Tegen inlevering van deze bon

j Kerst-slagroom- of y
! mokkataart !

r ƒ1995:1 van ƒ'22,50 voor J '5^%^
Graag van tevoren bestellen.

"*?"

En als toetje bij het Kerstdiner die heerlijke
BaVarOlSe pUddingenn diverse smaken!

En nog veel meer lekkers, teveel om op te noemen!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 551384

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk

start met de nieuwe

Gedrags- en gehoorzaamheids-
cursussen

op maandag 13 januari 1996.

Voor inlichtingen en opgave:
Ap Peters (0314) 64 14 36
Lucia Mullink (0314) 62 23 61

KERST
AANBIEDING

NU op alle

SCHOENEN
0n

LA ARS J ES
M»1

20%KORTING

GEVERINK
Schoenen - Lederwaren

RUURLO e/,;
o/v

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1996



/ i j wensen u
prettige feestdagen

en een voorspoedig 1996

SouwCenteraHCI-UB
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld).

Telefoon (0575) 46 81 81.
UBI, Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft

Telefoon (0315) 6831 41

STUKADOORSBEDRIJF

Ventersleeg 3 - RUURLO
Tel. (0573) 45 17 04 - Fax (0573) 45 35 45

wenst U
prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1996.

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en ADVIES

Hoveniersbedrijf

Kettelerij v.o.f.

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1996

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54 (b.g.g. 55 11 64)

snackbar

wenst U heel fijne
Kerstdagen en een
voorspoedig 1996

Wilt U uw kerstsalade tijdig bestellen,
deze kunt U afhalen op 24 december tussen

14.00 en 17.00 uur.

Voor service en kwaliteit

,. snackbar

TON'S

SNACK

f GRILL
CORNER

TON'S SNACK &
GRILLCORNER

Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld

Uw snackbar met net iets meer als andere!

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
en een goed 1996 toe.
Wij verzorgen ook voor u in het nieuwe jaar
- warme meeneem-maaltijden
- koude en warme buffets
- snack-schotels

Het hele jaar soft-, schep-, verpakt- en ijstaarten

Wij zijn gesloten:
25 en 26 december en 1 en 2 januari.
Kerstavond en Oudejaarsdag geopend tot 18.00 uur.

IS GOED EN BI4JFT GOED, OOK IN 1996

Debbie, Chantal, Rob, Han, Jelle en Ton.

Kerstpakketten 1995
W/j maken ze, samen met U.

Wij onderscheiden ons door de 'persoonlijke
uitstraling' die wij aan uw kerstgeschenk meegeven.

Stap vrijblijvend bij ons binnen, waar wij diverse
pakketten voor u hebben uitgestald.

KERST 1995:
H(eerlijke) noten bonbons

KAAS SPECIALITEITEN:
o.a. Geitenkaas met en zonder kruiden

Camembert <Montbriac enz.

Kerstkalkoensalade ^Palingsalade
Broccolitaart ^Hammouse of Zalmtaart

Kerst Paté bospaddestoelen

2,35100 gram

Geschenkpakketten

al vanaf ^ * » y""

9(aas - noten -

leeuwen
Zutphenseweg l * - Tel. 55 37 73 - Vorden

Wij willen alk mensen
een gezonde Kerst en een

vredig Nieuwjaar toewensen

M.A. JANSSEN
Diepvriesverhuur

Wij /Mbben nog enfreJo dfepvrfesA/i/feen te huur.

De Witte Rleteweg 12 - 7263 SK Mariënvelde
Tel. (0544} 35 1327

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 55 66 34

Wij zijn beide Kerstdagen GEOPEND.
Ook verzorgen wij uw salades.

Wij wensen U
prettige Feestdagen

en een voorspoedig 1996.
Wij zijn van 27 december tot en met 3 januari gesloten,

Op Oudejaarsdiig zijn wij geopend tot 18.00 uur.

Maatschap Brandenbarg
en medewerkers

wensen hun clientèle

prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar

BRANDENBARG
we-,vtees- en varkenshandel

Geesinkweg 4, 7231 RE Warnsveld. Tel. (0575) 52 15 70

m



e

u

n;
o g

e !
t

d e

u
0

o
<i

pi
a

a

a a
b

s

b a w |P

W HU SNEEUWDOOLHOf LOPEN VIER WEGEN. DE SNEEUWPOP HEEFT DE
GOEDE mG NAAK DE KERSTBOOM IN HET MIDDEN GEVONDEH.
OP ZIJN WEG KWAM HIJ ALLEMAAL LETTERS TEGEN. A
ZOEK OOK DE GOEDE WEG EN WA T LEES JE DAN?

