
20-jarig bestaan
'tPantoffeltje
Het 20-jarig beslaan van café-rcstau-
rant 't Pan toffe Hjc werd zaterdag-
avond uitbundig gevierd. Velen wa-
ren naar de Dorpsstraat gekomen om
het echtpaar Meulcnbrock te felicite-
ren dat tevens 12,5 jaar getrouwd was.
Vooral zaterdagavond was het bijzon-
der druk.
Het echtpaar Meulcnbrock werd za-
terdagmiddag al vroeg ven-ast d< H n1 ik-
folkloristische dansgroep De Knup-
duukskcs. Deze haalden de eigenaren
van 't Pantoffclljc met paard en wa-
gen op en maakten een rondrit door
het dorp. 'Daar wisten wc niets van.
Maar het was wel harts t ikke leuk', al-
dus Frank en Mirjam Mculcnbroek,
die vertier van het personeel een vier-
daagse rus naar Saucrland kregen
aangeboden.
In Weekblad Contact van vorige weck
stond een uitgebreid interview met
Frank en Mirjam Meulenbrock. 'Ik
zou daar graag nog even op terug wil-
len komen', zegt Frank Meulcnbrock.
'In het interview zeg ik dat de grote
hoeveelheid horecazaken in Vordcn
elkaar alleen maar versterkt. Daar sla
ik volledig achter, want de horecaza-
ken in Vordcn hebben elk een eigen
specifiek karakter. Toch betreur ik de
opmerking in dat interview dat 't Pan-
tof feitje zich in tegenstelling tot de
Herberg veel meer richt op bruiloften
en partijen en dat de Herberg meer
een eclcafe is met een zaal. Want zo
heb ik dat helemaal niet bedoeld. Ik
wilde aangeven dat wij in tegenstel-
ling tot de Herberg geen üagzaak zijn.
Wij gaan nie t 's ochtends open. Wij
moeten het hoofdzakelijk hebben van
feesten en partijen in de avonduren.
De Herberg is wat dat belrcft veel bre-
der van opzet. Zij hebben een café,
een restaurant en een grote zaal voor
bruiloften en partijen. Dat wilde ik er-
mee zeggen. En zo hebben alle hore-
cazaken in Vordcn elk een geheel ei-
gen karakter. En ik denk dat dat al leen
maar goed is'.zegtMculenbroek.

Grote kerstboom
in centrum Vorden
Afgelopen vrijdagmiddag ondervond
het verkeer in Vordcn enige hinder.
Opeen lange dicplader van transport-
bedrijf Martin Lamcrs uit Doclin-
chem werd de grote kerstboom met
een lengte van circa 20 meter aange-
voerd. Vele omstanders zagen hoc
met een kraan de grote boom op zijn
plaats werd gelegd. Zaterdagmorgen
nam kraanverhuurbedrijf Mario Lam-
mcrs uit Zutphen het werk over en
werd met een enorme kraan de kerst-
boom op haar plaats gezet. Vervol-
gens werden door dezelfde kraan drie
ondernemers naar boven gehesen om
de verlichting aan te brengen. De
kerstboom maakt samen rnct de 200
kleine boompjes en de enorme kerst-
klok Vordcn tot een schitterend ver-
licht kerstdorp. Tot en met 30 decem-
ber blijven de kerstbomen in het dorp
staan.

Expositie
(n de galerie van Agnes Raben aan de
Nieuwstad 20 te Vordcn wordt vanaf
heden tot en met 30 januari 1996 ccn
expositie gehouden van Rein Bril. De
expositie omvat ccn 25-tal recente ab-
stract- expressionistische werken in
verschillende vormen en technieken
zoals gouaches, acrylschildcrijen en
werken in meng technieken. Een
langdurig verblijf in Frankrijk vorm-
de de aanleiding tot het maken van
deze werken,
Rein Bril werd geboren in Usquart,
woonde een tijdlang in Amsterdam en
sinds kort in Rotterdam. Aanvanke-
lijk was hij technisch tekenaar. Ver-
volgens enkele jaren A.B.K. te Am-
hem. Zijn eerste expositie kreeg hij in
1965 in de Steeg. Daarna volgden
vele tentoonstellingen door het hele
land. Zijn werken bevinden zich in di-
verse particuliere collecties.
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Eik voor Ten Kate tegen de vlakte

De grote eik voor drogisten'j Ten Katc is afgelopen donderdag toch nog regen de vlakte gegaan. Het iur.v aanvankelijk de
bedoeling van het gemeentebestuur om de boom op woensdag 6 december te vellen. Dit ging eehier niet door omdat een
aantal inwoners van Vorden bezwaren had tegen het kappen van de boom. Op verzoek van buurtbewoner Miep Stoffels
weni het besluit van het gemeentebestuur op het allerlaatste moment door de president van de rechtbank in Zutphen
geschorst. Tijdens een kort geding op donderdag 7 december stelde de rechter de gemeente Vorden in het gelijk en ging
alsnog de kettingzaag in de eik. Zie verder verslag elders in dit blad.

Concordia
Wand^ng
Wnensda» ^TOcceir

Welfare
De jaarl i jkse olicbollcnaktic die de
Vordense muziekvereniging "Concor-
d ia ' afgelopen weekend hield is \vccr
ecn groot succes geworden. De ver-
koop door de leden en de ouders van
de leerlingen begon op vrijdagmiddag
en kon op zatiTdag worden a lgen nul.
Na afloop kon penningmeester Jos
van Dijk weer een aanzienlijk bedrag
in het instrumentenfonds stoppen,

ïecember houdt de Ver-
eniging Natuurmonumenten een
kerstvakantiewandeïing over het
landgoed Huekfori. Hel vertrek is
vanaf de watermolen op het voorplein
van kasteelJfci-kfort aan de Baaksc-
weg ie Vor^ra. De wandeling wnrdi
geleid door medewerkers van n : i ; m i ]
monumenten en duurt ruim twee uur.
Het is aan te raden de kleding aan het
weer aan te passen en goede wandel
schoenen te dragen.

De Welfare van het Rode KruWan de
afde l i ng Vnrilcn slaat v r i j dag 15 de-
cember niet een speciale kors tk r j i am
op de wcckmarkt in Vorden. Zo wor-
den er kerstkleden, uifcl lakens, ge-
haakte kleedjes en sokken i A ver-
koop aangeboden. Dit alles telen een
schappelijke prijs. Van de opbrengst
wordt weer nieuw materiaal gekocht,
waarmee weer velen op ccn prettige
en nuttige manier hun tijd kunnen vul-
len.

Goud voor Bennie en Gerda Bargeman

Bennie en Gerda Bargeman-Groot
Roessink zijn donderdag 14 decem-
ber vijftig jaar getrouwd. Het gou-
den echtpaar viert dit feest samen
met hun kinderen en kleinkinderen
in café-restaurant 't Wapen van 't
Medler.

Bennie en Gerda Bargeman, woon-
achtig aan de Raadhuisstraat 21 in
Vordcn, kregen tijdens het vcrlo-
vingsfeesl prinses Juliana verkering
met elkaar. Bennie Bargeman (77):
'Ik weet het nog precies. Dat was op l
juli 1937. Het hele dorp was uitgelo-
pen en er vond een groot feest plaats
in het Nutsgcbouw. Tijdens dat feest
is het dus wat geworden tussen ons".

Bennie en Gerda Bargeman zijn ge-
lijk na de Tweede Wereldoorlog ge-
trouwd. 'Dat was geen gemakkelijke
tijd', vertelt Gerda Bargeman (77).
'Er heerste woningnood en het was
heel moeilijk om ccn huis te vinden.
Ui te indel i jk konden we van meester
Vedders een klein onderkomen huren
in de buur t van het zwembad, het was
niet veel meer dan een schuur met ccn
waterpomp ervoor. In de winter was
hel daar ijskoud en ik was dan ook blij
dat we naar vier jaar een 'echte' wo-
ning konden kopen in de Wilden-
borch.'
Bcnnie-Bargcman had samen met zijn
broer ccn bouwbedri jf . Deze is inmid-
dels overgegaan in handen van twee

zonen. Het gouden echtpaar heeft drie
kinderen en drie kleinkinderen. On-
danks hun leeftijd houden Bennie en
Gerda Bargeman er niet van om stil te
z i t t e n . 'Nee, we mogen graag fietsen
en wandelen. Ook trekken wc er re-
gelmatig ori uit met onze caravan. Dit
voorjaar zijn we bijvoorbeeld naar
Oostenrijk geweest', zegt Bennie
Bargeman. Zijn vrouw vu l t aan dat ze
het alleen niet meer aandurven om
grote reizen te maken. 'Wc hebben
heel veel met onze caravan in hel /ui-
den van Europa rondgelrokkcn. Maar
dat doen wc niet meer. Om ccn gege-
ven moment moet je daar een punt
achter zetten. Want wij zijn ook de
jongsten niet meer', lacht ze.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 17 december 3e Advent 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaasssns. Gezamenlijke dienst met
partnergemeente Garïipp. Er is zondagsschool
en geen jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur ds. Tsj. Zui-
dema. Apeldoorn; 19.00 uur kerstsamenzang
R.V-K.inN.H.Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag J 6 december 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Zondag 17 december Kerstsamenzang in
Dorpsherk.

RK Kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring; 19.00 uur Kerstsamenzang in Dorpskerk
m.m.v. Sursum Corda en dertigpluskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 december
Past. W. Grondhuis. Joppe, tel. (0575)
494221.

Huisarts 16-17 december dr. Dagevos. het
Vaarwerk1.tel.5524 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, {zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen vooroverleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag lot en met vrijdag van
8.00 lot 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
lijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Builen de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 16-17 december F.A. Kuyl, LocheVn,
lel. (0573) 25 16 84, 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 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.0010117.00 uur.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tol 10.00 uur, alleen telefonisch
(0575) 46 14 00. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderfand
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, tel.
(0575) 51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel.
(0543)53 1053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 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 Poslbus 93, 7261 BK Ruurlo, lel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240,

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.zalerdag 10.00-12.00 uur.

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

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

l nfodi e ren bescherming
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. alspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 1701.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9,30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41, Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder lel.
nr.: (055) 522 41 50.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag /7dtecemöeMO.OOuurds. G. Grilfioen,
Balhmen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 december 17.00 uur Eucharistie-
viering, Volkszang.
Zondag 17 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor,
Weekend-Wachi-Pastores: 17-18 decamber
Pasl. W. Grondhuis, Joppe, tel. (0575)
494221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. (0570)634340 -
Politie dag an nachl bereikbaar, tel. (0575)
55 1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spitlaal, Ooyer-
hoekseweg 8. tel. (0575)5929 11.

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

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

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

Plaatselijke VVD
stuurt telegram
naar Tweede Kamer
lierst duideli jke gegevens op tafel ten
aanzien van het mestbeleid! Dat
wordt deze week in Den Haag ge-
vraagd aan de ministers Van Aartscn
(landbouw) en De Boer (Milieu). Zo-
lang er geen duidelijke gegevens op
tafel liggen is het voeren vaneen goed
mestbeleid volgens de Vordense frac-
tie van de VVD onmogelijk. 'Onge-
twijfeld zullen de nu voorgestelde sa-
neringsheffingeri en maatregelen heel
ingrijpende gevolgen hebben', aldus
het bestuur van de VVD. Daarom
stuurde de VVD in Vordcn deze weck
ren tele«ram naar de fractie van de

VVD in de Tweede Kamer om haar
zorgen te uiten.

Kerstconcert op
17 december in
Willibrorduskerk
In het kader van 125 jaar St. Wil l i -
brorduskcrk zal er zondagavond 17
december in deze kerk ccn kcrstcon-
ccrt worden gehouden. Medewerking
zal worden verleend door het Vordcns
Mannenkoor en het Netterdens Jon-
gercnkoor. Ook het eigen parochiccïc
kerkkoor ontbreekt deze avond niet
en zal zich zeer zeker van haar goede
kant laten horen. De entree is gratis.
Na het concert zal er een dcurcollcctc
worden gehouden.



Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWËG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

MAANDAG 25 DECEMBER
AANVANG 17.00 UUR EN 19.30 UUR

KOUDE EN WARME
GERECHTEN ONBEPERKT

45,- P. PERS.

Beslist reserveren.

l Jansen & gal
autoschadebcdrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenaulogrolis etc.

Brinkhorst l
7207BGZUTPHEN
(ind.terre'm Revelhorst
n (0575) 52 28 16

m
BDVAG

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vonden - Tel. (0575) 55 13 63

Onze klaverjasavonden zijn:

18 december
29 januari
26 februari
25 maart
29 april

Aanvang 20.00 uur Woensdag gesloten

Spoorsiraal 28, 7281 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax;OS73-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Vanaf Kerst tot en met
donderdag 4 januari

GESLOTEN
in verband met inventarisatie

Geopend ma Wm vrij 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag 9.00-13.00 uur.

Kerstbomen
Voor een echte kerstboom moet U bij de
Boom k weke r zijn.

Vele soorten en maten, o.a. Servische spar, fijnspar,
conica, koreana, blauwspar.

Tevens verkoop van kerstbakjes en graftakken,

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.

OUDE ZUTPHENSEWEG 5*
7251 JP VORDEN
TEL. (0575) 551464/5521H

Een sfeervolle kerst
begint bij Welkoop

December, de maand van gezelligheid en sfeer.
Bij Welkoop vindt u een compleet assortiment kerstartikelen:
verlichting, ballen en pieken, slingers, kaarsjes, kunstbomen,
kransen, olielampjes, kandelaars en nog veel meer....

Een sfeervolle kerst begint bij Welkoop!

Maakt u zelf kerstbakjes?
Wij hebben de materialen voor u!
Mandjes, oasis, diverse soorten

bijstekers, mos enz.

DE GROEN EN DOEN WINKELƒƒ DEG

W0CKOOP
Stationsweg 16-7251 EM Vonden

KERST
CADEAUTIPS

ACHTERHOEK-
LEGPUZZEL (l 000 stukjes)

videofilms
'TERUGBLIK ACHTERHOEK'

DEEL 1: Oorsprong-1940
DEEL 2:1940 -Heden

Tegen inlevering van deze bon bij de VVV
f2,50 korting op de video.

VVV Geschenkbon

Huur
Mister Steam
on reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in aan oogwenk!

