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Klaassens verheugt
zich op kerstfeest
In de N.H. Kerk worden op kerstavond twee diensten gehouden. Voorganger van beide diensten is ds.
K.H.W. Klaassens. In een interview
met Weekblad Contact praat de hervormde predikant uitgebreid over het
feest van 25 en 26 december. 'Ik verheug me altijd enorm op de kerstdagen. Twee gezellige dagen met het gezin en de familie en een volle kerk tijdens de kerstnachtdicnst. Ik weet dat
niet iedere predikant daar zo over
denkt. Er zijn genoeg collega's in het
land die er een hekel aan hebben om
voor te gaan in de kerstnachtdienst.
Ze kunnen er dan niet tegen dat veel
mensen die normaal gesproken nooit
in de kerk komen, dan plotseling wel
naar de kerk gaan. De kerkbezoekers
krijgen dan ook vaak de wind van voren. Maar zo denk ik er dus niet over',
aldus ds. K.H.W. Klaassens. Voor een
uitgebreid interview zie Tweede Blad.
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Schoonheidssalon Oris officieel geopend

KERK- EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 december: 18.30 uur Familieviering met kinderkoor.
Zondag 25 december: 10.00 uur Kerstviering met het Dertig-pluskoor;
15.00 uur kindje wiegen, kerstfeest voor de allerkleinsten.

RK Kerk Vorden

HannieHendriksen
nieuwe eigenaar
van (TOlde Smidse
Hannie Hendriksen van De Herberg
heeft cafetaria d'Olde Smidse overgenomen. Haar dochter Patricia gaat
deze zaak runnen. In januari zal de cafetaria geopend worden. Over een
exacte datum, de personele invulling
en de nieuwe naam van de cafetaria is
op dit moment nog niets bekend.
'Daarvoor is het ook nog te vroeg',
zegt Hannie Hendriksen. 'Laten we
eerst even rustig afwachten.'

Veel bezoekers
opVordense
kerstmarkt
Het was afgelopen zaterdag gezellig
druk op de kerstmarkt. Vele ondernemers hadden al vroeg hun kraam ingericht. Verder stonden er diverse optredens van plaatselijke verenigingen op
het programma zoals Sursum Corda,
dansgroep De Knupduukskes en het
Vordens Mannenkoor. Met name
troubadour Gery Groot Zwaaftink
wist het publiek met zijn verrassende
verhalen en vertellingen in de kerstsfeer te brengen. Voor de mensen die
het koud kregen, werd er door De
Herberg 'geheel in stijl' Jagerthee en
Glühwein geschonken. De kerstmarkt
werd afgesloten met een boerenkoolmaaltijd met worst. De organisatie
kan terugkijken op een geslaagde dag.
Wederom is gebleken dat Vorden een
gezellige kerstmarkt kan organiseren,
waar bezoekers uit de hele regio graag
op af komen.

Wanneer
vrea?
Met Kasmis zingt ze van vrea op eerde,
dat hefveur iedereen gin weerde.
Of'tLichtschient in de duusternis,
wi'j wet dat 't veur iederene neet zo is.
De vrea is nog o zo heel wiet weg,
wi'j wet ok neet wat de toekoms breg.
't Oorlogsleed is nog zo groot,
want volle mensen vindt de dood.
Enbegintze'steoaverleggen,
gin van beide wilt de waopens leggen.
En legt ze argens toch de waopens neer,
op un andere plaatse begint ze weer.
Kump t'r dan nooit un ende an,
wi'j begriept t'r niks meer van.
Moch 't t'r toch 's gauw van kommen,
dat 't oorlogsgeweld 's geet verstommen.
Soms begint t'r un klein lechjen
te bronnen,
door begint ze had nao te verlangen.
Zol wi'j 't nog wel ooit beleaven,
dat ze oaveral in vrea kont leaven?
D. Lindeman

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Zaterdag24 december: 22.00 uur Nachtmis m.m.v. Cantemus Domino.
Maandag26 december: 10.00 uur 2e Kerstdag, volkszang.

Weekend Wacht Pastores
25-26 december: Pastor C. Loeffen, tel. 05730-51457.
27december: Pastor W. Grondhuis, tel. 05759-4221.

Hervormde Gemeente
Sinds afgelopen zaterdag heeft Vorden er een niei(\^taak bij. Aan de Kerkstraat werd op die dag Schoonheicj^jalon Oris
officieel geopend. Eigenaresse is Ingrid Winters U bij een schoonheidssalon in Borculo haar praktijker^fng heeft
opgedaan. Winters is in het bezit van het erkende Stivas-diploma en is aangesloten bij de Algemene NederwSdse Bond
voor Ondernemende Schoonheidssalons. Oris is gespecialiseerd in visagie, manicure, zonnebank en huidverzorging.
Verder kan men bij de salon terecht voor de zogenaamde aroma-therapie. 'Door middel van oliën behandel ik mensen die
last hebben van bijvoorbeeld hooikoorts, de overgwv, zwcetvoeten, griep en stress. Ik ben geen dokter, mae^tprobeer
wel zoveel mogelijk het leed te verzachten. Op dim^inier hoeven mensen minder tabletten te slikken en ds^^mt uiteraard de gezondheid weer ten goede', aldus Ingridmnters.

Tandartsen adviseren om na
l januari bij te verzekeren
Met ingang van l januari zullen
minder behandelingen van de tandarts worden vergoed. De reden
daarvoor is dat de regering vindt
dat de gezondheidszorg te duur is
geworden binnen het 'oude' ziekenfondssysteem. Daarom is het mes
gezet in de vergoedingsregeling
voor tandheelkundige hulp.
De nieuwe regeling geldt voor de verzekering via de standaardpakketpolis.
De verandering betekent dat een deel

van de kosten voor tandheelkundige
hulp voor eigen rekening komt. Daarvoor kan men zich bijverzekeren. Ziekenfondsen en andere verzekeraars
zijn druk bezig geweest passende
pakketten samen te stellen. Daarmee
krijgt men toch weer een groot deel
van de hulp vergoed. De drie Vordense tandartsen Haccou, Houtman en
De Kruit' adviseren dan ook om bij te
verzekeren.
Wat de tandheelkundige hulp betreft
zal er bij de drie Vordense tandartsen

niet veel veranderen. Net als anders
zullen zij in overleg met de betrokkene bepalen wat er nodig is om de
mondgezondheid op peil te houden.
Misschien heeft u de indruk gekregen
dat u in het vervolg nog maar een keer
per jaar naar de tandarts mag. Dat is
dan niet terecht. De nieuwe regeling
schrijft voor dat men minimaal één
keer per jaar naar de tandarts moet om
het recht op vergoeding van de zogenaamde periodieke controle te behouden. Maar als uw mondgezondheid
daartoe aanleiding geeft, zal bij de
eerstvolgende controle-afspraak met
u bepaald worden of u die controle vaker nodig heef t.
De volgende diensten worden niet
meer door de standaardpakketpolis

Zaterdag 24 december, Kerstavond: 21.00 uur en 23.00 uur
Kerstnachtdienst. Voorg.: ds. K.H.W. Klaassens. In de tweede dienst
medewerking van 'Sursum Corda'.
Zondag25 december, Kerstmorgen: 10.00 uur ds. H. Westerink. Na afloop
'aangeklede koffie' in de Voorde; 19.00 uur Kinderkerstfeest van het
gezamenlijk SoW-jeugdwerk. Alle kinderen (ook gasten!) welkom.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zaterdag24 december:21.00 en 23.00 uurgez. Kerstnachtdiensten in N.H.
Kerk.
Zondag 25 december: 1 e Kerstdag 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem; 19.00
uur Kerstviering met de jeugd in de N.H. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 24 december: 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Kerstavond,
dienst voor jong en oud.
Zondag 25 december: 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, 1 e Kerstdag.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 december: Kerstavond. Plechtige Nachtmis. 21.00 uur. Ook
de kinderen worden betrokken in deze viering! Dames- en herenkoor.
Zondag 25 december: Kerstmis. Hoogfeest: Geboorte van Christus.
Plechtige Hoogmis. 9.00 uur. Herenkoor.
Maandag 26 december: Gebedsdienst 10.00 uur. Dameskoor. Viering van
Woord en Communie.

Weekend Wacht Pastores
28 uur voor steunfunctionaris SWOV blijft tot l juni gehandhaafd

De steunfunctionaris van de Stichting Welzijn Ouderen Vorden kan
tot l juni van het volgend jaar 28
uur in de week blijven werken. De
gemeente zal in het eerste kwartaal
van 1995 in samenwerking met het
bestuur van de stichting de werkzaamheden van de functionaris uitgebreid gaan evalueren. De raad
spreekt vervolgens eind maart een
definitief oordeel uit over het huidige plan van B. en W. om het aantal
uren van de coördinator terug te
brengen van 28 naar 20 uur in de
week.
Deze conclusie kon dinsdagavond getrokken worden na afloop van de
raadsvergadering van de gemeente
Vorden waarin gesproken werd over
het Welzijnsplan. Een meerderheid
van de raad zette daarmee voorlopig
een streep door de plannen van het
college om vanaf l januari over te
gaan tot het terugbrengen van het aantal uren. Met name D66, de PvdA en
het CDA drongen aan op een uitgebreide evaluatie, die overigens in de
vorige collegeperiode was toegezegd.
Door toenemende werkdruk werd het
aantal uren van de steunfunctionaris

in 1992 van 20 uur in de week uitgebreid naar 28 uur. Het ging destijds
om een tijdelijke maatregel van twee
jaar. Het was de bedoeling dat er daarna een uitgebreide evaluatie zou
plaats vinden. 'Maar die evaluatie is
er nooit geweest. Hoe kunnen wij dan
nu een oordeel uitspreken', zo vroeg
de heer M. Bakker (D66) zich dinsdagavond af. Toen bleek dat ook de
PvdA en het CDA er zo over dachten,
kwam wethouder Aartsen met een
nieuw voorstel om voorlopig tot l
juni de 28 uur te handhaven. Alle
fracties stemde^ hiermee in. In de komende drie maanden zal het werk van
de coördinator van de SWOV onder
de loep worden genomen, waarna het
opnieuw in de raad aan bod komt.

Peuters
Tijdens de behandeling van het Weizijnsplan werd ook gesproken over de
problemen bij de peuterspeelzalen.
Deze kampen met wachtlijsten waardoor kinderen van 2,5 jaar soms een
half jaar moeten wachten voordat ze
geplaatst kunnen worden. De heer
W.M. Voortman (PvdA) vroeg zich af
waarom de peuterspeelzalen niet pro-

25-26 december: Pastor C. Loeffen, tel. 05730-51457.
27december: Pastor W. Grondhuis, tel. 05759-4221.
van het ziekenfonds vergoed: vullingen, zenuwbehandelingen, tandvlccsbehandelingen, gehele of gedeeltelijke kunstgebitten en röntgcnfoto's. En
voor de jeugd beugels en kronen. Met
de extra verzekering die men kiesj,
kunnen de meeste behandelingen gewoon doorgaan. De drie Vordense
tandartsen zijn er dan ook van overtuigd dat de wijzigingen die de overheid heeft doorgevoerd de zorg voor
het gebit niet in de weg hoeven te
staan.

weer een kinderkerstfeest. Een feest
voor kinderen, door kinderen, want
bij de voorbereiding en de uitvoering
helpen kinderen mee. Deze kinderen
zitten op de club, zondagsschool of
bij de kindernevendienst. Ook kinderen van de jeugdkerk hebben hun hulp
toegezegd. De dienst wordt op eerste
kerstdag 's avonds gehouden.

beren hun eigen inkomsten te verhogen door bijvoorbeeld hogere inkomensgroepen meer te laten betalen.
'Op die manier beschikken ze over
meer middelen en kunnen ze zodoende een extra beroepskracht aantrekken.' Wethouder R. Aartsen deelde
mcc dat de peuterspeelzalen hier niet
zo happig op zijn. 'In een gesprek met
het bestuur van Ot en Sicn heb ik dat
ook wel eens voorgesteld. Maar dat
De St. Willibrorduskerk in Vierakker
werd toen gelijk van tafel geveegd.
is op tweede kerstdag 's middags voor
En dat is natuurlijk ook hun goed
het publiek geopend. Iedereen kan
recht. Maar dan moeten ze alleen niet
dan een kijkje komen nemen en de
om nog meer subsidie bij ons aan- Ook dit jaar is er in de Dorpskerk kerk van binnen bezichtigen.
kloppen', aldus wethouder R. Aartsen.
Ook de financiële problemen van De
Klimboom kwamen ter sprake. Er
werd afgesproken om in de perk>de
1995-1998 een bedrag van 47.000
gulden uit te trekken ter ondersteuning van het kinderdagverblijf. 'Ik
denk dat we De Klimboom voorlopig
het voordeel van de twijfel moeten
geven, gezien de toename van het
aantal kindplaatsen in de afgelopen
paar maanden. Hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen is alDe Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
leen moeilijk te zeggen', aldus wethouder Aartsen.
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

Willibrorduskerk

Kinderkerstfeest

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

MOONSERVICEWINKEL
VERSIERT UW
INTERIEUR
j*£ ,

Onze koiiektie zit boordevol ideeën voor de
ilfl-: inrichting van uw woning. Naast komfor& tabel tapijt treft u beeldschone gordijnen,
maar ook siérkleden voor een feestelijke
aiafaiance. Natuurlijk niet alteen tijdens
de komende feestdagen maar ook
'Vfe ,
voor jarenlang plezier in een
sfeervol interieur.
:
• '$ • " '• •
;>iS
f: V^
Wij wensen u alvast
"*y prettige feestdagen en 'n
',
fijn nieuw wooniaar toe!'.

kerstboomdecoratie,
kandelaars,
kaarsen,
tafellinnen,
servetten,
muziekdoosjes,
deurkransen, etc.

)

Gezellige
Kerst

HET KRANENBURGS
BELANG WENST AL HAAR
LEDEN EN IEDEREEN HEEL
PRETTIGE FEESTDAGEN EN
'N VOORSPOEDIG 1995
TOE.