Het was heel stil in de donkere
kamer en het rook er zo lekker!
Zonder datje iets zag, wist je
toch dat daar een kerstboom
stond, dat kon je ruikenl En
het was ook zo, in de hoek
stond een prachtige grote
boom. Boven in de boom flon-
kerde een grote zilveren ster
en tussen de takken zag je en-
geltjes zweven en ballen glin-
steren. Er waren mooie zilve-
ren ballen, maar ook van flu-
weel. Die ballen waren ook
niet helemaal rond maar had-
den de mooiste vormen en de
prachtigste kleuren. En dat
stond zo vrolijk tussen de
groene takken. Grote iange zil-
veren draden hingen er over
de takken heen, net ijspegel-
jes, maar ijspegeltjes waren er
ook hoorl Geen echte natuur-
lijk, maar gemaakt van glas.
En nu was het zo grappig, dat
als je er naar keek, dan leek
het wel of er een druppeltje
naar beneden zou rollen. Je
zou er haast je hand onder
houden. Dan waren er trom-
petjes en klokjes en zilveren
denneappeltjes en een vogel-
tje met een staartje van enge-
lenhaar, teveel om het alle-
maal goed te kunnen zien. En
natuurlijk hingen er ook krans-
jes in de boom, rose en witte

en chocoladen kransjes met
witte suikerpuntjes bestrooid.
En het alerbelangnjkste, er
waren kaarsjes, witte, rode,
gele, groene, zo veel.
Nu zou je denken dat het voor
die kaarsjes en al die mooie
versiersels in de boom wel
heel prettig was om daar zo te
mogen schitteren en licht te
geven in een heerlijk warme
kamer. Maar dat was niet hele-
maaal zo. Want wat gebeurt
daar? Daar boven, boven in
de boom? De grote ster begint
heel, heel zachtjes te draaien,
je kunt het bijna niet zien.
Maar kijk eens naar de engel-
tjes!
Heel voorzichtig spreiden ze
de vleugeltjes uit en heel, heel
voorzichtig vliegen ze tussen
de takken door, naar bene-
den. Wat gaan ze nu doen?
Oh, oh ik zie het al. Daar gaan
ze, zachtjes door de gang, de
trap op en dan, kijk nu eens,
daar houden ze stil bij de deur
van Elsje. Daar is de ster wa-
rempel ook, die straalt en
straalt, ze maakt de hele gang
zo mooi licht. En kijk, bij dat
licht kunnen de engeltjes de
knop van de deur goed zien,
en ze gaan er allemaal op zit-
ten en dan... dan
vliegen ze weer zo zachtjes bij

Elsje binnen en de ster gaat
ook weer mee, nu wordt het
in de kamer van Elsje heel
lichtl Verbaasd gaat ze over-
eind zitten en ze kijkt naar alle
mooie engeltjes die zachtjes
landen op het randje van haar
bed. Elsje is bang, dat de en-
geltjes er af zullen vallen, heel
voorzichtig gaat ze weer lig-
gen en dan zegt ze zachtjes:
"Dag engeltjes, wat komen jul-
lie hier doen?"
"Dag Elsje, we komen eens
over het kerstfeest praten
van vanavond. Vond jij
het een mooi feest?" "Ik
wel", zegt Elsje, "ik vond
het heerlijk en de boom
was zo prachtig!"
"Ja, ja", knikten de en-
geltjes, "de boom was
heel prachtig, maar wij
vonden het geen écht
mooi feest."
Hier schrikt Elsje nu even van.
Bijna is ze overeind gevlogen
maar de grote ster fonkelde
net op tijd nog heel waarschu-
wend, zodat ze nu alleen
maar met grote ogen naar de
engeltjes kijkt.
"Waarom dan niet?" vraagt ze
dan heel zachtjes.

Het grootste engeltje klimt op
de bovenste punt van de ster.
Elsje kan haar nu goed zien en
het engeltje kijkt haar heel
ernstig aan.
"Weetje wel, wat voor soort

feest het kerstfeest eigenlijk is,
meisje? Weetje wel, dat de
mensen bij dat feest er eigen-

lijk alijd aan moeten denken,
dat ze aardig voor elkaar moe-
ten zijn en elkaar moeten hel-
pen? Je weet toch wel dat er
ook arme kindertjes zijn, waar
de rijke kindertjes eens aan
moeten denken, die je eens
blij moeten maken?"

