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Overname advertenties berichten verboden

Onderzoek naar winkelvoorzieningen in Vorden:

Winkels onder de loep

oud Maalderink ( na loting); 2
André Hissink; 3 Gerrit Borgman.
Bloemschikken: l Janny Addink; 2
Anne Addink; 3 Paulien Berends.
Schijfschieten: l Herman Maalderink; 2 Anita Groot Roessink; 3
Martij n Kornegoor.

Mom Bati kaarsen
in de kerken
Tot en met komende zondag kan
men weer kaarsen bestellen via
intekenlijsten in de kerken. Dit
wordt verzorgd door de Wereldwinkel in samenwerking met de
kerken. Ook dit jaar komen de
kaarsen (mombati) weer uit Bangladesh. De kwaliteit is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Verbeterd wil in dit geval zeggen 'meer
aan onze westerse normen aangepast'.
In Bangladesh worden kaarsen
namelijk gebruikt als het licht
weer eens uitvalt. Dus zorgen de
kaarsenmakers ervoor dat de kaarsen een grote vlam hebben die veel
licht geeft. Grote roetwalmen die
zwarte plekken op de muur ver-

Mevr. Sueters heeft het gevoel dat
Vorden zich onvoldoende ontwikkelt doordat de gemeente in de
regio nergens echt bij hoort. "Een
goed voorbeeld is de woningbouw.
De komende tien jaar mag er in
Vorden niet meer gebouwd worden. Dat is een slechte ontwikkeling. Niet in de laatste plaats voor
de winkels in Vorden. Want willen
we het huidige winkelbestand
handhaven dan hebben we meer
inwoners nodig. Door middel van
dit onderzoek willen we kijken
wat we daaraan kunnen verbeteren om zodoende bij te dragen aan
een positieve ontwikkeling van de
Het zal niemand ontgaan zijn. De Bij het onderzoek wordt niet gemeente Vorden. Wij zijn dan
winkel van slagerij Rodenburg is alleen gekeken naar de winkel- ook erg blij dat de gemeente volle
sinds een tijdje dicht, Vershof Kol- voorzieningen in Vorden maar dig achter ons staat en net zoals
denhof is ermee gestopt en de pan- ook naar de ligging van Vorden ons streeft naar een levendig
den van banketbakkerij Wiekart ten opzichte van andere plaatsen. dorp."
en Lammers staan in de verkoop. Mevr. Sueters: "Ik roep al een paar Het bureau MKB Reva zal de
Het mag duidelijk zijn dat de Vbr: jaar dat Vorden eigenlijk nergens komende weken een consudense Ondernemers Vereniging bij hoort. We vallen overal buiten. menten- en passantenonderniet blij 'is met deze ontwikkeling. Een goed voorbeeld is de Steden- zoek houden. Door middel van
"Wij streven allemaal naar een driehoek. Vorden maakt wel een telefonische enquête zullen
levendig dorp", zegt voorzitter onderdeel uit van deze Stedendrie- consumenten in deze regio
mevr. Henny Sueters. "Laat ik voor- hoek maar bevindt zich in het worden benaderd. Ook worden
op stellen: Vorden is nog steeds uiterste puntje daarvan. En dat- er straatinterviews gehouden.
een bruisend dorp waar consu- zelfde geldt voor de Achterhoek. Verder krijgen alle plaatselijke
menten graag hun boodschappen We zitten hier op een soort van winkeliers een enquêteformudoen. En dat willen we graag zo eiland. In de paktijk hoeft dit ove- lier opgestuurd. Het onderzoek
houden en zo mogelijk verbeteren. rigens helemaal niet erg te zijn. wordt waarschijnlijk afgesloDaarom hebben wij het bureau
Het betekent dat Vorden zelf ini- ten met een forumdiscussie
MKB Reva opdracht gegeven een tiatieven moet ondernemen. En waaraan een aantal onderneonderzoek te doen en de winkel- dat doet het dorp gelukkig ook. mers zal meewerken. "Als alles
voorzieningen in Vorden eens Wij hebben bij het bureau aange- volgens planning verloopt dan
onder de loep te nemen."
drongen op een ruimtelijk econo- zullen de conclusies van het
Het onderzoek van MKB Reva kost misch onderzoek om dit soort onderzoek in het voorjaar
in totaal 40.000 gulden. De VOV zaken eens goed in kaart te bren- gepresenteerd worden", zegt
betaalt 10.000 gulden en het is de gen."
mevr. Sueters.

Waarom doet ü in Vorden uw
boodschappen? Of waarom
juist niet? Wat voor soort winkels mist u in het dorp? En
waarvoor wij let u uit naar de
stad? Dergelijke vragen staan
op het lijstje van onderzoeksbureau MKB Reva dat deze
maand een onderzoek gaat verrichten naar het winkelbestand
in Vorden. Het onderoek wordt
gehouden in opdracht van de
Vordense Ondernemers Vereniging die zich zorgen maakt
over de toenemende leegstand
van winkels in het dorp.

NBvPVrouwen van Nu
De maandelijkse avond wordt
deze maand gehouden op woensdag 17 november in samenwerking met de Welkoop.
*
Er wordt deze avond bij 'de Herberg' een modeshow gehouden
van zowel vrijetijds- als bedrijfskleding en schoeisel.

bedoeling dat de Kamer van Koophandel en de gemeente elk 15.000
gulden bijdragen. Dinsdagavond
16 november praat de raadscommissie wonen, werka^n recreëren over de gemeenteere bijdrage
voor dit onderzoek, liet college
van B en W deelt de zorg van de
Vordense Ondernemers Vereniging. "Het niveau van de winkelvoorzieningen in het dorp is mede
van invloed op het welzijn van de
gemeenschap en op de aantrekkelijkheid van Vorden voor de toerist", aldus het college van burgemeester en wethouders.