Concordia

LAMMERS
WOON®

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100
Burg. Galleeslraal 26 Vorden - Tel. 05752-H21

en medewerkers

wenst U prettige Kerstdagen en
een gezond en pechvrij 1995.
AÜTOBiDRUf

Muziekvereniging

^(WINKEL:

Autobedrijf
GROOTJEBBINK

Groot
jebbink
Nieuwstad 36 / Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon (05752) 1794

Wenst u

Biljartvereniging KOT
ijfc

organiseert l e Kerstdag

9

GROTE

Administratie- en Belastingadvieskantoor

De Fam. Heyink en
medewerkers van de
'Spannevogel' danken U
voor het genoten
vertrouwen in 1994 en
wensen U fijne
Kerstdagen en een
voorspoedig en gezond
1995 toe.

KERSTBINGO

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1 455
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067
Directeur H.H. Wanders, belastingconsulent,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg,
Telefoon 05753-3274

met een maximum van f 2500,
aan geldprijzen

en een

UW ADRES VOOR EEN

ADMINISTRATIEVE

Café-restaurant
d'Olde Kriet

DIENSTVERLENING

WICHMOND-Tel. 05754-1285

TOTAALPAKKE

P.S. Op 2 januari 1995 zijn wij
zowel in Ruurlo alsook in
Hengelo gesloten!

Aanvang: 19.30 uur.
Zaal open vanaf 18.30 uur.

*

MET ONZE DANK VOOR DE PRETTIGE
SAMENWERKING GEDURENDE HET
AFGELOPEN JAAR WENSEN WIJ ALLE
KLANTEN EN RELATIES PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1995.

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - Tel. 05735-3193

1995

PRAKTIIK VOOR HUIDVERZORGING

Totale huidverzorging met
produkten op natuurlijke basis
Aromatherapie
Elektrisch epileren
(ziekenfonds erkenning)
Zonnebank
(snelbruiner)

ONS KANTOOR IS VAN
DINSDAG 27 DECEMBER T/M
VRIJDAG 30 DECEMBER

fijne feestdagen en een

GESLOTEN.

]jant

Voor uitsluitend spoedgev^n kunt U contact
opnemen met:

Schildersbedrijf
q|R7 DERKSfN

dhr. H.H. Wanders, tel. 05753-3274 of
dhr. J. Sprukkelhorst, 4^)5752-2138.

1995

Oö juwelier

siemerink
.»«•*
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505

Wij wensen U
prettige feestdagen en
een kleumjk 1995.

Gezellige Kerst en een 'natuurlijk mooi' en
gezond 1995!
Vakantie van 24-12 tot 9-1.
Ans Jongbloets Het Wiemelink 9 Vorden
Telefoon 05752-3560

Bert - Arnold - Udo

Wij wensen alle mensen
de beste wensen.

Hoge Es 5 - Hengelo Gld - tel. 05753-3109

Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 1995

Fa. F.J. Wolsing
Café
't Lindese Proathoes

Vorden - Telefoon 05752-1209 - Fax 3709

VERHUUR VAN VERLICHTING,
TENTEN, TENTAANKLEDING EN

PEDICURE
Annie Mokkink-Kasteel
Brandenborchweg l - Vorden
Tel. 05752-6908
Behandeling volgens afspraak. Bellen tussen
17.00 en 18.00 uur.

Fa. A. Beeftink & Zn.
en medewerkers
Loon-, Grondverz. en Bosbouw
Joostinkweg 12-7251 HK Vorden
Telefoon 1249 / 2503

Wenst o lIe clientèle
prettige feestdagen en een
voorspoedig 1995.
•IGROE N SPECIALIST
en medewerkers

wenst al haar relaties

prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL./FAX 05752-1967

Wilbert Jansen
Candy Lenselink
Ronnie Nijland
Harry Vos
Patrick Dekkers
Henk van Hartskamp
Tonny Kolkman
fam. G.J. Bosman

2 bos

Narcissen
5,95

DE VALEWEIDE-bloemen

Graftakken
IJsvrijhouder
(voor de vijver)

Albert Heijn
Molenhoek
Hengelo
De supermarkt waar U ook mef de feestdagen
r/onf kunt parkeren.

Kervelseweg 23 Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2619

2 bos BLOEMEN naar keuze 8,95

vanaf 7,50

vanaf 12,50

Graag tot ziens in 1995.

NORDE

Kerststukjes

Hef Albert He//n -feam.

Wij wensen U fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig nieuwjaar.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

4,95

ORGANISATIE

Wij bedanken al onze klanten voor het genoten
vertrouwen in 1994.

Een onafhankelijk en een
betrouwbaar advies
voor AL uw verzekeringen.

3 Hyacinten

GELUIDSINSTALLATIES, TEVENS

Wij wensen U prettige
Feestdagen
en een Voorspoed/g 1995.

BOSMAN

Wij wensen allen
prettige Kerstdagen,
en een voorspoedig 1995.

wenst alle vrienden,
bekenden en clientèle
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig en
gezond 1995

KERSTSTUKKEN 11,95
2 VOOR •

22,50
ORDEN
Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Het leven kan alleen achterwaarts
begrepen worden, maar het moet
voorwaarts worden beleefd.

Na een moeilijke tijd van ziekte is toch nog plotseling uit onze familiekring weggenomen onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

Jordy Henk-Jan
Overleden,

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig
1995.

TON BIJENHOF
* 16-3-1936

Louis en Carolien Roelofs
Vierakkersestraatweg 8
7207 DH Vierakker
Tel. 05750-24268

Havelte:

Amsterdam:

fam. Bogchelman
fam. Brouwer
fam. Bosch
fam. Hoetink
fam. Rossel
fam. Klein Bramel

Klaasje Bijenhof-Drijfhout
Sonja
Kitty en Frank

7971 BB Havelte
Havelter Schapendrift 18.
Vorden, 18 december 1994
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op donderdag 22 december om 13.30 uur in de
aula van het Crematorium, Zomerdijk 10a te
Meppel.
Zij, die Ton de laatste eer wensen te bewijzen,
worden verzocht om 13.20 uur aanwezig te zijn.

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

GYM. VER. "SPARTA"
wenst al haar leden en ereleden
!

In ons verdriet om het heengaan van mijn man, onze pa
en opa

NIEUW:
RUIME KEUZE AAN VOORGEBAKKEN
BROODJES EN STOKBRODEN.
FEESTELIJK BIJ DE KOFFIE:

Kim Brummelman

De Eendracht 7
7251 GA Vorden

Hierbij horen zeker de heerlijke royaal gevulde BOTERSTOLLEN
met 100%amandelspijs.
Een ruime keuze aan brood en broodjes.

(ZONDER CONSERVERINGSMIDDELEN)

Geboren op 8 december 1994:

Herbert en Yvonne

d

op de leeftijd van 76 jaar.

117-12-1994

Lisanne
15 december 1994

kunnen wij niet verzorgen
maar wel voor een
smakelijke Kerstbrunch!

WEDUWE VAN A.J. HAVERKAMP

Ondanks zijn ziekte bleef hij optimistisch.

Groningen:
Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter

2

ANNIE BOSCH

Hans en Henriëtte WeenkGroot Roessink
15 december 1994
Brandenborchweg 7a
7251 MC Vorden

Sneeuw met Kerst

)

een prettig Kerstfeest en
een gezond en sportief 1995.

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is
• Volkomen veilig en onschadelijk
• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zodat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt
• Wij reinigen ook meubelstoffering bij u thuis

KERSTKRANSEN of -STAVEN; diverse soorten
TAARTEN w.o. 'n Kerstaanbieding:

SLAGROOMTAART van 22,50 voor 19,95
TULBANDEN; ROOMBOTERKRANSJES
Alles vers van de Warme Bakker, dat proeft U!
Wij wensen U fijne Kerstdagen.

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

urin

CHEM-DRY® Tel. 05750 4 33 77

BERTUSJOHAN
ZWEVERINK
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden. Wij betuigen u hiervoor onze oprechte
dank.

Voor alle (cliënten die onze uitnodiging hebben gemist en
andere belangstellenden, houden wij
op 28 december a.s.

OPEN HUIS

Uit aller naam:
E.J.F. Zweverink-Eskes
Vorden, december 1994
Daar het ons, door de overweldigende belangstelling, onmogelijk is een ieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader
JAN HERMAN
LENSELINK
betuigen wij een ieder langs
deze weg onze oprechte dank.
G.H. Lenselink-ten Have
Johan en Miep
Vorden, december 1994

Burgemeester Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

M

van 16.00 tot 21.00 uur
in ons geheel verbouwde kantoor aan de Kerkstraat 2 te
Ruurlo. Wij nodigen iedereen langs deze weg uit om een kijkje
te komen nemen.
Tot ziens,
Hermien en Jos Schroer

rn

UKI

administratie au adviesDuro
Ruurlo Kerkstraat 2
05735-1485

Zutphen Spittaalstraat 54
05750-13669

GROTE KEUS
IN SIERVUURWERK
10% VOORVERKOOPKORTING
Steetts doeltreffend
Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

KNALVUURWERK
SUPERROTJES
KANONSLAG WH
KANONSLAG TB
SUPER KANONSLAG
LADY CRACKER

slof 500 stuks 8,25
slof 200 stuks 4,25
slof 200 stuks 5,25
slof 240 stuks 13,50
700 schots

1,85

Tevens wensen wij alle relaties, familie, vrienden en bekenden prettige feestdagen en een voorspoedig 1995.
l,v.m. reorganisatie én heropening zijn onzqJBfcitoren van 27 t/m 30 december gesloten.
Hét NMS-agentschap is beperkt geopend op dinsc^j, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Haal vooreen uitgebreid assortiment
siervuurwerk en pijlen onze bestellijst
met lage prijzen.

F 5,-VERDIENEN
BETAAL NU
CONTACT

Fam. J. HUITINK

d»

AANBIEDINGEN GELDIG DO-VRIJ-ZAT 22-23-24 DEC
Zaterdag 24 dec. 7.30 uur GEOPEND.

Contactjes
• Nieuw hoedenatelier: hoeden op maat, ook voor bruiloften. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warnsveld. Tel. 05750-22275/0575042844.
• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. t 7,50.

• TE KOOP: ca. 700 rode
oud-Hollandse
dakpannen.
Tel. 05752-3603.

GROTE

VANUIT VORDEN
Prettige Kerstdagen
en Gelukkig
Nieuwjaar!!!
Boekhandel
,roT« boerenkar vol
exotische vruchten
Raadhuisstraat 22

ANANAS,
^rMANGO,
AVOKADO'S,PAPAYA
LITCHI,KUMQUAm,
BABY ANANAS,
MELOEN, enz.

BETAAL CONTACT!

^r
\
£^^ l

J l

<rx

KERSTVIERING
"Het Hoge"
School met de Bijbel

VRIJDAG
23 DECEMBER A.S.

We beginnen om 13.30 uur.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

Belangstellenden zijn van harte welkom.
(Er is kinderoppas in "de Voorde".)

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
-Tel. 05750-15410-

Vrijdag 30 december a.s. zijn onze kantoren
vanaf 16.00 uur gesloten.

Vele soorten

PADDESTOELEN
HEKSENMIX
GROTCHAMPIGNONS
OESTERZWAM
PIEDSDEMOUTON

/\

willen we met alle kinderen
van school het kerstfeest
vieren in de Dorpskerk.

o.a.

Wij wensen u fijne feestdagen.

o.a.

F 5,-VERDIENEN

eerste Kerstdag gesloten,
tweede Kerstdag open van 12.00-20.00

KERSTKAARTEN
speciaal gedrukt voor u,
door ons met de
exclusieve tekst:

CLEMENTINES

• TE KOOP: z.g.a.n. Combiketel 23 KW. Inl. (05753)
1914.

TOT 15 JANUARI'95

Snack-in

net zo goed van Hans en Anneke
Kerkstraat 3, telefoon 1519

• TE KOOP: Opel Ascona
16S, '82, 1 jaar APK, 4 nieuwe
banden, f 1800,-. Tel. 057351775.

• De Kerstnachtdienst in de
Dorpskerk om 21.00 uur wordt
rechtstreeks via de VLO uitgezonden: via de kabel op
87.5 MHz en in de ether op FM
107.4 MHz.

SIER ASSORTIMENT 801
8,75
SIER ASSORTIMENT 11
14,50
PIJLENPUNTZAK
12 pijlen 19,50

'de Rotonde'

• KRINGLOOPBEDRIJF DE
CIRKEL. Zaterdag 24 december t/m maandag 2 januari gesloten. Tel. 05730-56968.
• BIJ INSCHRIJVING TE
KOOP: perceel bouwland,
groot ruim 3 ha, gelegen tegenover de Mosselseweg 1.
Gunning onder voorbehoud.
Inschrijving 28 december '94.
Inschrijvingsbriefjes met voorwaarden te verkrijgen bij: De
heer J.A. Berenpas, Mosselseweg 1, 7251 KT Vorden.
Tel.nr. 05752-6695.

9,00
11,50
16,50
22,50
27,50
39,50
32,50

VERKOOP VANUIT DE VUURWERKKLUIS (ZIJ-INGANG)

Burg. Galleestr. 3 - Vorden - Tel. 05752 - 1617

TOT 15 JANUARI'95

PAKKETTEN
KINDERPAKKET
FUNNY
CHINA TOWN
SHANGHAI
HONGKONG
TEMPLE OF HEAVEN
VERRASSINGSMETER

Fam. Huiïink en medewerkers
wensen u
Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1995

Rabobank Vorden en Omstreken
kantoren te Vorden, Baak en Wichmond.