Mister Staam is een handiga
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelrtotferina
of vloerbedekking kunt reinigen,

t Mi
|L steam

Minor Staam ii ia huur bij:

Mister
Stea

HELMINK
VOHDEN ZUtPHENSEWEG IEL 05Ï52 15W

TE KOOP:

mooie
KERSTBOMEN

picea, omorica,
ook grotere partijen

vers uit eigen kwekerij
volop keus, met of zonder kluit

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15

Keijenborg
Tel.{0575)461395

Vrijdag 15 december KERSTMARKT
Met een bezoek aan deze markt maakt U kans op één van de vele
prijzen, die beschikbaar zijn.

Prijzen, geva len bij de trekking d.d. 6-10-95 op onderstaande lotnrs.
zijn nog niet afgehaald.
lotnr. 35, 286, 452, 826, 980 (hoofdprijs), 1307, 2081, 2718, 2743,
3020,

Marktvereniging Vorden.

DECEMBER NADERTZ'N EIND.
HET is WEER BIJNA KE&TMIS.

WAT DOEN WE MET HET ETEN ?

GEZELLIG FONDUEN, GOURMETTEN OF STEENGRILLEN ?
Uw SLAGER MAAKT ER EEN GEZELLIGE SCHOTEL VAN.
PRECIES ZOALS U HET HEBBEN WILT.

OF TOCH EEN SFEERVOL KERSTDINER ?
ROLLADE IN ALLE SOORTEN EN MATEN, GEKRUID NAAR UW SMAAK EN
OUDERWETS GEKNOOPT.

OF TOCH LIEVER NOG ZO'N LEKKERE SPECIALITEIT, ZOALS VORDENSE
VARKENSRUG, EEN ROLLADE MET VRUCHTEN, GEVULDE
VARKENSHAAS EN KERSTHAM OM ZELF TE BRADEN.

WlJ GARANDEREN U EEN VERZORGDE

AFWERKING EN HOUDEN GRAAG REKENING MET

UW PERSOONLIJKE WENSEN.

slagerij jan
rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL 551470

Ons Rundvlees
Een Klasse Apart

Biefstuk
Ribstuk
Rosbief
Lendestuk
Rollade
Entrecöte
Sucade
Priklapjes

BESTELTU OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE
BESTELLING VEEL ZORG
EN AANDACHT KUNNEN
GEVEN.

Heerlijk mals
Varkensvlees

Filetrollade
Fricandeau
Varkenshaas
Varkensmuis
Schnitzels
Kotelette suisse
Varkensoesters
Varkensvlinders

Lams- en
Kalfsvlees

Kip en
Kalkoen

Lamszadel
Lamsbout
Lamsshoarma
Lamskotelet
Kalfsfricandeau
Kalfshaas
Kalfsrollade
Kalfsschenkel

Maiskip
Kippepoten
Kipfilet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet
Kalkoenrollade

Fijne Vleeswaren
en Snacks

diverse soorten Ham
diverse soorten Gebraden

vleeswaren
Farmerbacon
Parmaham
Coburger
Saucijzenbroodjes
Pizza's
Rookvlees

Paté's en
Sauzen

Bourgondische
Griekse
Kerst
Ardenner
Peperpaté
Walnoten
Champignon

KERST-
HAM Wij wensen u hele fijne

en vredige Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers



Erg blij en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Jelle
Tony en
£lke ter Maten-

van Zuilekom

l O december 1995
Wichmondseweg 3
7255 KX Hengelo Gld.

Voor uw medeleven ons be-
loond na het plotseling overlij-
den van onze broer, zwager en
oom

GERRIT
NIJENHUIS

betuigen wij onze oprechte
dank.

Laren: fam. Meulenbrugge-
Nijenhuis

Zwolle: fam. Tiessink-
Nïjenhuis

Vorden, december 1995

Contactjes
• Kerk-kerstmarkt in de
Herv. Kerk in Vorden. Wereld-
winkel Vorden is present! U
ook? Hartelijk welkom van
10.00-17.00 uur op zaterdag
16 december a.s.

• Welkom op de kerk-kerst-
markt onder de toren van de
Dorpskerk zaterdag 16 de-
cember 11.00-17.00 uur. Bij-
bels, kerstmuziek op CD of
cassette, boeken, kerst- en
nieuwjaarskaarten etc. Neder-
lands Bijbelgenootschap afd.
Vorden, Gezamenlijke Evan-
gelisatie Commissie Vorden.

• Welkom op de kerk-kerst-
markt 16 december a.s. Res-
tauratiefonds Dorpskerk.

• Amnesty International. Wel-
kom op de kerk-kerstmarkt.
Wij staan in de toren van de
kerk op zaterdag 16 december
tussen 11.00 en 17.00 uur om
kaarsen, kaarten, T-shirts (op
best.) en andere kleine ge-
schenken te verkopen.

• Amnesty International.
Welkom op de kerk-kerst-
markt. Wij staan in de toren
van de kerk op zaterdag 16
december tussen 11.00 en
17.00 uur om kaarsen, kaar-
ten, T-shirts (op best.) en an-
dere kleine geschenken te ver-
kopen.

• A.s. zaterdag te koop klein
partijtje winterjan stoofperen.
Tel. 551439.

• A.s. zondag 17 december
grote bingo met vele geldprij-
zen. Aanvang 19.30 uur. Café-
restaurant d'Olde Kriet, tel.
(0575)441258.

• TE KOOP: eetaardappe-
len, haardhout, houtkachel
en kerstdennen tot 1,5 meter.
H. Wesselink, Eikenlaan 23.
Tel. {0575} 556774.

• Welfare Rode Kruis staat
15 december op de markt met
kerstartikelen, sokken en
wanten e.d.

• Afhalen visvergunningen
vrijdag 14 december van
19.00-21.00 uur; zaterdag van
10.30-11.30 uur. Beide dagen
sporthal 't Jebbink.

• Elly & Moniek 17 decem-
ber a.s. 30 jaar!!! Oud hè?!?
Welkom bij de club.

• Kursusacupressuurvanaf
woensdag 10 jan. 9-12 uur in
'De Herberg', Vorden. 5 lessen
(185,-. Inl. (0573)254373. (Op
13en20dec. en 3 jan.)

• TE KOOP: alle maten
kerstbomen. H. Heuvelink,
OudeBorculoseweg 16, Warns-
veld. Tel. (0575) 43 1335.

f TE KOOP: mooie kerstbo-
men f 11,- per stuk. Geopend
iedere woensdag en zaterdag,
Rozenstraat 11, Baak.

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

..• TE KOOP: mooie kerstbo-
men, alte maten. Ook omori-
ka's. Zelf uitzoeken op het
land. W.M. Hissink, Rietger-
weg 3, Vorden, tel. (0575)
55 1705.
• Cadeautip! Workshop met
de hoedenmaker van de ko-
ningin Harry Schellens zondag
25 februari a.s. Kosten f 95,-
p.p. incl. lunch. Art Garden,
Wichmond. Tel. (0575)
44 15 87.

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

• TE KOOP: wasautornaat
Zanker, voorlader, 800 toeren,
l.z.g.st. Tel. (0575)462663.

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

Wij

Henk en Marietje Vaags-Oltvoort

zijn op 17 december 1995 25 jaar
getrouwd.

Wij vieren dit op
WOENSDAG 20 DECEMBER

Wij zouden het op prijs stellen u te
mogen ontvangen op onze receptie
van 16.00 tot 18.00 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

het Hoge 11
7251 XT Vorden

Het is 40 jaar geleden, dat de heer

H. G. Winkels

bij ons bedrijf in dienst kwam.

Om U in de gelegenheid te stellen hem
te feliciteren met dit jubileum houden
wij een receptie op zaterdag 23 de-
cember a.s. van 16.00 tot 17.30 uur in
café-restaurant "t Wapen van 't Med-
ler', Ruurloseweg 114 te Vorden.

BARGEMAN
VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

Ruurloseweg 53
7251 LB Vorden NVOB

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een kort-
stondige ziekte, in zijn slaap is overleden mijn
lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader

ALBERT JAM LETTINK

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden : J.A. Lettink-Florijn
Eist: J,G. Scholten-Lettink

H.J.A. Scholten

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 9 december 1995
Pastorieweg 9
Correspondentieadres: Randweg 12, 6662 DC Eist

De teraardebestelling heeft woensdag 13 de-
cember op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaatsgevonden.

Heden ontvingen wij het bericht van overlijden
van ons zeer gewaardeerd erelid en mede-
oprichter

Oom AB LETTINK

Tot het laatste toe was hij betrokken bij alles wat
de vereniging deed.

in dankbare herinnering,

Bestuur en leden
Folkloristische dansgroep
'De Knupduukskes'

Vorden, 9 december 1995

Het is mijn droeve plicht kennis te geven van het
overlijden van mevrouw

UNA ANIMA VAM DEN BERG

op de leeftijd van 96 jaar.

mr. R. Das, notaris
executeur-testamentair
Postbus 23
7250 AA Vorden

Vorden, 8 december 1995

De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen
bezoek.

De crematieplechtigheid za plaatsvinden don-
derdag 14 december om 12.00 uur in de IJssel-
zaal van het crematorium te Dieren, Imboslaan
6.

BEN VERMEULEN
Erkend installateurvoor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN -k

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

1920 75 jaar 1995
Pluimvee- en
Konijnenvereniging
P.K.V. Vorden

Grote Jubileumtentoonstelling in zaal
'DE HERBERG' te Vorden.
Ruim 400 dieren, o.a. grote en dwerghoenders,
watervogels, sierduiven en konijnen.

Openingstijden;
zaterdag 16 december van 10.00 tot 21,00 uur
zondag 17 december van 10.30 tot 17.00 uur
De toegang is gratis. Kinderen tot 12 jaar onder
geleide.

Verdere aktiviteiten tijdens deze show:
Zaterdag kind en dier om 10.00 uur. De door de
kinderen aangemelde dieren warden dan
beoordeeld. Prijsuitreiking om 11.30 uur.
Ook worden dan de prijzen uitgereikt van de
kleurplaten,
Ook op zaterdag demonstratie wolspinnen van
konijnenhaar.
Zondag 17 december Flippo ruilbeurs van
13.00 tot 14.30 uur.

Wij nodigen U alten uit om tijdens deze
showdagen te komen kijken, het is de moeite
meer dan waard.

VRIJDAG 15 DECEMBER

Herberg"^

i n het café

WHITE BLUES BAND
Zaterdag 16 december
tijdens kerstmarkt

2e OPEN SESSIEPODIUM
Alle muzikanten, zangers en andere
acts van harte welkom vanaf 17.00
uur (zanginstallatie en drum
aanwezig).

Voorverkoop Kas Bendje
1 januari reeds begonnen

(vol is vol).

KERST 1995

Kerstarrangement:
Proef onze heerlijke

BOTER-
STOLLEN

gevuld met 100%
amandelspijs

r v - i f noten en vruchten, enz.

ROOMBOTER-
AMANDELKRANSEN

en -STAVEN
Kersttaarten in diverse smaken

...Aanbieding:...

Slagroom
Kersttaart

van 22,50

19,95voor

Kerstvlaai
van 20,-

voor l i j O w

volop keuze in schnitten en puddingen

en maak keuze uit onze zeer speciale i/staarten!

Om teleurstelling te voorkomen, bestel tijdig!

geldig van donderdag t/m woensdag

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Nog even en het is weer volop feest. En dat
betekent voor u extra aandacht voor het

kerstdiner, voor een feestelijke lunch en voor veel
lekkere hapjes. Omdat iedereen andere wensen
heeft leveren wij graag maatwerk en vullen uw

wensen prima in. Laat u alvast informeren over de
mogelijkheden. En als u toch komt, profiteert u

deze week meteen van onze smakelijke
aanbiedingen!

Speciaal aanbevolen:

RUNDERLAPJES

ledere 4e gratis

Lekker op brood:

LEVERKAAS
150 gram halen

100 gram betalen

Special:

CORDON
NOËL

100gram

KJpf Het met biefstuk en
rauwe ham

ROSTINO
FILET

100 gram 395
Dubbele varkensfilet op
ouderwets Italiaanse manier
gegaard en geroosterd.

KEURSLAGER

Keursiagerkoopje:

KIPFILET
naturelof

gemarineerd

750 gram

995
KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 1321

buurmantt

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

Dorpsstraat 8, Vorden, telefoon (0575) 55 43 55

Heerlijk de winter weer in.
Dan heeft u vast wel zin in heerlijke stamppotten

Op de kerstmarkt

staan wij voor u

klaar met

BROODJE

SATÉ f 5,00

BAL
GEHAKT f3,50

Wij wensen u
prettige
Kerstdagen en
een voorspoe-
dig 1996
Personeel

'de Buurman'

BOERENKOOL, ZUURKOOL OF
HUTSPOT
met spare ribs en rookworst f

ook om mee te nemen l l W •

Als u tijdens de feestdagen geen zin hebt om

de pannen aan te raken, willen wij met alle

plezier een heerlijke salade voor u maken.

Huzarensalade f 7,- PP
Russisch ei f 9,- PP
Zalmsalade f 11,- PP
Graag bestellen voor 23 december

en 24 december vanaf 12.00 uur afhalen.

24 december om 17 uur gesloten
25 december gesloten
26 december geopend van 12-20 uur
31 december om 17 uur gesloten

1 januari gesloten

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

Zutphenseweg - VORDEN

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof82-Vorden-Tel.55 27 83

Mededeling voor alle Europashouders waarvan de geldigheid van
de pas per l januari a.s. vervalt.

Deze Europassen moeten voor I januari a.s. zijn omgewisseld.
Om u extra van dienst te zijn, is kantoor Vorden

zaterdag 16 december a.s.
geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Deze openstelling is uitsluitend voor het omwisselen van uw
passen.
Voor overige bankzaken zijn wij die dag gesloten.

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden



GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb}
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,
ligt vanaf 15 december 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: Barendsen Vorden B.V.
straat en huisnummer: Zulphenseweg 15
postkode/gemeente: 7251 DG Vorden
adres van de inrichting: Zutphenseweg 15 te Vorden

orn: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een constructie werkplaats.