Ja, dat is zo, dat weet Elsje
wel.
"Nu dan", zegt het engeltje,
"wat heb jij dan vanavond ge-
daan? Je was helemaal alleen
bij de boom en je hebt een
bende kransjes gesnoept en je
hebt de kaarsjes uit mogen

je hebt zelfs nog
gekregen en ik heb

je heel niet horen zeggen, dat
je wel graag wat aan Ansje
van de werkster zou willen
geven. En je weet wel dat

Ansje's moeder ziek is en ü^t
daar géén kerstboom is,
waarom heb je Ansje niet ge-
vraagd bij jouw mooie boom
te komen?"
O, wat schaamde Elsje zich.
Het engeltje had gelijk,
ze wist dat Ansje's moeder ziek
was, ze wist dat Ansje geen
kerstboom had en nu had ze
er heel niet aan gedacht om
Ansje bij haar te vragen.
Dat was wel erg. En opeens
trok ze haar dekbed over
haar hoofd heen, ze durfde
eigenlijk niet goed meer
naar de mooie ster en de
engeltjes te kijken.
Het bleef even heel stil in
de kamer, en toen Elsje na
een poosje weer eens
over haar dekbed heen-
keek, was het weer don-

ker in de kamer, weg
was de ster, weg waren

de engeltjes. Zou ze het
gedroomd hebben?
De volgende dag vroeg ze na-
tuurlijk aan haar moeder of
Ansje komen mocht en Ansje
mocht de kaarsjes aansteken
en mee snoepen van de
kransjes en ze kreeg ook
cadeautjes.
Ansje ging met haar armpjes
vol heerlijks weg en toen Elsje
voor ze naar bed ging nog
eens naar de kerstboom keek,
leek het wel of de ster eventjes
extra fonkelde en de engeltjes
lachten zo lief.
Tevreden ging ze slapen en de
boom bleef rustig met ster en
engeltjes in haar hoekje staan.
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CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Se Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43

OPENINGSTIJDEN:
Zondag 24 december : van 9.00 tot 17.00 uur
1e Kerstdag : vanaf 20.00 uur GEOPEND
2e Kerstdag : vanaf 12.00 uur GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw Kerstdiner,
welke wij vanaf 13.00 uur verzorgen.

OUDEJAARSDAG organiseert dart- en biljartvereniging "De Herberg" tot
ca. 18.00 uur diverse spelen, zoals: Potbiijarten, Batlero, enz.

1 januari café vanaf 20.00 uur GEOPEND
's avonds in de zaal

Nieuwjaarsknaller m.m.v. KAS BENDJEN

en vele verrassingen!
•"-*• fcte^^rfj

JjF SALADES
tijdens de feestdagen

Uw bestellingen voor de feestdagen zien wij gaarne uiterlijk 23 of 30 december tegemoet.

Telefoon (0575) 55 22 43, of onderstaande BON inleveren.

BESTELLING SALADE: Kerst / Oud en Nieuw

fPp. HUZAAR
p. RUSSISCH El
p. ZALM

7,-p.p.)

(f 9" P.p.)
(M 1,~ p.p.)

Naam:

Adres:

Afhalen: 24 december of 31 december tot 17.00 uur. ^s§
Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1996
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W// wensen u

Prettige Kerstdagen

en een

Gezond en Flitsend 1996

*
*
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*
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VAKFOTOGRAFIE

Dorpsstraat 20,
7251 BB Vorder,
Telefoon 105751 55 28 12

Spuistraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon (05751 45 23 86

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen en

een Voorspoedig 1996.

Installatiebedrijf Altena" v.o.f.
Borculoseweg 9 - 7261 BG Ruurlo

Telefoon (0573) 45 13 64

Wij wensen allen prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1996

Een onafhankelijk en een betrouwbaar advies
voor AL uw verzekeringen.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL (0575) 55 19 67

Sfeermakers
in de Kersttijd

Hangende kandelaars

Kerstkieden en
bijpassende
dekservetten

Handgedompelde
kaarsen

Servetten en kransjes
in diverse kleuren

Drijf schalen

Drijfkaarsen

vindt u bij:

interieuradviseur

de "Woonwinkel"
in Warnsveld
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tei. (0575) 52 61 32

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1996.



Handelsdrukwerk
brieven, enveloppen, folders, kalenders

Familiedrukwerk
geboortekaarten, trouwkaarten,
uitnodigingskaarten, Kerstkaarten.

Zutphen: Wevo-druk
Nieuwstad 29, Zutphen,
Telefoon (05750) 12306

Warnsveld: D A-drogisterij 'Melange'
Dreiumme 45, Warnsveld,
Telefoon 23269.

Ruurlo:
.*

iHengelo

Boekhandel 'Hoytink'
BorculosfVveg 17, Ruurlo,
Telefoon 1263.

Drogisterij 'Marianne'
Felix Takkenkamp,
Ruurloseweg 5, Hengelo (G),
Telefoon 2062.

Steenderen: Mevr. Van Veldhuizen-
Onstenk
Begoniastraat 3, Steenderen,
Telefoon 2398.

Vraag vrijblijvend offerte. U kunt de
monsterboeken ter inzage meenemen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 3O - POSTBUS 22 - 725O AA VORDEN
TELEFOON O5752-1O1O - TELEFAX O5752-1O86


	CVO49-07-12-1995
	CVO49-07-12-19951
	CVO49-07-12-19952
	CVO49-07-12-19953
	CVO49-07-12-19954
	CVO49-07-12-19955

