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I Mevr. C. Aartsen-den Harder (CDA)
tijdens behandeling Gemeentebegroting Vorden:

„'t is Gekkenwerk"
„Ik denk dat we het ons als commissielid Welzijn best aan kunnen trek-
ken dat we de wethouder (J.F. Geerken) niet voldoende naar resultaat
van besprekingen hebben gevraagd, maar dat we ons te snel bij zijn infor-
maties hebben neergelegd". Deze woorden sprak WD-er E. Branden-
barg dinsdag na afloop van de begrotingsvergadering in Vorden.

Een begroting die werd goedgekeurd en
waarbij aan het einde van de beraadsla-
gingen namens de drie frakties door
mevr. Aartsen (CDA) een amendement
werd ingediend. Een amendement die
op verzoek van het college werd „omge-
zet" in een motie. Het geharrewar wat
ontstond of er nu sprake was van een
amendement of motie, deed W. Voort-
man (PvdA) besluiten en met hem mevr.
Horsting en dhr. Wempe, om toch tegen
te stemmen.
De motie hield in dat in de commissie-
vergaderingen van Welzijn in januari als-
nog de sportnota van de VSF zal wor-
den besproken en waarbij tevens de tien
mille ter sprake zal komen die de ge-
meente Vorden van een reklameburo
ontvangt, die in ruil daarvoor de komen-
de vijfjaar de reklameborden in sporthal
't Jebbink zal verzorgen met daarbij de
verplichting jaarlijks tienduizend gulden
aan dp gemeente over te maken.
Tijdens de begrotingsbehandeling stelde
wethouder Geerken dat het college
voornemens is deze gelden naar de alge-
mene middelen over te willen nevelen.
De drie frakties waren het er unaniem
over eens dat deze tien mille aan de
sporthal of aan de gebruikers daarvan ten
goede moet komen.
Deze reklameopbrengsten gingen dins-
dag als een rode draad door de algemene
beschouwingen.

Deining
Bij de VSF (Vordense Sport Federatie)
was nogal wat deining ontstaan over een
door de VSF ingediende sportnota die
door het college als „oninteressant" ter-
zijde werd1 gelegd. In deze sportnota
sprak de VSF er haar verontrusting over
uit dat de gemeente Vorden zelfde rekla-
mes in de sporthal zou gaan verzorgen.
Het „handvat" van de VSF dat de „sport"
dit ook zelf kan, werd niet door het colle-
ge aangepakt.

In de begrotingsbehandeling probeer-
den de frakties de klok nog terug te
draaien. Vanachter de collegetafel werd
duidelijk gemaakt dat het kontrakt met
het reklameburo is getekend en dat de
gemeente daaraan vast zit.
Vandaar de te late spijtbetuiging van li-
beraal Brandenbarg dat niet eerder door
de commissie Welzijn c.q. de raad aan de
bel is getrokken met betrekking tot de
besprekingen/brieven tussen de wet-
houder en de VSF.
In de zojuist genoemde motie kwam nog
een andere aspekt naar voren. Het colle-
ge heeft nl. de huur van de peuterspeel-
zaal verhoogd met 5.000 gulden per jaar.
„en dat zonder dat de raad een voorstel
heeft bereikt. Een motivering ontbreekt,
maar dat zal wel te maken hebben met de
verbouwing", zo stelde H. Tjoonk
(WD) in zijn beschouwing nuchter
vast.
Tjoonk sloeg daarmee de spijker precies
op zijn kop. Normaliter bedraagt de huur
3.500 gulden per jaar. „Destijds is duide-
lijk afgesproken dat de kosten van de ver-
bouwing in de huur zullen worden door-
berekend", zodeelde wethouder Geer-
ken de raad mee.
Via de motie (die dus in meerderheid
werd aangenomen) zal straks in de com-
missie Welzijn worden besproken hoe de
huurprijs er voor de Peuterspeelzaal het
komende jaar zal uitzien.
Wethouder Geerken droeg als basis voor
nader overleg bijv. aan om voor 1989
behalve de oorspronkelijke 3.500gulden,
de helft van de 5.400 gulden door te bere-
kenen.
„De raad liet deze opmerking voor reke-
ning van Geerken en zal zelf wel beslis-
sen wat de huurprijs zal worden", zo liet
mevr. Aartsen (CDA) duidelijk merken.

Dank-je-de-koekoek
Wethouder Geerken kreeg deze middag
wat zijn portefeuille betreft, nog meer
kritiek op zijn bord. Dhr. W. Voortman
(PvdA): „de laatste weken zijn er een
aantal brieven bij de frakties binnenge-
komen die wijzen op een slechte ver-

standhouding tussen college en VSF; de
voetbalvereniging 'Vorden' heeft kritiek
op het sportbeleid. De Stichting Dorps-
centrum betreurt de gang van zaken
omtrent het niet informeren over het
standpunt van het college met betrek-
king tot de gerezen begrotingsproble-
men, etc.", aldus Voortman.
Het antwoord van wethouder Geerken
over een éénzijdige voorlichting in de
pers en dat de bevolking via een persbu-
reau van de gemeente alles uiteengezet
zal worden, deed socialist Voortman uit-
roepen „Dank je de koekoek! Terecht dat
één en ander via verenigingen naar bui-
ten komt. En nu wilt u weer een discussie
via de krant? Dan gaat u weer 'langs' de
verenigingen en de raad heen", zo kon-
stateerde Voortman verbijsterd. De wet-
houder deed er verder maar het zwijgen
toe.
Een voorstel van het CDA om in de be-
groting toch een post van 2.000 gulden op
te voeren om daarmee kampioenen te
huldigen verwierp dhr. Geerken met de
woorden: „De VSF heeft mij laten weten
dat er vanuit de verenigingen voor derge-
lijke huldigingen geen belangstelling
meer is."

Belastingverhogingen
• De goedkeuring die de raad van Vor-
den donderdag aan de voorgelegde be-
groting 1989 gaf, betekent voor de Vor-
dense burger dat de onroerendgoed be-
lasting op l januari 1989 met 10 procent
zal worden verhoogd (bij de meerjaren-
begroting was daartoe al besloten).
• Ook werd toen al besloten de begrafe-
nisrechten met 25 procent te verhogen.
• Met ingang van l januari zal de afval-
stoffenheffing met 22 gulden per perceel
worden verhoogd. (Het nieuwe tarief
wordt f 97,80.)
• De hondebelasting gaat met een tien-
tje omhoog.

Wat betreft het gebied Wichmond/Vier-
akker dat zoals bekend op l januari 1989
bij Vorden gevoegd zal worden, wordt de
komende drie maanden bekeken in hoe-
verre taxaties zullenplaatsvinden. Om
een paar voorbeelden te geven:
• In Wichmond betalen ze momenteel
meer OGB belasting;
• In Wichmond betalen ze aan hondebe-
lasting 60 gulden en Vorden straks 50 gul-
den.
Wanneer de taxaties zijn afgerond, dan
komt er t.z.t. een nieuwe begroting 1989.

Het deed mevr. Aartsen (CDA) tijdens
de algemene beschouwingen opmerken:
„Het is gekkenwerk. Zo'n gevoel over-
komt je wanneer je over de begroting na-
denkt. Op 8 december wordt hij behan-
deld, op l januari is hij verouderd omdat
het Vordens grondgebied met Wich-
mond en Vierakker wordt uitgebreid."
Ook wethouder mr. M.A.V. Slingenberg
(WD) ging uitgebreid op deze herinde-
ling in.
„Deze gebiedsuitbreiding heeft voor
Vorden verregaande financiële conse-
quenties, welke helaas sterker zal liggen
aan de uitgavenkant dan aan de inkom-
stenkant. Daarom verzoekt het college u
met klem de reserve van rond 200.000
gulden, welke resteert na de bestem-
ming van de nog beschikbare reserves
van 474.000 gulden bij deze begrotings-
behandeling niet aan te tasten. De raad
voldeed aan dit verzoek!

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Op vrijdag 23 december wordt de Kerst-
viering voor de Bejaardensoos gehou-
den in het Ludgerusgebouw. Na de ope-
ning van de voorzitter en de inleiding
van ds. Bochanen zal met medewerking
van het RK Kerkkoor de avond gevuld
worden met zang en gedichtjes van het
koor, en samenzang met alle bejaarden.
Frater Broekman zal de avond afsluiten.

Motie Raad Vorden
m.b.t. voortbestaan
spoorlijn Zutphen-
Winterswyk

Namens de drie frakties overhandigde
mevr. Aartsen-den Harder (CDA) burge-
meester Kamerling van Vorden donder-
dag een motie in verband met publikaties
in de pers over het al dan niet voortbe-
staan van de spoorlijn Zutphen-Winters-
wijk.

In deze motie wordt erop gewezen dat
door inwoners van Vorden veelvuldig
van deze spoorlijn gebruik wordt ge-
maakt en dat deze spoorlijn van essen-
tieel belang is voor een goede verbinding
met Zutphen en Winterswijk en voor
een goede ontsluiting van de Achter-
hoek, alsmede voor overstapmogelijk-
heden in Zutphen richting Arnhem,
Apeldoorn, Deventer en Zwolle.
Door het sluiten van deze spoorlijn
wordt het verzorgingsprobleem veel gro-
ter omdat men dan in de voor verzuring
sterk gevoelige Achterhoek veelvuldiger
gebruik gaag maken van de auto.

De raad dringt er bij het college op aan
om zo mogelijk in samenwerking met de
besturen van de aan de spoorlijn Zut-
phen-Winterswijk gelegen gemeenten,
bij de Nederlandsche Spoorwegen, de
provincie Gelderland en bij de Minister
van Verkeer en Waterstaat er met kracht
op aan te dringen dat de spoorlijn behou-
den blijft.
Burgemeester Kamerling zei deze motie
volledig te zullen ondersteunen.

Kersü^ond NCVB
De afdeling Vorden van de NCVB hox'dt
op 20 december een Kerstavond in het
Dorpscentrum.

De ^nnebloem
In november heeft de trekking van de
Nationale Zonnebloemloterij 1988
plaats gevonden. De winnaars hebben
hiervan reeds bericht ontvangen. U kunt
de trekkingslijst controleren in het
Dorpscentrum en de bibliotheek of
eventueel bellen mevr. E. van Zuilekom,
tel. 2615. De Zonnebloem wil alle vrij-
willigers, donateurs en allen die zich
hebben ingezet voor het Zonnebloem-
werk hartelijk bedanken. Ook in de afd.
Vorden zijn de boottocht, de ontspan-
ningsmiddag, de ziekendag en ook de
aktie Zon in de Schoorsteen dit jaar
evenals het regelmatige ziekenbezoek
zeer succesvol geweest. Hopelijk zal ook
1989 een succesvol jaar worden.

Nieuws van de
kerken
Ook dit jaar worden er door het Gerefor-
meerde en Hervormde Jeugdwerk weer
diverse kerstversieringen georganiseerd
voor kinderen en de oudere jeugd. De
Hervormde zondagsscholen houden
hun Kerstfeest op zondag 25 december,
Eerste Kerstdag. De zondagsschool in
Medler 's middags, die in Vorden 's
avonds. Er worden kerstverhalen ver-
teld en ook nieuwe liedjes gezongen op
bekende melodieën. De Jeugdkerk
brengt traditiegetrouw een kerst-bezoek
aan Villa Nuova, op zondag 18 decem-
ber. Het Gereformeerde kinderkerst-
feest vindt plaats op zondagmiddag 25
december, Eerste Kerstdag. Er wordt ge-
zongen, chocolade gedronken, en er
wordt een kerstverhaal verteld door ds.
P. Dekker. Het gezamenlijke Gerefor-
meerd/Hervormde clubwerk houdt
haar vieringen, wegens het nog steeds
groeiende ledenaantal, op de diverse
clubs apart, in de clubruimte in „'t Ach-
terhuus". Ook de CJV, voor jongeren
van 16 jaar en ouder, houdt een eigen
kerstviering. De jeugdouderlingen van
beide kerken hopen dat de verschillende
kerst-bijeenkomsten weer net zo ge-
slaagd en goed bezocht zullen zijn als de
afgelopen jaren.

Turkije aktie
Amnesty International voert momen-
teel een aktie tegen de schending van de
mensenrechten in Turkije. In Turkije
zijn in de afgelopen acht jaar meer dan
een kwart miljoen mensen om politieke
redenen gearresteerd: De meesten zijn
gemarteld. Volgens een pÉfccatie van
AI worden in Turkse gevaj^Bissen nog
duizenden politieke geva^Hpn vastge-
houden veelal na oneerlrUrocessen.
Onder hen beyinden zich honderden ge-
wetensgevahéenen. In deze publicatie
worden vreselijke taferelej^K verhoor-
ruimtes beschreven. Ook ̂ Pbt in Tur-
kije nog steeds de doodstraf uitgespro-
ken. Haaks op de harde feiten staat ook
de ratificatie van het Europees Verdrag
ter Voorkoming van Foltering in januari
1988. Het Verdrag tegen Foltering van
de Verenigde Naties heeft de regering
van premier Özal eveneens geratifi-
ceerd. In de uitoefening van haar be-
voegdheden blijkt daar weinig van. AI
doet daarom een beroep op de Turkse
regering om direct stappen te onderne-
men teneinde de bescherming van de
mensenrechten af te dwingen en maat-
regelen tegen marteling in werking te
stellen, zoals beschreven in de door Tur-
kije geratificeerde verdragen. Wilt u
deze aktie van AI steunen dan kunt u
vrijdagmorgen 16 december op de markt
kaarten ondertekenen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Tijdens VW vergadering:

„In Vorden is altied wat te
beleven"
Deze woorden sprak voorzitter N. van Goethem op de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Een
goede slogan vond hy, om aan te geven wat de VW Vorden probeert
na te streven. Op de ledenvergadering, die matig werd bezocht, was
één van de voornaamste punten de perikelen rondom het bestuur. De
voorzitter van Goethem droeg zyn voorzittersschap over aan de heer
J. Honig, die dit voor een jaar zal gaan doen.