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt fe houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving.
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen hel ontwerp-besiuit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

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

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Posibus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 26 januari 1996.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 12 december 1995

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

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend voornemens te zijn om met toepassing
van het bepaalde in artikel 50 lid 5 van de Woningwet
en met gebruikmaking van de door gedeputeerde sta-
ten bij besluit van 19 augustus 1986, nr. RO86.28587-
ROV/G5214 afgegeven 'algemene verklaring van
geen bezwaar', medewerking te verlenen aan een
plan voor het:
- uitbreiden van een magazijn/showroom, kada-

straal bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 3475
en plaatselijk bekend Zutphenseweg 15.

De op het plan betrekking hebbende bouw- en situa-
tietekeningen liggen met ingang van vrijdag 15 de-
cember 1995, gedurende twee weken, voor een ieder
op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis) ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die ter-
mijn schriftelijk aan hun college kenbaar worden ge-
maakt.

Vorden, 14 december 1995

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

r* BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen slaan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook mei u

mee over hei design.

Mei een super modern

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

lot het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheel helemaal
aan uw wensen vol-

doet.

Voor modern design...

F, Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

tiurg. galleeslraatSB
Tel.(0575)552537

7251 EC Vorden.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Als schadeherstel ook r
echt herstel moet zijn...

PERIODIEKEN
BROCHURES

FOLDERS
KAARTEN

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

LID VAN DE

f

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN H£T
C A R R O S S E R I E B E D R I J F

Z7

u. Leussen autoschade
Z.E.weg !03
7223 DB Baak
Tel. (0575)441235

VOERING-
STOFFEN
diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

Vorden
in kerstsfeer
Wij organiseren een rondrit door het mooi verlichte
dorp, voor alle inwoners van Vorden die niet in staat zijn
deze mooie kcrstvcrlichting in ons dorp te bezichtigen.
Wij denken aan bejaarden, gehandicapten, alleenstaanden
etc. (ook voor mensen in een rolstoel)

op woensdagavond
20 december a.s.

• Wij halen u van huis

• Rondrit

• Traktatie

• Wij brengen u weer thuis
• Dit alles is GRATIS

Mocht u hieraan willen deelnemen, wilt u zich dan zo

spoedig mogelijk opgeven bij:

A. KLEIN BRINKE

TELEFOON 55 12 56

ORDENSE ONDERNEMERSVERENIGING

Kom alvast van uw vakantie genieten.
Reisinformatie-avond i.s.m. Arke-Reizen:

Woensdag 3 januari 1996

Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (GId.)

Aanvang: 20.00 uur.

Onderwerpen op deze avond zijn J? 101*1(13, en V/UD3..
Door middel van grootbeeld video en informatiestands krijgt u alle informatie
over deze reisdoelen in het Caraïbisch gebied.
Ook voor alle andere vakantiebestemmingen kunt u bij onze kantoren terecht
voor informatie en boeking.
Toegangskaarten zijn, zolang de voorraad strekt, gratis af te halen bij één van onze
kantoren.

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

Gemiddeld houdt
u 20% van uw

kerstdiner over.
Kiest u voor

de biobak
of voor een kind

in Rwanda?
Stichting Vluchteling

Giro 999
Den Haai;

CAFE-RESTAURANT-ZALEN

Dt Cuifel
Dorpsstraat 11
7261 ATRuurlo
Tel.(0573)451312

in het van Ruurlo

Voor de Kerst en Oudejaarsdag
Graag bezorgen wij u aan huis:

Rundvleessalade vanaf f 10,50 p.p.

Zalmsalade vanaf f 12,50 p.p.

Waldorfsaladc vanaf f 12,50 p.p.

Hors d'oeuvre vanaf f 20,00 p.p.

Diverse soorten bavaroises f 7,00 p.p.

Kerstijsbuffet f 10,00 p.p.

Kerstdessert buffet f 15,00 p.p.

Kerstmenu's

In ons restaurant serveren wij 2e Kerstdag vanaf 15.00 uur

Diverse kerstmenu's
Wild kaart en a la carte
Kindermenu's

Graag alleen op reservering
Ie Kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

Prettige feestdagen

Henny, Marinus Klein Bluemink en medewerkers



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 14 december 1995
57e jaargang no. 38

Grote eik voor drogisterij Ten Kate is niet meer
De karakteristieke eik voor drogis-
terij Ten Kate is niet meer. Afgelo-
pen donderdag ging de boom tegen
de vlakte. Veel mensen namen die
dageen kijkje bij het neerhalen van
de boom. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat de verrotte boom op
woensdag al zou worden geveld. Dit
ging echter niet door omdat een
uantul inwoners van Vorden be-
zwaren had tegen het kappen van
de boom. Op verzoek van mevr. M.
Stoffels, die aan het pleintje woont
waar de boom stond, werd het bc-
shiit van het gemeentebestuur op
het allerlaatste moment door de
president van de rechtbank in Zut-
phen geschorst. Tijdens een kort
geding op donderdag 7 december
stelde de rechter de gemeente Vor-
den echter in het gelijk en ging als-
nog de zaag in de eik.

Vorig weck dinsdagavond schrok
mevr. M. Stoffels van de Zutphcnsc-
weg zich een hoedje toen ze hoorde
dat de grote eik voor haar huis zou
worden gekapt. Het zou de volgende
dag nog gebeuren, mevr. M. Stoffels
klom in de telefoon en écn van de
mensen die ze opbelde was haar voor-
malige buurman de heer H. van
Laake. Deze is reeds twintig jaar
werkzaam in de bosbouw en nati iur-
bchccr en stond haar vijfjaar geleden
ook bij toen ze procedeerde tegen het
kappen van de Kastanjeboom in het
centrum van Vorden. Verder belde
mevr. M. Stoffels wethouder Mukle-
rije om haar ongenoegens kenbaar te
maken.
Op woensdagochtend had er een ge-
sprek plaats op hei gemeentehuis tus-
sen het voltallige college en mevr. M.
Stoffels en de heer H. van Laakc. Ook
de heren H. Wul l ink en J. van de
Broek waren bij dit gesprek aanwe-
zig. De heer H, van Laakc: 'Mevr. M.
en ik voelden ons overvallen door het
nieuws en wilden ccrsi de resul ta ten
van het onderzoek naar de gezond-
heid van de boom nader bestuderen.
We hebben aan bet college 24 uur de
tijd gevraagd om het onderzoek van
de Bomcnbank te bekijken. Maar daar
stemde de burgemeester niet mee in.
Daarom hebben wc via de president
van de rechtbank in Zutphcn een
schorsing van het besluit van het ge-
meentebestuur gevraagd.'

Schimmel
Nadat de eik dit voorjaar spontaan een
tak liet vallen, is de boom door de Na-
tionale Bomenbank onderzocht. Het
resultaat daarvan ontving het ge-
meentebestuur in het weckend van 2
december. Burgemeester Kamerling:
'Uit dit onderzoek is gebleken dat de
boom in zeer slechte conditie is. Het

Her Staringbeeïd in hel centrum van Vonten was afgelopen maandag onder hei mom van llk schaam me dood' door
enkele verontruste bewoners voorzien van een blinddoek.

hout is bros en de wortelvoct is aange-
tast door schimmel. Volgens de Natio-
nale Bomcnbank is de kans dat er

weer spontaan takken gaan afbreken
erg groot. Daarom konden wc als col-
lege ook geen enkel risico nemen en

moest dc,boom zo snel mogelijk ge-
kapt worden. Je kunt wel eerst de bur-
gers uitgebreid informeren, maar dan

Ingezonden mededeling
Builen verantwoording van de redactie

Goede Vordense
Medelevendheid
Dc kcrstcollcctc en kerstattcntie-actic
'Een goede Vordense medelcvend-
heid' van de Raad van Kerken is ccn
hartverwarmend initiatief dat jaar op
jaar in Vorden en omgeving wordt ge-
houden. In de weck van 1 1 tot 16 de-
cember gaat ccn honderdtal collectan-
tcn op pad om geld in te zamelen voor
kcrstattenties die bedoeld zijn voor
ouderen, zieken, rouwenden en men-
sen in Vorden die niet meer thuis kun-
nen wonen.
Geweldig toch. Maar dan ga je naden-
ken. Kerstmis, vrede op aarde. Is de
aarde niet groter dan Vorden en om-
streken? Natuurlijk is het zinvol om
alle hierboven genoemde mensen met
de kerst te laten voelen dat we er als
medemens voor hen zijn. Maar toch
vragen wij ons af of dat in deze orde
van grootte moet. Immers, is het voor
(bijna) al deze mensen niet zo dal ze
leven te midden van een welvaart,
waardoor de aangeboden attenties
deze overvloed nog overvloediger
maken.
Hoe groot is Gods wereld? Gaat die
wereld over de grens van Vorden?
Realiseren wij ons samen als Kerk
van Christus dat Hij in deze wereld

kwam om licht en vrede te brengen
voor al zijn schepselen? Medemen-
sen, net bui ten ons oogbereik, die in
erbarmelijke leefomstandigheden
Kerst vieren. Zouden wc niet een nog
'Gelukkiger gevoel' krijgen als we
deze mensen aan de rij die vorige
week in Weekblad Contact genoemd
werd, toevoegen. Of misschien wel
als eerste in de rij noemen.
Medemensen, net buiten oogbereik,
maar toch zo dichtbij. Zoals mede-
mensen in onze partncrgemecnte Sig-
het, waar echt ccn gebrek heerst. Of
vluchtelingen uil landen waar nor-
maal leven niet mogelijk is. En zo zijn
er nog wel een aantal te noemen. Vult
u dat zelf maar in.
O ja, is Kerstfeest niet het feest van
delen? Zo deed H ij ons toch ook voor.
Met heel zijn hart. Hoc schrijven we
hart eigenlijk? Meteen t of ccn d?

Ap en Lcnic Walgemoet
Stationsweg 15
Vorden

NCVB
Op 19 december houdt de NCVB haar
kerstavond in het Dorpsccntrum. Na
een korte liturgie wordt het kerstspcl
'Wi j vrouwen van Bethlehem' ge-
speeld. Dit kerstspcl speelt zich af in.
de oudheid en toonl de vrouwenwe-
reld van toen. De vrouwen leefden
voor hun huis en zorgden voor de fa-
milie. Dc vrouw lelde niet mee in de
tempel, niet bij de rechtspraak, niet in
de regering.

Hervormde vrouwen
Dc Hervormde Vrouwengroep in
Wichmond hield op 6 december een
bijeenkomst met medewerking van
predikant Anncmaric Wal pot. Zij ver-
telde over haar werk als predikant in
Wichmond. Hiervoor Het ze de mijter
van s in te rk laas rondgaan, waaraan zij
allerlei briefjes had gehangen. Elk
briefje bevatte een onderwerp die écn
voor ccn behandeld werden. Aan bod
kwamen onder andere de huisbezoe-
ken, de oecumenische jongerengroep,
de voorbereiding voor de zondags-
dienst, de ouderenmiddag en de k i n -
derkerk.

508 deelnemers
bij wandeling
in Wildenborch
508 personen gaven afgelopen zon-
dag gehoor aan de oproep van de or-
ganisatie om deel te nemen aan de
midwinterwandeling. Dc/.c werd ge-
houden vanaf de Gaigcngoorweg bij
de familie Kornegoor in buurtschap
de Wildenborch. Dc Kapclcommissic
had twee parcoursen uitgezet te weten
een van zes en een van tien kilometer.
Dc meeste belangstelling ging uit
naar de tocht van de l O kilometer.

Vanaf de start werden de wandelaars
'getrakteerd* op de tonen die de mid -
wintcrhoornblazcrs uit Lochem en
Ruurlo het mistige landschap inblie-
zen. Tijdens de tocht waarbij de gluh-

wein en de snert zich goed lieten sma-
ken kwamen de hoornblazcrs nog een
paar maal m actie. Dc wande l i n L
voerde de deelnemers door de bosrij-
ke omgeving van het Grote Veld,
Mossel, Galgengoor en de Wilden-
borch.

De werkgroep van de afdeling Vorden
van Amncsty International kwam dil
weekend tweemaal in actie. Vrijdag-
avond vond er een. fakkeloptocht
plaats waarbij de deelnemers vanaf de
Rabobank r ich t ing de rotonde bij
Klumper liepen. Onderweg werd ccn
paar maal gestopt om middels span-
doeken aandacht te vragen voor het
werk van Amncsty. Zaterdag vond er
in hel Dorpsccntrum ccn schrijfma-
ralhon plaats waar 235 personen brie-
ven schreven voor mensen die behan-
deld worden in strijd met de mensen-
rechten.

Cursus
Vanaf 10 januari gaat in Vorden een
cursus acupressuur van start op vijf
achtereenvolgende woensdagen. De
lessen worden gehouden in de Her-
berg. Docente Keetje de Jong heeft
ccn praktijk als energetisch therapeu-
te en geeft al lange tijd les in voetrc-
flcxmassagc en acupressuur.
Door druk op acupuntcn, die over het
hele lichaam verspreid liggen, kun-
nen vooral acute klachten verholpen

ben je volgens mij verkeerd bezig. Dc
veiligheid van de mensen stond bij
ons voorop. Het was gewoon niet lan-
ger meer verantwoord om de boom te
laten slaan'. Dc heer H. van Laakc is
het hier niel mee eens. 'De gcmcenlc
speelt paniekvoetbal en heeft zich be-
diend van een pure overvaltechniek.
Hoewel de geconstateerde honingz-
wam aan de wortelvoct dodelijk is,
had het kappen van de boom niet zo-
veel haast dat het meteen moest ge-
beuren. Het gemeentebestuur had
toch eerst wel de conclusie van het
rapport kunnen publiceren in Week-
blad Contact. Het kwam toch niet op
ccn weck aan. Ik ben donderdaga-
vond nog - nadat de boom was omge-
hakt - naar het hout van de eik gaan
kijken. En zo slechts zag het er ook
weernic tu i t ' .