Agrarische
Wedstrijddag
Jong Gelre
Voor de wedstrijddag welke de
afdeling Vorden/ Warnsveld zondagmiddag bij de familie Maalde
rink aan de Lochemseweg organiseerde bestond een redelijke
belangstelling. Behalve het deelnemen aan de verschillende wed-

strijdonderdelen kon men deze
middag een inzicht krijgen in het
cursusaanbod. De opzet hiervan
was dat de organisatie een inventarisatie wilde maken.
De uitslagen van de verschillende
wedstrijden:
Trekkerbehendigheid: l Gerard
Harmsen; 2 Martin Kornegoor; 3
Eddy Rietman.
Gewichtschatten van vee: l Rein-

oorzaken zijn een onbelangrijk
verschijnsel.
In Nederland worden kaarsen
gebruikt als sfeerverhogers. Voor
op een gedekte tafel met een goed
glas wijn of om de kerstsfeer in
huis te halen. Dus is een bescheiden, mooi vlamnletje geboden.
Voor de kaarsenmakers en -maaksters in Bangladesh was dit een
echte 'eye-opener': zo hadden ze
nog nooit tegen kaarsen aangekeken!
De kaarsenmakers hebben een verbouwing van de werkplaats achter
de rug en hebben voor dit jaar
nieuwe kleuren en modellen ontwikkeld. Kortom, de kaarsenmakers en -maaksters in Bangladesh
zitten niet stil Dit was mede mogelijk door de goede verkoop van de
kaarsen in voorgaande jaren. Men
hoopt dat u ook dit jaar hen weer
wil steunen door de kaarsen te
kopen. Deze zijn natuurlijk ook
vergrijbaar in de Wereldwinkel.
Men vindt de Wereldwinkel aan de
Raadhuisstraat naast 'het Stampertje'. Men hoopt van harte dat u
hen wilt ondersteunen door de
kaarsen te kopen.

Sfeervolle avond bij
Kinnenkoekrestaurant
Kranenburg
Het duo Dini Hiddink en Ben
Sq^Bkirs zorgde afgelopen zaterdagWond voor een gezellige sfeer
bij Pannenkoekrestaurant Kranenburg. Met liedjes en schetsjes uit
hun uitgebreide repertoire wisen
zij de talrijke bezoekers uitstekend
te vermaken. Door alles in het dialect en met menige link naar het
leven op het platteland te brengen, kon men wel proeven dat de
zaal zich goed in het gebrachte
kon vinden.

Dhr. Nekkers dankt na afloop het
duo dan ook hartelijk. Hij was blij
met de vele positieve reacties op
deze avond en deelde mede dat
Pannenkoekrestaurant Kranenburg in de toekomst meer van
deze avonden zal gaan organiseren.
Voor degenen die zich hiervoor
hadden aangemeld was er aan het
slot van de avond nog een goed
verzorgd warm en koud buffet.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 november 10.00 uur ds. M. Beitier en mw. D. BrinkhorstHietland, Laatste zondag, H. Avondmaal. Na afloop koffiedrinken in
'de Voorde'; 14.00 uur ds. M. Beitier, Jongerendienst in de Dorpskerk.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 november 10.00 uur ds. A. Hagoort, Maaltijd v.d. Heer,
Laatste zondag kerkelijk jaar.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag21 novemberlQ.QO uur ds. L. Buitenhuis uit Hummelo; 19.00
uur ds. J. Jonk uit Geesteren.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 20 november 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 21 november 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 november 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 21 november 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
21 en 22 november, past. J. Lamers, Ruurlo. tel. (0573) 45 14 56.
Huisarts
20-21 november dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 552432. Alleen voor
dringende gevallen is er 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.

Contactjes
Tandarts 20-21 november J J. de Kruiff, Vorden tel. (0575)
553372. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 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.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke. telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 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.
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.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgeslagen emoties. Qe energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een
healing zal er van binnen
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
informatie Marg Bekken (0573)
45 32 46

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Ta fe 11J e<Jek-j e info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05. ,
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Heerlijke •
vlaaien l

keuze uit ruim 30
soorten vlaaien volgens Limburgs recept
calorie-arm en goed
voor 12 royale punten

• M ... van Mama; M ... van
Max Havelaar en M ... van
Meer: bij de Wereldwinkel
Vorden

• Vrijdag, vrijdag, vrijdag in
het Dorpscentrum cadeaubeurs Wereldwinkel van
15.00 tot 20.00 uur

• Zondag 21 november a.s.
• TC RENOVATIE: alles on- grote bingo, aanvang 19.30
der 4 daken. • donker eiken
uur. Café d'Olde Kriet, Dorpsblank • stralen of logen • verstraat 25, Wichmond, tel.
zamelhal • kringloopmeubelen
(0575) 44 16 00
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
• 'Leven in harmonie met
10.00-16.00 uur. Generaalsde natuur'. Uniek dia-klankweg 23, Heelweg bij Varsbeeld Jos Korenromp. Donderseveld, tel. (0315) 241169
dag 25 nov. Hotel Bakker.
Entree gratis, aanvang 20.00
• Slanker en fitter nog voor uur. Vereniging Bomenbelang.
het millennium? Het kan nog, Vol is vol. Inlicht. 552232
u heeft nog 6 weken. Bel vrijblijvend voor info: mevr. A. Eysink,
• Verse walnoten, kastantel. (0575) 572127.
jes, vele soorten snijbloemen, kalebassen, eieren en
• Te huur: Sint en Piet-pak- andere snuisterijen. Kaleken. Tel. (0573) 451385
bassen zeer laag geprijsd.
Schoenaker, Vierakkersestraat• Te koop: Opel Kadett 1.3
weg 22, Vierakker.
bouwjaar'88 LMVG, vraagprijs
f 1.250,- en Suzuki TS i.g.st,
• Magreet Blanken in Theavraagprijs f 1.400,-. "Na 18.00
ter Onder de Molen in Linde op
(0573) 491 296
zondag 21 november 15.00,
uur. Kaarten reserveren via'
• Te huur: paardenstalling
(0575) 556987
met uitloop in de wei. Tevens: caravanstalling. Tele• Te koop: gietijzeren houtfoon (0575) 441654
kachel en 3 antieke gietijzeren stalramen. Tel. (0573)
• j«koop: Seat Cordoba b.j. 491315
mal^'94, 121.000 km, trekhaak, getint glas, open dak,
p.n.o.tk. Tel. (0544) 373956
• 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En wilt u dit beheersen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467381
• Met spoed gevraagd: 2
enthousiaste volleybalspeelsters die ons team willen
komen versterken Dash dames 6. Ans Kamperman, tel.
552459
• PC thuishulp voor hulp bij
problemen van hard- en software. Tel. (0575) 553757 of
540181
• De bioscoopbon en de
theaterbon zijn nu verkrijgbaar bij de VW Vorden, Kerkstraat 1
• Gevraagd: amazone of ruiter voor het rijden van een
paard. Min. L M-niveau. J. Halfman, Rondweg 2a, Hengelo
(Gld.)