Het blijkt dat het steeds moeilijker wordt
om mensen te vinden, die tijd en aan-
dacht hebben om zich in te zetten voor
een bestuur. Het VW-bestuur heeft
daardoor nog een plaats vacant, die zij
nog niet onmiddellijk zal opvullen. De
heer J. de Gruyter, al jarenlang „de stille
kracht" in het bestuur, werd dank gezegd
voor zijn inzet en als zijn opvolger werd
de heer Wullink, Almenseweg, bij accla-
matie gekozen. De kascommissie
keurde de boekhouding van de penning-
meester goed. Het jaar 1987 werd met
een negatief saldo van ruim f6000,- af-
gesloten. De VW heeft veel geld uitge-
geven aan promotie en om de kermis in
Vorden te kunnen behouden heeft de
VW een aantal dure activiteiten op
touw gezet, die aanzienlijk goedkoper
waren. Het jaarverslag over 1988 liet een
groot aantal evenementen zien, die bij-
zonder succesvol zijn geweest, o.a. de
bezichtiging van Kasteel Vorden en de
kunstmarkt. Na de pauze werd verder in-
gegaan op de plannen voor 1989. Een be-
groting was er niet gemaakt; er bestaat

n.l. bij het bestuur nog steeds de angst
dat de gemeente daarin zal gaan schrap-
pen en dat wil men vermijden. De plan-
nen voor volgend jaar zijn bijna gelijk
aan die van dit jaar. De bekende activi-
teiten zoals de fietstochten langs de acht
kastelen, wandeltochten, bezoeken aan
het Pinetum en bezichting van in bedrijf
zijnde boerderijen, zullen ook weer in
1989 georganiseerd worden. Nieuw zal
zijn de Achtkastelen-marathon en een
wandeldag. Het VW wil proberen de
kernen Wichmond en Vierakker, die
volgend jaar officieel deel gaan uitma-
ken van Vorden, zoveel mogelijk bij de
activiteiten te betrekken. Zowel het
VW als de gemeente Vorden willen
recreatie in de buitengebieden promo-
ten. Een plan voor een kampeerboerde-
rij bij de heer Arfman aan de Schutte-
straat is al in een ver gevorderd stadium,
maar wordt door de heer Melchers van
het Ontstein zeer tegengewerkt.
Gemeente en VW hopen toch dat de
kampeerboerderij doorgang zal vinden.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

R K kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente zondag 18 decem-
ber, 4eAdvenf\Q.QQ uur ds. H. Westerink, Be-
diening van de H. Doop

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur ds.
D. Wamink, Apeldoorn; 19.00 uur dhr. H. de-
Vries, Oosterbeek

Huisarts 17 en 18 december dr. Dagevos, al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u
wilt komen l Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur

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

Dierenartsen van zaterdag 17 december 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 17 en 18 december F. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste

maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand december me-
vrouw GiMe, tel. 2151. Graag bellen voor 9 uur.

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurto, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
woensdag en zaterdag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
17 december 17.00 uur Eucharistieviering;
zondag 18 december 10.00 uur Gebedsdienst.
Viering van Woord en Communie

Hervormde Kerk Wichmond zondag 18
december 10.00 uur ds. R.A. van Oosten.

Alarmnummers:
Ambulance - Brandweer - Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
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 over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. MAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Vrouwengroepen
vieren Kerstfeest
De Hervormde Vrouwengroep in het
buurtschap de Wildenborch viert het
Kerstfeest op donderdagavond 15 de-
cember in de Kapel. De Vrouwenvereni-
ging in Linde viert het Kerstfeest op
dinsdagavond 20 december in 't Proat-
hoes.

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen verpleeg-
artikelen tijdens het spreekuur. Wichmond/
Vierakker T. ten Dij k-de Haan, Beeklaan 7,
Wichmond, tel. 05754-282. Avond-lweek-
enddiensten tel. 05750-29666.

De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar 05750-29666

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hofstraat 16, Zutphen, tel. 18055. Op werkda-
gen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uuren volgens
afspraak.

Gezins-lbejaardenverzorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur

Openingstijden PTT-kantoor Warns-
veld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur

Openbare bibliotheek Warnsveld Kie-
kenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrij-
dag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Burgerlijke
stand
Geboren: Evelien Gerrianne Martine
Dijkman; Rudolph Albertus Vlogman;
Sharon Joanne Maria.



Burg. Galleestr. 12 Vorden
el. 1391

De
Dranken Speciaalzaak

in de Regio

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 15,16 en 17 december

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Clementines

25 voor

4,95

MAANDAG
19 december

500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
20 december

500 gram

Bietjes
gekookt 1.50

WOENSDAG
21 december

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

VOOR DE KERST EEN KEUS AAN PRIMEURS.
GEEF UW BESTELLING VROEGTIJDIG AAN ONS DOOR
OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN.

Wilt U met Kerst iets extra lekkers?
Bestel uw Stollen en Kransen
of Tulband bij de bakker
die zelf bakt!

WEEKENDAANBIEDING:

Ontbijtkoek of
Kandijkoek 50 et korting
Krentebollen ehaien 5 betalen

Weekend taartje van 7.25 voor 6,75
Roomboter
Amandelstaaf v a n 5 iovoor 5,—

De bakker
die zelf
elke dag
vefsbata

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

gels zijn wij zaterdag 24 dec. om half

Een jaar vliegt voorbij; het is bijna
weer Kerstmis en wat zullen we dit
jaar weer doen met het Kerst-diner?
Gaan we gourmetten of fonduen of
toch een mooie Rollade met touw
opgebonden of lekker kluiven of
zo'n boterzachte Biefstuk of een fijn
stukje kalfs- of lamsvlees; alles voor
U op maat gesneden, pittig gekruid
of zoutloos.

Dit weekend hebben wij ruime keus aan
specialiteiten voor U in de toonbank,
zodat u makkelijk uw keuze kan maken.

Bestelt u op tijd, zodat wij aan elke bestelling
veel zorg en aandacht kunnen geven.

Voor vroege
acht geopend.

j Kip en kalkoen
A«

uf
Braadkippen
Kippepoten
Kipfilet
Drumsticks

Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet
Kalkoenrollade

&•j Ons rundvlees
£ een klasse apart

Biefstukîl Contra filet
ÏT. Entre Cöte

Runderrollade
Staartstuk
Rosbief

gewoon

Heerlijk mals
varkensvlees
Filetrollade
Fricandeau
Karbonade
Varkenshaas
Varkensmuis
Schnitzels
Kotelette Suisse
Varkensoesters

l
l

Lams en
kalfsvlees

Lamsbout
Lamskoteletten
Lamsrollade

Kalfsschnitzels
Kalfsbiefstuk
Kalfsrollade

U

l

l

Specialiteiten Feestelijke vleeswaren
en snacks

Pampa schijven

Runderrolletjes

Cordon bleu

Gevulde varkenshaas

Half om half Rollade

Kalfs- of Rundertong

slagerij
•̂ •MM O,̂ ^M *T

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Achterham
Gebr. Runderrollade
Gebr. Varkensrollade
Coburger ham
Rookvlees / nagelhout
Saucijzenbroodjes
Pizza's

patés
D/V. soorten sauzen

salades
Een nieijwe specialiteit voor uw Kerst-diner:

Vordense
varkensrug
in mosterdsaus
een fijn stukje uitgebeende karbonades,
speciaal gekruid en gemarineerd in mosterdsaus.

ECHT IETS ANDERS DAN ANDERS!

l
i
i

Wij wensen u heel fijne
en vredige Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers



Wij zijn heel erg blij met de ge-
boorte van onze zoon en broer-
tje DIEDERIK JANNES

Roepnaam Jannes :

Jan, Ineke, Jolien en Anouk
Pardijs

3 december 1988
„de Boggelaar",
Hekkelerdijk 5
7231 RK Wamsveld

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en mijn broer

Mario

H. Makkink
A. Makkink-Wuestenenk
Mats

10 dec. '88,7207 BD Zutphen,
„'t Schouwbroeck"
Kerkhofweg 1

Prettige Kerstdagen
en een goed 1989

Bij het weten dat mijn man,
onze zorgzame vader en opa

Derk Jan Korten

nu eindelijk zijn verdiende rust
heeft gekregen en mede de ve-
le medelevingen op welke ma-
nier dan ook, sterkt ons om
verder te gaan.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Vorden:
A. Korten-Groot Wassink

kinderen en kleinkinderen.

Vorden, december 1988.

• TE KOOP:
kant en klaar
hout. Tel. 1518.

Openhaard-

• TE KOOP:
Zwarte piano, merk Eckhart +
grote Vogelkooi, o.a. ge-
schikt voor Japanse Nachte-
gaal. Tel. 05752-2359.

• TE KOOP:
Koelkast, 4-pits Gasstel,
Hobbelpaard, Motorgras-
maaier (korf). Tekentafels
(compleet), Tekentafelstoel,
Deuren, Kisten, Bureau.
De Blauwe Hand, tel. 2223.

• GOED HUIS GEZOCHT voor
jonge hondjes (8 weken,
zwart), tel. 2223. De Blauwe
Hand.

• TE KOOP:
mooie Kerstbomen, alle ma-
ten. Peppelman, Kerkhoflaan
1 a, Vorden, tel. 2728.

• TE HUUR GEVRAAGD/
Landbouwgrond voor aard-
appel- en bietenteelt in 1989.
G.W. Schuerink, Koningsweg
4, Hengelo-G. Tel. 05753-
3447.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP: Video camera
SONY, z.g.a.n. Topmodel.
Nieuwprijs f 5.000,- met tas,
extra accu, alle toebehoren +
28 cassette's 1x bespeeld,
waarde ca. f 800,-. V2 nieuw-
prijs: f2.900,-. Tel. 05750-
20536.

• TE KOOP:
Slachtkonijnen. B. Breuker,
Waarlerweg 8, tel. 2356.

Men fluistert...

Dat Gerrit W.
zelfs bij hevige

vermoeidheid
er 2,66 in stoot

Robbie, Frits, Henri,
Raymond, Carla, Edith.

A.S. ZONDAG HALF DRIE

VORDEN
DINXPERLO

sportpark oude Zutphenseweg

Kom kijken en moedig Vorden
aan in de

LAATSTE THUISWEDSTRIJD
voor de winterstop!

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor
de felicitaties, bloemen, kado's en kaarten, die wij van u
mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijksfeest.

B.H. Breuker
J.C. Breuker-Jansen

Vorden, december 1988.
Waarlerweg 8.

Zanggroep Gebr. Eijkelkamp
geven hun jaarlijkse

KERSTCONCERT op
zondag 18 december
in café-restaurant

't Wapen van 't Medler

AANVANG 12.00 uur • Gratis entree
Ruurloseweg 114, VORDEN

Muziekvereniging „ Concordia

dankt een ieder
die ertoe heeft bijgedragen
dat ook dit jaar de

Oliebollenaktie
weer een groot succes is geworden.

STICHTING HAM-PARTY
wenst iedereen een
swingend '89!
Te beginnen op
7 januari met de

NIEUWJAARSPARTY!
(Party-Organische-Planning)

Voor Kerstbomen
groot of klein
moet U toch bij
HUBERS zijn!

met of zonder kluit
in emmer of pot
van 20 cm tot 8 meter
in alle soorten

Ook voor Kerstbakjes en Kransen, losse mate-
rialen om zelf Kerststukjes te maken:

KWEKERIJ - TUINCENTRUM

HUBERS
BAAK - TELEFOON 05754-406

PKV VORDEN

Pluimvee- Sierduiven en
Konijnen- Tentoonstelling

zaal
„DE HERBERG"

Vrijdag 16 december 20.00-22.00 uur
Zaterdag 17 december 10.00-22.00 uur
Zondag 18 december 10.30-17.00 uur

Toegang GRATIS
Kinderen tot 12 jaar onder geleide

Picea Omorika
Voor een aparte
Kerstboom naar

BOOMKWEKERIJ

M.G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt - ter voldoening
aan het bepaalde in de Inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing - bekend, dat het voor-
nemen bestaat het bestemmingsplan „Buitengebied
1982" voor wat betreft het perceel Schuttestraat 13 te
herzien.
Een en ander teneinde de uitoefening van een kam-
peerboerderij ter plaatse mogelijk te maken.

Dit plan „Buitengebied 1989, nr. 1" zal van 19 decem-
ber 1988 t/m 3 januari 1989 ter inzage liggen ter ge-
meente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(Koetshuis).
Eventuele schriftelijke reakties kunnen door belang-
hebbenden worden ingezonden aan Burgemeester en
Wethouders, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.
De uiterste datum hiervoor is 3 januari 1989.

Vorden, 15 december 1988.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
>VORDEN

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op maandag 2 januari houdt het gemeentebestuur een
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. De receptie
begint om 20.30 uur, aansluitend aan de raadsverga-
dering, die om 19.30 uur begint.

Iedereen is van harte welkom.

Vorden, 15 december 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

W. Reinders
REGISTERACCOUNTANT

Geachte relaties.

Hierbij delen wij U mede, dat de heer W. Reinders R.A.

1
vanaf 1 januari 1989 niet meer uitsluitend aanwezig is
op het adres van Administratie- en belastingadvies-
kantoor Klein Lebbink te Vorden, doch ook op zijn ei-
gen kantoor aan het Hofveld 4,7331 KA Apeldoorn en
thuis aan de Rhienderinklaan 7, 7231 DA Wamsveld.

Vanaf 1 januari 1989 luiden de ZITTINGSUREN van de
heer Reinders als volgt:

Kantoor Klein Lebbink te Vorden:
MAANDAG en WOENSDAG 11.00-16.30 uur
Telefoon: 05752-1455

Kantoor Hofveld 4 te Apeldoorn:
DONDERDAG en VRIJDAG 10.00-17.00 uur
Telefoon: 055-411348, b.g.g. 05750-23482

Kantoor woonhuis Rhienderinklaan 7,
7231 DA te Wamsveld:

DINSDAG en overige uren
Telefoon: 05750-23482

Wegens verhuizing is de heer Reinders NIET BEREIK-
BAAR in de periode van 27 december t/m 31 december
1988.

Wij hopen U met deze veranderingen nog beter van
dienst te kunnen zijn.

Met hartelijke groeten,
W. Reinders

Registeraccountant

Administratie- en belastingadvieskantoor
Klein Lebbink
H.H. Wanders.

Hou de kou en de dokter van uw lijf:

draag THERMOFIT
halfwollen ondergoed

verkrijgbaar
bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

Dé Kerstverrassing:
het NAGERECHT

Moven piek ijs
ca. 15 soorten-smaken

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart Te/. 1750

't Feest is kompleet
met Specialiteiten
van de Keurslager ./
SPECIAL

Cordon
bleu steak
100 gram 1,85

Uitgebeende karbonade,
gevuld met ham en kaas.

DIT WEEKEND

EXTRA VOORDELIG

Kip krokant
schnitzels
100 gram 1,79

geeft.

VOOR HET\

WEEKENDRECEPT

Varkens-
schnitzel
100 gram 1,69

TIP VOOR DE

BOTERHAM

Tonge worst
100 gram 0/98

Pekelvlees
00 gram 1,69

Wilt U s. v.p. uw
Kerst-bestelling

vroegtijdig aan ons
doorgeven?

Bij voorbaat dank)

KEURSLAGER

w-^r*

&

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Extra Koopavond

Donderdag
22 december

19.00-21.00 uur ' .
Vordense

Ondernemers Vereniging

Met de Kerstdagen gezellig dineren

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

erkend ANWB
Bondsreitauranf

Ie KERSTDAG
serveren wij u een
HEERLIJK KERSTMENU

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

2e KERSTDAG
bieden wij u een
KERST-A-LA-CARTE

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

MUZIKALE OMLIJSTING TIJDENS UW DINER DOOR
ORGANIST.