Jammer
Burgemeester Kamerling vindt het
bijzonder jammer dat er wederom ccn
karakteristieke boom uit het centrum
van Vorden is verdwenen. Kamerling;
'Er moet dan ook beslist ccn nieuwe
boom terugkomen in het dorp. We
zullen als gemeentebestuur op zoek
gaan naar ccn passende boom. Het is
aliccn nog afwachten of wc gezien de
aanwezigheid van veel kabels en lei-
dingen kunnen hcrplantcn op dezelf-
de plek. Maar er gaat in ieder geval
herplant plaats vinden.
Desnoods op een andere plek in het
centrum. Want Vorden moet wel een
nieuwe beeldbepalende boom terug-
krijgen.'
Mevr. M. Stoffels en de heer H. van
Laakc betreuren de handelwijze van
het college. 'Wc wil len dit soort din-
gen in de toekomst voorkomen. Daar-
om zijn wij van plan om de Vereni-
ging Bonicnbclcid Vorden op te rich-
ten. Wij verzoeken alle Vordcnarcn
om zich bij ons aan ie sluiten. Als
platform wil len wc ccn volwaardige
gesprekspartner van de gemeente zijn
en kunnen meepraten over het bo-
menbeleid in Vorden. Zo vinden wij
dat de nieuwe boom in het centrum
van Vorden op dezelfde plek moet ko-
men te staan. Daar staat al 300 jaar
ccn boom. Het gemeentebestuur zegt
dat dit in verband met kabels en lei-
dingen misschien niet mogelijk is.
Maar met de huidige technieken
schieten ze die leidingen toch zo on-
der de wortelen van de nieuwe boom
door', aldus de heer H. van Laakc.

Vereniging
Voor meer informatie over de Vereni-
ging Bonicnbclcid Vorden i.o. kan
men contact opnemen met mevr. M.
Stoffels (55 23 76) of de heer H. van
Laake (55 3458).

worden. Enkele voorbeelden zijn
spierkramp, hyperventi lat ie, men-
strualicpijn, hoofdpijn en opkomende
verkoudheid. Met behulp van ccn aan
te schaffen boekje en het lesmateriaal
zijn de punten gemakkelijk ie vinden.
Ook bevat deze cursus een ontspan-
nende been- en rugmassage. Het oefe-
nen staat voorop en moet ook thuis
worden toegepast. Vooral kinderen
reageren heel snel op de behandeling.
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Keetje de Jong. tel.
(0573) 25 43 73. Zie ook advertentie.

PolitieVaria
Vorden

Een 29-jarigc automobilist uit Vorden
reed op maandag 4 dccem
bcr met zijn auto tegen ccn rcc op. Het
ongeluk gebeurde op de Eldcrsmaat.
De ree werd dodelijk getroffen en
moest worden afgevoerd.
Op dinsdag 5 december werd een 14-
j a r i LIC jongen uit Vorden door de poli-
tie aangehouden, nadat hij was be-
trapt op proletarisch winkel in ccn
plaatselijke supermarkt. Tegen de
jongen is proces-verbaal opgemaakt.
Verder deed ccn 83-jarige man uit
Vorden vorige week aangifte van be-
schadiging van zijn auto. Van de da-
der ontbreekt elk spoor. Het voertuig
stond geparkeerd aan de Burgemees-
ter Galleestraat en werd door een an-

dere wagen aan de linkcrachtcrzijdc
beschadigd. ;

Op de IJssclwcg knalden op 7 decem-
ber een vrachtwagen en een personen-
auto tegen elkaar op. Achter het stuur
van de vrachtwagen zat een 65-jarige
Zutphcnaar. Deze reed met zijn com-
binatie achterwaarts een oprit in.
Daarbij zag de man ccn auto die uit de
richting Wichmond kwam over bet
hoofd. Dc auto werd aan de voorzijde
vernield en de 54-jaiigc chauffeur uit
Wichmond werd met Mchtc verwon-
dingen overbracht naar het Nieuwe
Spittaal in Zutphcn. Ook zijn dochter,
die bij hem inde auto zat, raakte l icht
gewond.
Verder had er donderdag 7 december
een ongeluk plaats op de Baakscwcg.
Een 20-jarige bestuurder van een trac-
tor wilde op de kruising niet de Hack-
fortseweg linksaf slaan. De jongeman
uit Ruurlo zag daarbij een tegemoet
komende auto over het hoofd. De be-
stuurder van deze wagen, ccn 38-jari-
gc Zutphcnaar, werd met lichte ver-
wondingen afgevoerd naar het Spit-
taal. De beide voertuigen werden
H i n k beschadigd.
Op vrijdag X december had er een
kop-slaart aanrijding plaats op de
Ruurloseweg. Toen ccn 58-jarigc
automobilist uit Varsscvcld - komend
uit de r icht ing Ruurlo - ter hoogte van
de Kostcdewcg linksaf wilde slaan,
werd dit te laat opgemerkt door ccn
25-jarigc Brurnmenaardic achter hem
reed. Er was slechts sprake van mate-
riële schade.
Gevonden voorwerpen: goudkleurig
horloge, rieten kindertasje, zilveren
armband, goudkleurige oorbel, rood
kindcrpctjc, stoffen pop en ccn spccl-
goedeendje van stof.

ENDA
DECEMBER:
Jeu de boulcbaan bij de Wchme
dagelijks geopend. Info bij de
receptie, ledere dag SWOV open tafel
bij de Wchme.
13 ANBOKIootschictcnbij ' tOldc

Lettink
17 Kerstconcert RK Kerk Vierakker,

m. m. v. Vordcns Mannenkoor,
NetierdcnsJongcrenkooren
Parochiekoor St.Willibrord

17 Klootschieten in de Rccp'n, Johan
cnStcf

18 HVGdorpKcrstfcestvanuitdc
Fakkel

18 VrouwcnclubMcdlcr Kerstfeest
19 Soos Kranenburg, Kcrstm iddag
I9NCBV.Kcrstvicring
19 HVGWichmond,Advcntsvicring

samen met ouderen
20 Plattelandsvrouwen,Kcrstvlering

bij de Herberg
20ANBOKlootschietenbij'tOIde

Lettink
20 Welfarekcrstcontactmiddag

Wc h me
21 Bejaardensoos Kerstviering

Wichmond/Vicrakker
21 H VGWildcnborch, Kerstfeest
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Kerst
21 PCOBKcrstviering
26 Tentoonstelling RK Kerk

Vicrakkcr
27 Klankbeeld, Dorpscentrum

'Bocr'nvanGister'n
27 ANBO Klootschieten b i j ' t Olde

Lettink

JANUARI:
Jeu de boulcbaan bij de Wchme
dagelijks geopend. Info bij de
recept ie. Iedere dag SWOV open tafel
bijde Wehmc.

2 Soos Kranenburg, Nieuwjaars-
wensen, Gasterij Schoenaker

3 ANBO Klootschieten, 't Oldc
Lettink

4 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 Nicuwjaarsvisitc'Vrouwcnclub

Medler'
9 Plattelandsvrouwen

Nicuwjaarskofficmorgcn
10 Nieuwjaarsreceptie'Öld Vorden1

10 Welfarehandwcrkcn, Wchme
10 ANBO Klootschieten "t Olde

Lettink1

lOHVGWichmond,
Nieuwjaarsvisite

11 PCOB Nicuwjaarsvisitc
16 Soosmiddag Kranenburg Gastcrij

Schoenaker
16 NCVB 'Vrouwen zien toekomst'
16 Plattelandsvrouwen,Excursie

naar Dieren
17 ANBOKIootschicten.'tOldc

Lettink
18 PCOB Open Doors
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 HVGWichmond Jaarvergadering



DE "ELEKTRO KERSTMAN"
HEEFT DE BESTE MERKEN
IN HUIS:

SONY
HOOFDTEL.

89.-

PORTABLEKTV 399.-

PH1L1PS
GOURMET 79.-

MO U LI N EX
STEENGRILL/GOURMET

179,149.-

WHIRLPOOL
MAGNETRON
INCL. GRILL

399.-

INVENTÜM
ELEKTRISCHE DEKEN

VANAF 47.50

JVC-SETNÜ 649.-

SHARP
VIDEORECORDER

399.-

BOSCH
BOVENLADER 1000 TR

NU 1399.-

BON ARTIKEL
2 PAK SONY UXS CASSETTES

ve portemonnee

3.95
\|tov

^TDK HSE240 VIDEOBAND

7,50

Uw Elektro Vakman:
Wassenaar Elektro - Laarstraat 61 - 7201 CB Zurphen

Telefoon: 0575-518302 v/hoidenhave.

DE NIEUWE UNIVE-KOOPSOMPOLIS
DE OPTELSOM MET EEN GEGARANDEERD

GOEDE UITKOMST!

C"VY

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 31-12-1995.
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.

UNIVE. DAAR PLUKT U DE VRUCHTEN VAN!

Onderlinge Verzekerings
Maatschappij

Barchem-Ruurlo
Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo

Telefoon: 0573-451635

Schoenmakers

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EH
BEATRIXPLEIH 6 DORPSSTRAAT4
7031 AJWEHL 7251 BSVOROEN
l9!:Ga347-B137fl 191:05752-3303
') MAANDAGS DE HELE DA3 GESLOTE»"

* KERSTBOMEN *
- Vers van het land! -

met kluit, in pot of gezaagd

* groene fiinspar

* Servische spar (blauw)

* korea spar (zilver/groen)
* blauwspar enz. enz.

Kerstbloemwerk in natuur.
Losse materialen voor zelf maak.

^^^^ Kwekerij-Tuincentrum

XHUBERS
^^ BAAK (bij de kerk), tel. 0575-441406

Bij ons haalt u de
keuken van uw smaak...

Keukens te kust en te keur:

bij BouwCenter HCI raakt u niet snel

uitgekeken. Trek er gerust een paar

uurtjes voor uit en vraag ons deskundig

advies. Want dat is BouwCenter HCI:

Kwaliteit voor 'n prijs waardoor u niet

van de kook raakt.

BouwCenter«HCI

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

BADKAMERS,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerslraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m «r. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn: ma, t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.



ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

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

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streef ver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van;

27 m3

34 m3

41 m3

47 m3

54 m3

61 m3

68 m3

74 m3

81 m3

88 m3

95 m3

101 m3

111 m3

122 m3

132 m3

142 m3

152 m3

169 m3

186 m3

203 m3

en een
totaal
sfreefver-
bruik sinds
29-10-'S5
van:

110 m3

139 m3

167 m3

194 m3

222 m3

250 m3

277 m3

305 m3

333 m3

361 m3

388 m3

4f5m3

457 m3

500 m3

540 m3

582 m3

624 m3

692 m3

764 m3

833 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAM G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314-32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVE NAAR -.0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0575-54 24 24

VOORALUW

DRUKWERK
FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
onmin HL . nuKot eni 11 HM . »i u nu

DRUKKERIJ
WEEVERS

WARNSVELD:
DA-DROGISTEfllJ

PARFUMERIE • ZQNNEBANK

fff

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/
Boekhandel

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon (0573) 45 1263

HENGELO:
Dtcgislerlj - Parfumerie • ScfioonliBiassalon

marlanne
Felix Takkenkamp

FuurlOSuweg S - Hengelo fGld,}
Tel. rtS 20 52

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Ons tenk
Begoniastraat 3

7221 ALSteenderen
Telefoon 45 23 98

Groot feest bij Ruesink Ruurlo
op zaterdag 16 en zondag 17 december

Citroen dealer Ruesink in Ruurlo sluit het jaar af met een groot feest.

Twee dagen lang kunt het volgende van ons verwachten:
1- een gezellige kerstmarkt voor klanten, kijkers en kopers
!• een gigantische autoshow met nieuwe en gebruikte auto's

3- waardebonnen voor autowassen in onze automatische wasstraat
voor half-geld, een gratis veerbollencontrole of een gratis
winterinspectie verkrijgbaar aan de balie in onze showroom.

Tijdens onze kerstmarkt bieden wij ruim 150 supervoordelige
occasions aan tegen

stuntprijzen en met voordelen
die hun weerga niet kennen. -*̂ T,

OPopcorn

suikerspin
smullen <

Teken-
films en
sneeuw-

hazen
k.

Vele
prachtige

Kerst-
kado's!

Bovendien zijn er twee sneeuwhazen aanwezig die uw kinderen
schminken en die prachtige buttons tekenen. In een gezellige
videohoek draaien wij leuke en spannende tekenfilms. Verder is een
kraampje met gratis posters en kaarten van De Graafschap en FC
Twente aanwezig. En misschien is de Kerstman er ook wel.

Als klap op de vuurpijl hebben wij voor alle kopers van een nieuwe
of gebruikte auto een prachtig kerstgeschenk (kofferset, radio/cd
speler, gratis onderhoudsbeurt etc.), u komt toch zeker ook?

De koffie en glühwein staat in ieder
geval voor u klaar.

Door de
auto was-

straat voor
half-geld

Zondag
17 dec.
open

11.00-17.00 uur

Bon
voor gratis
veerboden
controle

ALLE EUROCASIONS VANAF F 10.000,- TIJDELIJK MET:

AR ANTI E + 6 MAANDEN GRATIS UITSTEL VAN BETALING

7 x
Citroen

Visa

4 x W' 27 x W' 40 x W' 18 x ^W 12 x W' 12 x
Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

CX A AX BX A ZX, AxantiaA XM

• *Max. kredietsom f 10.000,-. Financiering wordt verstrekt door Citroen Financiering (toetsing en registratie bij BKR te Tiel).

40 x
Ander
Merk

CITROEN

RUESINK RUURLO
De Venterkamp 11
Telefoon 0573-452004

Verschijning Contact rond
kerstdagen en nieuwjaar
Weekblad Contact zal rond de kerstdagen en de jaarwisseling gewoon blijven uitko-
men. Voor het inleveren van advertenties en berichten vragen wij echter wel uw me-
dewerking.
Voor de edities Warnsveld en Hengelo verandert er niets. Voor de edities Ruurlo en
Vordcn die na de kerstdagen verschijnen, dienen de advertenties en berichten op don-
derdag 21 december voor 12.00 uur bij ons binnen te zijn. De kopy voor de edities
Ruurlo en Vorden die na de jaarwisseling verschijnen, moet uiterlijk vrijdag 29 de-
cember voor 12.00 uur worden ingeleverd.
De redactie

OPENINGSTIJDEN:
dl. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zal van 9.00-15.00 uuf

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavulzeh — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573J 44 ! 2 02

DINSDAG 26 DECEMBER

AANVANG 17.30 UUR

65,- P. PERS.

Beslis! reserveren.



KERSTSHOW
ZONDAG 17 DECEMBER -GEOPEND 10.00-17.00 UUR

van eigen kwekerij

Kerststerren 3 voor
Kerstbakjes
Graftakken .

5,00
7,50

Mooie Kunstkerstboom
Oase's blokken 3 voor
Oase's rondjes s voor

diverse kleuren, 3 voor

12,50
99,95
_5,00
_2,00
_5,00

Uw kerstboom wordt gratis ingepakt,
Gratts kopje koffie of chocomelk.