Rabobank

OP = OP RUIMING
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto

dames

rokken - vesten - pullovers
gilettes - blouses - jacks

heren:

pantalons - pullovers
costuums - colberts

BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
Specialist in:

gevelstenen
keukens
sanitair
tegels
zonwering
rolluiken
Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

NIET TE GELOVEN

Teiiniisen

ZO VOORDELIG

ruurlo
Dorpsstraat 22. 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-l438

Graag tot ziens
in onze showroom

Wij zijn GESLOTEN van dinsdag 27 december t/m maandag 2 januari

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

't allermooistevuurwerk bij
Een schitterende kollektie
om uw keus te kunnen
bepalen is beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig.

Vanavond extra koopavond

LIJSTEN
DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 15 december kunt u onze
bestellijst afhalen.
Profiteer van onze speciale
VOORVERKOOPKORTING.
Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op woensdag 29 december,
donderdag 30 december en vrijdag
31 december vanaf 8 uur.
Vakfotograaf B.F.N, lid
Colour Art Photo Internationaal

Hartverwarmend aanbod van uw ju\vclicr|

assiefgouden koordarmbam
S

^^

.«•jdffc-.

Hou uw body fit met
THERMOFIT
Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

CORNER

o be

Leuk om te geven,
leuk om te krijgen
14-Karaals gouden
koordarmband van
een prima kwaliteit.
Met solide karabijnsluiting. \
Een fantastisch cadeau-idee! \,

qe> juv^lier
siemerjnk

•oo opticien

Zutphenseweg - VORDEN

Zutphenseweg 7
7251 DC VORDEN
Telefoon 05752-1505

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

WIE NU DE VHG-HOVENIER
ERBIJ HAALT ZIT DE KOMENDE
LENTE OP ROZEN.

VOORDELIG
CONTACT BETALEN?
CONTANT OF
MACHTIGING !

Met lijkt nog ver weg maar het is lente voordat u 't
weet. Laat daarom nu uw tuin in orde brengen door
de erkende VI ICi-hovenier. Die weet wat er gebeuren moet en hoe. Als echte vakman maakt hij uw
tuin helemaal gereed voor het naderende sei/oen.
Bel voor meer informatie naar de VI K i-hovenier in
uw omgeving.

4

OSMAN

vhg

GROENSPECIALIST

HOVENIERSBEDRIJFEN
KWEKERIJ
Kcrvelsewog 23, 7255 BE Hengelo Gld. Tel. 105753) 2619. Telefax 1057531 2693

u kunt ons nu v

Onstenk Eiken Meubelen

LANDBOUWRA11995

Molenenk 20 - Hengelo Gld. (t.o.v. Hartelman Motoren)

Wij houden samen

Donderdag 5 januari 1995 gaan wij met de
bus naar de LANDBOUWRAI.

„Open Huis"

Vertrek: 7.45 uur bij H.C.R. Stegeman te
Laren.
Opgave tot en met 30 december a.s. bij
onderstaande Mechanisatiebedrijven:

van 27 t/m 30 december van 10 tot 21 uur.
Hierbij wordt U van harte uitgenodigd om een kijkje bij ons te nemen!
Tot ziens!!!

Theo en Gerrie.

Dondertman B.V.
Kerkwijk Ruurlo
KuijpersSLOOTSMIDB.V.
G.D. Nijenhuis
Fa. Postel
Schouten B.V.
Slootsmid Geesteren
Woestenenk

05738- 1273
05735- 1440
05738- 1227
05730-51689
05731- 1224
05730 - 51141
05457 - 73859
05732- 1206

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 22 december 1994
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NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

WEEKEND Hervormd predikant ds. K.H.W. Klaassens over kerst:
DIENSTEN
Huisarts 24-25-26 december dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15uuren 17.15tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 24-25-26 december P.J. Waart, Barchem, tel. 05734-1744. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 OH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje december: mevr. van den Berg,
tel. 6875 b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30
uur.

Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: in de
kerstvakantie ma. t/m vr. 9.30-15.30 uur; za. 24
en 31 dec. gesloten; za. 7 jan. 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
lel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

WICHMONI)
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur.
PAAZ
iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

'Wie is er niet op zoek naar de zin van het leven?'

Waarom wordt er nog steeds gevochten in Bosnië? En hoe kan het
dat er jaarlijks zoveel verkeersslachtoffers vallen? Waarom doet
God daar niks aan? Met dit soort
vragen wordt hervormd predikant
K.H.W. Klaassens zo rond de kerst
regelmatig geconfronteerd. 'Maar
dan hebben deze mensen het niet
goed begrepen. Jezus heeft nooit gezegd dat hij de wereld zal veranderen. Hij riep de mensen op om in
zijn spoor verder te gaan. God ziet
de hele situatie in Bosnië dan ook
met lede ogen aan en vraagt zich af:
Gebeurt er nog wat? Want de mensen moeten het zelf oplossen', zo
zegt dominee K.H.W. Klaassens.
Een gesprek over geloven en niet
geloven, lekker eten met de kerst,
sluipschutters in Sarajevo en zwarte getto's in de Verenigde Staten.

komen ook tot stand via de gezamenlijke kerken in de wereld. Wij hebben
een netwerk van contacten over de
hele wereld. Als Vordense -kerken
hebben we bijvoorbeeld heel intensief
contact met onze partnergemeenten in
het voormalige Oost-Duitsland, Roemenië en Bosnië. Zo is er een tijdje
geleden een kledinginzamelingsactic
geweest voor de bevolking van Subotica in Bosnië en werd er vorig jaar
geld ingezameld om het schoolplein
in het Roemeense Sighetu op te knappen. Op die manier kunnen we de
mensen in andere delen van de wereld, heel concreet helpen. In de kerstnachtdienst zal er ook weer een speciale collecte zijn voor onze partnergemeenten. Dat is ook een onderdeel
van'het kerstfeest vieren.'
- Waren er ook al contacten met
Oost-Duitsland toen de muur er nog
stond?
'Ja, alleen konden de mensen uit het
Oostduitse Garlipp toen nog geen tegenbezoek brengen aan Vorden. Een
groepje leden van de Hervormde en
Gereformeerde Kerk ging wel elk jaar
naar Duitsland toe om daar samen met
de plaatselijke gemeenschap de advent te vieren en stil te staan bij het
feit dat het leven toch de moeite
waard is. De mensen bleven daar hopen op een betere wereld. Ze bleven
geloven in het licht, in de liefde. Het
kan toch niet zo zijn dat machthebbers
ongestraft hun gang kunnen blijven
gaan, zo werd er gedacht. En uiteindelijk hebben ze dus gelijk gekregen.
Want de muur is gevallen doordat
elke maandagavond in Leipzig een
groep mensen bij elkaar kwam voor
een wekelijks friedensgebet. En die
groep werd steeds groter. Eerst waren
het er 500, toen 1000 en op het laatst
heeft deze protestbeweging tot een
vreedzame val van Honecker geleid.'

- Vorige week had ik een interview
met Dick Stronks van de Traiterie aan
de Burgemeester Galleestraat. Een
gesprek over lekker eten met de kerst.
Hoe kijkt u daar zelf tegenaan?
'Mensen denken altijd dat de kerk
daar op tegen is. Maar het is natuurl ijk
een feest. En een feest mag gevierd
worden. Samen met mijn gezin maak
ik er zelf ook twee gezellige dagen
van. Wat dat betreft beleef ik het niet
anders dan andere mensen. Het moet
alleen niet bij alleen maar gezelligheid blijven. Voor mij is het kerstfeest
heel wat meer dan dat.'
- Met kerst gaan mensen en masse
naar de kerk. Mensen die normaal gesproken nooit op zondag in de kerk
komen. Steekt u dat?
'Nee, ik verheug me daar zelfs altijd
op. Het is toch prachtig dat er zoveel
mensen naar de kcrstnachtdienst komen. Maar ik weet dat niet iedere predikant daar zo over denkt. Er zijn genoeg collega's in het land die er een
hekel aan hebben om voor te gaan in
de kcrstnachtdienst. Ze kunnen er dan
niet tegen dat veel mensen die normaal gesproken nooit in de kerk komen, dan plotseling wel naar de kerk
gaan. De minder frequente kerkbezoekers krijgen dan ook vaak de wind
van voren. Zo denk ik er dus niet over.
Dat wil niet zeggen dat ik in mijn
preek niets wil meegeven aan de mensen. Integendeel. Je hoopt toch datje
de mensen die niet zo vaak in de kerk
komen op één of andere manier iets
waardevols kunt vertellen. Dat ze het
gevoel krijgen dat ze het afgelopen
jaar iets hebben laten liggen. Een handreiking wellicht voor het nieuwe
jaar. Want wie is er niet op zoek naar
de zin van het leven?'
- In het afgelopen jaar was de strijd
in Bosnië dagelijks
voorpaginanieuws. Ik kan me voorstellen dat
mensen bij het lezen van zoveel ellende moeite hebben om in het bestaan
van God te geloven ?
'Maar dan hebben ze het niet goed begrepen. Jezus heeft nooit gezegd dat
hij de wereld zal veranderen. Hij riep
de mensen op om in zijn spoor verder
te gaan. Het is niet zo dat Jezus werd
geboren om vrede op aarde te brengen. Ik denk dat de kern van het kerstevangelie is dat Jezus kwam om ons
de weg te wijzen. Ons wakker te maken en aan te sporen. Ik denk dat God

Zondag: Rustdag
Enkele dagen geleden ontvingen wij
een persbericht van Engelen Schoenen uit Zutphen. Normaal gesproken
geen reden om daar een commentaar
aan te wijden. Toch dachten we er ditmaal niet omheen te kunnen, aangezien het ging over de openstelling van
de winkels op zondag. Afgelopen
zondag werd er in Zutphen een kerstmarkt gehouden en veel winkels waren op die dag open. Engelen Schoenmode echter niet. 'Wij staken onze
nek uit', aldus de heer Tankc, bedrijfsleider van Engelen Schocnmodc
in de Bcukerstraat in Zutphen. 'Het is
natuurlijk niet gemakkelijk om op een
kerstmarktdag thuis in een stoel te
gaan zitten, als je weet dat in een leuke winkelstad als de onze veel winkels open zijn. Maar het was wel de
enige manier om een signaal af te geven', zegt Tanke.

Klaassens: 'Ik ken echter genoeg mensen die niet geloven en er een stijl van leven op nahouden waar i k jaloers op ben.'
de hele situatie in Bosnië dan ook met
lede ogen aanziet en zich afvraagt:
Gebeurt er nog wat? Wanneer worden
jullie eindelijk eens verstandig? Want
de mensen moeten het zelf oplossen.
Jezus heeft gezegd: Ga in mijn spoor
verder. Alleen dan zal er wat veranderen inde wereld.'
- Ziet u die verandering al?
'Dat denk ik wel...'
- Hoe?
'Kijk maar naar Zuid-Afrika. Nelson
Mandela heeft daar toch gezorgd voor
een enorme ommezwaai in de politiek. En in de jaren zestig gebeurde
dat ook in de Verenigde Staten onder
aanvoering van Martin Luther King.
Op zulke momenten zie je toch dat er

Ook dirckteur Th. Engelen van de
schoenenwinkel is die mening toegedaan. 'Het is toch fijn om in een samenleving te kunnen leven waar tot
op zekere hoogte bescherming wordt
gegeven aan een sociaal leven, waar
iedereen aan mee kan doen, al is het
maar het actief zijn in een voetbalvereniging op zondag, of het gaan
naarde kerk, als je dat wilt. Er zijn dus
grenzen aan het volledig overlaten
van het maatschappelijk leven aan
vraag en aanbod, oftewel economische wetten. We kunnen veel van
Amerika leren, maar we hoeven niet
alles te kopieren, want er zitten ook
duidelijk nadelen aan het systeem',
aldus de heer Th. Engelen sr.
En daar slaat de heer Engelen de
spijker op z\n kop. Want laten we
eens even stilstaan bij de gevolgen
van openstelling van winkels op
zondag. Moet de winkelier dag en

wat verandert in de wereld. Al moetje
die veranderingen misschien niet altijd in die grote wereldpolitiek zoeken.'
- Als we naar de Verenigde Staten kijken is er toch nog maar weinig veranderd. De zwarte bevolking zit daar
nog steeds voor een groot gedeelte in
de onderklasse en er zijn nog steeds
zwarte getto's in de grote Amerikaanse steden.
'Ja, je kunt je afvragen of het christendom nou zoveel goeds in de wereld
heeft gebracht. Er wordt in de wereld
heel veel vanwege het geloof gevochten. Denk maar aan Noord-Ierland.
Daarom denk ik ook datje het vaak in
kleine dingen moet zoeken. Dingen
dicht bij huis. Dat je als individu je

nacht gaan werken? Heeft de winkelier zo nog tijd voor z'n gezin?
Gunt die enkeling die zo nodig op
zondag moet kopen die ander nog
rust op zondag? We hebben toch
anno 1994 genoeg vrije tijd. Waarom kunnen we dan niet normaal in
de week de boodschappen doen of
tijdens snipper-, atv- en vakantiedagen.
De vraag is of de consument de kleine ondernemer nog een boterham
gunt. Het zou toch jammer zijn dat
in kleinere gemeenten al deze 'kleine winkels' gaan verdwijnen. Nu is
het tegenwoordig zo dat gemeenten
zelf mogen beslissen of ze vergunningen afgeven. Daarom vragen wij
hen om goed na te denken over de
gevolgen die zo'n beslissing met
zich meebrengt. En u als consument
roepen wij op om niet op zondag te
kopen. Alleen in uiterste noodzaak.
Want alleen op die manier kunnen

blijft inzetten en blijft vechten voor
een wereld die de moeite waard is. Op
die manier kun je op kleine schaal er
voor zorgen dat de wereld stukje voor
beetje verandert. Je kunt zeggen, tjonge wat is het toch donker, maar een
joods spreekwoord zegt: Het is beter
een kaars aan te steken, dan de duisternis te signaleren en er niets aan te
doen.'
- Klinkt heel mooi. Maar als dan
blijkt dat andere mensen die kaars
niet opsteken dan dreigt je eigen
kaars toch ook snel uit te gaan ?
'Nou, ik weet niet of je dat zo zwartwit moet zien. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die wel proberen daar
iets aan te doen. Al is het maar op hele
kleine schaal. Veel grote hulpacties

we ook in het jaar 2000 nog van
onze zondagsrust genieten. Als redactie van Contact hebben wij dit
onderwerp al eens eerder belicht en
weten we hoe gevoelig dit onderwerp bij ondernemers ligt. Wij vinden het dan ook knap dat Engelen
Schoenen zijn visie in het openbaar
weergeeft.