MENU'S WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN.
OOK VERZORGEN WIJ VOOR U DIVERSE SALADES.

Gaarne
reservering gewenst. Uw gastheer J. v.d. VAART

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO -TELEFOON 05735-2000

Zeer speciale aanbiedingen in:

* * * Rolluiken * * *
Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten.
De warmte en privacy blijft binnen.

HOLTSLAG - RUUHO - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

W/j wensen U prettige Kerstdagen.

OPENINGSTIJDEN:
M A . T / M V R . 8.00-17.00 uur
VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00-13.00 uur



WORDT HET EEN KADETT,EEN KADETT,EEN KADETT,
OF MISSCHIEN TOCH LIEVER EEN KADETT?

Nog niet zo gek lang geleden werd de 200.000-ste Opel
Kadett gekocht. Hoe komt dat toch?

Eerst en vooral natuurlijk omdat het een formida-
bele auto is. Betrouwbaar, ekonomisch, modern, ruim, vlot

en komfortabel voor een alleszins redelijke prijs.

Daarnaast is het Opel Kadett-programma zéér

goed gesorteerd te noemen. Want de ene Kadett-rijder

is de andere niet U vindt gegarandeerd(!) een Kadett

die bij u past. En dat is een luxe-probleem. Want wordt

het een Opel Kadett LS, GL, GT, Club, Club Royal, GSi,

Cabrio, met 3, 4 of 5 deuren, of toch liever een Opel Kadett

Caravan? U heeft het bij ons voor het zeggen.

Wanneer u vandaag of morgen naar onze showroom

komt, neem dan uw huidige auto mee. Dat praat wat

gemakkelijker, als we het over de inruilprijs hebben...

Opel Kadett GSi:
Daar kunnen we beter onder vier ogen over praten..

Opel Kadett Club:
Nu ook standaard met getint glas en 5-versnellingsbak.

OPEL KADETT, VANAF: f22.656-

Opel Kadett Caravan:
Representatief aan de wandel met uw handel.

Opel Kadett met' koffer':
Zo'n beetje de meest ideale gezinsauto.

tl

DAN IS HIER UW KANS!
Wij kochten speciaal voor U nog 8 nieuwe Opel Kadett's in,

voor een heel speciale prijs.

VRAAG NIET HOE HET KAN,
MAAR PROFITEER $1 VAN! RIJKLAARPRIJS

Opel Kadett 3
Opel Kadett 3
Opel Kadett 3
Opel Kadett 3
Opel Kadett 3
Opel Kadett 5

-deurs LS 1300 moter, lichtblauw metallic/blaĵ e stoffen bekleding
-deurs LS 1300 motor, platina metallic/beige ftffen bekleding
-deurs LS 1300 motor, „knal" rood/grijs stoffen bekleding
-deurs LS 1300 motor, zwart metallic/grijs stoffen bekleding
-deurs LS 1300 motor, donkerblauw metallic/grijs stoffen bekl. +get/ntgias
-deurs Club 1300 motor, donkerblauw metallic/grijs stoffen bekleding

23.822,-!
23.822,-^
23.505,-
23.822,-
24.384,-
26.595,-

(incl. 5-bak!)

24.990,-
26.995,-
26.250,-

OPEL KADETT 3-deurs SPORT 1300 motor, wit/grijs stoffen bekleding, veeiextra's
OPEL KADETT 5-deurs Club Royal 1300 motor, wit/speciale „club" bekl., grijs gemell.
OPEL KADETT 4-deurs Club 1300 motor, wit/speciale „club" bekl., grijs gemell.

UNIEK:

OPEL KADETT 4-deurs „Tiffany" 1300 motor, zwart/GT interieur, slechts 1 exemplaar in Neder/and/ 28.750,-

OPEL KADETT 3-deurs LS 1600 i motor, „knal" rood/grijs stoffen bekleding 24.554,-

Zoals U ziet krijgt U bij sommige auto's de 5-versn. bak gratisf en bij andere bijv. de metaalkleur
of het getinte glas.

Alleen bij onderstaande dealers

OPELSERVICE W.J. v.d. KOOI Lochem tel. 05730-52555
OPELSERVICE W.J. v.d. KOOI Ruurlo tel 05735-3295
AUTOBEDRIJF OUDENAMPSEN Borculo 05457-71341

Haast U, want alles gaat voor „oude "prijs weg en
OPEL

Off. OPEL + ISUZU-dealer OP = OP.'

Witgoed of
bruingoed, bij
Oldenhave zit u

l altijd goed!
Wasmachines, koelkasten, diepvriezers, wasdrogers, vaat-
wassers, radio's, TV's, video's, compact disc, cassettespelers,

magnetron, koffiezetters, friteuses, bliksnijders,
scheerapparaten, strijkijzers... kortom teveel om

op te noemen. U vindt het allemaal bij
Installatiebedrijf Oldenhave. En de prijs?

Dat zit wel goed! Kom zelf
maar eens kijken.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Na 18.00 uur: 05752-6439.

Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

X

/ Kerst-
boom

versiering
bij

HUBO
DOLPHIJN

Wie brengt ons,
tijdens de Kerstmarkt,

de mooiste eigengemaakte
Kerstboomversiering, tekeningen e.d.

om de Kerstboom
in onze etalage op te tuigen?

Voor ieder kind,
die wat brengt hebben wij dan

een aardigheidje en voor de leukste versieringen,

3 prijsjes

Dolphijn
Barchemseweg 13 - Ruurlo

Tijdens de Kerstmarkt 10% KORTING
met uitzondering van aanbiedingen.

Adverteren?

HSV
De Snoekbaars

afhalen
visvergunningen
op vrijdag 16 december

van 18.30-20.30 uur
of zaterdag 17 dec.

van 10.30-12.00 uur

in sporthal
't Jebbink teVorden

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Markt Vorden

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

1 pond 100% Roomboter kerstkransjes van 7,50 voor O*~"

Kerststol goed gevuld met krenten, rozijnen en spijs
van l,- voor

3 Roomboter Kerststaven 6,50
2,50 per stuk

Specialiteiten: Vissers Volkoren, Harde Duitse Broodjes,
Ouderwets Dubbel Gevuld Kaneelkrentebrood



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 15 december 1988
50e jaargang nr. 37

Herindeling met Wichmond/Vierakker
achtergrond doorzetten coalitie CDA/WD

„Blij verrast dat de besprekingen met de WD zo voorspoedig zijn verlopen ", zo luidde zondereen
verdere toelichting het persbericht datvrij dag door het CDA werd verspreid en waarbij de grootste
politieke partij in Vorden (6 zetels) zich uitsprak voor het voortzetten van de coalitie CDA/WD.
De huidigefraktievoorzitter van het CDA en toekomstig wethouder mevr. C. Aartsen-den Harder
zei in een aanvullende reaktie het van groot belang te vinden dat in elk geval de kontinuïteit van
het college wordt gewaarborgd. „De huidige samenwerking duurt nu 3,5 jaar. Over anderhalf
jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De gehele herindelingsproblematiek met betrek-
king tot Wichmond/Vierakker, w aar w e nu in feite midden inzitten, speelt daarbij een grote rol",
aldus mevr. Aartsen.

Dat nu één wethouderszetel door op-
nieuw Mr. Slingenberg bezet wordt, is
volgens mevr. Aartsen niet de doorslag
geweest om voor de liberalen te kiezen.
„Volstrekt niet. Het gaat ons echt niet om
personen, het gaat ons juis om de verde-
re voortzetting van de programma's
zoals die in 1986 bij de besprekingen tus-
sen CDA en WD uit de bus zijn geko-
men", aldus mevr. Aartsen.

Afspraken
De afgelopen week hebben beide parti-
jen duidelijke afspraken gemaakt. Mevr.
Aartsen: „We hebben onder andere ge-
sproken over de basisvoorzieningen van
het weizij nsgebeuren. Het uitgangspunt
is om met het beleid ten aanzien van de
sporthal, zwembad, dorpscentrum, e.d.
op één lijn te komen. Dat zullen we de
komende dagen verder uitwerken", al-
dus mevr. Aartsen, die haar kandidatuur
als wethouder ook door de WD onder-
steund ziet.
Dit werd door WD-fraktievoorzitter H.
Tjoonk beaamd.

Direkt voor en direkt na de gemeente-
raadsverkiezingen heeft de WD (dhr.
Tjoonk) duidelijk zijn voorkeur uitge-
sproken voor een wethouder afkomstig
uit de agrarische sektor. CDA-er Lich-
tenberg werd toen door de WD als een
mogelijke kandidaat genoemd.

H. Tjoonk: „Tijdens de eerste bespre-
king met het CDA heeft het over deze
voorkeur van ons nog wel even 'ge-
spookt', maar dat is allemaal uitgepro-
ken. Het CDA stelde unaniem mevr.
Aartsen kandidaat. Wij gaan hier voor
honderd procent mee akkoord. Ik moet
wel zeggen dat ik onze kansen voor het
leveren van een wethouder, gezien de
verkiezingsuitslag, erg klein achtte. Wel
gehoopt natuurlijk."

„Ik vind het ook een goeie zaak dat we de
komende anderhalfjaar samen verder
gaan. Sneu voor de PvdA, in de politiek
is niet alles voorspelbaar, zo blijkt wel",
aldus Tjoonk, die over het te volgen be-
leid van zwembad, sporthal, e.d. op-
merkte dat deze zaken mede-voorrang
krijgen.

PKV-nieuws
Het komend weekeinde organiseert de
Pluimvee en Konfjnen-vereniging PKV
Vorden haar jaarlijkse clubtentoonstel-
ling in zaal „De Herberg". Door het
steeds groter worden van de vereniging
stijgt ook het aantal ingeschreven die-
ren. Vorig jaar 332 dieren nu dit jaar 389.

Dit stemt het PKV-bestuur tot grote te-
vredenheid, omdat landelijk gezien de
inschrijvingen minder worden. Op vrij-
dag 16 december vindt de keuring plaats.
Zes keurmeesters zullen de verschil-
lende diergroepen beoordelen. De toe-
gang is dit jaar gratis. Ze hoopt dan ook
op een grooi aantal bezoekers, onder het

. motto kom eens kijken naar de boeiende
hobby. Voor openingstijden zie adver-
tentie elders in dit blad.

„De Graafschaprij-
ders"
De Enduro-rijders van de VAMC „De
Graafschaprijders" hebben zaterdag in
Enter een goede presüiiie geleverd. Erik
van Ark werd winnaar bij de nationalen
125 CC. Bij de nationalen 250 CC was er
een tweede plaats voor Frank Arendsen
en een zesde plaats voor Benno Schup-
pers. Marcel Bulten werd winnaar in de
klasse nationalen .SOO CC. Bij de senio-
ren 250 CC werd Jan Klein Brinke vijfde.
Johan Braakhekke werd winnaar in de
klasse senioren 500 CC en Mees Siers
werd vierde.

Treffers
in de problemen
Met nog twee wedstrijden te spelen is
het herenteam van de Vordense tafel-
tennisvereniging „Treffers" nog steeds
niet veilig. Ook de thuiswedstrijd tegen
Weste ging verloren en wel met 3-7. Z.
Heyink won tweemaal en S. Hoven-
kamp éénmaal, terwijl Schoenaker zijn
partijen verloor. Ooic het dubbel ein-
digde in een overwinning voor de bezoe-
kers. Treffers 2 blijft de kleine kans op
promotie behouden, door de uitwed-
strijd tegen Slagvaardig 2 met 2-8 te win-
nen. R. Gasper en F. Hovenkamp won-
nen driemaal en T. Bosch tweemaal,

„Wat betreft het beleid ten aanzien van
de sporthal komt er natuurlijk meer om
de hoek kijken. Wat denk je van de sport-
hal in Wichmond? De gemeente Warns-
veld 'pompte' daar nogal wat geld in.
Blijft die hal betaalbaar? Kan natuurlijk
best de nodige financiële problemen ge-
ven", aldus dhr. Tjoonk.

„Een ding staat vast en dat is dat wij in de
persoon van dhr. Slingenberg "op finan-
ciën weer een uiterst kundig wethouder
krijgen en daar ben ik blij mee. Slingen-
berg heeft de afgelopen jaren duidelijk
getoond een vakman te zijn", aldus een
verheugde Tjoonk.

Wanneer eind deze week de laatste
plooitjes tussen CDA en WD zijn glad
gestreken, dan verandert er in de fraktie
van de WD niets (behalve dat ze één ze-
tel mindeijiebben).
Tjoonk b^^fraktievoorzitjer?

Dhr. A.H. Boers zal mevr. Aartsen op-
volgen als fraktievoorzitter van b<*t
CDA.

Teleurgestelde W.M. Voortman (PvdA):

„Kiezersverlakkerij "
„Pessimisten in onze partyen hebben me regelmatig verteld dat
wanneer je als PvdA niet de absolute meerderheid hebt, je in Vor-
den nooit een wethouderszetel kunt bezetten. Ik geloofde daar niet
zo in, maar ik begin zo langzamerhand te beseffen dat deze pessi-
misten, realisten zijn", aldus een „aangeslagen" PvdA-fraktie-
voorzitter W.M. Voortman.

Gezien de uitslag van de verkiezin-
gen (CDA 6, PvdA 4 en WD 3 ze-
tels), was Voortman er vanuit gegaan
dat er een goede kans bestond dat hij
wethouder zou gaan worden. Nu de
huidige coalitie CDA/WD wordt
voortgezet, is Voortman verbitterd
en heeft zijn vertrouwen in wat hij
noemt „eerlijk politiek spel", een for-
se deuk opgelopen.
Voortman: „Een week geleden werd
afgesproken dat het CDA eerst met
de VVD zou gaan praten, daarna met
de PvdA. Dit gesprek tussen ons en
het CDA heeft vrijdagavond onder-
daad plaats gevonden. Een prachtig
opgevoerd toneelstuk. Van een se-
rieus gesprek was geen sprake. De
zaak was al tussen het CDA en de
WD beklonken, Het is mij volko-
men duidelijk dat de VV^maar al te
graag ja tegen het CD AflBft gezegd.
Hierdoor wordt de WDeen 'meer-
dan-een' bijwagen van het CDA.
Zelfs over het geroep van de WD
van 'we willen een boerenwethou-

der', hoor je allemaal je reinste 'kie-
zersverlakkerij'", aldus Voortman.
Over de komende „regeerperiode"
van anderhalfjaar van CDA en WD
maakte Voorman zich vanuit PvdA-
gezichtspunt weinig illusies.
„Ik denk niet dat er voor ons veel te
verhapstukken valt. Ik verwacht niet
dat we zaken kunnen tegenhouden
of kunnen introduceren. We zullen
uiteraard waken of er wat terecht
komt van wat CDA en WD samen
denken te bereiken.
We zullen er harder op hameren be-
paalde zaken in de openbaarheid te
brengen. We zullen ons beslist niet
aan het lijntje laten houden", aldus
Voortman.