Graftakken vroegtijdig bestellen. Groot assortiment bij-stekers.

WORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. (0575) 553671

DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. ?Craag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

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

SlAG
BOUWMATERIALEN BV

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

fi>
mode voor
het héle gezin

^̂ ^M^H^̂ ^ l RilTïïïjiitc
m fochinn

Vuurwerk bii
Jos Herwers

Van 14 t/m 30 december

bij Jos Herwers zes vuur-

werkpakketten met extra

voordelen van 600 tot

5000 gulden en vele

extra's bij aankoop van

bijvoorbeeld een nieuwe

Micra, Primera of de nieu-

we Almera. Tevens maakt

u kans op 4 miljoen netto

met de 10 gratis loten

voor de Oudejaarsloterij,

bij aankoop van een nieu-

we Nissan of een Jos

Herwers-occasion.

NI55AN
Jos Herwers js een ^

an aa'ltrekke"l-nnder eigen rislc
zijn tiiaö"

9^P"^±"

s Herwers
. M*:

Alle Jos

ENCEkt) G.: Humitielosptoeg 10, Tel.!0575-462244
ZUTPHËN: De Sto/en 2& Telefoon 0575-522522

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

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

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden, Telefoon [0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

^

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

VERWARMING DEFECT?
OLDERHAVE LAAT U
NIET IN DE KOU ZITTEN!
Als plotseling de verwarming uitvalt, moet deze
zo snel mogelijk gerepareerd worden. Snel en
vakkundig. Installatiebedrijf Oldenhave laat u
niet in de kou zitten. Dankzij onze unieke dag en
nacht service kunt u ten alle tijde bellen als uw
woning in een ijskast dreigt te veranderen.

Maar natuurlijk installeren we ook com-
plete verwarmingsinstallaties tijdens
nieuwbouw, verbouw of renovatie van
woningen. Snel, veilig en vakkundig!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 51 83 83

INSTALLATIEBEDRIJF

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

EIBERGEN • ZUTPHËN • ULFT

c

Deze week geven wij

10 Gulden korting
op alle

Dames Heren Kinder
Dames Heren Kinder
Dames Heren Kinder
Dames en Heren
Dames

Sweaters
Jacks
Truien
Blouses
Rokken

h-» l Kom beslist even langs en verdien veel geld.PIKT 9 y

Aanbieding is geldig van woensdag 13:12/95 t/m zaterdag 16/12/95

Open dag voor
MTS-ers en HTS-ers bouw

Thans is er weer behoefte aan personeel op niveau MTS- en/of
HTS bouw.

Ook komt een functie vrij voor een

betonreparateur m/v
Wie geïnteresseerd is mee te groeien, stellen wij in de
gelegenheid nader kennis te maken met ons bedrijf.
Zaterdag 16 december a.s. tussen 9.00 en 15.00 uur kunt u ons
bedrijf komen bezichtigen en is er volop gelegenheid uw
carrièremogelijkheden door te spreken. Om e.e.a. goed te
laten verlopen, verzoeken wij u vooraf telefonisch contact met
ons op te nemen._

HCI Betonindustrie bv
Afd. Personeelszaken
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld)
Tel.: (0575) 46 81 31, Na werktijd: (0575) 46 13 49

Betonindustrie.HCI

HCI BETONINDUSTRIE BV

15 EEN DYNAMISCH EN

SNEL EXPANDEREND

BEDRIJF,

GESPECIALISEERD

IN DE PRODUKT1E VAN

BETONELEMENTEN

VOOR DE

WONINGBOUW,

UTILITEITSBOUW

EN VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Donderdag 14 december 1995

57e jaargang no.3B

Keurslager Dick Vlogman overhandigt cheque

ULLETlNy ORDEN 500 gulden voor Foster Parents

JVvnïrt^^

MTelefoon gemeente:
I0575) 55 74 74.
UTi'k'fax gemeente:
(0575) 55 74 44.
Vlet genteentehuis /v open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook raii 13.30 tot 17.00 uur.
W/Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
ditisdaf> van 13 JO tot 20.30 nnr,
woensdag run i3.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tol20.30 uur,
zaterdag van IOM tot 12.00 uur.

Burgemeester E«f.C. Kamerling;
maandagmorgen van IL00 tot 12.00
uuren volgens afspraak,

Wethouder M. Aartxen-tU-n Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur e n
volgens afspraak.

\VctInniderF). Muiderije-Mculen-
brock: donderdagmorgen 10.00-
ll.DO uuren volgens af spraak,

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

j-V::RGUNNINGEN
Op 5 december 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- de heer GJ. den Dekker te Wi jken

Aalburg, voor het verkopen van
zuivelproduktcn en aanverwante
artikelen op standplaats nr. l opliet
marktterrein aan dc Dorpsstraat te
Vorden;

- .de heer G.T.M. Seesing voor hel
gedeeltelijk vernieuwen van een
paardenslal op het perceel Wihne-
rinkwcg 5 te Vordcn.

- dc heer R.A.T.H. Zents voor het
vergroten van een werkluigenber-
ging op het perceel Larcnscweg l a
ie Vordcn.

- de heer A.,1. Ritmeester voor het
vergroten van een woning op het
perceel Beatrixlaan 11 te Vordcn.

Dc Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
Ie dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers /.ijn bekendge-
maakt k u n t u ter secretarie, sek lor
Grondgebied, navragen.

KLEDINGCONTAINERS TIJDELIJK NIET
BRUIKBAAR

In verband met dc jaarwisseling worden de klcdingcontaincrs van dc vereniging
HUMANA rond de kerstdagen tijdelijke verwijderd of afgesloten. In de eerste
weck van 1996 zullen dc klcdingcontaincrs weer worden geopend of terugge-
plaatst op dc oude locaties. In de genoemde periode rond oud en nieuw kan er
dus geen kleding in dc Humana containers worden gedeponeerd. Om overlast te
voorkomen verzoekt HUMANA geen zakken kleding naast dc afgesloten Hu-
mana containers of op de lijdelijk lege lokaties van de kledingcontaincrs te
plaatsen.

> VOORKOM VASTVRIEZEN AFVAL INDE GROENE
CONTAINER

U kunt het vastvriezen van het groente-, fruit- en tuinafval ïn de groene contai-
ner voorkomen door:
- hei afval in dc groene container los te scheppen voordat u de container aan dc

weg zet of
de container in ccn vorslvrijc ruimte ie plaatsen.

Kijkt u in elk geval even als het vriest of het afval niet vast z i t voordat u dc
amiaincr aan dc weg plaatst en schep het als het vastzit, even los.

j •HAAL KERSTBOMEN EN VERDIEN F 0,50 PER
KERSTBOOM!!!

Net als vorig jaar krijgt dc jeugd van de basisscholen weer de gelegenheid om
kerstbomen in te zamelen en te brengen naar
- dc gemeeniewerf aan het Hoge 65 te Vordcn
- Iietcvcnenicntenplcin/feestwcidc te Wichmond
- tegenover het Ratt i lcrrcin te Kranenburg.

Dc inzameklag hebben burgemeester en wcthoudc«fcpaald op 10 januari
1996.
Tussen 13.00 en 16.30 uur kunnen ju l l ie dc bomen naar dc bovengenoemde
plaatsen brengen, waar deze zullen worden versnipperd.
Aan ju l l i e ouders vragen burgemeester en wethouders om op 10 januari dc
kerstbomen aan de weg te leggen, zodat ju l l ie zoveel minlijk verdienen.

j-V*ERNIELINGEN VI ER AKKER SE STRAATWEG
In de nacht van vrijdag of zaterdag 9 december jongstleden, is langs de Vierak-
kersestraatweg, lussen dc Bcckcnstraat en de IJsclweg, op grote schaal weg-
mcubilair vernield. Verkeersborden, bcrmpalenen lichlmastcn zijn verbogen of
afgebroken. Dc schade bedraagt enkele duizenden guldens. Burgemeester en
wethouders verzoeken getuigen van dit vandal isme contact op te nemen met de
politie of met dc afdeling gemeentewerken.

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN GEMEENTE
VORDEN

Naam Bouwadres

Fam. J. Garritscn Het Hoge 27a
Vorden

J.Haaima Kerkstraat 21
Vordcn

Datum
ontv.
05-12-95

06-12-95

Omschrijving

bouwen vaneen
garage
mctcarpnri
bouwen van een
hobby-/

rgibergruimte

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bi jdc sector Grondgebied in het koetshuis.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, scktor grondgebied, buro milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden. gedurende dc openingstijden,

hgl van 15 december 1995 tot en met 12 januari 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid I ) van:

1. dchccr J.W. Temmink, Ruurlpseweg 117,7251 LD Vordcn, voorliet uitbrei-
den van een mclkrundvechoudcrij op het perceel Ruurloseweg 117 te Vor-
dcn;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. dehcer H.J. Krijt, 't Hccgkcn5, 7251 PW Vorden, voEr het wijzigen van de
situering en het aantal voedersilo's op hel perceel 't HccgkenS te Vordcn.
Deze wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu.

oxo

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 4 JANUARI 1990•
Burgemeester en wethouders houden op woensdag 4 januari 1996 dc Nieuw-
jaarsreceptie. Van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur bent u van harte welkom in
het gemeentehuis kasteel Vordcn.

Van donderdag 30 november tot en niet -aterdag 2 december hield Keurslager Ütek Vhgman een actie ten bate van ha
Foster Parenis i'lan. De klanten betaalden voor hun boodschappen een kwartje extra dat bestemd was voor hel goede
doel. Keurslager Dick Vlogman deed hier vervolgens twee kwartjes per aankoop hij. De actie leverde in totaal een he-
drag van 500 gulden op. Afgelopen dinsdag kwamen de heer en mevrouw Velde, vertegenwoordigers van Foster Parents,
hel bedrag ophalen. Het geld is bestemd voor een st 'hooi in Gttatawala. Op dc foto Dii 'k en Hetty Vlogman, hun dochtert-
je Elzemiek en de heer en mevrouw Velde. .

Veel agrariërs op ïhema-avond Landbouwfederatie

'Oost- West, is emigreren wel zo best?'
'Wie vanwege de knellende regelge-
ving uit Nederland wil gaan emi-
greren, kan beter hier blijven'. Met
deze prikkelende opmerking hield
makelaar Han Pelgrum de Vordcn-
se boeren een spiegel vo
een bijeenkomst van de
Landbouw Federatie. 'De regels in
ons omliggende landen zijn zeker
/.o streng als hier. Omdat in andere
landen dc gemiddelde oppua-lakte
veel hoger is en de bevolkir^Picht-
heid lager, worden de regels elders
echter als minder knellend erva-
ren', aldus Pelgrum.

Op deze lezing met emigratie als
hoofdmoot waren ruim 80 agrariërs
afgekomen. Hen teken dal velen graag
het naadje van dc kous willen weten
over mogelijkheden tot emigratie.
Pelgrum noemde een aantal plus en

minpunten van Nederland tcnop/ich
te van andere landen. 'De infra-struc-
mur. de opleiding en het vakman-
schap is nergens beter als in Neder-
land. Met name landen als voormalig
Oost-Duitsland en Amerika moet
men een echte manager zijn en over
pionicrsgeest beschikken. Zo is het in
Denemarken vangroot belang meteen
deel te nemen aan het sociale leven.
Ben goede voorlichting over met
name het financieringssysteem is van
groot belang. Men dient nooit over-
haaste beslissingen te riemen', a l d u s
Pelgrum. Han Pelgrum had ook enke-
le berekeningen gemaakt over dc fi-
nanciële gevolgen van een te hoge
mclkproduklie in dit quotum jaar.
Hieruit kwam naar voren dat duur lea-
sen of goedkope koeien verkopen,
vaak beter is dan superheffing betalen
of quotum kopen.

Sociaal economisch voorlichter Wil-
co van der Vossc meldde dal zijn
dienst kan helpen bij het maken van
een bedrijfsplan tegen een sterk gere-
duceerd tarief van 500 gulden. Hij
stelde voorts dat van de dertien be-
dreigende milicuplannen er op som-
mige bedrijven slcchls vier van toe-
passsing zijn. 'Zo kan de dreiging we-
lecns groter blijken dan hij in werke-
lijkheid is', aldus Van der Vossc.

Nadat de avond was afgesloten met
een videofilm van het bedrijf van Ab
en Els Steenblik, voorheen woonach-
tig in Vorden en thans wonende in
Michigan (VS) en een film over een
drietal bedrijven in Denemarken,
bood voorzitter Mcnnink beide spre-
kers een mand met zuivelproducten
aan.

Begroting en meerjarenbeleidsplan vastgesteld

Gemeenteraad in de ban vari herindeling
Met welke gemeenten gaat Vorden
in de toekomst fuseren? Deze vraag
stond tijdens de gemeenteraadsver-
gadering van dinsdagavond cen-
traal. Op de agenda stond de begro-
ting van 1996 en het mecrjarenbe-
leidsplan 1996-1999. Zonder een
duidelijke voorkeur uit te spreken
waren de vier politieke fracties van
mening dat een fusie niet tegen te
houden is, aangezien het rijk en dc
provincie steeds meer taken naar
de gemeenten in Nederland afsto-
ten. Daar komt nog bij dat het me-
rendeel van de gemeenten in ons
land op dit moment fusicbesprekin-
gen voert. 'We zullen daarom wel
moeten', aldus B. Brundenbarg
(VVD). De begroting 1996 en het
meerjarenbeleidsplan 1996-1999
werden overigens vastgesteld. De
PvdA en D66 stemden tegen.

Dc VVD was dinsdagavond nog het
meest duidelijk in haar voorkeur als
het gaat om een gemeentelijke herin-
deling. De liberalen sturen aan op een
intensieve samenwerking met Hcgc-
lo, Ruurlo en eventueel Steenderen.
'Dat zijn gelijkwaardige gemeenten
met een landelijk karakter die bij Vor-
den passen', aldus fractievoorzitter B.
Brandenbarg. Burgemeester E.J.C.
Kamerling waarschuwde dc liberalen
dal een eventuele fusie met deze gc-
mee,nten erg duur kan uitvallen. 'Vor-
den behoort namelijk tot de Regio
Stedendriehoek en dc gemeenten die
u noemt vallen binnen de Regio Ach-
terhoek. Als wij ons daarbij aan gaan
slu i ten dan zullen wc u i t dc Regio Ste-
dendriehoek moeien treden. En dat
kost miljoenen', aldus Kamerling.