KPOVierakker
De KPO afdeling Vierakker hield op
13 december haar adventsviering,
waarin frater Broekman voorging. Na
het luisteren van een mooi l^erstverhaal en het zingen van enkele kerstliedjes werd de avond voortgezet. De
'Corn Dollies' uit Dieren verzorgden
de rest van de avond. De heer en mevrouw De Gunst verschenen in klederdracht van de N.W.-Veluwe. Voor

- Het zit 'm dus in de kleine dingen.
'Ja. Zo ken ik mensen die zich jaarlijks een week inzetten om minder validen een perfecte vakantie te bezorgen. Ze lopen dan met de rolstoel, maken 's ochtends een heerlijk ontbijt
klaar voor de vakantiegangers en geven als klap op de vuurpijl op de laatste dag een bonte avond. Mensen hebben dan ontzettend veel gein met elkaar. Afgezien van die rolstoel zijn er
dan geen verschillen meer. En zo kan
iedereen op zijn manier bezig zijn met
het geloof.'
- Is het ook mogelijk om zonder te geloven te bouwen aan een betere we. reld?
'Dat is mogelijk. Maar ik vraag me alleen af of je dat zonder God volhoudt.
Ik ken echter genoeg mensen die niet
geloven en er een stijl van leven op
nahouden waar ik jaloers op ben. Die
leven helemaal in het spoor van Jezus
Christus. Alleen geloven ze niet in
God. Voor dat soort mensen neem ik
mijn petje af. Want wees eerlijk, niet
iedereen houdt er zo'n levensstijl op
na. Er zijn genoeg mensen die liever
een pistool voor het raam zetten in
plaats van een kaars. Er zijn bosjes
mensen die sluipschutter worden. Die
klimmen in Sarajevo op het dak en
schieten onschuldige mensen dood.
Wie doet nou zoiets, vraag je je dan
af.'

de pauze werden er dia's vertoond
over vroeger, hoe het koren geoogst
werd. Na de komt van de dorsmachine en de combine raakte dit traditionele gebruik in onbruik. Het was een
leuke en interessante avond. De voorzitter bedankte de Frater en de heer en
mevrouw De Gunst voor hun inzet en
bood hun een attentie aan. Vervolgens
wenste de voorzitter iedereen fijne
kerstdagen toe en een goed begin van
1995. De eerstvolgende bijeenkomst
van de KPO Vierakker is op 15 januari.
«

Jubal
Muziekverenging Jubal haalt in verband met de kerstdagen pas op
woensdag 28 december het oude papier op in Vierakker-Wichmond. De
container staat vanaf dinsdag 27 december bij de familie Boenink-Rietman aan de Boshuisweg.

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor
GEBOORTE
VERLOVING
Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

E i t o e i - c j e n J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O5454-7419O

TROUWEN
UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen
WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23369

RUURLO:
Boekhandel Hoytink
Borculoscwcg 17
RUURLO
Telefoon 1263
HENGELO:
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne

EEL VEEL FEESTELIJKE

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 • Hengelo (Gld.) • lel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van VcldhuizcnOnstenk
Begoniastraat 3
7211 ALStcendercn
Telefoon 2398

(ERSTKOOPIES
Enkele yan onze
vel e K e rst k o o p j e s:
';_ — — '_^ _ .

o

slaapkamer- en
ë d ti A

Bij aankoop van een
tafelkleed een gratis
KEflKTDEKSERVET
.__—______—J

Kers t d a ge n; Sf eer v öl en volop

_" _ _ _~ ^ ~___~
Prachtige sa tij n lakens
100% katoen, wit
1-pers., 160/260 cm. van 79,-

keuze in Kerstkledèn en ander
tafelgoed, welke uw kerstdiner
een extra f e e s t e l i j k t i n t j e geven.
U i t e r a a r d hebben we ook op

Lits.lum., 240/260 cm. van 119,- HU 59,-

Seizoenen dekbed
in een combinatie van een zijde zomerdekbed
en een wollen voor het voorjaar en najaar.
140/200 cm. van 349,-

biedingen

en

volop keuze. U
bent van harte
welkom.

Uil l 99,-

DIT WAS TOT
VOOR KORT

EEN MENS
IN NOOD
HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD

GIRO 1111.222

onze slaapkamer- en bedtextiela f d e l i n g a a n t r e k k e l i j k e aan-

11U39F'-

Donzen dekbed
met een 90% ganzedons vulling. In cassetteuitvoering, dus navulbaar.
140/200 cm. van 499,200/200 cm. van 699,240/200 cm. van 799,-

HU 499,UU 599,-

Donzen dekbed
200/200 cm. van 799,240/200 cm. van 899,-

Mensen in Nood
Postbus 1041
5200 BA 's Hertogenbosch

UU 299,-

4-seizoenen met een 90% ganzedons vulling.
Carré gestikt.
140/200 cm. van 699,-

VS/

HU 399,HU 599,-

De Nederlandse
Lever Darm Stichting

EETLUST
WORDT
EETLAST
JE ZULT MAAR
NOOIT GEWOON
KUNNEN ETEN...

HU 699,Giro 2737. Bank 70.70.70.538

Kinder badjassen
Mooi katoen in vele uni-kleuren. Vanaf 2 jaar
t/m 12 jaar.
van 69

N i e u w s t a d 44-48, 7201 NR Z u t p h e n , Telefoon 05750-12816

De Nederlandse Lcvw Daim Slichling
Poslbus25.3620AABreukelen
Iel 03462-MÏM6
GEEF OM MENSEN MET
SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

HU 1 9 , '

1-persoons, 2-persoons en Llts-Jumeaux.

nu 2 halen, l betalen
Help een kind, word pleegouder.
Voor meer informatie belt u gratii: , V. ,.
06-022 3 4 3 2

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

THEO TERWEL j
III

AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532
De goedkoopste von Nederland In alle merken en maten

APK keuren Maar, terwijl U wacht
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Is uw drukwerk vakwerk geworden

NISSAN

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Joe Henvers
schotelen ze u
altijd iets bijzonders
voor!

ZEER BELANGRIJKE
VEILING TE HENGELO (G)
Op donderdag 29 december zal door REKREATIEVEILING NEDERLAND B.V. t.o.v.gerechtsdeurwaarder R Wey te Zutphen bij opbod worden
geveild:
+ EEN PARTIJ STEREO-APPARATUUR,
KLEURENTELEVISIES EN VIDEO'S
waaronder: stereo-combinaties, kleuren tv's, video's, stereo walkman,
autoradio's, wereldontvangers, enz. waaronder vele bekende merken
zoals: PIONEER, KENWOOD, SONY, PANASONIC, ITT, NOKIA, GRUNDIG, enz. enz.

+ EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN
waaronder: compressoren, kolomboormachines, lintzagen, slijpmachines,
lasapparaten, handtakels, doppensets, en veel handgereedschap.
VEEL HANDGEREEDSCHAP IS AFKOMSTIG VAN DE BRAND BIJ DE
FA. ZANDSTRA DE LEEUW TE WOUDRICHEM.

^
i ;i|!
|!!!^

.-.

waaronder: hoogwaardige pannensets en cassettes van een bekend duits
fabrikaat, koelkasten, wasdrogers, wasmachines, magnetronovens, dekbedden, stofzuigers, luxe serviezen, fietsen, enz. enz.

•::yS&^Mèji!-M:^^: opvhêi irreH-ü" gepeperde
0^:^ïM

A

• '

+ EEN PAfpï J HANDGEKNOOPTE pOSTERSE TAPIJTEN

:;;{i^ü^^

waaronder: zijden ghoum, isfahan, nain, zijden hereke, sarouck.

luxe m :üitëfe:i^iie- -v:öriicWri--- over

Ons .

+ ALLE ELECTRISCHE GEREEDSCHAPPEN EN
APPARAIUUR WORDEN ONDER VOLLEDIGE GARANTIE
GEVEIL

f

uit:

ziet er als

+ EEN PARTIJ HUISHOUDELIJKE
GEBRUIKSVOORWERPEN EN WITGOED

De veiling zal worden gehouden in de grote zaal van zaal
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (G), kijkuur 12.00 uur,
aanvang veiling 13.00 uur.

One Kerstrrtenu staat dit jaar in net teken
van voorlichting over beveiliging en Inbraakpreventie.
ledere bezoeker kan gratis de autoruiten laten graveren.
E>ij aanschaf van.een nieuwe Nissan of gebruikte auto
monteren wij gratis een etartonderbreker.

REKREATIEVEILING NEDERLAND B.V.

En last-but-not-least staat er, als echte

•

Herwers-traditie weer een heerlijke kop snert
en een qoed glas Glühwein voor u klaar.

Vincent van Goghstraat 26,7021 EDZelhem
Tel. 08342-4178, fax 08342-1756

Wij ontvangen u graag tijdene onze
Kerstshcw van donderdag 22 tot en met
Voor onze hoofdvestiging in Hengelo Gld zoeken wij ter
versterking van onze binnendienst op korte termijn een:

zaterdag 31 december a.s.

ledere bezoeker kan gratis de
autoruiten laten graveren!

m/v

NISSAN
HCl-UBI BouwmaterialenCentrum B.V. is een dynamisch
handelsbedrijf met de hoofdvestiging in Hengelo Gld en een
nevenvestiging in Ulft. Verschillende afdelingen gericht op de
bouw, vormen de pijlers van
onze commerciële activiteiten:

Jos Herwers
Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo O.
Telefoon 05753-2244, Fax 05753-1020
De Stoven 25, 7206 AZ Zutphen
Telefoon 05750-22522, Fax 05750-22533
OPENINGSTIJDEN:
Donderdag 22 t/m zaterdag 31 december
Dagelijks van 10.00 - 21.00 uur
Zaterdaq'z van 10.00 -17.00 uur
Beide Kerstdagen gesloten.

MET SPOED TE KOOP GEVRAAGD:

CONTACT

ON VERBOUWD
BOERDERIJTJE

een goed en graag gelezen blad

Functie omschrijving:
• Advisering en verkoop van keukens, tegels, sanitair, ruwe bouwmaterialen en het overige showroomassortiment.
• Assisteren bij verkoop stimulerende activiteiten.
• Onderhouden van contacten met onze afnemers.
• Het geven van produkt-technische voorlichting.
Functie-eisen:
• Tenminste middelbare opleiding.
• Enige affiniteit met de bouwmaterialenhandel is een pré.
• Klantgerichte en commerciële instelling.
• Goede contactuele- en communicatieve eigenschappen.
• Collegiale, flexibele werkhouding.
• Leeftijd tot 30 jaar.

• Bouwmaterialen.
• Prefab beton voor woning-,
utiliteits- en stallenbouw.
• Keukens en
keukenarchitectuur.
• Openhaarden.
• Sanitair.
• Tegels, natuursteen en
plavuizen.
• Sierbestrating.
• Gereedschappen.

Voor deze functie bieden wij een zelfstandige baan in een prettige
collegiale werksfeer met voldoende ruimte voor eigen initiatief.
Tevens bieden wij een bij de functie passend salaris met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

In de uitgebreide en fraai ingerichte
showrooms annex verkoopruimten
worden de kwaliteitsvolle produkten aan de consument getoond.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen één week na het verschijnen
van deze advertentie richten aan:
HCl-UBI BOUWMATERIALEN CENTRUM B.V.
Afdeling personeelszaken, Postbus 27,7255 ZG Hengelo Gld.

met ca. Vz-2 ha grond
Aanbiedingen onder no: 46-1 W.
Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tonny Jurüërfs

Diskretie verzekerd.

AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

Is uw drukwerk vakwerk geworden
HCI ! BOUWMATERIALEN CENTRUM i UBI

dan komt 't van Weevers uit Vorden
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

V

KWALITEIT EN SERVICE IN BOUWMATERIALEN

\/

Bij Edah vindt u alles behalve hoge prijzen
VERSE VERGEER KAAS:

De spaarkaarten-f inale nadert z'n einde.
Denkt U eraan om Uw volle kaart in te leveren voor 01-01-1995.

JONG BELEGEN KAAS
1000 gram nu
1 1,
nu met gratis pakje Edah zilvermerk
roombotervan 1,99

WEILANDER SLAGROOM

BRIE V/D/ MAT

VERSE ROZE GARNALEN

,

100 gram van 1,99 voor l ,

100 gram van 2,98 voor

ROSBIEF

100 gram van 3,49 voor

2,49

MONA GEZINSPUDDING
MET SAUS
diverse smaken 500 gram van 2,75 voor

MONA CRÈME FRAÏCHE

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

SPAANSE NAVELSINAASAPPELEN

MAGERE VARKENSROLLADE

Q Qn

BRAZILIAANSE ANANAS
Er is gelegenheid tot proeven.

VARKENSHAAS

1 kilo van 32,90 voor

UIT DE DIEPVRIES:

9 QQ

AARDAPPELKROKETTEN HÜO van 2,49 voor 1,99
NESCAFÉ A LA CARTE KOFFIE
. -o
diverse smaken doosje van 4,98 voor 4 j D«/

diverse smaken 1 000 ml van 3,79 voor £,*/*/

GRAVES SUPERIEUR A.C.