Mochten in 1990 de gemeenteraads-
verkiezingen weer resulteren in een
coalitie WD/CDA dan piekerst
Voortman er hard over om het fraktie-
voorzittersschap van de PvdA naast
zich neer te leggen. „Die rol ambieer
ik dan niet meer", zo zegt Voortman.

Eerste steenlegging bibliotheek
Zuster J.E. van de Schoot legde vrijdag
de eerste steen voor het nieuw te bou-
wen Groene Kruisgebouw aan het Jeb-
bink te Vorden. Zij werd hiertoe uitge-
nodigd door de voorzitter van de samen-
werkende kruisverenigingen Vorden-
Warnsveld-Zutphen de heer P. de Vries.
Jenny van der Schoot viel deze eer te be-
urt omdat zij de langst in dienst zijnde
wijkverpleegster in Vorden is. Zij is dit
reeds 23 jaar. De steenlegging gebeurde
in aanwezigheid van alle wijkverpleeg-
kundigen, de bouwcommissie, de bou-
wer van het gebouw Reinbouw, de archi-
tecten en het plaatselijk bestuur van het
Groene Kruis Vorden. De bouw dient
begin 1989 voltooid te zijn.

Politievaraz

Keuze uit de aanwinsten van de openbare
bibliotheek: Veenhof, Joh. G. - Onder de
Gesel van het hakenkruis; Nieuwe syn-
thes, Een; geometrisch-abstracte kunst;
Lockhart, Robin Bruse - Reilly, meester-
spion; Kollwitz, Kathe - In kleur; Graaf,
Anke de - Het ware gezicht; Mungoshi,
Charles - Wachten op de regen; Saint,
John, Robert- Metamorfose door prena-
taaltherapie; Spiegel van de Griekse
poëzie van oudheid tot heden; Douwes,
David - De wilde flora van acht kastelen;
Shute, Nevil - De paria; Mitgutsch, Wal-
traud Anna - Blikwisseling; Shaw, Irwin
- Op een zwoele zomerdag; Stevenson,
R.L.Dr. Jekyll en Mr. Hyde; Hart, Maar-
ten 't - De steile helling; Spaanse Letter-
kunde; Buter, Adriaan - Over-ijsselse
volksgebruiken.

GROEP VORDEN

Op woensdag 7 december vond er een
aanrijding plaats op de Ruurloseweg te
Vorden. Een bestuurder van een perso-
nenauto wilde vanuit parkeerstand de
Ruurloseweg oprijden en zag daarbij
een vanuit de richting Vorden nade-
rende personenauto over het hoof.
Beide voertuigen werden hierbij licht
beschadigd.
Op vrijdag 9 december vond er een aanrij-
ding plaats op de kruising Wildenborch-
seweg/Ruurloseweg. Een personenauto
die vanaf de Wildenborchseweg de
Ruurloseweg naderde wilde voor deze
voorrangsweg stoppen. Door het natte
wegdek gleed de auto door en kwam te-
gen een vanuit de richting Vorden nade-
rende personenauto tot stilstand. De
schade bleef beperkt tot blikschade.
Tevens vond er op die dag een aanrijding
plaats op de Hengeloseweg te Vorden.
Een bestuurder van een personenauto
zag te laat dat er op de Hengeloseweg
twee auto's stilstonden, i.v.m. linksaf-
slaand verkeer. De bestuurder botste te-
gen de achterste stilstaande auto die ver-
volgens tegen zijn voorganger werd ge-
drukt. Ook hier bleef de schade beperkt
tot blikschade.
Omstreeks 13.30 uur rukte de brand-
weer uit i.v.m. een brand bij een plaatse-
lijk schildersbedrijf. Toen de brandweer
terplaatse was bleek dat de brand inmid-
dels met eigen middelen was geblust.
Op zaterdag werd er een bromfiets uit
het verkeer genomen voor technisch on-
derzoek. Na het onderzoek bleek dat de
bromfiets geen deugdelijke rem, stuur-
inrichting en uitlaat had. De eigenaar

kreeg voor deze overtredingen een be-
keuring.
In de nacht van zaterdag op zondag werd
er een bestuurder van een personenauto
bekeurd i.v.m. het feit dat hij met een
vaartje van 80 tot 100 km/u door de be-
bouwde kom van Vorden „vloog".

Verloren
Bromfïetsplaatje WPM-242; grote scha-
kelarmband, van zilver; cilinderslotsleu-
tel; mapje met Eurocheques; 8 sleutels;
bruine portemonnee 3 x f25,-, l x f 10,-
en 3 x f l,- „Jowé"; bruine portemonnee
inh. geld, paspoort, rijbewijs enz; nik-
kelkl. sleepketting; paar handschoenen,
donker blauw met rode streep; 15 giro-
cheques; damesportomonnee, ree-
bruin, groot model inh. f 150,-; donker-
bruine portemonnee f25,-; gouden bro-
che, 4 a 5 cm. lang; zwart portemonnee
met f3,- of f 28,-; bos sleutels met sleu-
telhanger.

Gevonden:
touwje met 3 sleutels; blauwe ketting
met hangslot; 2 bankbiljetten van f
100,-; bord lange lading; l paar donker-
grijze vingerhandschoenen; sleutel met
hanger in vorm schoentje; wit-bruine
poes; gestreepte sjaal; cilinderslot met
hanger in vorm van een autoband; rood/
blauwe sjaal; zilverkl. ketting (schakels);
2 huis/schuursleutels in bruin etui; wit/
rood/bruine poes; 2 sleutels aan houten
klos; schepnet; f 25,-; fietssleutel;
bruine glacé; huissleutel merk Nemef; l
Grolsche want; grijze portemonnee inh.
2 bankb. f 10,- en l f 5,-; sierdop velg.

Informatie-avond
standsorganisaties
De GmvL; CBTB en ABTB beleggen op
maandagavond 19 december in de grote
zaal van „De Herberg" een gezamenlijke
ledenvergadering. Op deze avond zal de
heer R. van Giessen, dierenarts bij KI
„Oost", een lezing houden over het on-
derwerp: „Biotechnologie in de mo-
derne Rundveehouderij". De mogelijk-
heid bestaat om deze avond vragen te
stellen over deze materie.

Ernst en humor
tijdens sponsor-
avond voetbalver.
„Vorden"
De activiteitencommissie van de voet-
balvereniging Vorden had Piet Zomers
uitgenodigd om zaterdagavond tijdens
een gezellig avondje in Hotel Bakker
voor de mensen die „Vorden" middels
een reklamebord c.q. advertentie onder-
steunen, een lezing te houden met als
onderwerp „Sportsponsoring in het
amateurvoetbal". Piet Zomers, die zelf
veel aan sportsponsoring doet, noemde
sponsorschap vrijwel een „sociale must"
voor een ondernemer. „Daarnaast moet
de sponsor ervoor zorgen dat hij meer
doet dan sponsoren alleen. Samen met
club en spelers proberen dingen te doen,
zodat ook de sponsoring revenuen voor
hem zelf opbrengt", zo sprak Piet Zoo-
mers, die zijn toespraak verduidelijkte
door enkele voorbeelden van goed
sponsorschap te geven. De heer H. de
Jonge, jeugdmanager van „Vorden",
hield een inleiding over het onderwerp
„Vorden nu en in de toekomst". Hij ver-
telde dat wanneer een vereniging de
juiste mensen op de juiste plaats heeft
zitten, een vereniging daardoor ook in
deze tijd kan groeien. Hij noemde als
voorbeeld de jeugdafdeling van „Vor-
den" die nog steeds in de lift zit. Voorzit-
ter Jan van Ark zei in zijn openings-
woord, zaterdagavond, dat hij ver-
wachtte dat politiek Vorden zeer bin-
nenkort met voorstellen richting voet-
balvereniging „Vorden" zal komen. De
humor op deze sponsoravond nam „d'n
Droadnagel" voor zijn rekening. Gezien
de vele perspublikaties rondom de voet-
balvereniging „Vorden" in de afgelopen
maanden, was het voor de conferencier
niet zo moeilijk links en rechts personen
„op de hak" te nemen!

Vossenjacht Jong
Gelre
Jong Gelre organiseert vrijdagavond 16
december een vossenjacht voor de aspi-
rant-leden. Hiervoor worden enkele
„vossen" gezocht. Degenen die verkleed
in Vorden willen staan c.q. lopen, kun-
nen zich bij één van de bestuursleden
van Jong Gelre opgeven.

Veldtoertocht
„Achtkastelenrij-
ders" met 250
deelnemers
De veldtoertocht die de VRTC „De
Achtkastelenrijders" zondagmorgen or-
ganiseerde trok een groot aantal deelne-
mers. In totaal ruim 250 personen af-
komstig uit de gehele regio. Start en fi-
nish waren op het gemeentelijk sport-
park. Vandaaruit ging de 40 kilometer
lange tocht richting Kamphuizen, Grote
Veld, Ruighenrode, Lochemseberg en
weer terug. Vanwege de regenbuien van
de afgelopen dagen was het parcours be-
hoorlijk zwaar. De snelste jongens (het
was overigens geen wedstrijdtocht) de-
den ruim twee uur over 40 kilometer. De
organisatoren hadden halverwege de rit
een kleine pauze ingelast waar de deel-
nemers krentebrood met soep kregen
aangeboden. Een geste die bijzonder op
prijs werd gesteld.

Pannekoekenrit „De
Graafschaprijders"
De VAMC „De Graafschaprijders" orga-
niseerde het afgelopen weekend een
Pannekoekenrit, met na afloop panne-
koeken smullen in 't Pantoffeltje. De rit
met een lengte van 38 kilometer was uit-
gezet door de dames B. Versteege en E.
Regelink. De heer B. Regelink memo-
reerde alvorens de prijzen uit te reiken
het overlijden van de heer J. Mennink
die wat betreft de oriëntatieritten veel
werk voor „De Graafschaprijders" heeft
verzet.
Uitslagen: Auto's A-klasse: l P.J. van
Huffelen, Epe 10 strafpunten; 2 A.J.
Weevers, Hengelo 20 strafpunten; 3 H.
Horsting, Vorden 20 strafpunten. Toer-
klasse (niet leden): l J. Hannink, Raalte
20 strafpunten; 2 A. Wessels, Raalte 20
strafpunten; 3 M. Maalderink, Toldijk20
strafpunten. Idem leden: l E. Horsting,
Vorden O strafpunten; 2 DJ. Pardijs,
Vorden 20 strafpunten; 3 R. Scheffer,
Zweeloo 40 strafpunten. De poedelprijs
ging naar A. Gr. Roessink, Eefde met
114 strafpunten.

Expositie in Amro
Bank
In de Amro Bank te Vorden kan men
momenteel een expositie bezichtigen
van onder meer Angela Kürz. Een expo-
sitie van poppen en zijdeschilderen. De
poppen zijn door Angela Kürz zelfont-
worpen d.w.z. dat hoofd, handen en voe-
ten van klei (Fimo) zijn gemaakt. De kle-
ding is meestal zijdeschilderwerk. De
maakster, van origine schilderes, legt het
accent veelal op mystieke of getuige
poppen. In de Amro Bank is tevens een
expositie te zien van Leonieke Kruit.
Van haar is op deze tentoonstelling knip-
selwerk te bezichtigen. Allerhande
kerstkaarten, terwijl ook schilderijen
van haar werk aanwezig zijn. Vanwege
haar liefde voor de natuur knipt Leo-
nieke Kruit ook veel planten en dieren.
De expositie van beide dames is gedu-
rende de openingstijden van de bank te
bezichtigen.

Oliebollenactie
succes
Muziekvereniging Concordia heeft in
het afgelopen weekeinde haar jaarlijkse
Oliebollenactie gehouden. Nadat op vrij-
dagmiddag de bakploegen waren begon-
nen werd op vrijdagavond de kom van
het dorp bevoorraad en de zaterdagmor-
gen was het buitengebied aan de beurt.
Ook dit jaar is de actie weer een groot
succes geworden. Zaterdagmiddag
bleek dat alle 8000 oliebollen hun weg
naar de Vordense bevolking had gevon-
den. Volgens voorzitter Barink is dit een
goede steun in de rug en blijkt nogmaals
dat men Vordens oudste culturele ver-
eniging op haar waarde weet te schatten.

Muziekvereniging
„Jubal"
De muziekvereniging „JubaT houdt op
15 januari 1989 met de muziekvereni-
ging Concordia uit Vorden samen een
koffieconcert in het Ludgeresgebouw te
Vierakker. Het ophalen van oud papier
zal deze maand vervallen i.v.m. de feest-
dagen, dat gaat in januari weer op de-
zelfde wijze voort.



GROTE MAGAZIJN LEEGVERKOOP
op VRIJDAG 16 - ZATERDAG 17 en

ZONDAG VERKOOP ZON D A G 18 december
VAN 13.00-17.00 UUR
TIJDENS KERSTMARKTÜ MODECENTRUM RUURLO

^DAIDAK-RUBBER

I VOOR:
m ONDERHOUD

LEKKAGE
REPARATIE
RENOVATIE
KOUD PLAKKEN

Dak-Rubber is een gladde, tixotrope coating op basis
van teervrije asfalt-bitumen, versterkt met een synthe-
tische rubber. Door de speciale samenstelling, kan
Dak-Rubber ook worden aangebracht op enigszins
vochtige ondergronden. In één arbeidsgang wordt een
voldoende laagdikte bereikt, die krimpscheurtjes over-
brugt.
Dak-Rubber wordt gebruiksklaar geleverd en kan
moeiteloos worden verwerkt met kwast, spatel of
vloertrekker. De hechting op hout, steen, beton, meta-
len, p.u.-schuim, dakbedekking, enz. is uitstekend. Na
droging vormt zich een elastische, weerbestendige kit-
laag, die niet zakt bij warmte en niet scheurt bij vorst.

Tevens: brandrollen Mee. 5-10 m - glasvlies rol 5-10-
20 m - aluminium daktri m regenpijpen - dakgoten -
kiezelbakken - stadsuitlopen.

BOUWMARKT

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qp juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

Kerstbomen
Alle maten,
met en zonder kluit.

BOOMKWEKERIJ

M.G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

ZOMERVAKANTIE
- Nu boeken voor uw

Moezelvakantie
- Te huur in Duitsland

- Grote caravans
- Volledig huish. ingericht
- Met tuinstoeltjes en tafel in

grote voortent
- In het prachtige Moezeldal
- Op Camping Pommem

(8 km van Cochem)
- Zeer gunstige All-In prijzen
- Folders op aanvraag.

fam. LOVINK
Thorbeckestraat 22
7021 AZ Zelhem
tel. 08340-1548.