De VVD heeft er nooit een geheim
van gemaakt dat ze veel liever hadden
gezien dat Vorden voorde Regio Ach-
terhoek had gekozen. 'Dat zouden wc
dan alsnog kunnen doen. Daar komt
nog bij dat wij op dit moment dc hou-
ding van dc gemeente Lochcm erg
hautain vinden. We mogen aanschui-
ven bij Lochcm maar daar is ook alles
mee gezegd. Dat is geen gezonde si-
tuatie. Wij zijn van mening dat zoiets
nmci gebeuren op grond van gelijk-
waardigheid' , zei B. Brandenbarg.
Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft inmiddels enkele
'lunchbesprekingen' gevoerd. Zo zijn
er al oriënterende gesprekken ge-
weest met Lochem en Hengelo en
volgen er nog ontmoetingen met
Steenderen en Ruurlo. Burgemeester
Kamerling: 'In de loop van januari of
februari zullen wij u een notitie voor-
leggen die is gemaakt naar aanleiding
van de eerste besprekingen die we
hebben gevoerd. Vervolgens gaan wc
opnieuw met de desbetreffende ge-
meenten praten. Die gesprekken zul-
len echter een veel minder vrijblij-
vend karakter hebben'.

Bevolking
D66 drong erop aan om de inwoners
van Vorden nauw te betrekken bij het
proces van gemeentelijke herinde-
ling. 'Kunnen wc geen opiniepeiling
houden onder dc plaatselijke bevol-
king', vroeg fractievoorzitter M. Bak-
ker (D66) zich af. Burgemeester
R.J.C. Kamerl ing liet daarop welen
dat het college na het uitkomen van de
notitie een hoorzitting gaat houden
over de gemeentelijke herindeling.

'Wij zijn het helemaal met u eens dat
dc burgers geïnformeerd moeten wor-
den waar wij mee bezig zijn', zei hij .

De PvdA sieldc voor om met de dest-
betreffende gemeenten wcrkgrocp-
klustcrs te gaan vormen. 'Op dit mo-
ment wordt er nog veel te vrijblijvend
gesproken. Ik vind dat de verschillen-
de mogelijkheden nader onderzocht
moeten worden op zaken als finan-
ciën en woningbouw', aldus W.M.
Voort man. Dc PvdA stelt voor om
twee werkgroepen te starten. Het ccr-
stc kluster moet bestaan uit de ge-
meenten Vorden, Hengelo, Steende-
ren en Ruur lo en de tweede werk-
groep uil de combinatie Vorden, lo-
chem en Gorssel. Dc heer W.M.
Voortnum (PvdA) verweet het college
van een te afwachtende houding als
hei gaal om dc gemeentelijke herinde-
ling. 'Dc provincie wil in dit voorjaar
duidelijkheid. Daarom vind ik dat we
vaart moeten maken. Anders worden
we straks door het rijk of de provineie
hij Zütphcn ingedeeld. En dat moeten
we zien te voorkomen', aldus Voort-
man.

De heer A.H. Boers (CDA) - die drie'
weken geleden in Weekblad Contact
het college van Burgemeester en Wet-
houders eveneens verweet dal ze ccn
ie afwachtende houding aannam - was
ditmaal veel milder in zijn betoog.
' Het college zit nu op het goede spoor.
Het is ccn goede zaak daler straks een
notitie komt en dat het college van
plan is om daarna opnieuw gesprek-
ken aan te gaan die minder vrijblij-
vende zijn. Nee, ïk heb er alle vcrtrou-



B-junioren Ratti in het nieuw
V o e t b a l

VVVorden
Programma 16 december: Davo Al-
Vordcn A l , Deveniria B2- Vorden B l ,
Vordcn B2-RKZVC BI , Vorden Cl-
WVC C2. Zondag 17 december: Zut-
phcn l-Vorden l , Vorden 2-RKZVC
2, Vorden 3-Doesburg 3, Vorden 4-Ei-
bergen 4, Hercules 2-Vorden 5, Wit-
kampers 9-Vorden 6.

Squash

De B-junioren van f\u:t: n < rdt n onlangs door tic heer Sallin ra n n tfaurani Asya n: n - ; niem
poseert de heer Sallin (geheel rechts) Mintcn met het team voor zijn bedrijf aan de Zutphenseweg.

Op deze foto

Nieuwe shirts voor Ratti Dl

Heren l van Squash Centrum Vorden
speelde afgelopen donderdag IcLvn
Lichte n voorde en won met inval ler
Urby Duin met 5-0. Door deze over-
wiing staat Heren l bovenaan in de
vierde divisie met inmiddels vijf" pun-
ten voorsprong op de nummer twee.
Met nog twee wedstrijden te gaan
mag Heren I het kampioenschap ei-
genl i jk niet meer verspelen.
Heren 2 speelde vorige week in Eind-
hoven en won met 4-1 van Impuls uit
Weert en met 3-2 van Squashtime uil
Eindhoven. Het team staat daarmee:
vast op de derde plaats in de vijfde di-
visie.
In het voorjaar werden de voorronden
van het Dunlop .Toernooi gespeeld,
Fiona Simpson kwalificeerde zich
toen voor de eindrondes. Ook in de
have finalctocrnooicn bleef ze win-
nen, dus speelde ze vorige weck de
landelijke grote finale in Amsterdam.
In de Dames D-catcgoric behaalde
een prachtige derde plaats.

Weidevogels
De Doctinchcmsc afdeling van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhis-
torische Vereniging (KNNV) heeft
ccn lezing over weidevogels georga-
niseerd. Tijdens de lezing zal de lieer
M. Fridsma vertellen over het func-
tioneren van de werkgroep weidevo-
gels. Hij zal, met behulp van dia's en
video laten zien het gedrag van wei-
devogels, het opsporen van hun nes-
ten en het markeren ervan en de hulp
die vrijwilligers aan de boeren k u n -
nen geven bij het doen slagen van de
broedsels. De lezing is gratis toegan-
kel i jk voor belangstellenden en wordt
gehouden op 14 december (vanavond
dus) in hel NME-ccntM* in Doetin-
chcm, Emmaslraal 2a.

De spelers van Raui Dl werden door kwalitaria De Buurman aan de Dorpsstraat voorziaj^ nieuwe s/tirts.

Fotowedstrijd Rabobank

ledereen die hij de Rabobank in Vorden zijn zomervakantie heeft geboekt, ont-
ving bij de rei.spapieren een Rabobank Kcizcntas waarmee deelgenomen kon
worden aan een fotowedstrijd. De opdracht van deze fotowedstrijd was om een
zo origineel mogelijke foto te maken, waarop de tas stond afgebeeld. Inmiddels
heeft een jury de vakantiefoto'.s beoordeeld en de meest originele foto uitgeko-
zen. De reischetjHC van 750 gulden is naar l.éomc van Bi l jouw gegaan. Zij
stuurde de bovenstaande foto in voor de wedstrijd van de Rabobank.

Weekendrecept
Vlogman
Gestoofde runderlappen
Bereidingstijd: '/2uur

Stooftijd:2-2 l/2uur

Benodigdheden voor 6-8 personen: 800 gram runderlappen, 160 gram
margarine of boter, 4 eetlepels geurige azijn of eenvoudige rode wijn, 2
kruidnagels, 2 kleine laurierblaadjcs, peper, zout, 2 grote in lange, dunne
snippers gesneden uien, 80 gram bloem, 6-8 middelgrote in plakjes
gesneden wortel, '/: l i te r vlcesbouillon van I tablet. 4 cctlcpcls uitjes
ui t - ' t -zuur of Amsterdamse uitjes, 3 cctlcpels droge rode wijn, aroma, 3
eetlepels gehakte pctcrsclic.

Benodigd keukcngcrci: grote braadpan met goed sluitend deksel, stecl-
of koekepan, pollcpcl. v oor verwarmde schotel.

Bereidingswijze:
1. Smelt de helft van de margarine in de braadpan en laat het heet wor-

den. Bak de runderlappen aan alle kanten snel bruin.
2. Giet er langzaam, langs de rand van de pan, zoveel kokend water bij

dat het vlees juist onder staat.
3. Breng het water opnieuw aan de kook en voeg de azijn, kruidnagels.

laurierblaadjes, '/2 thcclepcl peper en naar smaak zout toe.
4. Zet het deksel op ccn kicrtjc op de pan, zodat daaruit op de getem-

perde warmtebron, in l/s-'/j uur al het toegevoegde water weer ver-
dampt. Keer gedurende die ti jd het vlees af en toe.

5. Voeg de uien toe en laat die glazig worden. Doe de plakjes wortel bij
het vlees in de pan.

6. Verwarm de margarine in de steel- of koekepan tot het schuim begint
weg te trekken. Voeg de bloem toe en roer tot de margarine en de
bloem kastanjekleurig geworden zijn. Neem de pan van het fornuis.

7. Schenk de bouillon al roerende bij de gebruinde bloem. Bli jf roeren
tot een galddc saus ontstaat en schep die met de uitjes en de wijn bij de
runderlappen.

8. Schep alles goed door. Temper de warmtebron zodra de saus kookt en
laat het vlees in de nu goed gesloten pan 2 uur of langer stoven tot het
gaar is. Vul in die tijd de saus eventueel met weinig warm water aan.
Verwijderde laurier en de kruidnagels.

9. Proefde saus en voeg daaraan naar smaak peper, zout en aroma toe.
Serveer het gerecht op een voorverwarmdc schotel in de saus en
bestrooid met peterselie.

Tip van de kok:
Vervang de worteltjes, als die duur of niet verkrijgbaar zijn, door 400
gram in repen gesneden winterpeen.
Bedenk dat op deze wijze bereid rundvlees l of 2 dagen na de bereiding
nog beter van smaak is. Maak een extra hoeveelheid klaar als er van een
voordelige vleesaanbieding kan worden geprofiteerd.

slagerij Vlogman

Trekking Sintaktie 1995
15 Vleespakketten

1. H J. Ruitcrkamp
2. M.C. Tissing
3. Ten Have

Kle in Kranenburg
G. Vcrheem
A.Korncgoor
A.Bakkcr-Ottcns
G.Zwcverink
v. Dorth
G.J.Tcunissen
L. Bos
G.Mculenbrugge

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1 1 .
12.
13. J. Hovcnga
14. Lisettc Vlogman
15. J.Oosterink

Lindcscwcg22
Raadhuisstraat 9
Baron v.d.
Hcydcnjaan 20
Kerkstraat 9
Ruurloscwcg93
Galgcngoorwcg 22
Mulderskamp 8
Vuiu le r inkhof 3
'tMcdler
Margrietlaan 2
Raadhuisstraat 4
Vordenscbinnenwcg
Brinkcrhof 16
Strodijk?
Het Gul ik 15

Vrijdag 8 december

Vorden
Vorden

W i di mond
Vorden
Vordcn
Locheni
Vorden
Vordcn
Vordcn
B rum men
Vordcn

7 Lochem
Vorden
Vorden
Vordcn

40 Verrassingspakketten
1. Pascal
2. G.H. Winkel
3. Mevr. Jolink-

Goossens
4. J. Braakman
5. L. Pardijs
6. GJ.Brummclman
7. Henny v. Hamond
8. H.Wculen-

Krancnbar»
9. J.Hulshof

10. GJ. ten Bokkcl
1 1 . Joepi Vlomuan
12. M.Boekholt
13. D. Peters
14. W.Meyer
15. tam. J. Rictman
16. L.H. Willink
17. R.ValMer
18. R.Frankcn-Roordink
19. D.G.Regclink
20. C. Romcyndcrs
21. Blauw
22. H.Wanders
23. AlidaGicscn
24. G.Vanckcr-Pahlplatz
25. Steghuis
26. S.Bokstart
27. Chr. Evcrhard
28. G.Bannink
29. Bloemendal
30. M. Sterk
31. M. Rietveld
32. M. Stoffels
33. G.J. Harmsen
34. F, Pe]grum
35. G.W. Pardijs
36. J. v. Malsen

37. Nobel
38. L.v.Blijkshof
39. H.Stcrtcfcld
40. A. B aak

Brinkerhof 50
Joostinkweg l

deBlcykc47
Stationsweg 17
HctElshof 16
HctKerspcl 15
B. v. Hackfortwcg 6

Ruurloseweg 45
Margrietlaan 5
Wilhelminalaan 15
BrinkcrhofSl
dcStroelS
Dr. Staringstraat 16
dcSlccgc38
Strodijk 8
Schoolhuisweg 2
Hoctinkhof 119
HctMolcnblick6
Deldcnsebroekwcg 2
De BancnkampS
Vollcnhovclaan 6
Ludgcr18
Dorpsstraat 4a
Zutphense weg 62
Baakse Voetpad 7
B. v. Hackfortwcg 9
Molcnwcg29
B. v. Hackfortweg3
Boomgaard 8
Lindeseweg33
de Doe schot 22
Zutphenseweg 4
Rouwbrockwcg 4
Hamininkwcg4
Wildenborgseweg 5
Weth.
Campermanstraat l
Ruurloseweg 84
Dorpsstraat l
hctMolcnblick4
Zuivclhof l

Vorden
Vordcn

Hengelo C i k l .
Vordcn
Vordcn
Vordcn
Vorden

Vorden
Vordcn
Vordcn
Vorden
Vordcn
Vorden
Vordcn
Vorden
Vorden
Vordcn
Vorden
Vordcn
Kranenburg
Vordcn
Wichmond
Vordcn
Vordcn
Hengelo
Vordcn
Vordcn
Vordcn
Vel s wijk
Vorden
Vordcn
Vordcn
Warnsvcld
Vordcn
Vorden

Toldijk
Vordcn
Wichmond
Vorden
Vorden

Uitslag Puzzel Contact
1. Dagopvang 'de Klimop' (donderdaggroep), DcDelle 15, Vordcn

f 100,-
2. Annc Marie van Koot, Burg. Heersinkstraat 16,7221 BZStccndcrcn

f 50,-
3. R. Kuitcrt, Brinkcrhof 57, Vorden f 25.-

Uitslag Kleurwedstrijd
1. TomWccnk
2. SimoneHarmsen
3. Sarah Mcndel
4. Sannc ten Have
5. AngelaSpijkers
6. Beeft i nk
7. Anniek v. Langen
8. Cïuyscn
9. JacquclincWculen

Kranenbarg

De Bongcrd l
Jul ianalaan 14
Molenstraat 27
KostedcwcgS
Lecuwcncamp 15
Joostinkweg 12a
Hoetinkhof 145
MoeiinkhofSO

Ruurloseweg 45

Vorden
Hengelo Gld.
Warnsvcld
Vordcn
Baak
Vorden
Vorden
Vorden

Vordcn

De prijzen van de puzzel en k leur \veds t r ij d afhalen hij fa. Sueters.