--------

Bij inlevering van deze bon:
Een korting van de Sint van

\

fei

f2,50

,

op uw vlaai naar keuze

Roomboter-amandel
speculaasstaven
wie zoet is krijgt lekkers
krijgt complimentjes

. wie het serveert

f4!95

voor maar

Het is vroeg donker en eenieder verlangt naar
een beetje warmte en gezelligheid.
De tijd van 'strooi 'ns wat lekkers' is er weer.
Volop keuze uit dik, groot en gevuld speculaas.,
marsepein, boterstaven en... deze week de

• 27 november uitvoering
Toneelvereniging Krato "Waar
ligt Hengelo?". In PannekoekRestaurant Kranenburg

pepernotenbol

f3!50

voor
en de

Gewoon
geweldig
lekker

pepernoten
juniorvlaai

f o 95

woor maar

ledere donderdag: 5 broden voor maar

f12?5

Tip van de week:

vezelrijk volkoren
rijk aan natuurlijke voedingsvezels

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten.
Iedere dag . . . . vers vande warme J>akker

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

Algemeen Dagblad/de Volkskrant
vragen voor Vorden

bezorgers(-sters)
minimum leeftijd 15 jaar
organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Sint-aanbiedingen
hiervoor komt Sinterklaas alleen uit Spanje

•
Gevraagd: hometrainer.
Tel. (0575) 551767

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32'22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend 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 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

• Wie helpt mij aan kleine
woonruimte? Reacties: (0575)
431681. Tijdens schooluren
552036 en vragen naar Albert

donderdag
18 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Toneelvereniging Krato
presenteert:

'Waar ligt Hengelo?'
een vrolijk blijspel in drie bedrijven
door Gerrit Vaskes.

Zaterdag 27 november in de zaal van
Pannekoeken-Restaurant Kranenburg
aanvang 2O.OO uur
Entree volwassenen f 7,50
Kinderen tot 16 jaar f 5,-

Telefoon (0573) 551173

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta tf

kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Beretrots zijn wij met de geboorte van onze dochter

Ouderwets genieten

Gerrit Otten
&
Erna Winkels

Mariska
Geboren op 14 november 1999.
Zij weegt 4040 gram en is 54
cm lang.

gaan trouwen op 26 november 1999
om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Ruurlo.

Erik en Erie Reinders
Zomervreugdweg 6
7251 NX Vorden
Tel. (0575) 465833

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats om 12.00 uur in de
Wildenborchse kapel.

Hartelijk dank aan een ieder
die ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

U bent van harte welkom op de receptie die gehouden wordt van 15.00
tot 16.30 uur in 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

J.B. Hilge
en
A.G.M. Hilge-Jansen

Ons adres:
De Houtwal 3
7251 M K Vorden

100 gr.

3

beenham,
WO gr.

2—

We willen dit graag vieren op zaterdag
27 november a.s. met de kinderen en
u.

wijncervelaat,

189

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u
uit op de receptie van 15.00 tot 17.30
uur in zaal De Luifel, Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

kalfsleverworst^ 9 95 5 gepaneerdè
700 gr.
$$$&
lm
crhnit7olc
schnitzels,

beef Mozarella,

Hendrikus Haaring
en

Sini Haaring-Lenselink
25 jaar getrouwd.

Vorden, november 1999

G.H. Stern'nga
huisarts

22 t/m

29 november
geen praktijk
Voor patiënten met de
letter A t/m K wordt
waargenomen door
dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1

500 gram

Op 21 november 1999 zijn wij

Henk & Janna
Brummelman

•
8
K
8
\
\

'• ^^MB*^

riblappen

Margrietlaan 6
7251 AT Vorden
Wij willen iedereen bedanken
die op 23 oktober 1999 ons
40-jarig huwelijksfeest, op welke manier dan ook, tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt.

•

B

Beunksteeg 4
7255 MB Hengelo (Gld.)

25 ham-preisalade,
700 gr.
hazenpeper,
100 gr.

100 gr.

4 A 00
lU

Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

tel. 55 24 32

Voor patiënten met de
letter L t/m Z wordt
waargenomen
door dr. W.J.C. Haas,
Prinses Christinalaan 18
tel. 55 16 78

ECO-DRACHT
kwekerij en hoveniersbedrijf
gespecialiseerd in: • tuinontwerp
• ecologisch groen • tuinaanleg en
tuinonderhoud • sierbestrating en vijveraanleg • snoei- en zaagwerkzaamheden • aanleg en verzorging hydrocultuur • kwekerij van vaste planten,
linde en taxus

Op zond^28 november 1999 zijn wij

Henk en Joke Broekgaarden-Gotink
25 jaar getrouwd.

J U LI A

De reedde wordt gehouden van
14.00 to^ro.30 uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

zoals snoeien, bemesten enz. en
maakt de tuin winterklaar zodat
u er in het voorjaar van kunt genieten.