19,98

fles a 750 ml van 6,95 voor 0,</0
* * * * *

VOOR UW KERSTONTBIJT:
CASINO WIT

800 gram gesneden van 1 ,99 voor 1,4"

KERSTSTOL

mefban/<efsp//s750gramnu 0,%/O

HALFGEBAKKEN BROODJES
o.a. kaiserbrötchen of Surinaamse puntjes zak a 1 0 stuks nu

OPENINGSTIJDEN

* * * * *

'MA. 10.00-18.00 uur*
*DUWO. 8.30-18.00 uur*
* DO.+VR.8.30-21.00uur*
ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V.

voor de vleeswarenafdeling

>r Kerstkleden en
bijpassende
dekservetten

250 gram van 5,45 voor

Namens de familie G. Botterman en zijn Edah medewerkers(sters)
wensen wij U allen prettige kerstdagen.
Aanbiedingen geldig van maandag 19/12 t/m zaterdag 24/12/1994.

EDAH

Tel. 05753-2000

part-time
VERKOOPSTER
-

BELGISCH ZEEFRUIT BONBONS

Raadhuisstraat 53 -- Hengelo (Gld.)

Ter versterking van ons
EDAH TEAM zoeken wij
een

>V Hangende kandelaars

, ,-Q

125 m l van 1,89 voor l ,0v7

(uit de diepvries) 400 gram van 4,49 voor

pers.uk van 3,98 voor 2,98

ICE-TIME EDAH
BANKETBAKKERS ROOMIJS

1 kilo van 13,90 voor O, "U

2,29

MAÏTRE PAUL SCHWARZWALDER
KIRSCH-SCHNITTE

kist a 4 kilo van 7,96 voor

Denk aan uw waardebonfolder met maar liefst fl. 47,- korting.
Deze week voor het laatst.

leeftijd 16-18 jaar
flexibel
goede inzet
voor de zaterdag

Op le en 2e Kerstdag zijn we
geopend van
11.00-23.00 uur
Speciaal Kerstmenu:
Voor 4 personen.
Keuze uit de menulijst, pizzaof shoarmaschotel etc., incl. 2
consumpties en ijs (viënetta
met slagroom) na
voor 4 personen
samen

129,-

Wij zijn iedere dag
vanaf 11. OO uur geopend,
behalve maandag
want dan zijn we gesloten.

U kunt bij ons eten en afhalen.

31 december gesloten
l januari v.a. 14.00 uur
tot 23.00 uur geopend.

Pizza
Shoarma

Heb je interesse, neem dan contact
op met de heer Botterman,
telefoon 05753-2000.

Handgedompelde
kaarsen

Café

Restaurant

Servetten en kransjes

in diverse kleuren

ZUTPHENSEWEG l - VORDEN - TEL. (05752) 4222

>V Drijfschalen

ZON. ie KERSTDAG
Drijfkaarsen

•

l

vindt u bij:
interieuradviseur

KI1RS1

Vrijdag 23 december KERSTMARKT

0

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

de "Woonwinkel"
in Warnsveld
Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (05750) 2 61 32
Wij wensen u prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1995
A

OQ

125 gram van 2,98 voor

VLEESWAREN VERS V/H MES:
SLAGERSACHTERHAM

,

dagvers1/» liter van 1,49 voor l j£ w

illEUWJAARSDAG

Prijzen, gevallen bij de trekking d.d. 7-10-94 op onderstaande lotnrs.
zijn nog niet afgehaald.
lotnr. 66, 569, 576, 658, 703, 1094, 1128, 1224, 1508, 2166, 2865,
Marktvereniging Vorden.

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 22 december 1994
56e jaargang no. 39

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
UHetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

•

^PASPOORT OE EUROPESE
Vanaf januari 1995:

My^^jÊüjtii

KIEZEN VOOR EEN PASPOORT OF
EEN EUROPESE IDENTITEITSKAART

Burgemeester E. J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.
Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek: donderdagmorgen 10.0011.00 uuren volgens af spraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

APPEN VAN BOMEN
LANG S DE
BAAKSEWEG
In de derde week van januari 1995
(vanaf 16 janauri 1995) gaat gemeentewerken enkele bomen vellen langs
de Baakseweg. Sommige van deze
bomen zullen over de weg moeten
vallen. Daarna zullen de bomen zo
snel mogelijk worden weggesleept.
Het verkeer zal gedurende die tijd
even worden tegengehouden.

— de heer J.C. Wessels, voor het vernieuwen en verplaatsen van een
schuur op het perceel Okhorstweg
5 te Wichmond;
— Bronkhorst Industries B.V. voor
het plaatsen van twee zeecontainers op het perceel Nijverheidsweg 6 te Vorden;
— de heer B.J. Loman, voor het uitbreiden van een woning op het perceel het Jebbink 22 te Vorden;
— de Vereniging Natuurmonumenten, voor het slopen van binnenwanden en vloeren op het perceel
Baakseweg 3 te Vorden;
— mevrouw J.H. Kornegoor-ter Maten, voor het vellen van één eik op
het perceel Weidemanweg l te
Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de mogelijkheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van de vergunning, daartegen bij burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift in te dienen.

NIEUWJAARSRECEPTIE

GEMEENTEBESTUUR

Op maandag 9 januari 1995 houdt het gemeeentebestuur van 20.00 tot
21.30 uur de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis Kasteel Vorden.
Iedereen is van harte welkom.

1EUWJAARSBIJEENKOMST

PERSONEEL

Op maandag 2 januari 1995 van 9.00 tot 10.00 uur heeft het personeel van de
gemeente een Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het gemeentehuis is gedurende die tijd gesloten. Na 10.00 uur kunt u weer voor
uw zaken terecht in het gemeentehuis.

ERSTBOMENAKTIE
Ook dit jaar bestaat er voor de schooljeugd de mogelijkheid om kerstbomen in
te leveren. Voor elke ingeleverde kerstboom krijgt u f 0,50.
U kunt de kerstbomen op 4 januari 1995 van 13.30 tot 16.00 uur brengen naar:
— Vorden, de gemeentewerf aan Het Hoge, de voormalige zuiveringsinstallatie
— Kranenburg, tegenover het terrein van de w. Ratti
— Wichmond, het evenemententerrein
Gemeentewerken versnippert de kerstbomen.

'RONDING
HERINRICHTING
CENTRUM
De herinrichting van het centrum van
het dorp Vorden verkeert in de afrondende fase. Burgemeester en wethouders hebben in principe besloten tot
het treffen van een aantal verkeersmaatregelen.
Parkeren
Deze maatregelen hebben betrekking
tot het parkeren in het centrum en de
Zutphenscwcg. Er komt een parkeerverbod aan de zuidzijde van de
Dorpsstraat (met uitzondering uiteraard van de parkeerhavens) en de Zutphensewcg tussen de Dorpsstraat en
de Schoolstraat. Deze parkeerverboden worden aangegeven door middel
van gele strepen.
Langs een deel van de noordzijde en
de oostzijde (voor de hoofdingang
van de N.H. Kerk) van de Kerkstraat
komen anti-parkccrpalen. Parkeren
voor de Dorpsschool blijft mogelijk.
Kerkstraat éénrichtingsweg
De Kerkstraat wordt bovendien éénrichtingsweg. Inrijden is dan alleen
nog toegestaan vanaf de Dorpsstraat.
Ter hoogte van de verkeerslichten in
de Dorpsstraat wordt één parkeerplaats verplaatst. De invalidcnparkeerplaatscn op het marktplein worden verlegd, zodat hiervan makkelijker gebruik kan worden gemaakt.
Verbetering invalidenopritten
Alle invalidenopritten worden gecontroleerd en zo nodig verbeterd. Op de
hoek van de Zutphenscwcg en de Burgemeester Galleestraat komt een fietsenrck.
De kosten voor het treffen van deze
maatregelen bedragen f 50.000,-.
Inspraak over deze maatregelen is
mogelijk tijdens de commissievergadering VEGW op dinsdag 17 januari
1995.

ERGUNNINGEN
In de week van 12 tot en met 16
december jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning
verleend aan:
— de heer J. Schimmel, voor het
gewijzigd uitvoeren van de gevel
van de woning Staringstraat 19 te
Vorden;
— de heer P.C.N. Ruiter, voor het
bouwen van een garage/berging op
het perceel Hoetinkhof 52 te Vorden;
— belastingadviesbureau De Regt,
Bloemendaal en Wiegerinck, voor
het wijzigen van een kantoor op
het perceel Ruurloseweg 21 te Vorden;
— de heer J.X.M, van Laake, voor het
bouwen van een kapschuur en een
kapberg op het perceel Ruurloseweg 79 te Vorden;
— de heer H. Vliem, voor het vergroten van een woning op het perceel
Zutphenseweg 50 te Vorden;

IDENTITEITSKAART

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
- 12 december 1994: de heer A.J.A.
Kroesen, voor het verbouwen van
een garage/berging op het perceel
Lindeseweg 30 te Vorden;
- 16 december 1994: mevrouw B.W.
Velhorst-Voskamp, voor het bouwen van een dicrcnpcnsion op het
perceel Galgengoorweg 3 te Vorden.

Geslaagde tentoonstelling

Vermissing of diefstal
Bij vermissing of diefstal van een reisdocument moet dit zo spoedig mogelijk
bij de politie of het gemeentehuis worden gemeld. In het buitenland wordt de
politie, de ambassade of het consulaat op de hoogte gebracht. Een document dat
als vermist of gestolen is opgegeven mag daarna nooit meer worden gebruikt.
De Postbus 51 -folder 'Paspoort of Europese identiteitskaart? De keus is aan u!'
geeft alle informatie over de nieuwe reisdocumenten en is gratis verkrijgbaar bij
alle postkantoren, bibliotheken en gemeenten.

De op de bouwplannen betrekking
hebbbendc stukken liggen vanaf vrijdag 23 december 1994, gedurende
twee weken, voor eenieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn aan burgemeester en
wethouders kenbaar maken.

Oudejaarswandeling
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt op Oudejaarsdag, zaterdag 31
december, een wandeling over het
landgoed Hackfort. Het vertrek vanaf
de watermolen op het voorplein van
kasteel Hackfort. De excursie wordt
geleid door medewerkers van Natuurmonumenten en duurt ruim twee uur.
Het is aan te raden de kleding aan te
passen en goede wandelschoenen te
dragen. De wandeling voert ditmaal
gedeeltelijk over een nieuw aangelegd wandelpad. Tijdens de wandeling vertellen de medewerkers van
Natuurmonumenten van alles over
het veelzijdige beheer van het landgoed.

Europese identiteitskaart
Nieuw is de Europese identiteitskaart voor het reizen in de meeste Europese
landen. Voor mensen die alleen binnen Europa reizen is dit reisdocument een
voordelig alternatief voor het paspoort. De prijs van de Europese identiteitskaart is landelijk bepaald op f 35,-. De Europese identiteitskaart heeft een handig formaat (105x74 mm) en is voorzien van een speciale beschermlaag. Deze
kaart vervangt de toeristcnkaart, die alleen nog kan worden gebruikt tot de
daarop genoemde datum. (Om verwarring te voorkomen: de gemeentelijke
identiteitskaart is geen reisdocument en kan alleen tot de daarop vermelde
datum worden gebruikt voor identificatie in Nederland.)

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hoeven geen toestemming te hebben van hun ouders of
voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort
geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Het bijschrijven van kinderen in het paspoort van één van de ouders blijft mogelijk voor kinderen tot 16 jaar. Kinderen
die zonder ouders of voogd reizen moeten een eigen reisdocument hebben.

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan:
— het bouwen van een dakkapel en
bijkeuken op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
scktic L, nr. 194, plaatselijk bekend Wilmcrinkwcg 1.

Jong Gelre

Paspoort met beeldverhaal
Het nieuwe paspoort is wereldwijd geldig. Op het eerste gezicht lijkt het document sterk op het inmiddels vertrouwde donkerrode oude model. Maar bij het
openslaan vallen de fleurige tekeningen en teksten van dit nieuwe reisdocument
direct op . Het paspoort lijkt een geschiedenisboek in pocketformaat door het
beeldverhaal. De illustraties van momenten uit de Nederlandse geschiedenis op
de visumpagina's zijn niet alleen ter verfraaiing maar ook uit het oogpunt van
beveiliging aangebracht. Menig reiziger zal zich met plezier buigen over dit
beeldverhaal, dat begint met afbeeldingen van een mammoet en een hunebed en
eindigt met afbeeldingen van gasboringen en windmolens. De geïnteresseerde
paspoorteigenaar kan bij iedere afbeelding in microteksten een korte historische samenvatting lezen.
Het nieuwe paspoort is goed beveiligd tegen fraude en misbruik en voldoet aan
de verscherpte internationale veiligheidsvoorschriften. Eén van de zichtbare
beveiligingen is de speciale beschermlaag over de pagina met de persoonsgegevens, de zogenaamde houderpagina van het paspoort. De prijs van het paspoort
is afhankelijk van de gemeente waarin het paspoort wordt uitgegeven.

Vijfjaar
De nieuwe reisdocumenten zijn vijfjaar geldig. Na die vijfjaar moet een nieuw
document worden aangevraagd. Het verlengen van de geldigheidsduur van het
paspoort is dus niet mogelijk. Dit geldt ook voorde Europese identiteitskaart.
Reisdocumenten moeten altijd persoonlijk worden aangevraagd en afgehaald
bij het gemeentehuis of het stadsdcelkantoor. Bij het aanvragen van het nieuwe
paspoort of de Europese identiteitskaart is een oud reisdocument nodig. Als dat
ontbreekt moet een ander geldig identiteitsbewijs met foto en handtekening
worden getoond. Bij het aanvragen worden verder twee goedgel ijkende identieke pasfoto's van goede kwaliteit gevraagd. Tegenwoordig mag zowel een
zwart/wit als een kleurenfoto worden gebruikt.
In verband met de internationale veiligheidsvoorschriften zijn wijzigingen in de
persoonsgegevens van het paspoort en de Europese identiteitskaart niet mogelijk. In het paspoort kan alleen de woonplaats en de lengte van de paspoorthouder worden gewijzigd.