Dit jaar valt de Kerst voordelig want wij starten a.s. donderdag de

OPRUIMING
met 30 tot 50% korting op vele artikelen!
Alle WINTERJACKS in alle maten
nu met 30-50% korting

Alle SPIJKERBROEKEN (merk NoName)
Ijzersterk in am.mt 30-40

Alle RIBBROEKEN (albert paris)
in zwart, bruin en marine Am.mt 30-40

DIVERSE TRUIEN
diverse modellen met 30-50%

REGENJASSEN-TRENDCOA TS
geen f 69,- en f 119,- maar

vanaf

nu

nu

vanaf

uitzoeken:

Dorpstraat 29

'^RU'JRLO

TIP VAN DEWIB

Groot assortiment

VUURWERK
BESTELLIJSTEN AFHALEN IN DE WINKEL

Bij inlevering

15% korting!
Inleveren voor 25 december

v (geen formulieren of verkoop
beneden 16 jaar)

Warnsvelds Installatie Bureau .

HOOGKAMP"
Kremerskamp 2

Wamsveld
Tel. 24688

aguAsport
regenpakken

lekroond door het Ministerie van Verkeer
in Waterstaat Het meest verkochte
egenpak van Nederland Hel pak met df

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

r

sJ^S5*

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Om echte Kerstsfeer
in huis te halen, kunt
U samen met ons uw
kerststukjes maken.
Kom naar de kas in de Gan-
zensteeg. Er is veel mate-
riaal aanwezig.

Inl. + opgave:

Jacqueline
Wolsing-Lucassen

Ganzensteeg 6 - Kranenburg
tel. 6721 of 6722

Wij gaan groots
reorganiseren

Wij geven nu op alle
schoenen en laarzen

25% Profiteer van dit voordeel, want
de laatste mode is er ook bij!

ECHTE KORTING
AAN DE KASSA

Onze klantenkaart blijft geldig t/m 31 december a.s.



Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Gallcestraat 60
7251 ECVorden
Telefoon 05752 2637

O
. 7251

fons Jansen *
erkend gas- en watertechnisch
installateur —• Installatie en

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

Bijzonder leuk gevoerde

kleuterspijkerbroek
met veel extra s

in de maten 92-122

\IANDEWEEK>

3 BASTIA
zuiver wollen tapijt op jute rug.

400 breed
Alleen deze week 4 ̂  Q
van 219,- VOOr l l ^3§™ leggen gratis!

BOUW- OF
RENOVA TIEPLANNEN?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur .
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

winkelprijs 39,-
nu éénmalig

REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief
ZWIJN, bout, rug, rollade, bief

* FAZANT, haan, hen, filet
* HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kantklaar)
* WILDE EEND, filet, paté
* DUIVEN, filet
* WILD KONIJN
* DIV. WILDPATÉ'S
* SPRINGBOK FILET

KALKOEN, delen, rollade, filet,
haasje, fricandeau, dijen
PEKINGEEND, tamme-eendefilet

* TAMME GANS, WILDE GANS
* PARELHOEN

TAM KONIJN, delen, rug, rugfilet
* KWARTELS, eieren
* FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets
* FRANSE SCHARRELKIPPEN
* BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade enz. enz.

SOEPKIP, delen, poelet
EIEREN

LAARSTRAAT 82, ZUTPHEN. TEL. 1.77.07

Voor bedrijven
verzorgen wij ook

Jansen & gal
autoschadebedrijf 15*̂ !

Autoschadereparaties Î Sk;
aan alle merken onder garantie - RflUAR
autoglasservice - verhoogde daken. "U"W

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeiit ttoeltrtffenJI

Zutphenseweg - Vorden

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24
Vorden/Eibergen
Tel. 05752-1514

Abies Nordman
Voor een aparte
Kerstboom rara r

BOOMKWEKERIJ

M.G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 -Worden

Alle materialen
voor: gas-,
water-,
en c.v.-
karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

NERGENS ZO GOEDKOOP

Kerstmarktaanbieding
Alleen zaterdag tijdens de Kerstmarkt:

Dames
skai muilen

van 24,95 voor

Horsn van 39'95 voor

corduroy muilen 24,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Ook voor
de doe-
het-zelver

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
/< > A Tel. 1656.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

UESII 'RSTSHOW
^ l/jfisll\Sr' * ^ tÜKte;.

\ w , m j/m mr Van 16 tot en met 31 december vieren wij ons f*i»*.
-̂» .-̂  'v >^ f W^F ™ ^ !• iLtÜA. .< M» *4 O 1 /O ï r»**»' Di i stoort L- •»* Di u i»4j-k rv»*-if ^/-*•-* m^f^^.^^.

\\ •̂"-TT* ' ^L
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met 31 december vieren wij ons
Jubileum 121/2 jaar Ruesink in Ruurio met een

grandioze Kerstshow. 121/2 Jaar geleden begonnen wij met
8 mensen in Ruurlo, inmiddels zijn er 2 vestigingen bijgekomen; in 1982
in Haaksbergen en dit voorjaar in Doetinchem. Ruesink biedt nu werkgelegenheid
aan 50 mensen en is de grootste Citroëndealer van Oostelijk Nederland.

VIER REDENEN OM DEZE JUBILEUM
KERSTSHOW BESLIST TE BEZOEKEN!

Ruesink Voordeelcard. Voor iedere klant ligt een
i Ruesink voordeelcard klaar, ledere nieuwe klant,

jfdie tijdens de Jubileum Kerstshow een auto
* bestelt, krijgt automatisch een voordeelcard.

ƒ Welke voordelen biedt de Ruesink voordeelcard?
Als u uw voordeelcard ophaalt tijdens de

Jubileum Kerstshow, kunt u meteen een afspraak maken
voor een gratis winterkontrolebeurt. Het komende jaar kunt
u in onze advertenties lezen welke voordeeltjes u op uw
Ruesinkcard kunt krijgen.

De AX Citroen Jubilé. Een royale 5-deurs wagen.
Zuinig in gebruik, maar verrassend snel en
komfortabel. Ter ere van onze jubileum is de
prijs van deze exklusieve uitvoering 15.600
gulden **. Wees er snel bij, want ze zijn zo weg.

"exklusief afleveringskosten

Jubileumaktie nieuwe en gebruikte auto's.
Wie nu een nieuwe of gebruikte auto (boven de
7500 gulden) koopt, hoeft pas over 6 maanden te
betalen*. Wie toch over de aankoop van een auto
denkt, doet er verstandig aan, even bij de
Jubileum Kerstshow te gaan kijken. Als u beslist

voor 't eind van het jaar, betaalt u pas als de grote vakantie
begint. (30.6.1989) In plaats van voor uitgestelde betaling,
kunt u ook kiezen voor 500 gulden accessoires.

De BX Citroen Jubilé. Een juweel van een wagen.
'De ster van onze Kerstshow in glanzend witte lak.
Nu als jubileumaanbieding met veel gratis extra

"accessoires, zoals 'aparte striping 'luxueus GTI
bekledingpakket * radiouitrusting * wieldoppen.
Jubileumprijs 25.900 gulden"

* tot een maximum van 10.000 gufden met wettelijke verplichte
aanbetaling van 30% /

DE OPENINGSTIJDEN

«•wen vrijaag
~.' -woensdao 21

donderdag 22-vrijdag 23
envnjdagSOdecembertot
21.00 uur, zaterdag 17 en 24
december tot 17.00 uur
zaterdag31 '

16

Kom zelf even kijken op onze geweldige Jubileum Kerstshow,
haal uw voordeelcard op en maak een afspraak voor

een gratis winterkontrolebeurt. Een kopje koffie,
een drankje en een heerlijke plak

Kerststol staan voor u klaar.

.wij

?«•** bom

RUURLO DOETINCHEM HAAKSBERGEN

AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-2004 Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500 Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124



GROTE MERKEN
VOOR KLEINE PRIJZEN

TEFAL
STRIJKIJZER

Type Compact 10
Lichtgewicht stoomstrijkijzer met
uitneem baar anti-
kalk staafje.
Met KEMA-keur

ibinjMĵ er mei

69.-

BINNEN 5 MINUTEN
DE MOOISTE KRULLEN!

BABYLISS
HOTSTICKS
Van 79.- voor 64.-

Van 130.-voor

KRUPS
KOFFIEZET
APPARAAT
Type 174
Met thermos
taatkan. Goed
voor ,8 koppen
overheerlijke
koffie.
Kleur wit

99.-
BRflun

BRAUN
ALLESMIXER
Type UK 40

Met GRATIS opzet sapcentrifuge.
Handig hulpje
in iedere
keuken. 299.-

SONY

SONY
WALKMAN
Type WM
BF22

Met ingebouwde
radio. Leverbaar
in 4 opvallende
dessins.

Radio voorzien van FM stereo en
middengolf. 119.-

Alleen de allerbeste merken hebben een
plaatsje in onze zaak. De kwaliteit die deze

topmerken garanderen wordt vanzelf-
sprekend ook door Installatiebedrijf

Oldenhave onderschreven. Maar dat niet
alleen. Oldenhave staat ook garant voor

een goede service wanneer er problemen
zijn. Bovendien helpen wij u met een goed

advies om de juiste keuze te bepalen.

AEG

O
o

AEG COMPACTE
MAGNETRON
type 112 ZW
Vermogen 500 Watt, inhoud
11 liter. Voorzien van schakel-
klok en ontdooistand.
Kleur wit.
Van 580.-
voor 399.-

PIONEER®
VIDEORECORDER
Type VR 525

Met afstandsbediening. Perfecte
beeldkwaüteit. Met vele technische

mogelijkheden.

1399.-

SONY WALKMAN
Type WM B 39
Voorzien van Dynamic Bass Boost
System. Met Dolby ruisonderdrukking.
Een walkman voor de
fijnproevers! 129.-

5 STUKS
PHILIPS
CASSETTEBANDEN
Type C 60 EQ

voor slechts

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDENHAVE ZUTPHEN

LAARSTRAAT 61 ZUTPHEN. TEL. 05750-18383

Voor slechts

PHILIPS
SCHAKELKLOK

Type HR 5280 BLS

29.95

PHILIPS
VIDEOBANDEN
TypeE195QG

2 stuks voor 6.5 uur kijkplezier

21.95
BRflun

BRAUN
KOFFIEZETTER
Type KF 22

Vooreen heerlijk
kopje koffie

69.-
BRflunBRAUN

ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
Type D3
Met GRATIS set extra borstels
t.w.v. 9.25

99.-

TEFAL PIEZO
GASAANSTEKER
Handig en veilig.

9.95
alle soorten

batterijen voor uw
hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

De A.C. van de
v.v. „Vorden"

organiseert op

Donderdag
15 december

Klaverjassen
en Jokeren

Aanvang 20.00 uur in het
clubhuis Oude Zutphense-

weg. f 5,- p.p.

prachtige prijzen!
Iedereen is van harte welkom!

HSV
De Snoekbaars

afhalen
visvergunningen
op vrijdag 16 december

van 18.30-20.30 uur
of zaterdag 17 dec.

van 10.30-12.00 uur

in sporthal
't Jebbink te Vorden

2 Kerststerren 11,-
(per stuk 6,50)

3 Hyacinthen 4,75

Alles voor de doe-het-zelver

1 bos
Montrea rozen 4,/O

1 bos Trosanjers 4,95

2 Cyclamen 10,—
(per stuk f 6,-)

3 Oase blokken 3,95

5 Oase rondjes 2,—

16 en 23 december a.s.

Weekmarkt-Kerstaktie
Tijdens de weekmarkten van 16 en 23 december ontvangt U
bij elke aankoop van f 5,- een enveloppe met de kans
op een waardebon, welke op de weekmarkt dient
te worden besteed.

f 2.000,- aan prijzen

FEKTl
Het moment is aangebroken dat de bouw van onze

nieuwe zaal is voltooid!
Graag nodigen wij alle kliënten, zakenrelaties en
bekenden uit om samen met ons een toast uit te

brengen op deze belangrijke uitbreiding.

De officiële opening zal plaatsvinden op

woensdag 21 december a.s

De receptie houden wij van 14.30 tot 17.30 uur,
's avonds houden wij een feestelijk

open huis
van 20.00 tot 23.00 uur vV

*
* *

w Henny en Marinus Klein Bluemink

De C uiftl
in het %0 van Ruurlo

05735-1312

Café - Restaurant
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 22 i9

lATTENTIE:
UW ADRES VOOR DE AANST.
FEESTDAGEN
verse haantjes, kip, kalkoen, ko-
nijnen en verse eieren, enz.

ÏPOELIERSADRES te. 1283
ROSSEI nieuwstad 45

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50,
54, 58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L. HARREN
.Tel.05758-1334

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

donderdag, vrijdag en zaterdag

Stollen
probeerdog\

Geef jezelf een behandeling KADO
HUIDVERZORGING

1 1 uuóta

ffiffiffl
Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

"' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

BREDEVELD

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Op 27 december en 3 januari zijn we niet aanwezig.

Vishandel
.d. Groep

SPAKENBURG

Hollandse
nieuwe

per stuk 1 ,75

3 voor 5,—

7 voor 10,—

Makreel-
salade 100 g 1,50

Zalmfilet
Palingfilet

vo™£

SPECIALITEIT

Gebakken
Kibbeling

200 g 3,—

Wij wensen een ieder gezegende Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 15 december 1988

50e jaargang n r. 37

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

• Spreekuren:
burgemeester E.J.C. Kamerling
op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken op afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (af-
spraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het ge-
meentehuis).

ERGADERING
RAADSCOMMISSIE

FINANCIËN
De raadscommissies geven onder meer
advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden
raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester
en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden
deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 20 december aan-
staande om 20.00 uur in het gemeente-
huis.- Op de agenda staan onder andere
de volgende punten:
- verzoek om ontheffing vaststelling

meerjarenbegroting 1989-1993;
- verordening hondenbelasting;
- begrotingswijziging van de begrotin-

gen 1988 en 1989;
- nota heroriëntatie woningbouw;
- verhuur woonwagenstandplaatsen;
- delegatie verhuur woonwagenstand-

plaatsen;
- vaststellling „Verordening op de hef-

fing en invordering van staangeld op
het woonwagencentrum";

- verordening afvalstoffenheffing
1989;

- legesverordening 1989;
- inzameling huisvuil In Wichmond en

Vierakker;
- aanvaarding schenking van f. 1035,-

van de Vordense Ondernemersvere-
niging;

- beroepsschrift Sursum Corda tegen
definitieve vaststelling subsidie 1987;

- gemeentelijke betrokkenheid bij
plaatselijke instellingen;

- wijziging IZA-regeling en AAR i.v.m.
herziening van het stelsel van ziekte-
kostenverzekering;

Aktie weekmarkt
Tijdens de weekmarkt 16 en 23 gaan de
markthouders weer de bonnnen uitge-
ven. Beide vrijdagen zullen een aantal
enveloppen worden uitgereikt waar de
waardebonnen inzitten. Deze bonnen
kunt u besteden op de weekmarkt. Zie
advertentie elders in dit blad.