Nu volop

KERSTCD'Soo
• hits for x-mas

the new fondon chora/e

SUETERS
Dorpsstraat 15

Vorden
tel. 55 35 06

Tot 31 december
elke 2e puzzel m

l

GRATIS AFHALEN:

VUURWERK-
KRANT T/M 23 DECEMBER

10%
VOORVERKOOP-

KORTING

HALVE
PRIJS |



Wij hebben weer een ruim assortiment

KERSTBAKJES,
WANDSTUKKEN

en
KERSTBOMEN

Tevens diverse soorten groen e.d.
voor de doe-het-zelver.

Alles uit eigen kweker ij, dus kersvers.

ïï O V3B TSïfB m. S* Ï3S ̂  JO XI ï,? K

Strodijk4- Vorden
Tel. (0575) 55 32 83 b.g.g. 55 13 56

Nationale Proef dagen
15 en 16 december

PROEFSTOLLETJE

4,95

ABRIKOZEN-
VLAAI

METSLAGROÖM l U|"""

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

®

VOORALUW

DRUKWERK
FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO:DR1JK

DRUKKERIJ
WEEVERS

W. TTUKK» 0»T» l
mui u. j 110 u

WARNSVELD:
DA-DROGISTERU

PARFUMERIE -2ONNEBANK

DHEIUMME45-WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/
Boekhandel

Borculosewegl7
RUURLO

Telefoon (0573) 45 12 63

HENGELO:
Drogisieri) - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
Feüx Tahkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (GW.)
Tel. 4e 20 62

STEENDEREN:
Mevr. V.in Veldhuizen-

Ons te nk
Begoniastra.it 3

7221 ALSteendeivn
Telefoon 45 23 98

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Oudejaarsnacht
Met Rock & Roll het nieuwe
jaar in?

Dat doen wij met

The Rackeeters
van 0.30 tot 4.00 uur.

Kaarten alleen in de voorver-
koop f 10,- De voorverkoop is inmiddels

begonnen

1
bodega

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

Tot ziens. Frank en Mirjam Meuienbroek

J

WEEKEND-AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

Lekker en voordelig en

al vanaf 8,50
WEEKENDAANBIEDING:

KERSEN-BAVAROISE
SPECIAAL VLAAI

goed voor 12 royale punten

van 20,-voor l i jOU

Onze vlaaien zijn lang houdbaar,
mits in de koelkast bewaard.

BOSVRUCHTENVLAAI
gevuld met 9 verschillende bosvruchten

goed voor 6 ruime punten

NU voor 8,50
Opz'n Vordens...

HACKFORTJES
DIT WEEKEND j per stuk

Zie ook onze dagaanbiedingen.

geldig van donderdag t/m woensdag

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

Ook <6ur is

AlbertHeijn
Met onze TOP 10
aanbiedingen:

O Sucadelapjes (Hollandse)
kilo van 22,50 voor

Deep Blue Roze Zalm
213 gram van 2,09 voor. _

1 O OQ
l Z/7O

_1,38
Vruchten in blik
ananas - peren - cocktail
heel blik voor ___

Qchablis fles van 16,95 voor

Gehakt h.o.h.
kilo van 9,98 voor _

Knip wit en bruin
800 gram van 2,35 voor

AH Aardappelwafeltjes
Croquetjes - Balletjes
450 gram voor

1,99
9,95

6,98

1,99

1,49
Buitoni Melba Toast /v
4 soorten 1 00 gram van l ,35 voor - \i j

0 AH Magere Yoghurt
liter voor

Pracht Bloemkool
per stuk voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelho&k van Hengelo,
op weg noor een gezellige
Kerst!

/v
**ƒ

1,49

MOLENHOEK

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel Teeuwen

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 55 37 73

Belegen Kaas
t;in

«ong Komijn
nn rjram

Uit Italië:
• Parmesan

1 nn gram

•aorgonzola
1 00 rjram

Montillado Achterham
met rozemarijn
1 r>n gram

Zeevruchten Cocktailsalade
1 nn gram

Vordense Mix
7^ nram

10,98

^5,45

3,95

_2,49

_2,85

2,85

_2.49
en vele specialiteiten voor de Kerstdagen.

Olde Lettink
pelil restaurant
afh.i.ikcnlruni

n. ^ ?£_ A*»™,».
1M H>! VORDEN
.i. (057>) M 40 Dl

Wij wensen u
prettige feestdagen

en een
voorspoedig 1996

Wilt u met Kerst een lekkere

rundvlees- of
zalmsalade

graag opgave voor 22 december

Uw salade wordt Ie Kerstdag

bezorgd door de enige echte

Kerstman tussen 11.00-14.00 uur.

Ie Kerstdag is de zaak geheel gesloten
2e Kerstdag is alleen het restaurant

geopend.

Het kerslbuffct is van 13.30-17.30 uur

en van 19.30-23.30 uur

Zo kunt u in alle rust genieten van uw

kerstdiner

Tijdig reserveren is gcwcnsl!

't Olde Lettink:

een heerlijk

Kerstbuffet

in de gezellige

sfeer van Kerst

op
2e Kerstdag

Beginnend bij:

* Cocktail Noël

* Consommé Julienne, geserveerd

met stokbrood en kruidenboter

* Keuze uit diverse salades,

diverse vissoorten

diverse wildgerechten

* Warme vleesgerechten:

laat u verrassen door b.v. de

varkenshaasmedaillons met een

bospaddenstoelensaus

* Hierbij heeft u de keuze uit:

diverse groenten, diverse sauzen,

diverse aardappelen

* En wat dacht u ter afsluiting van een

speciaal voor Kerst gemaakte

dessertkaart met o.a. een

'koffie Jozef en Maria'??

* Dit alles voor de prijs
per persoon van 55,

Decembermaand
"f eestmaand"

Gratis Keurslagersbon
bij BK Fortalux braadpan

BK Fortalux. De nieuwe bak en braacfserie van BK, Voorzien van de krasvaste
SilverStone® anti-aanbaklaag. De in email uitgevoerde BK Fortalux braadpan leent
zich bijzonder voor bakken, braden, sudderen en bruineren van een heerlijk stuk
vlees, van uw Keurslager bijvoorbeeld, in de feestmaand decem-
ber ontvangt u namelijk een Keurslagersvleesbon t.w.v. f 7,50 $&
gratis bij aankoop van een BK Fortalux braadpan O 24, 26, 28
of 30 cm. Deze is geldig t/m 14 januari 1996 en te besteden bij
een van de ruim 600 Keurslag'ers in Nederland. U heeft, al een
Fortalux braadpan (O 24 cm) voor f 79,-. Prettige feestdagen Qa's Beter Koken

Verkrijgbaar bij:

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat l - Vorden - Telefoon (0575) 55 17 42

t \

Gasterïj Schoenaker
CAFÉ-BILJART-ZAAL

Ruurloseweg 64, 7251 LV Kranenburg, tel. (0575) 556957, lax (0575) 556!

Wij zijn Kerstavond geopend

Na de Nachtmis bij een kop koffie
een gratis plak kerststol

Ook zijn wij 1e en 2e Kerstdag en
Oud en Nieuw vanaf 11.00 uur geopend

Oudejaarsavond van 23.30 tot 0.30 uur

HAPPY HOURE



Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 18 december 1995
tot 12 januari 1996
Bij Wccvcrs kunt U ailc kanten op

Br zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

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

2. Betalen per bank of g iro
vóór 14januari 1995

ƒ 38,

ƒ 38,

3. Machtigen.
Wilt U drukkerij Wee vers machtigen, dan kunt U overgaan tot hel ui tschri jven van bijgaande machtiging
om het abonnementsgeld af te .schrijven van uw bank- of girorekening. Machtigingen die vorig jaar zijn
verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

l le t abonnementsgeld voor 1996 voor Contact cd. Vorden bedraagt

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

Betaalt u na 12 januari (ook girobetalers) dan brengen w i j n f 5,-administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS F 5,-
als u vóór 12 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64,02.374: ABN-AMROnr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.(X)4; Postbank nr. l .20.58.67
t.n.v. Drukkerij Wcevers BV, Voi'den

Ome kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.0Q-J2.30uur en I3.QQ-17,OOuur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN NI. - TELEFOON Q675 551010 - FAX 551086

30 - 7251 AH - POST8US 22 - 7250 AA

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Drukker i j Weevers om het abonnementsgeld voor Contact jaarlijks af

te Mjhr i jvcn van zi jn/haar bank- of girorekening met het nummer: ,

Naam: . .

Adres:

Woonplaats:

Hand teken ing ;

De/e macht ig ing terugzenden of bezorgen voor l januari '96 bij Drukkerij \Wi-ers, postbus 22,
7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden. Machtigingen welke vorig jaar /.ijn verleend,
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Woonzorgcomplex kost 9,5 miljoen gulden

De Wheme en De Bundeling fuseren
De verzorgingstehuizen De Bunde-
ling uit Ruurlo en De Wheme uit
Vorden gaan op l januari 1996 een
fusie met elkaar aan. Het doel van
de fusie is om goedkoper en effi-
ciënter te kunnen werken. Voor de
bewoners van beide huizen veran-
derd er niets.

Direkteur W. van der Vuurst (55) be-
nadrukt met klem dat hij niet weggaat
bij De Whcmc. 'In Vorden gaat het
gerucht dat ik na l januari stop als di-
rektcur en dat de heer Lcnsclink van
De Bundeling mijn taken overneemt.
Maar dat is helemaal niet waar. Voor-
lopig houden De Bundeling en De
Whcmc elk hun eigen direkleur', zo
legt Van der Vuurst uit. De dircktcur
van de Wehme verwacht dat pas over
een jaar of vier één van de twee f u i u -
lies overbodig wordt. 'Persoonlijk
lijkt me dat een mooi moment om mei
Je vut te gaan. Maar beslist niet eer-
der', aldus W. van der Vuurst.
Naast een fusie .staat verzorgingste-
huis De Wehme aan de vooravond
van een grote nieuwbouwopcratie.
Samen met de woningstichting Thuis

Best heeft De Whcmc een plan bij de
gemeente Vorden ingediend om een
Woonzorgcomplex te bouwen aan de
Nieuwstad. Deze komt aan de zuidzij-
de van het huidige pand Ie staan. Ten
gevolge hiervan wordt de zuidvlcugel
van De Wheme gesloopt. Volgens
Van der Vuurst staat de gemeente vol-
ledig achter de plannen van Thuis
Best en De Wchmc en gaat het rapport
binnenkort naar de provincie. Deze
geeft uiteindelijk het groene licht
voor de nieuwbouwoperaüe.
Het hele project kost 9,5 miljoen gul-
den. Het grootste gedeelte hiervan
wordt betaald door Thuis Best. 'Ik
verwacht dat we na de zomer 'van
1996 de eerste spade in de grond kun-
nen zetten', zegt Van der Vuurst. De
totale nieuwbouw gaaleen jaar in be-
slag nemen. Het Woonzorgcompex
biedt plaats aan 61 bewoners.
De dircktcur van de Wehme is een
groot voorstander van de komst van
een Woonzorgcomplex. 'Veel oudere
mensen die zich nog prima kunnen
redden, vinden het prettig om in een
beschermde omgeving te wonen. En
dan is hel Woonzorgcomplex een uit-

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen viert woensdag 20 de-
cember het Kerstfeest. Dit feest wordt
gehouden in 'De Herberg'. Eigen le-
den zullen niet alleen hel Kerstevan-
gclic en het Kerstverhaal voorlezen
m aar zullen bovendien enkele gedich-
ten voordragen. Hel zangkoor van de
afdeling Warnsveld zal kerstliederen
ten gehore brengen.

Bejaardensoos
De bcjaardcnsoos Vicrakker/Wich-
mond houdt op donderdagavond 21
december haar kcrstvicring in het
Ludgcrusgebouw in Vicrakkcr. Na de
koffie en de opening van de voorzi t ter
zal de avond worden verzorgd door
het Hervormde Kerkkoor.

R o l ski
l ï i j de Winter-Triathlon van zaterdag
in Deventer verscheen een groot aan-
tal deelnemers van Rolski- en Lan-
glauf vereniging Vcluwc-Dc IJssel-
streek aan de start. Onder bijna win-
terse omstandigheden werden de on-
derdelen hardlopen, rol skiën en
schaatsen afgewerkt. Bij de jeugd was
het ccn bijna Vordense aangelegen-
heid. In de individuele wedstrijd bleef
het tot het laatste moment spannend.
Uiteindelijk zegevierde Eefje Pater.
Bij de estafette-teams eindigde Mar-
leen van Zeeburg samen met Thomas
Hartclman en Evelien Norde op een
fraaie ccrslc plaats. Het team van Sa-
binc pater werd hier tweede op een
achterstand van ruim ccn minuu t .

komst. Want ze wonen dan niet in een
bejaardenhuis maar wel in de be-
schermde omgeving van ccn verzor-
g i n g s h u i s', zeg t Van der Vuurst.
Het Woonzorgcomplex biedt zorg op
maat. 'De bewoners bepalen zelf voor
welke zorg ze in aanmerking willen
komen. Ik kan me heel goed voorstel-
len dat bewoners die 's ochtends door
ons verplegend personeel uit bed zijn
gehaald, zich de rest van de dag prima
zelf kunnen redden. Ook die mogelijk
bestaat bij ons. De bewoners stellen
zelf het verzorgingspakkct samen en
betalen dan ook alleen maar voor de
diensten van De Wheme waar ze ge-
bruik van maken', aldus Van der
Vuurst.

Het voordeel van een Woonzorgcom-*
plcx is dat ouderen veel langer op
zichzelf kunnen wonen. 'Je zult in de
toekomst o'ok zien dat het het karakter
van De Wheme heel sterk gaat veran-
deren. De nadruk komt dan steeds
meer te liggen op totale verzorging.
Voor ons personeel belekenl dat dus
ccn hele omschakeling', legt Van der
Vuurst u i t .