E VER LENEN
BOUWVERGUNNING
MET GEBRUIKMAKING
V AND E
VRIJSTELLINGSMOGELIJKHEID

Jong Gelre gaat de komende tijd weer
sporten bij Appic Happic in de Veldhoek. En wel op dinsdag 27 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart
en 11 april. Leden die vervoersproblemen hebben kunnen zich melden
bij Hcrbert Hulstijn tel. 6229 of bij
Gerard Lcnselink tel. 6773.

Met het invoeren van de nieuwe reisdocumenten vanaf l januari volgend
jaar kan voortaan een document op maat worden aangevraagd. Voor
wereldwijd reizen is een paspoort nodig, maar als iemand alleen binnen
Europa reist is de Europese identiteitskaart veel voordeliger. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Iaat in een Postbus 51-folder dan ook weten:
'Paspoort of Europese identiteitskaart? De keus is aan u!'
Deze folder is te verkrijgen bij postkantoor, bibliotheek en gemeente.

NVOERING NIEUW SYSTEEM VOOR INZAMELEN
GROE HUISVUIL

Voor de tentoonstelling die de Vordense
Postduivenvereniging in het clubgebouw hield, bestond een goede belangstelling. Ook de groten bonnenverkoop
trok veel publiek. De duiven werden gekeurd door de heer Dijkman uit Borculo.
Tevens werden de diverse kampioenen
van PV Vorden gehuldigd.

Idem Midfond: 1. G. en H. Boesveld, 2.
A.A. Jurriens, 3. H.A. Eijkelkamp Zn.
Idem Eendagsfond: l. H.A. Eijkelkamp
Zn., 2. G.J. Oldenhave, 3. G.A. Wesselink.
Idem Overnachtfond: 1. H.A. Eijkelkamp Zn., 2. G.J. Oldenhave, 3. Maria
Olieslager.

De prijswinnaars van de tentoonstelling waren als volgt.

Vliegprestaties onaangewezen. Jonge
duiven: l. A.A. Jurriens, 2. H.W. Oldenhave, 3. G.A. Wesselink.
Idem Natour: l. C. Bruinsma, 2. G.J. Oldenhave, 3. Maria Olieslager.
Idem Vitesse: 1. G.H. Boesveld, 2. C.
Bruinsma, 3. H.J. Stokkink.
Idem Midfond: 1. G. en H. Boesveld, 2.
C. Bruijnsma, 3. G.J. Oldenhave.
Idem Eendagsfond: 1. G.J. Oldenhave,
2. G.A. Wesselink, 3. H.A. Eijkelkamp.
Idem Overnachtfond: 1. G.J. Oldenhave, 2. H.A. Eijkelkamp, 3. Maria
Olieslager.

Zestallenshow: 1. H. en G. Boesveld, 2.
GJ. Oldenhave, 3. H.J. Stokkink.
Schoonste oude doffer: G.J. Oldenhave. Schoonste jonge doffer: H. en G.
Boesveld. Schoonste oude duivin: H.
en G. Boesveld. Schoonste jaarling duivin: G.J. Oldenhave. Schoonste jonge
duivin: H.J. Stokkink. Schoonste van
het geheel: H. en G. Boesveld.
Jeugd: l. Martijn Schuerink, 2. Roy Eijkelkamp.
Vliegprestaties, aangewezen. Jonge duimj:l.A.A.Jurriens,2.G.A.Wesselink,
3. Maria Olieslager.
Idem Natour: 1. C. Bruinsma, 2. H.W.
Oldenhave, 3. G.J. Oldenhave.
Idem Vitesse: l. G. en H. Boesveld,2. C.
Bruinsma, 3. H. en A. Eijkelkamp.

Het grof huisvuil zal met ingang van l januari 1995 door een kringloopbedrijf
worden opgehaald. Dit kringloopbedrijf verzorgt ook de inzameling van nog
bruikbare goederen.
Voor het laten inzamelen van grof huisvuil en nog bruikbare goederen moet u
vanaf l januari 1995 bellen naar het Gewest Midden IJssel, tel 05700-37755, dit
kan van 9.00- 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.
U krijgt dan direct te horen wanneer men bij u het grof huisvuil of de nog bruikbare goederen komt inzamelen.
Spelregels voor de inzameling van bruikbare goederen en grof huisafval.
Bruikbare goederen moet men binnenshuis klaarzetten, zo mogelijk bij de voordeur. Deze manier werkt het snelst en de goederen worden niet nat als het
regent.
Niet bruikbare goederen oftewel grof huisafval, moet klaargezet worden op de
crfschciding, liefst op eigen terrein, om te voorkomen dat de hele buurt er afval
bijzet. Bij het aanbieden gelden de volgende regels:
— het afval moet zoveel mogelijk gebundeld worden aangeleverd;
— het afval moet hanteerbaar zijn, dit betekent:
— de bundels mogen niet groter zijn dan l meter bij 0,5 meter;
— de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 20 kg;
— het afval moet spijkervrij worden aangeboden.
Wat u niet mag aanbieden:
— bouw en sloopafval;
— snoei- en tuinafval;
— chemisch af v al;
— autobanden;
— asbesthoudende materialen, bijvoorbeeld bepaalde typen zeil en vinylachtige vloerbedekking.

Beste resultaten: 1. G. en H. Boesveld, Het Gewestbcstuur heeft gekozen voor het laten inzamelen van grof huisafval
2. G.J. Oldenhave, 3. C. Bruinsma, 4. door kringloopbedrijven omdat deze verstand hebben van nog te gebruiken
Maria Olieslager, 5. H.A. Eijkelkamp goederen. Als zij al het grof afval onder ogen krijgen zullen meer goederen in de
Zn.,6. A. A. Jurriens,7. G.A. Wesselink, kringloopwinkels terecht komen. Op dit moment hergebruikt men 22 procent
8.A.enA.Winkels,9.H.J.Stokkink,10. van het grof huisvuil. Door het nieuwe inzamelsysteem zou dit tussen de 50 en
H.W. Oldenhave.
75 procent kunnen worden. Ook de continuïteit van en de werkgelegenheid bij
de kringloopbedrijven krijgen met de gekozen aanpak een steviger basis.

Wij wensen u
prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 1995

1995

25 JAAR
FLOPHOUSE
ZONDAG 1 JANUARI:

NIEUWJAARSSESSIE
ZATERDAG 21 JANUARI:
FAKIR/HYPNOTISEUR

MADRAHASJ
RONDOM DE FEESTDAGEN ZIJN WE OP DE VOLGENDE DAGEN GESLOTEN:
£t£$Vm 26, 30 en 31 december
Openingstijden: dagelijks van 9.00-12.00 uur en 13.00-17.30 uur,
vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur (UBI geen koopavond)
en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Afhaalmagazijnen reeds geopend vanaf 8.00 uur.

HCI, Kruisbergseweg 13,
7255 ZG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181

EERST ZIEN, DAN GELOVEN.

UI ft]

BOUWMATERIALENCENTRUM

,

Kaarten in voorverkoop bij
jeugdsoos Flophouse en
café DE ENGEL, Steenderen.

UBI,Ettenseweg39,
7071 AA Ulft,
tel. 08356-83141
LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE
reparatie- en slijpinrichting
Branderhorstweg 5 - 7256 KG Kcyenborg (gom. Hengelo Gld.)
Tel. 05753-2026

GRANDIOZE

j wensen n prettige feestdagen
en ecu voorspoedig 1995.

KERST-SHOW
Skelters
Houtversnipperaars-klovers
Kompostmachine

26Dec. 27 Dec. 28 Dec. 29 Dec. 30 Dec. 31 Dec.
8.30-18.00

11.00-17.00

8.30-18.00

8.30-18.00

8.30-18.00

8.30-12.30
Hetelucht
kachels
Schaatsen slijpen
Kettingzagen

van 27 t/m 31 december gesloten tussen 12.30 en 13.30 uur.

KERSTDAG

geopend van 11.00-17.00 uur

Tijdens deze
Show-dagen

Een CV -ketel?
Die huur ie gewoon:
bij Emsbroek!

PANflEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

op meubelen --tapijten
gordijnen en vitrages

Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484
Barchen^weg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193
Graag fdP/ens. De koffie staat klaar.

v* *ffi

*& "•**

'+* 'ffi

VP

Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en

"•** 'S* *t* 'S* 'S* 'S*

opziet tegen de kosten, kan er nu ook een huren: bij
Aannemersbedrijf

AANNEMERSBEDRIJF

Henny Rondeel
Waarleskamp 14 - Hengelo (Gld.)
wenst U fijne feestdagen
en een voorspoedig
1995 toe.

EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag

Jaarverslagen
Drukkerij

Fa. G. BARGEMAN & Zn

WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

EN MEDEWERKERS
VORDEN

komfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten?
Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu met

05752 - 1546

Nieuwbouw
Onderhoud
Renovatie

Het mooiste vuurwerk komt
van De Wonerij

per maand bent u dan zeker van onbezorgd CV-

NVOB

wenst allen
Prettige Kerstdagen en een

een warm gevoel van zekerheid

Voorspoedig 1995.

KERABEN

OPEN HUIS

presentatie nieuwe collectie
wand- en vloertegels
WANDTEGELS /

WIJ KNALLEN HET OUDE JAAR UIT
Bij besteding van iedere f 500,- ontvangt u GRATIS een heel staatslot,
(aktie geldig voor aankopen van 8 t/m 31 december '94)

2* KERSTDAG:
KERSTSHOW van 10.00-17.00 uur
Dus wees erbij en kom naar De Wonerij!

OPEN HUIS

grijs + beige
marmer strukt
2 0 x 2 5 cm
van f 29,60
voor

AANBIEDINGEN
aanbiedingen dienen

f 22,75

voor 15 januari 1995
te worden afgehaald

VLOERTEGELS//
grijs/beige
rustiek
per doos a 0,96 m:
40 x 40 cm

f 35,- per doos

27 t/m 31 december

VLOERTEGELS

grijs/beige
en rose
33 x 33 cm
van f 46,40
voor

f 3 7 - p/m

2

vanaf 1 januari 1995 is onze showroom op maandag gesloten
TEGELHANDEL

3E WONERU
v/h Ankersmit
Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel.: 05735-1239 - Fax: 05735-3694

PLAVUIZEN

NATUURSTEEN Openingstijden:

VLOERTEGELS BADKAMERS

^ d° °9 °°'1? 3°uur
Vrijdag
09.00 - 20.30 uur

WANDTEGELS

Zaterdag

SANITAIR

09.00-15.00 uur

muller-vorden bv
Kerkhoflaan 11 7251 JW Vorden tel: 05752 - 3278

Wij wensen u
allen
prettige
feestdagen
en een
voorspoedig
1995.

Smeitink Antiek
wij zijn 2e Kerstdag geopend

tam.
G.W. Schuerink en
medewerkers

van 11.00 tot 17.00 uur

KORTING OP ALLE MEUBELS
VAN 50 GULDEN TOT 250 GULDEN

Koningsweg 4,
HENGELO (Gld.)

U bent van harte welkom.

MOEZELVAKANTIE

SMEITINK ANTIEK
Ruurloscweg '13

Wij wensen iedereen
Jijnc feestdagen en
een voorspoedig 1995.

Te huur in Duitsland MOOIE
CARAVANS. Volledig
huishoudelijk ingericht met grote
voortent.
Op camping POMMERN/
MOSEL in het prachtige
Moezeldal (8 km van Cochem).

7255 DG Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2616

Zeer gunstige All-In prijzen

Bruidsshow
dinsdag 10 januari

de HANZEHOF
19.30 uur Zutphen

DEELNEMERS:
Banketbakkerij Piet Jansen
JosdeLaat
Bedankjes
Wim Hol
Bloemist
Covers
Bruidsmode
Walle Tempelman
Bruidegom
Ellie Lintvelt
Cosmetica
Wevo-dnjk
Drukkerij
Fotoreportage van Bemmelen
Slotboom
Juwelier

Kapsalon

AljanTalens

Opticien
Reisbureau

Rinck
El Mundo
de Larke
Uckie

Trouw vervoer
Kindermode

Voor- en naseizoen hoge
kortingen.
lam. Lovink,
Thorbeckestraat22,7021 AX
Zelhem, tel. (08342)1548.

NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE?

OLDENHAVE ZORGT
VOOR BETROUWBAAR
INSTALLATIEWERK!
Instnl'.-

Onze bruidsshow wordt gehouden
in de HANZEHOF te Zutphen.
De zaal is open om 19.00 uur.
De show begint om 19.30 uur en zal ongeveer twee uur duren.
Tijdens deze show
wordt u een gratis consumptie aangeboden.
Kaarten a f 15,00 kunt u alleen bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen.
Telefoon 05750 -14418.
Bestel tijdig en voorkom teleurstelling.
Tot ziens op 10 januari in de Hanzehof.

BRUIDSMODE

ji Oldcnhnvo is oen f u l l - s c r v i c c i n s t a l l a t i e -

b e d r i j f . Betrouwbaar i n s t a l l a t i e w e r k is een kwestie van

Turfstraat 29
Zutphen
Telefoon 05750-14418

kennis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle
technische veranderingen is het belangrijk om steeds up-todate te blijven. We beschikken over een team goed opgeleide
vakmensen voor betrouwbaar en vooral ve^ünstallatiewerk.
Bel gerust voor een vrijblijvend advies of on^:
Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. 05750-1 8383.
INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMh,A/E
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 0 5 7 5 4 - 1 7 5 5
EIBERGEN1ZUTPHEN1ULFT

JEUCDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

mode voor
het héle gezin

Rïuntc
fashion

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

Wij laten voor iedereen de
kerstklokken luiden met _
onderstaande superaanbiedingen
Dames Feestblouses

Baby speelpakje

Kinder leggings

Een chique blouse in de kleuren
wit en zwart.
Onze normale prijs is vanaf ƒ 45,-

in een mooie velours kwaliteit.
Maten 56 t/m 60.
Onze normale prijs is ƒ 19,95.

met een omslag
en in vele kleuren.
Onze normale prijs is vanaf 13,95

Alleen deze week
feestprijs vanaf

Alleen deze week
feestprijs slechts

Alleen deze week
feestprijs vanaf

3590
Dames Gilets
niets

12?o

tó Heren sweaters

Ze zijn er in verschillende
d
lende dessins^lT
Een mooie kwaliteit.
waliteit.
Onze normale prijs
s is ƒ 449,95.