G. SPRENKELDER
Beenekussteeg 6
7263 SB Mariënvelde
Tel. (0544)35 1835
Fax (0544) 35 18 30
'TUIN EN GROEN'
ER IS ALTIJD
WAT MOOIS TE DOEN

Dankbaar dat hij nog zo lang in
ons midden mocht zijn, delen wij u
rnede dat na een liefdevolle verzorging in 'De Wehme' te Vorden
rustig is ingeslapen onze zorgzame vader en opa

FRANCISCUS
JOHANNES LEBBINK
WEDUWNAAR VAN JOHANNA MARIA
LEBBINK-BEERTHUIZEN

op de leeftijd van 98 jaar.

Ons léven
't Léven
is een aventuur
kot van duur
al liekt 't soms
lank
't léven is
een groot geschenk
veur niks ekregen
soms
tegen wil en dank
't natte klopt
een léven lank
an ene zoeze deur
gin motor
die 't zó lange holt
hee klopt
en klopt
tut ens
de grote stilte volt.

zoekt per direct

Vorden:

schoonmaakmedewerkers m/v
Voor een object in de vroege
avonduren te Vorden.
Telefonisch reageren
tijdens kantooruren:

(0571) 270100

B.H. Lebbink
E. Lebbink-Pellenberg
Wendy en Mark
Ricardo
Maikel

Vorden, 11 november 1999
De Delle 73

Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575-512927

Bel de Winterschilder!
65,- korting per man per dag.

Kruisdijk 9a
7251 RL Vorden

voor
in- en exterieur
verf - glas
vloeren"
raamdecoratie
wandatwerkmg

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

OPHIE'S

Rust zacht

HELMA
Peter en Everdien
Herbert en Carla
Mannus en Hetty

Contactjes?

Vorden, 8 november 1999

Het cement
tussen vraag
en aanbod!
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van

HELMA BIJENHOF-HAGGEMAN .
op de leeftijd van 39 jaar.
Echtgenote van onze medewerker en collega Wijnand
Bijenhof.
Wij wensen Wijnand, Gerwin en Jeroen en familie veel
kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.
Directie en medewerkers
Aannemersbedrijf
Bargeman Vorden B.V.

Correspondentie-adres:
Rijksweg 9, 7137 HL Uevelde
De begrafenis heeft plaatsgehad op de R.K. begraafplaats te Kranenburg op maandag 15 november.

SCHILDERS
EN AFWERKERS

Jo en Jan Abbink
Joost t
Riek
LJsa

Max Holt

Keijenborg: A.J. Wissink-Lebbink
J.E.J. Wissink
Patrick en Monique
Thomas

Kamphuis b. v.

12 november 1999

8i .........---...... .... ... ....... .......

ü'evelde: J.R. te Brake-Lebbink
H.J.W. te Brake
Martijn, Harald

DJM
BEDRIJFSDIENSTEN

12 november 199^

Tolweg 2
7251 PP Vorden

Voor al uw

tuinwerkzaamheden

Geheel onverwachts is overleden onze kleine meid

Vorden, 8 november 1999

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
Huis Do Voorst in liefde hicdt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bruilofts)party's

•- produktpresentatfes
*•
*•

vergaderingen en congressen
besloten diners

*• hruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst

Binnenweg 10,7211 MA* liefde
Td: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax: (0575) 51 .SS 0 5 ,
K-mail: huisdcvoorst(o)universal.nl
www .huisdevoorst.nl

j£ GEMEENTE

BULLETIN V ORDEN

m m

if •?iS/V?i^^
OUWAANVRAGEN
plaats
Vordensebosweg 5
Kerkhoflaan 5a
Hamsveldseweg 10
Ruurloseweg 83

aanvrager
Stichting Het Geldersch Landschap
TJ.M. van der Ploeg
W.T.B. Wolsing
J.F. Woudstra

inhoud
bouwen schuur
bouwen prieel
bouwen kapschuur
vernieuwen woning

datum ontvangst

aanvrager
B. Dimmendaal
H.H. Breuker
WA.M. ter Bogt
G.W. de Jonge

inhoud
bouwen woning met garage
verbouwen woning
vergroten woning
bouwen woning met garage/
carport

vrijstelling

02-11-1999
04-11-1999
04-11-1999
05-11-1999

ERGUNNINGEN
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44
• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
én volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

bouwen
plaats
Lindeselaak 13, Wichmond
Almenseweg 58
Hackforterweg 18, Wichmond
Holtmaet 11

bodemonderzoek (gedeeltelijk)
afstand tot zijdelingse
perceelsgrens

monumenten
plaats
Almenseweg 58

aanvrager
H.H. Breuker

inhoud
verbouwen woning

meldingen bouwvoornemen
plaats
Het Vaarwerk 9
Dr. W.C.H. Staringstraat 14

aanvrager
mw. A. Kluft
A.J. Olthaar

inhoud
bouwen bergruimte
bouwen dakkapel en vergroten woning

aanleggen
plaats
Bergkappeweg 2

aanvrager
mw. R. de Fraiture en A.J. Lubbers

inhoud
aanleggen poel

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector
grondgebied of de afdeling bestuur.

.VONDOPENSTELLING
Burgerzaken is op 30 november 1999 van 18.30 uur tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen.

VERGANG NAAR NIEUW COMPUTERSYSTEEM BURGERZAKEN OP 19. 22 EN 23 NOVEMBER
Op 19, 22 en 23 november gaat burgerzaken over op het nieuwe computersysteem. Voor de dienstverlening kan dit betekenen dat u niet geholpen
kunt worden omdat de medewerkers geen gebruik kunnen maken van het computersysteem. Heeft u kort na die tijd een nieuw reisdocument
rijbewijs of andere zaken nodig, komt u dan vóór 19 november.

afval apart, J HONDENPOEP
MOOIMEEGENOMENV*
OKOINTI-, FKUITIN T U I N A F V A L
AMBT

EEN BET ER
BEGINT BIJ

RUIM
OP
DIE TROEP!!