Autosport

Rallycourcur Willem Snippc u i t Hen-
gelo en co-piloot Hans Wagenvoort
uit Vorden doen eind december mee
aan de rally Granada-Dakar. Snippe
en Wagenvoort maken in de Dakarral-
ly net als vorig jaar deel uil van het
Duitse Geco-tcam. Het duo is de laat-
ste tijd in vorm. Begin november slo-
ten ze een vierdaagse wocstijnrit in
Dubai - ondanks technische proble-
men - met ccn achtste plaats in het al-
gemeen klassement af.

Judo

De judoka's van Rob's Spon deden
afgelopen zaterdag in Aalten mee aan

s o
W

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D F. R F. N

Dagopvang
De Dagopvang is een voorziening
voor ouderen die eenzaam zijn en/of
veel zorgen vragen van familie of
kennissen. Deze opvang vindt plaats
aan de Delle 15, achter de Wehme.
Omdat er veel belangstelling is voor
deze voorziening is met ingang van
20 november het aan ta l Opvangdagen
uitgebreid van 4 naar 5 dagen. Vanaf
die datum is de Dagopvang geopend
van maandag tot en met vrijdag. Op
, 1 1 1 1 i l ag en donderdag komen ouderen
die zich eenzaam voelen en behoefte
hebben aan gezelligheid. Op de ande.-
re dagen kunnen ouderen terecln die
meer zorg vragen, wat vergeetachtig
zijn. Voorde thuisverzorgers van deze
ouderen is het belangrijk eens ontlast
te zijn van de zware taak hen zo lang
mogelijk in eigen vertrouwde omge-
ving te laten bl i jven.
De deelnemers worden door vri jwill i-
ge chauffeurs gebaald en gebracht.
Voor meer informatie of opgave kun t
U terecht bij de SWOV of bij de Dcllc
15 (tel. 55 1448).

Personenalarmering
Als u zich onzeker en angs t ig voe l t
wanneer u alleen thuis bent, over-
weeg dan eens gebruik te maken van
een personenalarmering. In geval van
nood kunt U alarm slaan door het in-
drukken van'een knop op een medail-
lon (/ender) dal U om de hals draagt.
Dit medai l lon is k l e in en licht en de
knop is enigzins verzonken om te
voorkomen dat bij stolen of bukken
hei signaal onnodig overgaat. Wan-
neer U hulp nodig heeft en op de k n o p
drukt gaat het signaal naar een kastje
dat bij de telefoon is geplaatst. De
techniek in dit kastje zorgt ervoor dal
de eerste kontaklpcrsoon geheld
wordt. Mocht dc/.e niet t hu i s zijn dan
wordt er doorgcschaU^I naar de
tweede kontaklperso(^pn zonodig
naar de derde. Wanneer niemand te
bereiken is gaat het signaal naar de
Wchnic waar alt i jd iemand aanwezig
is d ie voor hulp kan zorgen.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
-ijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activisei-

voor onderen en over het ouderenbeleid in zij" algemeenheid.

TT •!• oosterse bcweuinuslccr. Als er \ n | -Veilig wonen
! n ' l i jden over losse vloerkleedjes,
een val van een wankel kcukentrapje.
Een k l e in ongelukje heef t bij oudere
mensen vaak grote gevolgen. Simpele
aanpassingen kunnen ervoor zorgen
dat zulke ongelukjes worden verme-
den. Het voorlichtingsboekje 'Op on-
derzoek in eigen huis ' geeft veel in-
ïonnalie over veiligheid in hu i s en
tu in . Gratis af te halen bij de SWOV.

doende bclangslell ing is /al hij een
open les organiseren. Meer informatie
kunt u krijgen bij Stichting Wel/ijn
Ouderen Vorden of' bel even naar
Rudy. tel. 0575 523250.

de Aiiltcnsc judokampioenschappen.
De judoka's van trainer Robert Piek
K ' l i ; i , i l d e n goede resultaten. Er waren
eerste plaatsen voor Lise F.lhrink, Gi-
tleon Bolink, Hcnry Kornegoor. Rob
Knocf en Ivo Roclvink. Daan Dage-
vos. Tim Elbrink, Jacco Janseen en
Ron H u i t i n k werden tweede.

Motorsport

De Vordcnsc auto-en motorclub 'De
Graafschaprijders' hield het afgelo-
[ v i i weckend een Pannekoekenrit
(puzzclr i t ) meteen lengte van45 kilo-
meter. De stari was bij de Vordense
Pan waar na afloop uiteraard van de
pannekoeken kon worden gesmuld.
De ril was uilgezel door de dames Cï.
Wissclink en G. Mennink. Er waren
55 deelnemers. Na afloop rcikle Bert
Rcgclink aan de volgende personen
de prij7.cn uit: A-Klasse: l G. Dissel
horst, Raaltc 23 strafpunten; 2 Cï.Rcu-
gcbrink, Enschede 25; 3 D. Vcrsteege
Hengelo 32 strafpunten.
B-Klasse: l T. Bccrning. Hengelo 44;
2 G.Hoftijzer/ W.Veenstra Varsseveld
72. C-Klassc: l M.Maalderink, Tol-
dijk 28; 2 J.Slagman, Vorden 32; 3
S.Lelieveld, Dronten 41. De eers tvol-
gende rit v ind t plaat s op 2K januar i .

Wielersport

Onder ideale weersomstandigheden
werd zondag 10 december de 14e
jaargang van de Veldtocrtocht van de
Vordense Achtkaslelenrijders verre-
den. Een recordaantal deelnemers -
zo'n 800 in getal - kwamen naar het
Aehtkastelcndorp voor deze kla.ssie
kcr onder de vcldtocrtochtcn. Zelf uit
het Duitse grensgebied waren er deel-
nemers. De tocht ging door de buiten-
gebieden van Vorden. De VRTC sluil
het jaar af met een Oudejaarsloop op
zondag 31 december. De start is bij
het complex van de voetbal v ere n i
ging Vorden aan de Oude Zutphens-
weg.

RTV
Aannemersbedrijf Peters uit Zutphen
heeft het sponsorcontracl met RTV
Vicrakkcr/Wicbmond verlengd. Voor
het seizoen 1996 en 1997 is de RTV

Hulpmiddelen
Denkt u ook eens aan allerlei kleine
artikelen die het leven t h u i s kunnen
veraangenamen: douche/j t . badplan-
ken, lecslocp, speciaal bestek. Deze
hu lpmidde l en v i n d t u in de ihuis/.oi'L:-
winkels, waar u vr i jbl i jvend eens
kijkje kunt nemen. In bepaalde geval-
len kunnen ouderen in hel kader van
de Wet van Voorzieningen een (ge-
deeltelijke) vergoeding krijgen. Blijf
n ie l lobben met een lichamelijk onge-
mak; met hulpmiddelen gaat het a l l e -
maal wat gemakkelijker. Voor infor-
matie hierover k u n t u ook terecht bij
de ZorggroepOost Gelder land.

T'aichich'uan
Bijna iedereen wil wel oud worden,
maai' het oud /ijn of oud voelen is niet
altijd even prettig.
Met de oefeningen die it b i j 't "ai Oii
Ch'uan leert, zu l t u zich beslist pret t ig
voelen. Door de rustige, goed uitge-
dachte bewegingen worden niet al-
leen uw spieren soepeler maar ook de
lyn i lek l ie ren worden geactiveerd.
T'ai Chi Ch'uan is een eeuwenoude
Chinese bewegingsleer en v e c h t ! u u - i
die uitgaat van de integratie van het
mentale en fysieke proces. Doel van
T'ai Chi Ch'uan is de nauwkeurige
besturing van lichaamsenergie. Rust.
concentratie en evenwicht / i j n be-
l a n g r i j k e uitgangspunten.
Ruüy ' -van Cuyk. T'ai Chi meesier.
"biedt u de mogelijkheid om in Vorden
gratis) kennis te maken met deze

weer verzekerd van een sponsor voor
alle renners. De firma Peters was zo te
spreken oycr.de resultaten van de ren-
ners, dat verlenging van het contraci
geen probleem was.
De amateurs-A gaan weer in de club-
competilic rijden in combinatie met
Stofwolk {Eibcrgen) en Twentse Ros
(Haaksbergen). Wel moeten er vol-
gens de nieuwe richtlijnen van de
KNWU l 2 amaieurs-A worden inge-
schreven. En dat kan misschien nog
wel een probleem worden, aangezien
Jan Wecvers prof is geworden bij
Giant-Iïuropa en H d w i n Maalderink
voor tic Gollï/IJssclstreck gaat rijden.
Afgelopen zondag was er in Bcrlicum
bij Zwolle weer een veldrit. bij de ve-
teranen was er een tweede plaats vooi
Rudi Peters van RTV.

Bridge

Uit.skigen woensdag 6 december:
Groep A: 1. dms Van Burk/Hendriks
65.2 %, 2. mv/hr Schollen 62.5%, 3.
nr, In Polstra 51.3%. Groep B: l . m v
Boiunan. 'hr Snel 60.7%, 2. Dms Van
Alphcn/Warnaar 53.5%. 3. dms Van
Asscll/Vruggink 53, l %.

Dammen

Dostal Wegenbouw-H nissen
9-11
Ondanks de afwezigheid van I-kus-
sens topspcler Baljakin kon Vorden
geen vuist maken tegen Huissen. De
overige Huissense topspelers Mark
Kempennan, Gcrard Jansen en Geert
van Aalten kwamen tegen Jan Masse-
link, Chris Grcvcrs en Gcrrit Boom
snel tot winst, waardoor Vorden al
vroeg tegen een 1-7 achterstand aan-
keek. Tussendoor had Henk Hoel
man in een pa r t i j n;el wisselende kan-
sen remise gespeeld. Na gelijkwaar-
dige remises van Nina Jankovskaja en
Alex Klein boekte Henk Grotenhuis
len Harkcl een mooie overwinning
middels een flankccntrumaanval.
Gerrit Wassink speelde rem SM-. De
Vordense toppers lieten het hierbij zit-
ten, hendrik van der Zee bereikte ab-
soluut geen voordeel tegen zijn op pa-
pier /.wakkere tegenstander en ook
Eddy Budé had tegen een invaller on-

Een groot aantal mensen in Vorden is
bereid voor anderen allerlei hand- en
spandiensten te verrichten. Deze vrij-
wil l igers zijn bereikbaar via de Cen-
trale Mcldpost, een aktiviteil van de
SWOV. De geboden hu lp kan lijdelijk
zijn wanneer de officiële i n s t a n t i e s
niet onmidde l l i jk iemand beschikbaar
hebben, maar ook aanvullend op de
h u l p van kinderen, buren, fami l ie of
kennissen (mantelzorg).
K n k e l c voorbeelden v tui hulpver le-
n i n g :
- klussen/tuinieren.
- autovervoer naar de huisar ts , / ic -

kcnhuis.
- begele id ing bij a r l sen iv / i vk nl

ziekenbezoek.
medicijnen ophalen.

- begeleid i n g naar b ib l i o i heek.
he lpen b i j boodschappen doen.
Ivgeleiüing bij wandelen of op hè
zoek gaan.

- hu lp bi j het i n v u l l e n v ; m f n n n u l i e -
ren of briefschrijven.

- hulp bij het schrijven van Kers t -
kaarten.

Open Tafel
Ook dit jaar is hel weer mogelijk om
via de Open Tafel op 25 december
deel te nemen aan hel K e r M d i n e r bij
de Wchmc. Opgave vóór 21 december
bijdc Wehme.

Sluitingsdagen
Het kantoor van de SWOV is gesloten
van 27 december lot en met 2 januari ,

voordeel voor de winst.
Middels een laatste 'SchwindcP
kreeg Budé toch nog de niei meer ver-
diende winst in handen.
Overige ui l s lagen: DZW Warnsvcld
2-DCV48-4.

Vo II e y b al

Dash Sorbo - Side Out
Gezien de stand op de ranglijst zou
het voor Dash-Sorbo geen enkel pro-
bleem moeten zijn om te winnen van
Sidc Out. Dash Sorbo staat nameli jk
tweede en Sidc Out op een laats te
plaats.
De eerste set begon goed. Binnen
twaalf ' minuten was deze gewonnen
door Dash Sorbo (15-3). In deze set
waren alle onderdelen van hel vollcy-
balspcl ook goed verzorgd. Met name
hel blok. De volgende tweede seis
verliepen aan de kant van Dash'-Sorbo
zeer rommelig, terwijl de dames van
Sid-Out meer grip op de wedstrijd
kregen. De tweede set ging notg nel
met 16-14 naar Vorden maar tic derde
set verloor Dash-Sorbo mei 15-13. In
de vierde set stonden de dames van
Sidc-Out nog opeen voorsprong van
13-8 maar Dash-Sorbo kreeg nog nel
op tijd alles goed op cie rails, zoeal /.e
ansnog met een sctwinst van 16-14 de
volle drie punten binnenhaalden. Za-
terdag spelen de dames van Dash-
Sorbo een ui twedstr i jd tegen Reflex
in Kampen.
Uitslagen: D3B Keizer sprong 5-Dash
5 3-0, HP Vios 3-Dash l 3-0, D l DVO
l -Dash 3 l -3, D3A Vios 3-Dash 4 l -2,
DP Dash 2-Vios l 1-3, D3A Dash
6-Kcizerspr. 42-1, D4A Dash 7-ABS
3 0-3, H3A Dash 3-Hcctcn 2 0-3, MA
Dash I-DSC l 3-0, JB Dash l-Vios l
0-3, JC Dash l-Side Out 10-3.
Programma: Donderdag 14 di
ber: MA Voorwaarts l-Dash I . Vrij-
dag 15 december: D. Rekr. Dash
1-Ovcra 1. Zaterdag 16 december:
D3B Rcflcx-Dash-Sorbo, DP WIK
l-Dash 2, D4A Vios 4-Dash 7, H3A
Ovcra 3-Dash 3, JB Dcvolco I-Dash
l, HP Dash 1-Voorwaarts l, H2A
Dash 2-Kiczerspr. 2, Dl Dash 3-Kci-
zerspr. l , D3A Dash 4-Dash 6, D3U
Dash5-Bocm.3,JCDash 1-WSV 1.


	CVO50-14-12-1995 deel 1
	CVO50-14-12-1995 deel 2