Alleen deze;e week
Feestprijs slechts

ooi
359°

Een prachtige jonge sweater in
vele modische kleuren.
Onze normale prijs is ƒ 49,95

Alleen deze week
feestprijs slechts

Wii wensen t
prettige en
P
gezellige
feestdagen!

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Aanvang 14.30 uur

Maandag

TWEEDE KERSTMIDDAG

26
december

THEAMAZING
STROOPWAFELS

Dinsdag

27
december
Woensdag

28
december
Vrijdag

30

december

Zaterdag

Aanvang 19.30 uu r

Spanning en plezier met een
avon(d)tuurlijke AUTO-PUZZELRIT:

BOEREN KOOLRIT
Opgave bij jeugdsoos Flophouse (05755-1773)
en Evert Jansen (05755-1355)
van 22.30-03.00 uur!

REGGAE-NIGHT
EXOTISCHE AVOND/NACHT IN EEN SWINGEND REGGAEJASJE. TWEE BANDS!! Kaarten in voorverkoop.

PI EKAVOND
Kaarten in voorverkoop.
OUDEJAARSNACHT:

van 01.00 tot 03.00 uur!

31 IN-LUIDEN
december

ZONDAG 1 JANUARI: NIEUWJAARSSESSIE
met een 20-tal Achterhoekse popmuzikanten.

Bel ons voor

Uit-lui-week bij Flophouse

DE WINTERSCHILDER

Van Tweede Kerstdag tot en met vrijdag 30 december is er weer de traditionale Uit-lui-week bijjeugdsoos Flophouse.
Vijf dagen lang een gevarieerd programma. Een prima uitsmijter van het jaar 1994. De week wordt op 26 december 's
middags geopend met de traditionele kerstpop. Dan zullen TheAmazing Stroopwafels (zie foto) hun opwachting maken in
dejeugdsoos. Op woensdagavond 28 december is het Reggca-night. Dit gaat iets heel bijzonders worden. De soos wordt
voor deze gelegenheid omgetoverd tot 'Toldijks Jamaica' en er zullen twee reggea-bands optreden: Easy Chanting en
Roots Encounter. Aan het slot van de Uit-lui-week is op vrijdag 30 december weer de beroemde piekavond met medewerking van het Hanska Duo. Dwaze spelen, Hanska Duo, samen grandioos 1994 uitlui'en: een begrip onder alle Flophousegangers. Op nieuwjaarsdag is er 's avonds weer de Nieuwjaarssessie met medewerking van een 20-tal Achterhoekse popmuzikanten.

periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995
Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schilderstedri j
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

b.g.g. 05752-2039

EN DA

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208
Zaterdag
7 januari 1995

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Dansavond
met koud en warm
buffet

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

All-in prijs f 50.-

DECEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehmc.
21 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, Kerstfeest in
de Herberg
21 Welfare, Kerstcontactmiddag
Wchme
21 Dorpscentrum,
K indervoorstel l ing
22 SWOV, Kerstdiner Open Tafel
opg. 14/12
22 Bejaardcnkring Dorpscentrum
22 Bejaardensoos Vicrakkcr,
Kcrstviering
24 Paasvuur Kranenburg ontvangst
snoeihout
31 Paasvuur Kranenburg ontvangst
snoeihout

plaats-reservering gewenst.

Dierenartsen
te gast bij
Landbouwfederatie

Zaal Lovink
Halle-Nijmanweg 13
7025 EG HALLE - Telefoon (08343) 13 88

2e Kerstdag

Wij wensen iedereen een prettige Kerst
en een voorspoedig 1995.

Kerstbuffet-dansant

De leden van de Vordense Landbouw Federatie hebben tijdens een ledenvergadering bezoek gehad van de drie plaatselijke dierenartsen.

16.00 uur: ontvangst met Kir Royal
17.00 uur aanvang buffet (4 gangen)

Als eerste hield H.J. Warringa een inleiding met als titel 'Verantwoord medicijngebruik'. Door de groei van de

•& Uitgebreid voorgerechtenbuffet
met o.a. osschaas, /.alm, paling, meloen met
ardennerham en diverse salades.

IN DECEMBER:

elke 2e puzzel
halve prijs

it Ossestaartbouillon
if Warm buffet

VUURWERK-

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

De muzikale omlijsting \\-ordt verzorgd door het

Return Combo

VERKOOP VUURWERK:
29-30-31 december
natuurlijk bij:

RESERVEER TIJDIG!

J3 J3 J3
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Tel. (05752) 1770
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SUETERS

J3 J3 J3

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752-3566

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens, Frank en Mirjam Meulcnbroek.

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 14 januari 1995

ƒ 38,-

2. Betalen per bank of giro
vóór 14 januari 1995
Aan de bank betaalt U ongeveer

ƒ 38,ƒ 1,-

U betaalt per saldo

f 39,-

Betaalt U na 14 januari, dan komen er in beide bovengenoemde mogelijkheden ƒ 5,- administratie- en
incassokosten bij.

bodeqo
Dooeaa

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

In de lijst van prijzenwinnaars van de
clubtcntoonstelling van de PKV ontbraken vorige week de uitslagen van
de Nieuwzeelander rood konijnen.
Uitslag: J. Bakering IxZG 4xG. Idem
H. Gosselink l xF 2xZg 2xG. Idem H.
Rietman IxF IxZg IxG. Idem G.
Lenselink 2xZg 2xG.

Bij Weevers kunf^^Ue kanten op

prijs per couvcrt

met voorverkoopkorting

PKV-tentoonstelling

tot 15januari 1995

diverse soorten b a v a r o i a i j s , omelet
sibéricnne, exotisch f
verschillende sauzen.

KRANT

Afgelopen maandag deden een veertigtal judoka's uit Vorden hun jaarlijkse judo-examen in sporthal 't Jebbink. De examens werden afgenomen
door judoleraar Robert Piek. .
De volgende judoka's slaagden voor
hun hogere band of slip: Micha Bolink,
Rudolph Harmsen,Corine Brinkerink,
Pieter Jan Schut, Rina Nijland, Pascal
ten Pas, Twan ten Have, Daan Dagevos, Daan Volker, Floris Harmsen,
Dirk Luyendijk, Bart Bosman, Gideon
Bolink, Merel de Kruif, Iris de Kruif,
Emiel de Kruif, Mark ten Pas, Willem
Luyendijk, Marco Hartemink, Jasper
Hagelstein, Joost Hagelstein, Mark
Sips, Judah Bolink, Bas Nijland, Bart
Laarkamp,Jeroenvan Lingen,Tim Elbrink, Jacco Jansen, Niels Siemerink,
Mathijs Berenpas, Emiel van Lingen,
Olivier van Helden, Ben Wunderink,
Ron Huitink, Wietse van der Toren,
Mirjam Klein Bramel, Barbara Klein
Bramel, Wouter Dijkman, Tino Boonstra, Raphaele Pascarelli.

vanaf dftder dag 22 december 1994

Grandioos dessert-buffet

Haal nu ook onze

Examens judoka's

Betalingabonnementsgeld

^

met o.a. wild (herterug)jjrecöte, wildragoüt,
varkcnshaas en diverse groentes, aardappelen en
sauzen.

m.u.v. de heyepuzzels

veestapel en de komst van antibiotica
is er in de loop van de tijd veel veranderd. Momenteel is er een streng toelatingsbeleid voor diergeneesmiddelen.
De combinatiemiddelen zijn momenteel vrijwel verdwenen. Bij het toekomstig toelatingsbeleid zal ook het
mileu-aspect worden meegewogen,
want 'milieu is in', zo sprak de heer
Warringa.
H. J. Breukink belichtte hierna de IBRsituatie bij het rundvee. "Deze kwaal
heeft in de loop van de jaren een milder verloop gekregen. Voor onze export van o.a. gebruiksvee wordt het
van groot belang dat het vee vrij is van
deze ziekte. Binnen afzienbare tijd
komt een zgn. markervaccin beschikbaar". Volgens de heer Breukink zal het
voorkomen van ziekte-insleep en ziektepreventie een steeds belangrijker
plaats gaan innemen.
Vervolgens bracht A.J. Noordkamp
het onderwerp "De Europese regelgeving in verband met dierziekten" aan
de orde. "De Europese Unie geeft hiervoor algemene richtlijnen aan. De verschillende lidstaten geven hieraan zelf
een nadere invulling. Om de aanwezige exportmogelijkheden zoveel mogelijk te kunnen benutten, is het noodzaak aan te kunnen tonen dat het vrij
van ziekten is. Het bloedonderzoek
naar blaasjesziekte in de varkenshouderij zal worden uitgebreid met controles op andere ziekten", aldus de
heer Noordkamp.
Tot slot kregen de dierenartsen als blijk
van waardering door voorzitter Mennink van de Vordense Landbouw Federatie een zuivelmand aangeboden.

J

3. Machtigen.
Wilt U per bank betalen zonder daarover extra bankkosten te betalen, dan kunt U overgaan tot het uitschrijven van bijgaande machtiging aan Drukkerij Weevers het abonnementsgeld af te schrijven van uw bank- of
girorekening.
Het abonnementsgeld voor 1995 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f38,-inklusief6%BTW
als u vóór 14 januari 1995 betaalt.

TROPHY
WATCH
Master
Chronograph
vanaf ƒ 875,- 5

PRESENTEERT

Tweede Kerstdag
in grote zaa, POWER SHOWER

TIMELESS
ADVENTURE

Betaalt u na 14 januari (ook girobctalcrs) dan brengen wij u f 5,-administratiekosten in rekening

U VERDIENT DUS F 5,als u vóór 14 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr, 36.64.02.374: ABN-AMROnr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. l .20.58.67
t. n. v. Drukkerij Weevers B V, Vorden
Onze kantooruren zijn: van maandag tlm vrijdag
8.00-12.30 uur en '13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72BO AA VORDEN
TELEFOON 06792-1010 - TELEFAX 06792-1086

Greenbelt
vanaf ƒ375,-

Ondergetekende machtigt Drukkerij Wcevers om het abonnementsgeld voor Contact jaarlijks af
te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening met het nummer:

06 juwelier

siemerjnk

oo opticien
Zutphenseweg 7 - 7251 DC Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

in café

Naam;

HANSKA
DUO
#

VANAF 21.00 UUR

:

__^_

'

: • •"

',

Adres:
Woonplaats:
Handtekening
Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '95 bij Drukkerij Weevers, postbus 22,
7250 AA Vorden, Nieuwstad 30,7251 AH Vorden.

Uitgave:
Drukkerij Weevers b.v. Vorden
Telefoon (05752) 1010
Telefax (05752) 1086

December 1994

Dit seizoen gaan de gedachten van de wat
ouderen terug naar het einde van de oorlog en
naar de bevrijding. Meestal volgen we daarbij
de grote lijn. De werkelijkheid is vaak gevarieerder dan het algemene beeld.

Zo vierden we de Eucharistie, terwijl de
Kerstmis 1994 zal heel anders zijn, maar de
koeien herkauwend hun warme adem uitblie- herinnering aan 1944 zal wel meespelen.
zen. De omgeving had dan niet de sfeer van
kerstmis, zoals wij die ons vaak denken met
J. A. van Zee Is t.
veel groen, kaarsen en allerlei glitter, maar
misschien meer de echte sfeer van het oorDe Bommelerwaard, ook een stuk Gelder- spronkelijke kerstgebeuren: op de deel, temidland, heeft een eigen oorlogsherinnering van den van hooi en stro, met een aantal mensen,
een langdurig stil front, van november 1944 tot die duidelijk de verschrikkingen van oorlogsmei 1945. De dorpen aan de zuidkant waren geweld kenden, van huis en haard verdreven
stil en verlaten. Veel bewoners brachten de waren, enkel het hoogstnoodzakelijke hadden
winter door in Friesland, anderen hielden het kunnen meenemen en die niet wisten, hoe lang
uit in het gebied tussen de Waal en de Lek. Een ^^^llemaal nog ging duren,
geringer aantal bleef dichterbij huis. OnzejH
familie was vanwege het vee dichtbij geble-^w De hoofdgedachte van de preek was: De tij
ven, tot januari nog in de eigen gemeente. We gaat snel, gebruik hem wel. Het was een troostverbleven bij een oom. In zijn boerenbedrijf woord voor de mensen, om niet te zweren bij
verbleven we met een tachtig mensen, in huis, het verleden, de angst voor de toekomst niet
in de stallen en op de hooizolder: zes of zeven Jgzeer het leven te laten beïnvloeden, maar o
vrij grote gezinnen, dertig Russische krijgsge- ^hnen de beperkte mogelijkheden de tijd go
vangenen en hun bewakers. Elke activiteit, die te benutten voor elkaar, om elkaar tot steun en
enig geluid maakte werd beantwoord met een bemoediging te zijn. Bidden om vrede had
granaatsalvo van uit Noord-Brabant, waar de toen een wel zeer concrete betekenis. Achteraf
geallieerden het gebied hadden bevrijd. Er blijkt het diepe sporen achtergelaten te hebben
waren allerlei vrijheidsbeperkingen. Vanwege als een kerstviering, die eigenlijk geen kersthet dreigende gevaar bleef je vanzelf wel in en viering was, maar die wel veel troost en
om het huis. Rond Kerstmis was de druk min- bemoediging heeft gebracht. Blijkbaar zijn we
der groot.
in noodgevallen toch nog wel creatief. Dan
Achteraf bleek dat het gevolg van de Duitse gaat het enkel om het hoogstnoodzakelijke en
kun je meer doordringen tot de kern.
inzet bij het Ardennenoffensief.
Dat werd ons toen niet meegedeeld.
Ook het kerkelijk verband was volkomen
zoek. Vanwege oorlogsdreiging was het praktisch onmogelijk om afstanden groter dan een
kilometer af te leggen. Dat gold ook voor
dominees en pastoors. De kerken waren verwoest. Noodoplossingen waren moeilijk te
vinden. Kerstmis 1944 werd bij ons enkel in
huiselijke kring op zeer bescheiden wijze
gevierd met wat kerstliedjes bij de kerststal.
In die weken is er eenmaal een kerkdienst
gehouden op de deel. Een pater, die een ernstige tbc-aanval had overleefd na een zware
longoperatie, had daardoor wat meer bewegingsvrijheid. Zo af en toe mocht hij wat mensen opzoeken. Hij maakte er gebruik van om
een kerkdienst te houden. Die dienst staat me
diep in het geheugen gegrifd. Een tafel was
nog wel voorhanden, evenals een paar kaarsen.
Er waren nog wel wat stoelen. Ook strobalen konden als zitbank dienen. Het was blijkbaar doorgegeven aan de naaste buren, waarbij
ook de nodige evacué's waren ondergebracht.