Vorden kansloos
tegen Ulftse Boys
3-0
Vofden heeft zondag in de uitwedstijd
tegen Ulftse Boys weinig in de melk te
brokkelen gehad. Op een goed bespeel-
baar veld leden de mannen van Herman
de Weerd een dik verdiende 3-0 neder-
laag. De thuisclub was over alle linies de
betere ploeg en had in linkerspits Ton
Kok de beste man van het veld. In de
twaalfde minuut slalomde deze Kok
door de Vordendefensie om vervolgens
het karwei op professionele wijze te kla-
ren 1-0. De bezoekers die zich geen kan-
sen wisten te scheppen kwamen twee
minuten voor rust op een 2-0 achter-
stand toen Ton Kok het huzarenstukje
van een half uur geleden herhaalde. In
de tweede helft bleef Ulft aandringen.
Vorden had geluk dat Robben en Kok
een aantal goede mogelijkheden onge-
bruikt lieten. Halverwege de tweede
helft was het opnieuw Ton Kok die
scoorde 3-0. Vorden prijkt thans op de
voorlaatste plaats met tien punten. Het-
zelfde aantal als Dinxperlo, Kotten en
Terborg. Met dit verschil dat de geel-
zwarten één westrijd meer hebben ge-
speeld dan genoemd drietal. Winters-
wijk sluit de rij met 7 punten uit 11 wed-
strijden.

intensivering van de inzameling van
klein chemisch afval uit particuliere
huishoudens;
vaststelling maximum krediet in re-
kening courant voor het jaar 1989;
vaststelling maximum bedrag voor
aan te gane kasgeldieningen en verle-
ning machtiging tot het uitzetten van
kasgelden voor het jaar 1989;
aanschaf materieel en huur traktie
van derden ten behoeve van de glad-
heidsbestrijding;
enkele exploitatie-opzetten Grond-
bedrijf.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan uw-
mening kenbaar maken. De raadsstuk-
ken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in het Dorpscentrum en in de
bibliotheek. Als u wilt inspreken moet u
dit voordat de behandeling van de
agenda begint aan de vo'orzitter of de
secretaris van de commissie meedelen.
De mogelijkheid om in te spreken wordt
geboden voordat de behandeling van
het eigenlijke agendapunt begint. Com-
missieleden kunnen u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stel-
len. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

IEUWJAARS
RECEPTIE

Het gemeentebestuur houdt op maan-
dag 2 januari 1989 een nieuwjaarsrecep-
tie. Aanvang 20.30 uur, na afloop van de
raadsvergadering die om 19.30 uur be-
gint. Plaats van receptie en raadsverga-
dering in het gemeentehuis. Iedereen is
van harte welkom.

VERGUNNINGEN
Op maandag 5 december jongstleden
hebben burgemeester en wethouders
bouwvergunning verleend aan:
- de heer J. Klein Bluemink te Ruurlo,

voor het gedeeltelijk veranderen van
de woning Kapelweg 4;

- de firma Kluvers, Zutphenseweg 41,
voor het bouwen van een opslag-
loods op het perceel Zutphenseweg
41;

- de heer J.A. Kooy, Nieuwstad 18a,
voor het vergroten van een schuur/
hobbyruimte op het perceel Nieuw-
stad 18a;

Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen na verlening
van de vergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift worden
ingediend.

AP
VERGUNNINGEN

Op 5 december jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders een kapver-
gunning verleend aan de heer J.W. Bij-
enhof, Zutphenseweg 70, voor het kap-
pen van drie berken, staande op het per-
ceel Zutphenseweg 70. Aan de kapver-
gunning is een herplantplicht verbon-
den.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Arob
kan binnen dertig dagen na het verlenen
van de vergunning bij het college van
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift worden ingediend.

Ongeruste stichting
bij commissie
Algemeen Bestuur
De leden van de commissie Algemeen
Bestuur keken dinsdagavond wel even
verbaasd op toen bij het betreden van de
raadszaal bleek dat alle „raadszetels" be-
zet waren door de leden van de SWOV
(Stichting Welzijn Ouderen Vordne).
Deze veelal ouderen wilden hiermee
aantonen dat zij ongerust zijn over de
nota heroriëntatie woningbouw, die
deze avond aan de orde kwam. Volgens
de woordvoerder van de SWOV de heer
J. Veenendaal, is de Streekplan-situatie
voor Vorden erg ongunstig. „In oktober
hebben we een brief gericht aan het col-
lege waarin wij gevraagd hebben reke-
ning te houden met de bouw van klei-
nere woningen voor de bejaarden in de
sociale sector. Thans blijkt dat er de ko-
mende vijfjaren vijf van dergelijke wo-
ningen gebouwd mogen worden. Er
wordt in Vorden gebouwd wat econo-
misch gezien nog betaalbaar is. Dat wil
zeggen dat er een minimale ruimte komt
voor de sociale woningbouw. Vorden is
een vergrijzende gemeente en heeft 128
bejaardenwoningen. Dit zouden er 218
moeten zijn, dus een tekort van 90. Zes-
tig procent van de ouderen is aangewe-
zen op de sociale woningbouw, dus we
hebben een "netto,, tekort van 60. Dit
komt overeen met het aantal woning-
zoekenden waarover "Thuis Best,, be-
schikt. Het probleem wordt steeds gro-
ter", aldus de heer Veenendaal. „We ko-
men tot de konklusie dat er gepleit
wordt om G.S. bereid te vinden door
middel van een zogenaamde procedure
tot afwijking van het Streekplan op korte
termijn een extra planologische ruimte
te claimej^fckor 81 woningen, waarvan
een klem t^K o.a. Vorden-kom 10 stuks
ten behoeve ouderenwoningen wordt
bestemd. Spitst uw beleid zich toe op lo-
katies die in handen zijn van projektont-
wikkelaars, waardoor de eerstkomende
tien jaar u|fe ruimte meer is voor so-
ciale wonS§Bouw voor bejaarden?", zo
vroeg de heer Veenendaal. Burgemees-
ter Kamerling probeerde een beetje van
de ongerustheid van de aanwezigen we
te nemen door te wijzen op de extra mo-
gelijkheden die er zijn om te bouwen op
het Gems-terrein en het terrein van de
voormalige zuivelfabriek. „Er zijn mo-
menteel een aantal mensen in de huur-
sector die wel ergens anders naar toe wil-
len, zo is ons gebleken. Er is dus sprake
van een zekere doorstroming, terwijl
t.z.t. ook acht tot tien woningen bij het
jeugdcentrum worden gebouwd", zo
sprak burgemeester Kamerling. Bij de
SWOV vragen ze zich momenteel af of
het gezien de bouw van bejaardenwo-
ningen in de komende jaren nu nog wel
zin heeft om de voorgenomen enquête
.door te zetten waarin men bij de 55-plus-
sers wil informeren naar woonomstan-
digheden en woonbehoeften. Burge-
meester Kamerling stimuleerde het
doorzetten van deze enquête. „Zeer ze-
ker zinvol. Met de gegevens moeten we
beslist wat doen", aldus de heer Kamer-
ling die de SWOV erop wees dat er voor
dit soort te houden enquêtes subsidie
verkregen kan worden. De commissie
Algemeen Bestuur kon zich goed in de
bezorgdheid van de SWOV vinden.
„Misschien kunnen we straks met de en-
quête in de hand naar de provincie
gaan", aldus mevr. Aartsen (CDA). Wel-
licht dat de provincie positief reageert,
aldus mevr. Aartsen, ook W. Voortman
(PvdA) noemde het te plegen onder-
zoek van de SWOV zinnig. Overigens
adviseerde de commissie positief over
de voorgestelde nota van het college.

De Kerstdagen zijn gezellige dagen,
verhoog de sfeer met:

Die onovertroffen kerststallen
goed gevuld met zuivere amandelspijs

Roomboter-Amandel kerstkrans
Kerststaven
Kersttaarten of gebakjes
Kerstkransjes

Alles vers van de Warme Bakker haalt u bij:

't winkeltje in vers brood en banket

sa
Bestel

LHNO Vorden uitgekozen voor uniek project

„Grote mogelijkheden voor onze
leerlingen"
De Chr. School voor LHNO „'t Beeckland" in Vorden is dit jaar uitgekozen voor het Coa-project. Het
doel van dat project is de aansluiting tussen onderwijs en arbeid te verbeteren. Jongeren die van school
komen hebben vaak geen juist beeld van wat het betekent om in een bepaald bedrijf of in een bepaalde
instelling te werken. Door arbeidsoriëntatie in het derde leerjaar kunnen de leerlingen beter voorbereid
worden op de overgang van school naar werk.

„Het is een unieke mogelijkheid voor onze leerlingen", deelt mevr. C.H. Heerink, decaan van „'t Beeckland" mee. „In heel Gel-
derland zijn dit jaar maar 10 scholen voor Voortgezet Onderwijs door het Contactcentrum Onderwijs-Arbeid (CO A) uitgekozen
om mee te doen!" Bij het project krijgt de Vordense LHNO allerlei lesmateriaal over arbeid aangeboden. En bovendien krijgt de
school ondersteuning van een bureau voor school- en beroepskeuze uit Arnhem, van één van de Landelijke Pedagogische Centra
en van het COA zelf. In het COA zitten vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
In de eerste fase van het proM| krijgen de betrokken leerlingen gedurende 8 weken een binnenschoolse oriëntatie op de wereld
van arbeid en beroep. Ze wqPP>i voorbereid op het opdoen en verwerken van ervaringen met arbeid. Daarbij kan het CBO, het
Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs voor gastlessen zorgen. De leerlingen leren solliciteren en krijgen informatie over ar-
beidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, etc. Daarna volgt een stageweek, waarin de leerling een indruk kan krijgen van een
eventueel toekomstig beroep. Zo hebben de leerlingen de mogelijkheid om de voorstelling die zij van een bepaald beroep heb-
ben aan de praktijk te toetsei Ze lopen mee in de instelling of het bedrijf en doen er allerlei eenvoudig zelfstandig werk. Na
afloop van die arbeidsweek JËfrerken de leerlingen het geheel binnen de school. Ze wisselen de verzamelde informatie en hun
eigen ervaringen uit. Bij dienste fase speelt ook het bureau voor school- en beroepskeuze een belangrijke rol, o.a. voorvragen
over de vervolgopleidingen na het LHNO. „Het is een geweldige kans voor de school om dit in het lopende cursusjaar met de ge-
boden ondersteuning op poten te zetten", constateert de decaan van „'t Beeckland". In het schooljaar 1989/90 kunnen we er dan
zelfstandig mee doorgaan. Het is immers erg belangrijk dat onderwijs en werk goed op elkaar aansluiten".

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

Jeugdsoos 't Stampertje

Deze
reddingspoging

Je ziet:
wy willen best.

Doorgaan? Ja/Neen
Ondanks de tegenvallende belangstelling voor de jeugdsoos in de afge-
lopen periode, zal er nog één poging ondernomen worden 18 jaar jeugd-
soos in Vorden te redden. Mocht er geen belangstelling blijken te
bestaan, dan is Jeugdsoos in Vorden voltooid verleden (ijd.

bestaat uit een enquête onder de jeugd in Vorden en een gevarieerd
programma, dat begint in de dagen rond de Kerst. Het programma
zie er als volgt uit:

•
- Op de Kerstmarkt zal een verloting gehouden worden met grootse

prijzen om ons weer wat financiële armslag te bezorgen.
- 25 december zal er een heel mooie karatefilm vertoond worden,

die begint om 15.00 uur.
- Tweede Kerstdag zal worden gevuld met de traditionele Jaarmix,

waarin 153 singles uit 1988 zijn verwerkt die aan elkaar gemixed zijn
door Michel Besselink.

- Als vervolg op de Kinderdisco in de Herfstvakantie zal er op
woensdagmiddag 28 december vanaf 14.00 uur een Kinder Kerst
Middag gehouden worden voor de jeugd van 2 tot 11 jaar met leuke
spelletjes, een mooie tekenfilm en nog meer leuke verrassingen.

- Vrijdag 6 januari is er weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie met
nieuwjaarsrolletjes.

- Gedurende de gehele maand december (en ook in de maanden
daarna) is de Jeugdsoos geopend op vrijdag vanaf 20.00 uur.

- Het programma voor 1989 is in voorbereiding en bevat onder
andere sport, een dropping, films en wat verder uit de enquête naar
voren zal komen.

Wil jij ook een Jeugdsoos in Vorden houden? Kom dan eens langs en
breng je eigen idee eens naar voren. Je mag ook als vrijwilliger in de
werkgroep komen, graag zelfs! Doe het wel snel, want

Het is nu of nooit weer



Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

• PC aanschaffen?
beginners 5 lessen f 150,-;
tekstverw. 3 lessen f 95,-;
boekhouden 5 lessen f 150,-;
Brus, Kranenburg.

Tel. 05752-6551.

De A.C. van de
v.v. „Vorden"

organiseert op

Donderdag
15 december

Klaverjassen
en Jokeren

Aanvang 20.00 uur in het
clubhuis Oude Zutphense-

weg. f 5,- p.p.

prachtige prijzen!
Iedereen is van harte welkom!

de Openbare
Bibliotheek
verkoopt

afgeschreven boeken
en platen tot 1 januari

SCHOORSTEENVEEG-
BEDRIJF

B. HULSHOF
Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo
Telefoon 057 35-3127

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Bovag Rijschool

GROTE KENWOOD HIFI-SHOW
EN

HEPTA LUIDSPREKERBOXEN
(vanaf Vrijdag 16 december)

VERSTERKER
VAN HET

BfK ZEtF
SIRE
WGOD

onder de indruk van de klank. Techneuten
zijn laaiend enthousiast over de konstruktie.
Logisch, want deze diskreet opgebouwde
versterkers verrassen door de unieke
kombinatie van klank en kwaliteit.
De interne signaalbanen zijn op ingenieuze
wijze ingekort waarmee Kenwood vervorming
en kwaliteitsverlies terugbrengt tot het

absolute
minimum. Hetgeen

resulteert in een natuurgetrouwe, uiterst dy-
namische weergave van deze versterkers
KA-5500 en KA-6600. Niet voor niets 'De
versterkers van het jaar' (Luister okt. '88,
A. van Ommeren).En als u het prijskaartje
ziet, zult u helemaal aangenaam verrast zijn.
Neem er de tijd voor. Kom rustig luisteren bij
uw Kenwood HiFi specialist.

KENWOOD

Kenwood Midi.
Briljant als de bron.
Geeft zelfs de meest
subtiele klanken
subliem weer.
Kenwood tilt HiFi
naar het allerhoogste nivo. Met de allernieuwste
Midi-sets M-32, M-62, M-82 en M-92. Uitgerust met
talloze technische noviteiten.

Ontdek het pure geluid van Kenwood Midi

KENWOOD
- ZUIVER ALS DE NATUUR -

W. OORTGIESEN
VORDEN

BIJ RADIO EI\l fELEVISIESPECIAALZ?UK
• theorieopleiding

(comp.: ja/nee)

• proefexamens

• goede rijopleidingen

• 9 wk. rijopleiding

info-opgave tel. 2783

DEVELD
Dorpsstraat 8 - VORDEN - Tel. 05752-1000

Kom geheel vrijblijvend
kijken en luisteren.