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

Voor het einde van dit millennium hebben we nog

Heelweg/Varsseveld, 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

TWEE MAANDEN OM U TE VERRASSEN

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN
met piepkleine schoonheidsfoutjes
HOOG en LAAG, ± 600 paar
van 149.00/159.00 voor

f^^^%
\jf

l

en dat gaan we ook doen!

95.00

2 PAAR 160.00
BATA originele WERKSOKKEN
type Atlantis van 14.95 voor
O.9O
..JSÜUÜiJÜÜ.ÜiJÜQEEJ3.4JQOapaarLiiUL.
VEILIGHEIDSLAARZEN st. neus
VEILIGHEIDSLAARZEN st neus + zool

54.95
59.95

STROFELS KLOMPSCHOENEN met
lichtgewicht zool ( PU)
van 79,95 voor
64.95
Gevavi van 84,95 voor
74.95
(ook veiligheidsklompen)

ROZEN
DIV. KLEUREN

COCA COLA

2 liter
2 flessen

25 stuks

1O,OO

van 6,18 voor

KOOPMANS PANNENKOEK SPECIAAL

RIBBETJES

EDET SOFT

400 gram

KG

4-laags toilet-papier

jgf halen —-^-. ƒ betalen

3,18 +

Gerba

van 8,98 voor

Werkschoenen

voor

f,49

ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

1O?5

Van Sint en Piet de:

3,98

van 7,89 voor

5999

CROKY CHIPS
div. smaken
300 gram

6,98

10,47

Dat is leuk!

sinaasappelbavaroisevlaai

,8 rol

AHROOKWORST

stalen neus - laag
oliebestendig £** ^_
Neusje van de zalm O %/ • %/ O

Vlaaien van de week:

4,95

van 3,25 voor

voor

van 2.69 voor

Alle moeders en vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo
(Gld.) een gratis foto (formaat 18 x 27 cm) van hun baby
geboren in 1999 op vertoon van de bonuskaart en tegen
inlevering van een negatief van hun keuze

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

pepernoten vlaai

Oh

12*°

leder z'n
eigen wens.

Zo uit de winkeloven:

saucijzebroodjes
nu "r voor

is geworden:

Heerlijk pepernotenbrood

Gaat u de reis naar Amerika
winnen voor 2 personen??????

nu

Echte Bakker

Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Let dan goed op de brievenbus op
17 november.
De Entertainmentkrant valt dan by U in de

VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

y

LVVJ

Entertainment-club Vorden

Beste Sint
Graag zetten wij u op het spoor
van het VW-kantoor.
Cadeau, geschenkenbon of boek
het is er en het spaart gezoek.
Want spullen van de VW
daar is men-heel gelukkig mee.
Er is nu ook een bon te koop

voor schouwburg of voor bioscoop.
Voor volwassenen of blaag
graag voldoen wij aan de vraag.

R"0

bus. Lees goed de spelregels of vraag info
bij ons in de winkel!

Bel bij CLMI sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta V

Uitvaartverzorging en -verzekering

Entertainment-club Vorden
Burg. Galleestraat 44
Geopend: maandag t/m vrijdag 15.00 tot 21.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 tot 21.00 uur

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

Hageltje nieuwe MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48
—~"~Z*\ */*/%/%/%
van 189.00 voor r E C V B J 169.00
„Life line" en „Vlach" gevoerde
.HOUTHAKKERS^
20 soorten FLEECETRUIEN, - JACKS
en BODYWARMERS
(tientallen kleuren)
. .l?-PP/§9iQQ/JA99/?§-.9P/!*?iPP. leerdicht] _
Flanellen HEMDEN mooie kwaliteit
(ookjn hééééél cjrote maten)
zware kwaliteit SCHIPPERSTRUIEN

VW Vorden

(met wol) M t/m XXL

van 59.00 voor 49.00 W
(groen-blauw-antraciet)

Barendsen schenkt nieuwe tassen

ter 1-Dash l, H1C Boemerang 1Dash l, D1C Wik 1-Dash 2, D3J Wik
3-Dash 4, D2E Wik 2-Dash 3, MA2D
Dash MAl-Revoc MA1, XC1C Dash
XCl-Rohda XC2, D4J Dash 6-Huevo
'85 4, D4K Dash 2-Favorita l, H4J
Dash 4-Favorita 5, MB2D Skopein/Wivoc 2-Dash 1.

Paar densport
LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 7 november behaalde Marina Gotink met "Goor een eerste
prijs met 181 punten in de klasse
Zl.