Na het Ardennenoffensief was de bezetter
strenger geworden. De spullen moesten weer
bijeengepakt worden. Nu ging het richting
Gameren aan de Waal. Daar zaten we ook weer
met een aantal gezinnen in een huis en een
schuur. De bewegingsvrijheid was wat groter.
Je kon 's zondags naar de kerk in Zaltbommel.
Het kogelgevaar bleef. Er werd gebombardeerd. Er vielen slachtoffers, ook aan besmettelijke ziektes. We hebben het uiteindelijk
overleefd.
Uiteindelijk is de vrijheid er gekomen, al
zijn we niet in de letterlijke zin bevrijd. Half
mei ging ons geöfi weer naar huis, dat zwaar
geleden had, maar nog wel bewoonbaar te
maken was. De ineeste huizen in ons dorp
waren totaal venwest.
Dankzij de inzet 1?an een aaiflal Hollandse steden en dorpen en de plaatselijke aannemers
zijn er meer dan honderd noodwoningen uit de
grond gestampt en zijn de huizen provisorisch
herstel. Zo konden de mensen in de maanden
mei, juni, juli en augustus langzaam maar
zeker terugkeren en hun bestaan weer opbouwen.

MEUBELEN KIJKEN IN EEN GEZELLIGE SFEER

Kerst wordt dubbel feest bij Helmink.
Want on/.e sfeervolle tooir/.alen in Vonden on Eibergen
staan bol van actueel vvoonnieuws. Zowel in romantisch als
klassiek kunt u pnofitenen van diverse interessante kerstaanbiedingen, en let voonal eens op on/.e schitterende collecties
geloogd grenen en pitriet.
Helmink toont tallo/.e combinatiemogelijkheden, geiompleteend met de nieuwste collecties tapijt en vvoningtextiel.
En natuunlijk mag u onze slaapkameral'deling niet vergeten,
hier vindt u een keun aan slaapkamers in klassieke, romantische en moderne stijl.
Wie meubels koopt wil variëteit maar ook /.ekerheid.
Dat vindt u natuurlijk ook in 1995 weer bij Helmink meubelen.

i 1995 1
Bij inlevering van d<
surprisebon krijgt u
dit mooie lampje met
een fles lampohe
voor slechts

7^^J
•

Vo i- d e n Zutphenseweg 24
Tel. O5752-1

I ^ i !:> e* i~ g o n J. W. Hagcmansh
Tel. O5454--74-1

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

meubelen

Zoekt U:
KERSTVERSIERINGEN
KERSTKAARSEN
KERSTBALLEN
KERSTGROEPEN
KERSTCEEDEES
KERSTKAARTEN
KERSTKADOOS

KERSTLEKTUUR
KERSTSTERREN
enz. enz. enz. enz,

Wij hebben het allemaal.
Graag tot ziens!
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEIM
TEL. 05752-3566

D

e stichting organiseert campagnes om brandwonden
te voorkomen, verbetert de behandeling van brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk onderzoek en
beheert de Nationale Huidbank.
Nadere informatie: 02510-75555.
Postbankrekening 20.21.22 of
bankrekening 70.70.70.643
t.n.v. Nederlandse Brandwonden
Stichting Beverwijk.

NEDERLANDSE
BRANDWONDEN
STICHTING

Stichting Internationale
Solidariteit Hengelo (G.)
opgericht
In Hengelo (G.) zijn verschillende instanties werkzaam, die proberen hun dorpsgenoten te
betrekken bij hun activiteiten gericht op internationale solidariteit.
De Hengelose gemeenteraad staat achter de
doelstellingen van deze instanties en stelt daarom
elk jaar f l.- per inwoner beschikbaar. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van dat geld
laat zij over aan de onlangs opgerichtte Stichting
Internationale Solidariteit (SIS). De SIS is een
initiatief van het CDA afd. Hengelo (G.) en in het
bestuur van de stichting zijn vele instellingen vertegenwoordigd.
Daardoor is het mogelijk geworden, dat alle
inwoners van Hengelo, Keijenborg, Veldhoek en
de buurtschappen deel kunnen hebben aan de
diverse aktiviteiten. Aktiviteiten, die meestal een
tweeledig doel hebben, nl. het aantonen en verduidelijken van noden van mensen verweg en
dichtbij en het daadwerkelijk helpen bij het lenigen van die noden d.m.v. goederen, diensten en
(heel vaak) geld.
Bekend zijn al: de verkooppunten van de
Wereldwinkel op de markt en bij AH, het begeleiden van asielzoekers door Vluchtelingenwerk, de
Derdewereldmarkt door MOV, de wenskaarten
van Unicef, de goederentransporten door de
Commissie Oost-Europa, de collecten in de kerken en de projekten op de basisscholen (bijv. voor
pater Ehringfeld). Dit is slechts een greep uit de
vele aktiviteiten van de hier genoemde instellingen.

Door de SIS wordt voor de toekomst ook
gedacht aan Roemenië door zang en dans op de
Kerstmarkt en aan adoptie in het kader van
Wereldkinderen. Jongeren kunnen misschien
gaan deelnemen aan het Derdewereld-festival en
er kan nog meer reclame worden gemaakt voor
produkten van boeren uit de Derde Wereld. Op de
scholen en in de kerken kunnen ooggetuigen
komen vertellen over hun ervaringen.
De SIS stelt zich ten doel bij deze aktiviteiten
te helpen door te coördineren en in het bijzonder
ervoor te zorgen, dat de beschikbaar gestelde gelden zo goed mogelijk worden besteed. Jaarlijks
zal de SIS tegenover de gemeenteraad verantwoording afleggen over haar beleid.
De besturen van instellingen en organisaties,
die een beroep willen doen op de SIS kunnen zich
wenden tot het secretariaat: Roessinkweg l,
7255 PC te Hengelo (G.).
Welvaart en welzijn zijn bestemd voor iedereen op deze wereld. Nu zijn die nog erg ongelijk
verdeeld. Solidair zijn wil zeggen: ervoor zorgen,
dat iedereen kan meedelen in welvaart en welj^i. De SIS helpt deze gedachte in Hengelo nog
uier bekend te maken.
(Zie ook de advertentie eldes in dit blad.)

Hollandse groenten en fruit, ook
tijdens de feestdagen
Velen onder u zijn ongetwijfeld al druk in de weer met de voorbereidingen voor feestmaaltijden.
Vaak worden voor dit soort maaltijden de meest exclusieve produkten ingekocht. Toch valt er
ook van 'gewone' produkten een feestelijk gerecht te maken.
Spruitjes bijvoorbeeld worden extra feestelijk wanneer ze eerst kort gekookt en daarna even
opgebakken worden in de koekepan; vervolgens
worden ze gekombineerd met cherry-tomaten in
een schaal geserveerd. Een heerlijke schotel bij
wild-gerechten.
Ook Witlof wordt met andere ogen bekeken
wanneer u de blaadjes in smalle reepjes snijdt,
deze vervolgens in de koekepan bakt met een
beetje suiker en tot slot nog een scheutje crème
fraïche toevoegt. De culinaire tijdschriften staan
bol van dergelijke groente-tips.
Bij een feestmaaltijd
mag
een
tafelstuk
natuurlijk niet ontbreken. Groenten en fruit
lenen zich prima voor de
opmaak van zo'n tafelstuk!
Uw gasten zullen
zeker onder de indruk zijn wanneer u een kerststuk op tafel zet met kerstgroen en een kombinatie van rood-gele appels, witlof en broccoli. Deze
kerststukken moeten echter wel kort voor gebruik
gemaakt worden, anders gaat het element 'vers'
verloren.

Kerst-lnn1994
De Kerst-lnn, een sfeervol Ruurlo's Kerstevenement,
zal in dezelfde trend als vorig jaar worden gehouden
en wel op zondag 18 december in de Nederlands Hervormde kerk. Vorig jaar is besloten de locatie te verruilen. Voor het eerst werd de Kerst-lnn toen in de NH
kerk gehouden. Zowel de deelnemers als het publiek
waren zeer ingenomen met de acoustiek en de entourage. De aankleding van de kerk in kerstsfeer verloopt
bijzonder vlot en plezierig, waarbij veel vrijwilligers een
helpende hand bieden.
De Kerst-lnn is beslist geen kerkdienst. Het is een evenement, verpakt in kerstsfeer voor jong en oud. Midwinterhoornblazers zullen op het Kerkplein iedereen
door hun melancholische roep uitnodigen naar de
Dorpskerk te komen.
Het thema van de Kerst-lnn dit jaar: 'Alle mensen mijn
vrienden'. Men heeft gekozen voor dit thema omdat
juist in deze moeilijke tijden het goed is een rustpunt te
gebruiken om aandacht aan de medemens te schenken. Het Kerst-lnn programma kent geen pauze. Het is
de bedoeling om het schema strak aan te houden om
de tijd niet te laten uitlopen. Diverse koren zullen optreden; er is samenzang en de sfeermuziek wordt
gespeeld door organist Piet Plokker. Tijdens de collecte zal het orgelspel zeer waarschijnlijk worden vergezeld van trompetspel.
Aan de Kerst-lnn werken mee: het Ruurlo's Kamerkoor, het Hervormd Kerkkoor, de CJV Meisjesclub,
Markant, Sophia's Lust en de Midwinterhoornblazers.
Er zullen diverse bekende liederen gezongen worden,
zodat het publiek de uitnodiging tot samenzang
gemakkelijk zal kunnen honoreren.
Dit jaar is er weer een programmaboekje samengesteld, dat voor het eerst gratis zal worden verstrekt. De
omslag is een ontwerp van Heleen Weenk. Van dit ontis ook een kleurplaat gemaakt, die op de Ruurlose basisscholen wordt uitgereikt. Met de kleurplaten
kunnen kinderen een prijs winnen. De platen kunnen
worden ingeleverd bij de Bondsspaarbank, de Rabo, de ABN-Amrobank en de NMB-bank in de Kerkstraat. Alle ingeleverde kleurplaten krijgen op zondag
18 december een plaatsje in de Dorpskerk. De prijswinnaars worden tijdens de Kerst-lnn bekend
gemaakt.
De Kerst-lnn kon ook dit jaar probleemloos worden
georganiseerd, dankzij de steun uit het bedrijfsleven
en de gemeentelijke garantiesubsidie. Het Kerst-lnn
comité is hen hiervoor bijzonder dankbaar. Het is echter wel nodig om in de kerk nog een collecte te houden.

'SUCCES MET SAUS'

125 ideeën voor extra geur en
kleur in de keuken
In een receptenboekje van Het Nederlands Zuivelbureau staan 125 ideeën om gerechten
extra geur en kleur te geven. Hartige en zoete sauzen, warme en koude, blonde en bruine,
gebundeld in de uitgave 'Succes met saus'.
Bijzonder is de indeling; uitgangspunt zijn niet de
sauzen maar de gerechten. Bij ieder gerecht staan
drie sauzen die heel verschillend zijn en toch goed bij
het gerecht passen.
Bijvoorbeeld een Hollandaise saus, Kervelsaus
of Geklaarde boter bij asperges; saté naar keuze met
Geber-ketjapsaus, Kokos-pepersaus of Pindasaus;
vanille-roomijs vergezeld van Kersen-roomsaus,
warme Koffiesaus of Kaneelsaus.
Alle soorten gerechten zijn vertegenwoordigd:
sla en salades, groenten, vlees, kip, wild en gevogelte, vis, schelp- en schaaldieren en desserts. Daarnaast is een serie dipsauzen opgenomen.
Het boekje helpt ook ergernis te voorkomen,
want het komt nogal eens voor dat sauzenschiften, te
dun zijn of te dik. Met eenvoudige tips wordt

aangegeven hoe die ongelukjes verholpen kunnen
worden.
ZUIVEL IN SAUZEN
Zuivelprodukten spelen vanouds een balengrijke rol
bij de bereiding van sauzen. Denk aan boter en
tegenwoordig kwark en yoghurt als mager alternatief. En niet te vergeten de verschillende roomsoorten. Naast de bekende slagroom, crème fraïche, zure
room en koffieroom.
In het receptenboekje zijn als basis bekende en
klassieke sauzen gebruikt, waarop nieuwe variaties
zijn gemaakt. Ook zijn volledig nieuwe sauzen ontwikkeld. Alle sauzen zijn getest in de culinaire centra
Kookook van Het Nederlands Zuivelbureau.
'Succes met saus' is te koop in de boekhandel.

Handelsdrukwerk
brieven, enveloppen, folders, kalenders

Familiedrukwerk
geboortekaarten, trouwkaarten,
uitnodigingskaarten, Kerstkaarten.
Zutphen:

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

Warnsveld:

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

Ruurlo:

Boekhandel 'Hoytink'
Borcul^seweg 17, Ruurlo,
Telefoon 1263.

Hengelo

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

Steenderen:

Mevr. Van VeldhuizenOnstenk
Begoniastraat 3, Steenderen,
Telefoon 2398.

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

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