Een kopje koffie staat voor u klaar.

Kerstviering

„ Het Hoge ", school met de Bijbel

te Vorden

Vrijdag 23 december a.s. willen
we met alle kinderen van school
het Kerstfeest vieren in de Dorps-
kerk.

We beginnen om 13.30 uur.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

NIEUW

kersen-krentenbol
gevuld met room, spijs, krenten en kersen

ter kennismaking

f 1 r- voordeel
bij inlevering van deze bon.

Gewoon geweldig lekker!

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Vorden in Kerstsfeer
Wij organiseren een rondrit door het mooi verlichte
dorp, voor alle inwoners van Vorden, die niet in staat
zijn deze mooie Kerstverlichting in ons dorp te bezich-
tigen.

Wij denken aan bejaarden, gehandicapten, alleen-
staanden, etc. (ook voor mensen in 'n rolstoel).

Op MAANDAGAVOND 19 DECEMBER en
WOENSDAGAVOND 21 DECEMBER a.s.

• Wij halen u van huis
• Rondrit
• Traktatie
• Wij brengen u weer thuis
• Dit alles is Gratis

Mocht U hieraan willen deelnemen, dan gelieve u
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij:

A. Klein Brinke
(Eig. Autobedrijf v/h Tragter)

Tel.: 1256 / 3572

DE VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

WEEKENDAANBIEDING:

Heerlijke
vruchtenvlaaien
in diverse smaken.

nu van f 5,95 voor 4/*/D

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 1384

Wij drukken alles met plezier
uitgezonderd B ankpapier

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 10IO - TELEFAX 05752-1086

Speciale Kerstaanbieding:
Een Monchichi aap
van 29,95 voor 19,9O

Ruime keuze in
Kerstversiering en
kaarsen

Bij aankoop van MELITTA koffiezetapparaat (alle modellen) 10,- REDUCTIE

T/M 24 DEC.:
bij aankoop van een

Legpuzzel
elke 2e puzzel

HALVE PRIJS

250 m2 koopplezier - natuur/ijk bij

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP SUETERS

DORPSSTRAAT 15 - VORDEN TEL 05752-3566

VOLOP KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN

IN ONZE
KREATIEVE HOEK
NIEUW
ALLES VOOR
ZIJDE SCHILDEREN



NTACT KERST-
KRANT
1

Vrees niet! Sprookje
De meeste mensen vieren Kerstfeest. Wie zou het willen missen? Maar wie heeft zichzelf er nooit op betrapt,
dat hy het hele Kerstfeest wel kon verwensen? Het Ujkt er immers op, dat Kerstfeest alleen door „gespleten"
mensen gevierd kan worden. We geloven allemaal weer even in een sprookje, terwyl we die leeftijd toch al lang
ontgroeid zijn. Waar zyn we mee bezig? Het lijkt van tweeën ééniöf je blijft nuchter met je beide benen op de
grond staan en dan kun je het Kerstfeest wel vergeten. Of je viert het Kerstfeest, maar dan moetje tijdelijk net
als de engeltjes door het luchtruim gaan zweven.
Velen kiezen voor het laatste, omdat ze geen sfeerbederver willen zijn. Sommigen vinden eigenlijk dat ze met
deze sprookjeswereld zouden moeten kappen. Maar daar is wel moed voor nodig. De meesten denken mis-
schien: Baat het niet, het schaadt ook niet; hooguit je portemonnee, maar je krijgt er gezelligheid voor terug!

Keiharde wereld
Het vreemde is, dat het Kerstfeest waar
de Bijbel ons van vertelt, niets sproojes-
achtigs heeft en niets zwevends. Het
speelt zich af in een keiharde wereld.
Een wereld van keizers en andere macht-
hebbers. Een wereld van zeer onaange-
name belastingmaatregelen, waarvan de
armsten de dupe worden. Een wereld
van vluchtelingen, die elk dak boven hun
hoofd wordt geweigerd. Een wereld
waaruit God verdwenen lijkt te zijn.
ONZE WERELD DUS!
Het Kerstverhaal ontkent deze wereld
niet. Integendeel, het schildert ons deze
wereld in schrille kleuren. En toch ...
wordt de kern van het verhaal gevormd
door deze twee woorden: VREES NIET.
Het Kerstfeest, waarvan de Bijbel ver-
telt, is niet bedoeld voor mensen, die be-
reid zijn even te gaan zweven, maar juist
voor mensen, die lijden aan de wereld;
die lijden aan het leven; die lijden aan de
afwezigheid van God.

VREES NIET! Terwijl de situatie alle
aanleiding tot vrezen geeft... Daar moet
een geheim achter zitten.

Vrees voor
het licht

De herders
Vrees niet! Deze woorden worden in het
kerstverhaal niet zomaar in het luchtle-
dige uitgesproken. Ze slaan ergens op.
Ze slaan op de herders, die we allemaal
wel kennen.
Waren dat dan zulke bange mensen? He-
lemaal niet. De meeste mensen waren
juist bang voor hen. Ze leeüfden een be-
staan aan de rand van de maatschappij.
Aan de rand van de maatschappij leer je
vechten om te overleven, of je dat nu
leuk vindt of niet. Je houdt alleen je ei-
gen lotgenoten als vrienden over. Ande-
ren gaan je mijden en vrezen.

De grote vrees
Maar nu zijn deze mensen zélf ineens
ontzaglijk bang. Niet vanwege de duis-
ternis van de nacht. Daar waren ze aan
gewend. Ze waren ook op alle gevaren
van de nacht berekend. Maar waar ze
niet op berekend waren, dat was dat
ineens het licht van de dag hun nacht
binnenkwam.

Ze vrezen voor het licht! Licht middenin
de nacht, ze beseffen: dat moet licht van
God zijn. Dan komt de GROTE VREES
in hun leven.
Er is al heel wat aan vrees en angst, dat de
wereld van toen en nu vervult. Wie is
nooit bang?

Maar wat deze herders hier overkomt
gaat dieper. Hier geen vrees voor donker,
maar voor het licht. Hier geen vrees voor
de nacht, maar voor de dag. Hier geen
angst vanwege Gods afwezigheid, maar
vanwege Zijn aanwezigheid.

De herders beseffen dat het nu pas echt
spannend gaat worden. Tegen de duister-
nis kun je je wapenen. De nacht kun je
verwensen. Als God voor je gevoel afwe-
zig is, kun je Hem ter verantwoording
roepen en beschuldigen.
In de nacht blijf je, wanneer je dapper
bent, als mens soms overeind. Je zet je
extra schrap.

Maar wanneer Gods licht je omstraalt,
dan ben je nergens meer. Je valt met je
gezicht op de grond. Je beseft, dat jij nu
ter verantwoording geroepen wordt.
Jouw leven wordt tot op de bodem door-
licht.

En toch ... Vrees niet! Goed beschouwd
klinkt dit woord nu nóg wonderlijker.
Niet alleen komt dit woord tot mensen,
die bang zijn voor de nacht, de nacht van
de wereld, de nacht van het lijden, de
nacht van de bange bittere dood ...

Ook en vooral komt dit woord tot men-
sen, die bang zijn voor het licht! Mensen,
die beseffen: wanneer al het kwaad, dat
ik gedaan heb, aan het licht komt, dan
ben ik nergens meer.

Want Jezus
is geboren !

De Heiland
„Vrees niet". Daar zit inderdaad een ge-
heim achter. En dat geheim wordt ont-
huld in het kerst-evangelie, zoals we dat
kunnen lezen in Lucas 2. In het bijzon-
der in het woordje „want" (vers 10) dat
volgt op de oproep van „vrees niet".

„Want... u is heden de Heiland geboren."

Heiland. Dat woord klinkt u misschien
wat ouderwets in de oren. U weet ook
niet zo precies wat u ermee moet.

Laat ik u dan zeggen, dat het woord Hei-
land niet meer is dan een weergave van
een geheim, dat nauwelijks in mensen-
woorden uit de rukken is. Het woord
wordt ook wel weergegeven met: Red-
der, Zaligmaker, Verlosser, Bevrijder.

In ieder geval bedoelt het kerst-evange-
lie te zeggen, dat dankzij deze Redder al-
le vrees kan worden uitgebannen. De
grote vrees voor de nacht en de vrees
voor het licht.

Deze Redder maakt ons duidelijk, dat wij
niet alleen zijn, van God verlaten. God
zelf heeft naar ons omgezien. Hij heeft
het licht ontstoken in de nacht. De nacht
is nog niet verdreven; op de grote mor-
gen wachten we nog. Maar de geboorte
van de Redder is een beslissend teken
van hoop.

Vrees niet voor de nacht. Vrees ook niet
voor het Licht. In Gods licht blijven we
nergens. Wie zal God zien en leven? Nie-
mand. En toch ... het Kind dat nu gebo-
ren is, zal later zeggen: „Wie Mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien." Hij is de
weg tot de Vader, omdat Hij onze schuld
en ons falen draagt. Redder is Hij, want
Hij laat ons leven in de ruimte van Gods
Liefde.

Voor U
In de kerstnacht is niet de radionieuwsle-
zer aan het woord. Deze vertelt ons
meestal boodschappen, waar wij niet bij
betrokken zijn. In de kerstboodschap
zijn wij allen betrokken. De kerstge-
schiedeniÉfcniet de mededeling van een
bepaalde fiRurtenis, die je wel of niet
interessant kunt vinden. Voor ü, zegt de
boodschapper.

Daar is maar tweeërlei reactie op moge-
lijk. Of je zegt: Heel hartelijk dank. Of je
zegt: Geen interesse. Laat er geen twijfel
over bestaan, dat de boodschapper deze
eerste reactie beoogt. En u zult er geen
spijt van hebben. Zoals de herders er
geen spijt van gehad hebben. De ont-
moeting met het Kind heeft hun leven
totaal veranderd.

Wie zegt: Geen interesse, geeft dus te
kennen liever zelf de angsten van de
nacht te overwinnen. Misschien lukt u
dat goeddeels, wanneer u heel erg dap-
per bent. Maar hoe denkt u het licht van
Gods Dag te verdragen, de grote Dag,
waarop Hij alles, ook uw en mijn leven,
richten zal?

Op die dag kunt u niet zonder Redder,
die in uw plaats het gericht draagt.

Heden
Heden. Dat woord in de kerstboodschap
hebben de herders goed begrepen. Mid-
denin de nacht zijn ze op weg gegaan om
het Kind te aanbidden.
Wij moeten niet altijd denken, dat er ook
nog wel een volgende dag komt. Wat we-
ten we daar eigenlijk van?

Heden. Voor ü! Dan moet ik er vandaag
bij zijn.

H. Westerink.
(met gebruikmaking van „Echo")

Kerstkruiswoordpuzzel met spreuk
Als u het grote diagram juist hebt ingevuld, kunt u de gevraagde letters
uit de kleine diagrambalk opzoeken en daar plaatsen, in de gecijferde
hokjes. Zo ontstaat een spreuk.

HORIZONTAAL: 1 chr. feest; 5 jaarge-
tijde; 10 pi. in Friesland; 15 neerslag; 20
stomp; 22 middelpunt; 23 vrucht; 25 vo-
gelverblijf; 27 spil; 29 vrijheer; 32 vogel;
33 deel v.d. Bijbel; 34 ontsmettings-
middel; 36 noot; 37 gard; 39 soort on-
derwijs; 40 boom; 41 lokspijs; 44 rol-
steen; 46 pers. vnw.; 47 oude maat; 48
schil; 49 riv. in Noord-Brabant; 50 ge-
leerd; 51 hetzelfde; 53 knaagdier; 54
Noorse godheid; 56 tegenwoordig; 57
onbep. vnw.; 59 uitgave; 61 wapen; 63
lidwoord; 65 vogel; 68 pi. op Ameland;
69 vergaan; 72 voorzetsel; 73 zoogdier;

75 koor; 77 vrucht; 78 worm; 80 ver-
brandingsprodukt; 81 vr. munt; 82
knokploeg; 84 wagen; 85 sterke drank;
86 dyne; 87 gouw; 89 namelijk; 92
maanstand; 94 onmeetbaar getal; 97
vogelprodukt; 98 schuier; 99 vermaak;
100 voorzetsel; 103 ter attentie van; 105
karaat; 107 briefaanhef; 108 familielid;
110 zuster; 11 grafvaas; 113 hetzelfde;
115 elektr. tractie; 116 ter plaatse (Lat.
af k.); 117slotwoord; 118en andere; 119
bloedarmoede; 122 van elkaar; 125 Fr.
lidwoord; 126 kledingstuk; 127 groet;
128 Rijksluchtvaartschool; 129 deel v.

Lat. uitdrukkingen; 131 rijstgerecht; 135
deel v.e. fornuis; 139 reeds; 141 eenheid
v. stroomsterkte; 143 van schrijfvloei-
stof voorzien; 145 deel v.e. schip; 146
vogelverblijf; 148 dat is; 149 ongeveer;
150 emmer; 152 voorzetsel; 153 meer-
voud (Lat. afk.); 154 rund; 155 oude
munt (afk.); 156 maanstand; 158 be-
jaard; 161 maanstand; 162 pi. in Spanje;
164 bliksemen; 165 noot; 167 hetzelfde;
168 militair; 170 slede; 171 vr. munt; 173
vaartuig; 174 woud; 176 speelgoed; 179
kosten koper; 181 karaat; 182 hetzelfde;
184 scepter; 186 deel v.e. boom; 188 inh.
maat; 190 Bijb. figuur; 192 voorzetsel;
193 niemand uitgezonderd; 197 vorde-
ring; 199 lichtdrager; 203 naschrift; 205
voertuig; 206 uitroep v. afkeer; 207
stadswal; 209 anno; 210 woonboot; 212
kleine plaats; 215 deel v.e. school; 217
Myth. dier; 220 telwoord; 222 vlakte-
maat; 223 Titaan; 224 ego; 225 zang-
stem; 226 scherp; 227 familielid; 228 be-
vestiging; 230 lof; 231 aankomend; 232
taille; 234 vogel; 235 dieregeluid; 237
gedroogd vruchtje; 240 Procureur Ge-
neraal; 241 zoogdier; 242 wreed heer-
ser; 244 zacht; 246 speelgoed; 248 ge-
meensch. weide; 249 deel v.e. rijsttafel;
250 vrucht; 251 voertuig.