SV Ratti
RATTI1-GORSSEL l
Afgelopen zondag speelde Ratti
thuis tegen Gorssel, een van de
kampioenskandidaten in deze
klasse. Trainer Anton Peters had
zijn manschappen dan ook op
scherp gezet. Maar de wedstrijd
was slechts enkele minuten oud of
men keek al tegen een achterstand
aan. Een snel uitgevoerde counter
werd doeltreffend afgerond. Toch
liet Ratti zich hierdoor niet uit het
veld slaan. Met veel inzet werd de
Hoofdsponsor Barendsen heeft het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden nieuwe sporttassen aangebo- jacht op de gelijkmaker ingezet.
den. Op de foto overhandigt Henk Barendsen een tas aan aanvoerder Ronald de Beus, onder het toeziend oog Omdat er van de kant van Gorssel
van voorzitter Herman Vrielink. Barendsen toonde zich tevreden over de prestaties van het eerste elftal dit sei- ook fanatiek werd gevoetbald,
zoen.
werd het al gauw een enigszins ge
spannen duel, waarbij de scheidsrechter moeite moest doen om de
lopen en konden de gasten onder set was waarin DASH geconcen- wedstrijd in de hand te houden.
Volleybal
druk gezet worden. Door deze treerd spelend het niveau haalde
druk kon Orion niet meer de ge- dat van hen verwacht mag worweldige smashes laten zien die het den. Heel eenvoudig werd deze set
DASH HEREN l OP KOERS
bij het inslaan liet zien. Het snelle met 15-5 gewonnen en de 3-0 overDe volleyballers van DASH hebben
spel van DASH was hen te mach- winning was een feit.
afgelopen zaterdag Orion 4 uit
tig. Vrij eenvoudig wonnen de Vor- Door deze overwinning komt
Doetinchem in Vorden te gast
denaren de set met 15-7.
gehad. Deze jong eploeg is een
DASH op een gedeelde vierde
De tweede set verliep voor DASH plaats in de competitie te staan.
ploeg in opbouw dat in de toeeen stuk moeizamer. Het ver- Volgende week wacht de Vordenakomst geheel of gedeeltelijk het
trouwde spel kwam er nie^nt en ren een pittige uitwedstrijd tegen
grote Orion l moet gaan vervande Vordenaren speelden ^Meze Boemerang in Eibergen. Deze
gen. Tijdens het inslaan lieten de
set meer tegen zichzelf danregen ploeg heeft een slechte seizoengasten dan ook zien aanvallend
Orion. Orion nam dan ook een start gemaakt maar is de laatste NOVEMBER
veel in huis te hebben. De Vordelichte voorsprong. Op 4-7 zette weken sterk aan het klimmen op ledere dag:
naren zijn echter niet zo snel
SWOV: Open Tafel De Wehme
coach Gerrit Ümpers, die de afwe- de ranglijst en staat nu al vlak achonder de indruk van een ploeg die
Jeu de boulebaan De Wehme:
zige coach Boerman goed verving, ter DASH.
spectaculair inslaat, want het zal
info Jrifcde receptie
met een aantal aanwijzinj^^zijn
niet de eerste keer zijn dat zo'n te
ploeg weer met de neuwn de UITSLAGEN 13-11
genstander er tijdens de wedstrijd
goede kant op en DASH liep snel D3J Dash 4-Vios 2 3-0, MB2D Dash 17 Welfare, handwerkmiddag
niet veel van laat zien omdat het
Wehme
weer in. Vanaf dit moment gun- 1-Vios l 3-0, D1C Dash 2-Vios l 2-3,
verdedigend niet goed in elkaar
den de Vordenaren hun tegenstan- D2E Dash 3-Tornaxl 0-3, Hl C Dash 17 NBvP-Vrouwen van Nu, mode
zit.
show Welkoop
der nog maar weinig punten en 1-Orion 4 3-0, H3J Dash 3-Vios 2 0DASH moest aan de wedstrijd bemet 15-9 ging ook de ftveede set 3, 3DD Dash 1-Twente Select l 1-3, 17 HVG Wichmond, D. ter Harmginnen zonder coach Johan Boersel over de Euro
naar DASH.
man (vakantie) en buitenaanvaller
Hl D Reflex 2-Dash 2 3-0, H4J GorsZoals reeds eerder genoemd vielen sel 2-Dash 4 3-0, MA2D Gorssel 17 BZR, bridgen in 't Stampertje
Arjan Bikkel (werkzaamheden).
de jonge jongens van Orion on- MAl-Dash MA1 3-0, D4J Rivo-Dash 17 ANBO, klootschieten bij 't Olde
Zoals vaker voor komt kende
Lettink
danks hun spectaculaire inslaan 6, XC1C Rohda XCl-Dash XC1 0-3
DASH een mindere start en kwam
18 HVG Wildenborch, Dinie Hidtijdens de wedstrijd enorm tegen.
het achter te staan met 5-1. Vanaf
dink
Dit was in de derde set zeer duide- PROGRAMMA
dit punt begon het aan Vordense
lijk, omdat dit eigenlijk de enige H3J Overa 1-Dash 3, 3DD Schuchzijde langzamerhand beter te

Beide ploegen kregen enkele kansen, maar de stand bleef 0-1 tot de
rust.
Ook de tweede helft voetbalde
Ratti sterk en werd Gorssel veelvuldig teruggedrongen op de
eigen helft. Men bleef druk zetten
op de achterhoede van Gorssel en
dat resulteerde in een aantal
goede kansen. Naarmate de wedstrijd zijn einde naderende be
perkte Gorssel zich dan ook steeds
meer tot verdedigen en bleef Ratti
keihard werken om een doelpunt
te forceren. Toch bleef het gewenste doelpunt uit en eindigde de
wedstrijd met de 0-1 stand. Zeker
geen slecht resultaat tegen deze te
genstander en het vertoonde spel
geeft moed voor komende week,
wanneer er de zware uitwedstrijd
tegen koploper Baakse Boys op het
programma staat.
Na de wedstrijd werd er nog afscheid genomen van speler
Youssif Mohammad die naar
Velp verhuist.

Briefkaarten

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

ENDA VORDEN

Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere
dames-, heren- en echtparen.
Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)
tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake
Schiiiiiitterende collectie:

BERG-, WANDEL-en
SURVIVALSCHOENEN
20 soorten o.a. Blackstone en Lomer

89.- 99.119.- 129.149.Camojacks - Camobroeken - Khakibroeken
Groene broeken - Camo-T-shirts - Urban-shirts
Urbanbroeken - Survivaljacks

BROEKEN met afritspijpen
maten 44 t/m 60, 4 kleuren v.a.