VERTIKAAL: 2 getij; 3 zeezoogdier; 4
dierenverblijf; 6 pers. vnw.; 7 deel v.d.
hals; 8 oogvocht; 9 voegwoord; 11 sel-
derij; 12 rode verfstof; 13 voegwoord; 14
daar; 16 koraaleiland; 17 kreet; 18 oude
maat; 19 wandelpark; 21 compagnon;
24 pers. vnw.; 26 hoofdtuig; 28 reken-
opgave; 30 raamwerk; 31 namaak; 34
sprookjesfig.; 35 onderdanig; 36 Bijbels
fig.; 38 vroeger; 42 voorzetsel; 43 ge-
leedpotige; 44 pleziervaartuig; 45 wand-
versiering; 48 kookgerei; 50 geneeswij-
ze; 52 vogel; 54 water in Noord-Brabant;
55 vergissingen voorbehouden (Lat.
afk.); 56 deel v.e. Fr. ontkenning; 58
lidwoord; 60 titel; 61 pers. vnw.; 62
Seleen; 64 Bijb. vrouw; 65 broeder; 66
vochtdoorlatend; 67 elasticiteit; 69 hei-
demeer; 70 vat; 71 niet parkeren; 72
ogenblik; 74 Europeaan; 76 tussen-
werpsel; 77 insekt; 79 inzonderheid; 81
flink; 83 verbandmiddel; 86 tijdperk; 88
reukwater; 90 kruipend dier; 91 aspi-
rant; 93 klasse; 94 per persoon; 95 biedt
zich aan; 96 draden maken; 101 groet;
102 sterke drank; 104 vroegere gravin;
106 tragedie; 107 gesteente; 109
sprookjesfig.; 110 duinplant; 112 op-
stootje; 114 kleed; 117 pi. in Overijssel;
120 nummer; 121 maïs; 123 genotmid-
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Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v.

Vorden.
Telefoon 05752-1010

Telefax 05752-1086

del; 124 uitroep v. vreugde; 130 tinne;
131 vochtig; 132 voormiddag; 133 vor-
stelijke maaltijd; 134openluchtmaaltijd;
136 Fr. lidwoord; 137 opwaarts (gr);
138 vrucht; 140 pausennaam; 142 pi. in
Brazilië; 144 grappenmaker; 145 manl.
dier; 147 bevel; 151 heks; 153 kleine let-
tersoort; 157 gil; 159 een zekere; 160als
het ware; 163 ten bedrage van; 164
langspeelplaat; 166 vr. titel; 169 medi-
cijn; 170 atmosfeer; 172 droombeeld;
173 Bijbels fig.; 174 speelgoed; 175 in
orde; 177 voorzetsel; 178 vaas; 180
huisdier; 181 toegangsbewijs; 183 punt;
184 militair; 185 noot; 186 opgedragen
werk; 187 waterdier; 189 insekt; 190
voegwoord; 191 groente; 194loco-bur-
gemeester; 195 boom; 1% als boven;
197 droogoven; 198 waardigheidste-
ken; 200 numero; 20 water in Noord-
Brabant; 202 godsdienst; 204 vr. munt;
207 ondergang; 208 pi. o.d. Veluwe; 211
voor; 213 zwaardwalvis; 214 zaadkorrel;
216schoeisel; 218Gr. Heldendicht; 219
vernis; 221 boom; 223 deel v.d. voet; 229
tegen; 232 watering; 233 noot; 234 vo-
gel; 236 berg; 238 het Rom. Rijk; 239
gesloten; 241 noot; 242 nummer; 243
Olympische Spelen; 244 noot; 245
scheik. element; 247 militair.
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag
7 januari 1989 met vermelding in de linkerbovenhoek van
„Kruiswoordpuzzel" aan:

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

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres:

De prijzen die te winnen zijn:

Ie prijs T 25,—

2e prijs

3e prijs

4e t/m 10e prijs

f20,-
f 15,-
f 10,-

Woonplaats:

Oplossing:



Kerst Special
Speciaal

voor Kerst gemaakt

Filet Noël
Een zachte varkensoester met een zeer

romige vulling.
U zult verrast zijn van de smaak!

Per stuk ca. 140 gram

100 gram 2.25
Gebraden specialiteiten

Vlees braden op de juiste manier is een
vak apart. Uw Keurslager beheerst het!

Proef zijn

Gebraden Frikando
Gebraden Rollades
Gebraden Gehakt

Gebraden Kalfsrollade

U doet Uw best met de feestdagen om zo
goed mogelijk voor de dag te komen,

ja toch?
We/, U kunt er vast op rekenen dat wij als

Keurslager hetzelfde doen!
Wat wij U bieden mag er zijn:

een superieure kwaliteit rund-, varkens- en
kalfsvlees. Perfekt verzorgde vleeswaren.

En een speciaal gebraden assortiment;
verder een keur aan specialiteiten zoals
salades, kostelijke sauzen en een grote
reeks hartigheden en verfijnde hapjes!

Opgemaakte schotel bestellen?
Geen probleem, wij zullen het feest

kompleet maken als U ons de kans geeft!
Graag tot Uw dienst. En bij voorbaat

prettige feestdagen!
Uw Keurslager

Lekkere dingen
voor Gezellige Uren!

• gevulde stokbroodjes
• quiche Lorraine

• Lasagna
• Rauwkostsalade

• Zalmsalade
• Kiwisalade

• Kip-kerrysalade
• Sellery mediterrane

• diverse sauzen

Als U Kwaliteit waardeert zit u goed!

HOOFDSCHOTEL?

ROLLADE
Niet elk stuk opgerold vlees is een rollade.
Daar komt meer voor kijken! Een rollade

van de Keurslager wordt nog geheel
ambachtelijk gemaakt en met de hand

geknoopt. Ze wordt smakelijk gekruid met
een melange van liefst 17 verschillende

specerijen.

Runderrollade (rosé), runderstoofrollade,
varkensfiletrollade, varkensstoofrollade,

kalfsrollade, rollade half om half,
gevulde rollade

500 gram, reeds vanaf

VOOR DE SOEP:
ossestaart, schenkel met veel vlees,
soepvlees (poulet), mergpijpjes en

soepbotjes

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

Om maar iets te noemen:

baby-kalkoen, kalkoenpoten,
kalkoendijen, kalkoenfilet kipfilet

maiskip

GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD

FONDUE
Heerlijke vleesjes, mooi opgemaakte

schalen. Aparte vleesballetjes en
voortreffelijke sausjes. Kiest u maar uit!

GOURMET
Vraagt u eens naar zo'n mooie

gourmetschotel. Ze wordt op maat
gemaakt voor iedere portemonnaie.

Altijd een succes!

Ruime keuze uit ons kalfsvlees-assortiment
van kalfsborstiapjes tot kaIfsoesters.

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

breed assortiment lamsvlees:
lamscotelet, lamszadel, lamsbout etc.

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

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

filet en filetrollade

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 05752-1321

Wij wensen u tevens
prettige feestdagen

Dick en Hetty Vlogman
en medewerkers

Geldig van 19 t/m 24 december.

Voor al uw

woninginrichting
Meubelen - Tapijten - Lederwaren

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

W/J wensen u allen
prettige feestdagen en

een heel voorspoedig 1989

LID R.O.V.

Luxe - Electra - Huishoudelijke artikelen.
Grote keuze in verlichting en leuke cadeau-artikelen.

Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1414

Maat- en orthopedische
schoenmakerij/schoenrep.

A.L Visser
Raadhuisstraat 18 - 7251AB Vorden
Telefoon 05752-1849

Verhogingen en voorzieningen
aan konfektieschoeisel.
Steunzolen/voet bedden

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur - Erkend Ziekenfondsleverancier

de Rabobank; - \
* .wenst u ° V *

% prettige feestdagen \
en^èn -V < % ,
oedig 1989 V

Rabobank EJ

CAFÉ - REST. - ZAAL

lefiertera
OPENINGSTIJDEN:

Zaterdag 24 dec.: vanaf 17.00 uur gesloten
Ie Kerstdag: GESLOTEN
2e Kerstdag: GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw Kerst-diner.

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

NIEUWJAARSDAG 1 januari GESLOTEN

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

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

BESTELLING SALADE: KERST / OUD EN NIEUW

P. Huzaar (f 5,75 p.p.)
p. Ei (f 7,50 p.p.)

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

ADRES:

Afhalen: 24 december of 31 december tot 17.00 uur.



- snackbar

Af/één tijdens de
KERSTMARKT
in Ruurlo

ROOM-
SOFT-IJS
hele liter
van 7,50 voor

Onze party-kollektie is nu op z'n mooist

5f-
Ofzo'n overheerlijke

Obliehoorn

Voor service en kwaliteit

snackbar

al 40 jaar

' '
Zondag 18 dec. a. s. zijn we geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Op deze middag stellen wij U in de gelegenheid om uw eigen

Kerstbakjes te maken.

Wij zorgen voor een ruimte sortering kerstmaterialen en tevens,

indien nodig, voor een goed advies.

De koffie is klaar.

Ook op deze middag hebben wij een extra grote

sortering in Kerststukken, Kersttakken, Kerstbomen,

Hyacinthen.

BLOEMENBOETIEK

Zelhem - Ruurlo - Varsseveld BEO

MODE VOOR
MOOIE MOMENTEN

Buiten is het koud en guur, binnen hangt een sfeer van vreugde en vro l i jkhe id . In de/e
donkere tijd van het jaar is er alt i jd wel iets te vieren. Met familie, met kollega's, met goede
vrienden of zo maar met z'n tweeën, (ieef't kaarslicht al een speciale sfeer, door uw kleding
kunt u van elke gelegenheid iets heel hij/onders maken. Hij ons v ind l u een uilgele/en keu/e in

feestelijke kleding. Voor man en vrouw. Voor menig Happy l Ion r.

VISSER MODE H E E F T V E E L M E E R IN HUIS.

mode
Bt, . GALLKKSTRAAT 3, VORIH-.Y 05752-1381

VERSTERKER
VAN HET

JAAR

Engelse lessen in Vorden
Gaat U in 1989 op familiebezoek
naar Engeland, Australië, Canada
of Amerika?

Leer nu Engels.
In januari beginnen in Vorden Engelse lessen
voor beginners en gevorderden. De nadruk
wordt gelegd op het leren spreken en verstaan.
Privélessen en kleine groepen van 3 è 4 per-
sonen. Dag- en avondcursussen.

Voor inlichtingen en registratie meldt u tijdig bij:

JA. Kooy
Nieuwstad 18a - Vorden - Tel. 05752-1443

l KERSTARTIKELEN
§ KERSTVERLICHTING

Kerstkado's
oen

STATIONSWEG 22 - VORDEN

NEEM ER EVEN DE TIJD VOOR.

Kenners
zijn zeer
onder de indruk van de klank. Techneuten
zijn laaiend enthousiast over de konstruktie.
Logisch, want deze diskreet opgebouwde
versterkers verrassen door dejunieke
kombinatie van klank en kwaliteit.
De interne signaalbanen zijn op ingenieuze
wijze ingekort waarmee Kenwood vervorming
en kwaliteitsverlies terugbrengt tot het

-w WY i
absolute

minimum. Hetgeen
resulteert in een natuurgetrouwe, uiterst dy-
namische weergave van deze versterkers
KA-550D en KA-660D. Niet voor niets 'De
versterkers van het jaar' (Luister okt. '88,
A. van Ommeren).En als u het prijskaartje
ziet, zult u helemaal aangenaam verrast zijn.
Neem er de tijd voor. Kom rustig luisteren bij
uw Kenwood HiFi specialist.

KENWOOD
RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Zutphen Vorden

Weg naar Laren 56 Dorpsstraat 8
Telefoon 05750-13813 Telefoon 05752-1000

Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215
Hogestraat 26, Dieren, Tel. 08330-22109



' "C
de Timmerieë

RESTAURANT
Arie en Annette

KERSTMENU '88
Ons Kerstmenu serveren wij zoals

gewoonlijk feestelijk, in stijl,
en met ruime tijd.

VOORGERECHTENBUFFET
Smullen naar wens, keuze uit o.a.
paté, garnalen, diverse salades,

haring, maar ook kippastei en soep.
Teveel om op te noemen!

HOOFDGERECHTEN
Keuze uit 3 Combinatieschotels

elk met 3 gerechten, geserveerd als
één schotel:

1. VLEES
met varkenshaas, biefstuk van de haas en

lamsrugfilet, geserveerd met diverse
sauzen.

2. VIS
gepocheerde zalmfilet, gevulde tongschar
en gefrituurde gambas, uiteraard ook met

heerlijke sauzen.

3. WILD
met eendeborst a l'orange, hertebiefstuk

en wildzwijnragöut.

Al deze combinaties worden
geserveerd met diverse groentes,

aardappelen, frites, rauwkost
en sauzen.

'W ^

NAGERECHTEN
Een ruime keuze uit nagerechten?

De prijs van deze complete
Kerstmenu's voor- hoofd- na-gerecht

VLEES

49.50
WILD

55 -** •* r p.p.

V/S

51,50
WILT U S.V.P. TEVOREN RESERVEREN

Lochemseweg 16 - Warnsveld
Tel. 05751-1336

Ook voor de Kerst het adres
voor kwaliteit en service:

Bloemist - Hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64 - Vorden.

•Bü;
Holtslag
Bouwmaterialen bv

wenst een ieder

Prettige Kerstdagen
en een

plezierige
Jaarwisseling

Holtslag Bouwmaterialen bv
Spoorstraat 28 - Ruurlo
Tel. 05735-2000

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 1989

Tijdens de Kerstmarkt en voor de Kerstdagen

Speciale aanbiedingen

RIJWIELHANDEL

fa. Mekking
Julianaplein - Ruurlo

Tel. 05735-1227

BP benzine station

Wij wensen
U allen

Gezellige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1989

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

Wij wensen U

Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1989

Geverink
Schoenen en lederwaren
Ruurlo

Wij wensen u allen

Prettige farstdagen |
en een

l Gelukkig nieuwjaar |

Loonbedrijf

| HAARING (
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1989

MORSSINKHOF

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

VAN BETER
WOONCOMFORT

MET DE LAATSTE
MODELLEN VAN DE
BEURZEN IN MILAAN
EN ifÖRTRIJK
Onder het genot van een drankje en een hapje
willen wij u de laatste ontwikkelingen op het terrein
van beter^ooncomfort uit binnen- en buitenland
tonen.

Voor wie zoekt naar originele vormen, kwaliteit én
Europa's meest vooraanstaande merken, is onze
show een unieke gelegenheid.

De show wordt
gehouden van
DINSDAG 27/12
t/m
ZATERDAG 31/12
dagelijks van
9.00 UUR tot
21.00 UUR
(Zaterdags
tot 16.00 uur)

Bovendien vindt u bij ons het deskundige advies
dat uw smaak en gevoel
voor sfeer combineert
met ons bijzondere
aanbod meubelen,
woningtextiel, verlichting
en kunstnijverheid.

Tevens show,
bouw en verkoop
van originele

MIDWINTER-
HOORNS

signatuur van beter wooncomfort
DORPSSTRAAT 22 W/"\ D |"\ CIV l TEL: 05752-1314

2 vertrouwde adressen onder 1 dak

Aannemersbedrijf

WEVERS BV.
WEVERS

ASSURANTIËN

Molenlaan 1a,7261 BS Ruurlo tel.(1)1410

Administratiekantoor Zutphen b.v,

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

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

Nevenvestiging:

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