Sigarenspeciaalzaak
Braam
heeft plaats voor een

gemotiveerde
verkoopster
leeftijd van 18-30 jaar
Voorwaarden:
- verkoopervaring (kunnen omgaan met klanten en
adviseren)
- accuraat en zelfstandig kunnen werken
- minimaal 24 uur per week, flexibele werktijden
Inlichtinen: (0575) 55 32 60

18 Bejaardenkring,
Dorpscentrum
18 PCOB.de Wehme
20 Klein Axen, Coma Mossel
'Noodlot als kans'
22 Dorpscentrum, bridgen
22 Vrouwenclub Medler, kaarten
maken
23 Soos Kranenburg
23 Passage, Jan de Swart
24 BZR, bridgen in 't Stampertje
24 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 HVG dorp, St. Nicolaasavond
27 Krato, toneeluitvoering
29 Dorpscentrum, bridgen

Hef Gelders Dagblad
vraagt met spoed

bezorger(-ster)
voor Vorden.
Leuke bijverdienste
Inlichtingen: (0575) 551969

Herfstvoordeel
in Zutphen
Zaterdag 20-11/zat. 27-11

Alle meubels
50% korting

Jan Vermeerstraat 74
(0575) 515683

PKV Nieuws
Behaalde resultaten van onze
leden op onderstaande shows.
"Sport en Nut" Beekbergen
Konijnen. Franse Hangoor: R.
Bruinsma 2xF, 2xZG; J.F.H. Dekkers 2xF 2xZG; Rode Nieuw Zee
lander: H. Gosselink 2xF 2xZG; Angora: Comb. 't Welletje 2xZG, 3xG;
Tan: L. Jansen 2xF 2xZG; Ned.
Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers IxF,
IxZG, 3xG; DJ. Grobben IxF,
3xZG; Pool Roodoog: GJ. Bierhof
IxZG; Kleurdwerg: Wiebe Franssen IxZG, IxG.
Van Pallandt Show1 Varsseveld
Hoenders. Vorwerkhoen: E.H. Ruesink IxZG; Australorp: E.H. Ruesink IxZG, IxG; Mod. Eng. Vechthoen: H. v. Heerde 2xZG, IxG; Vorwerk Kriel: H. v. Heerde 2xG; Mod.
Eng. Vechtkriel: H. v. Heerde IxZG,
IxG.
Sierduiven. Duitse Modena Gazzi:
S. Jansen IxF. 2xZG; Arab. Trommelduif: S.Jansen IxF, IxZG.
Konijnen. Lotharingen H. Borgman-Berenpas IxF, 3xG; Franse
Hangoor: R. Bruinsma 3xF, IxZG,
IxG; J.F.H. Dekkers 2xF, IxG; Witte
Nieuw Zeelander: H. Verstege
3xZG, IxG; Californian: H. Verstege IxG; Rode Nieuw Zeelander: H.
Gosselink 2xF, 2xZG, IxG; Hollander: B. Looman 3xZG; Ned. Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers IxF,
2xZG.
'Peklo' Lochem
Hoenders. Citroenpel: AJ. Dijkstra

IxZG; Wyandotte: H.J. Berenpas
2xZG, IxG; H.J. Rietman 2xG; Australorp: H.J. Rietman 2xG; Mod.
Eng. Vechthoen: H. v. Heerde IxF,
3xZG, IxG; Barnevelder Kriel: H.J.
Rietman IxZG, 2xG; Wyandotte
Kriel: H.J. Berenpas 3xZG, 3xG; Amrockkriel: H.J. Pardijs 2xF, 5xZG,
3xG; Mod. Eng. Vechtkriel: H. v.
Heerde IxF, 4xZG, 6xG.
Watervogels. Kwaker: M. Jansen
IxU, 2xF, 2xZG.
Sierduiven. Duitse Modena Gazzi:
S. Jansen IxF, IxZG; Oud Duitse
Meeuw: J.HA Pijpers IxF, 2xZG,
4xG; Arab. Trommelduif: S. Jansen
2xZG, IxG; W. Rietman 3xF, 4xZG,
5xG;
Temeschburger Schecke:
J.HA Pijpers 2xZG, 2xG.
Konijnen. Vlaamse Reus: H.J. Rietman IxZG, IxG; Franse Hangoor:
J.F.H. Dekkers 2xF, IxZG, IxG; D.
Kuiper IxF, 2xZG; Witte Nieuw
Zeelander: H.J. Rietman IxF, 2xZG,
2xG; Wener: H.J. Rietman 2xG;
Rode Nieuw Zeelander: E.J. Kamperman 2xF, 3xZG; G. Lenselink
IxF, 2xZG, IxG; Alaska: H. Pardijs
IxF, 2xZG, IxG; Rex: M.G. üjftogt
IxF, IxZG, IxG; Angora: Comb. 't
Wolletje 3xF, 3xZG, IxG; Tan: L
Jansen 4xF, 4xZG; Hollander: Th.
Janssen IxF, 2xZG; E.J. Everink 2xF,
3xZG, 2xG; Ned. Hangoordwerg:
J.F.H. Dekkers 2xZG, IxG; DJ. Grobben IxF, 2xZG, 2xG; Pool GJ. Bierhof IxF, IxZG; Kleurdwerg: Wiebe
Franssen 2xZG, 2xG; GJ. Bierhof
IxF, IxZG.
Cavia's: J.HA Pijpers 4xF, 5xZG,
2xG; Comb. 't Wolletje IxZG, 3xG.

Tandverzorging voor
tussendoor: slim op reis
Handig voor onderweg en kleiner
dan een aansteker is Click'n Clin,
een miniflesje met mondwater en
een borsteltje dat op het flesje
wordt geschroefd. Dat is makkelijk
als tandpasta en water niet in de
buurt zijn en als je weet dat
kauwgom niet voldoende reinigt
en een pepermuntje maar korte
tijd voor schone adem zorgt.
Click'n Clin is zo klein datje 'm al-

tijd achter de hand kunt hebben,
in het dashboardk^tie, in de
handtas of attachékö^r. Je kunt
er tien keer je tanden mee poetsen, hij zorgt voor optimale mondhygiëne, beschermt en reinigt het
gebit, verfrist de adem, verwijdert
tandplak en voorkomtjandbederf.
Zo kom je altijd goecMÉ>r de dag
met een schoon ge DU en frisse
adem. Bij de drogist voor ƒ 3,99.

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

1KÜIDS
INFO

Maandag 22 november a.s.

Heb je trouwplannen
voor 2000 of 2001?
Al je plannen krijgen meteen
vaste vorm op de 4e bruisende
Bruids-Info-Show bij Zalencentrum
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
elf bedrijven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag" extra feestelijk
maakt.

vanaf 19.30 uur
zaal open 18.30 uur

ZALENCENTRUM
't WITTE PAARD
in Zelhem
entree 10,00
incl. kopje koffie

De show
is in de nieuwe zaal van
't Witte paard:
DE
PAEKDESTAL

Kaarten aan de zaai verkrijgbaar
of telefonisch te reserveren:

Jouw trouwfeest begint
op de Bruids-Info-Show
bij „'t Witte Paard"
Deelnemers:
AJB.V. Video Ruurto

Zalencentrum 't Witte Paard Zelhem
Brood en Banket Henry Schollen Zelhem
Beijer-Besselink, bruids-, cocktailen herenmode en Beltrum
Kotlink-Hcishuro Zelhem
Nagelstudio PMlome Zelhem
Drukkerij Weevers Druk Zelhem
Foto Botvliet Zelhem
Juwelier Burghardt Zelhem
Schoonheidssalon Van Valburg Zelhem
Bloemen en kadoshop Hassink Ze/A
ZALEMCEMTRUM

RUURLOSEWEG l
7021 HA ZELHEM
Tel. (0314) 62 12 27

Arbeidsongeschikt?
Chronisch
ziek?

Het is eerder
KERST
en NIEUWJAAR
dan u denkt!

Gehandicapt?
Gislaued Banden,
uw vakman vertelt u waarom!
Gislivtd lomer- en winter-binden worden nolgtni Zweedse normen geronkt. Ongekend
goedi en veilige binden lijn dearvin bet gevolg. En dit il duidelijk merkheir w
besturing, wegligging en levensduur. Komt u eens persoonlijk boren wit Inenilinge
ginnlie inhoudt, en wit d«e binden » bijiooder miikt!

Groot nieuws: ANIB, AVO en GON
hebben hun krachten gebundeld.
Zij vormen nu ANGO: de Algemene
Nederlandse Gehandicapten
Organisatie. U kunt rekenen op
deskundig advies van consulenten

Bestel daarom nu alvast bij ons uw

en adviseurs in ruim 80 landelijke
afdelingen
Kent u al uw rechten op o.a. sociaal
zekerheidsrecht, thuiszorg, woningaanpassingen, hulpmiddelen,
vervoer, toegankelijkheid, belastingteruggave? Die almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het
beste SAMEN aanpakken.
Bel of schrijf ANGO.

laved

Bij ANGO tel
je voor drie!

Bij ons ligt de meest
uitgebreide kerstcollectie
al voor u klaar!
Met werken van bekende
kunstenaars en prachtige
natuurfoto's.

WIJ HEBBEN OOK
KAARTEN WAARVAN
DE OPBRENGST VOOR
EEN GOED DOEL
BESTEMD IS.

U stuurt dus altijd iets bijzonders.
Bestel tijdig, dan is uw keuze het grootst.

Da's Zweeds voor kwaliteit

Kom eens aan, bel, fax of e-mail voor de grote kerstkaartencollectie,
zodat u de boeken rustig kunt doorkijken en een keus kunt maken.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Ook 's avonds

DRUKKERIJ

KlfTAlAN

WEEVERS

462779

Postbus 850
3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 465 43 43

VORDEN - TEL (0675) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 726O AA
BBS 657378 - E muil: lnlo«w««v«r*.nl - ISDN S67370

All All All AH All All All All

Barendsen Vorden BV sponsort
ZW Velocitas

Het 8e team van ZWVelocitas wordt gesponsord door Barendsen Vorden BV. V.l.n.r.:JanJansn, ManueljansenTavares, Raymond Kuit, Henri Barendsen (voorzitter ZWVelocitas en tevens sponsor), Kees Jansen, Rob GrootWassink en SjaakKuit. Niet op de foto maar wel sterk gemist de avond van spelen en van het schieten van bovenstaande foto Richard Hartman.
Velocitas onder aanvoeringschap van Henri Barendsen als
voorzitter, doet het dit seizoen
in alle opzichten uitstekend.
Het ledenaantal zit ruim boven
de honderd, er zijn 11 herenteams en 2 enthousiaste damesteams.
Heren l speelt boven in de Ie klasse mee zoals men elders in het
Contact kan lezen. Kom gerust
eens kijken op de vrijdagavond er

Zorg rondom
gezin en bedrijf
Leden van de GLTO afdeling Vorden- Warnsveld- Zutphen zullen
donderdag 18 november deelnemen aan een thema- bijeenkomst
"Zorg rondom gezin en bedrijf'.
Deze wordt 's morgens gehouden
in "De Harmonie" aan de Kerkstraat 2 in Didam. De organisatie
is in handen van het PAVO (Provinciaal Agrarische Vrouwen Overleg).

zijn zeer spannende en uitstekende partijen zaalvoetbal. Niet alleen
het Ie team speelt hoog, het 2e en
3e team komen beiden uit in de Ie
klasse reserve. De andere teams
doen het bovendien uitstekend en
de sfeer is prima te noemen. Het
e.e.a. is mede te danken aan de vertrekkende voorzitter Rob GjartWassink, onze wedstrijdsecrl^Pis
Jan Grootjebbink en uiteraard de
vele vrijwilligers.
Men hoopt u eens te zien in de
De nota "Op weg naar een nj|uw
evenwicht tussen arbeid en ^Pg"
van staatssecretaris mevrouw A.E.
Verstand-Bogaert (voormalig burgemeester van Zutphen) roept in
de ogen van het PAVO veel vragen
op. Vragen in de geest van " hoe
werkt dit op het platteland", "wat
kom je tegen en wie kan je helpen" e.d. Tijdens deze bijeenkomst zal CDA Tweede Kamerlid
mevrouw K.Eises- Timmerman
een inleiding houden. De discussie staat onder leiding van mevrouw A. Jeuken, manager GLTOAdvies.

sporthal 'Het Jebbink'. Men kan
zich dan alvast warm laten maken
voor het 2000-zaalvoetbal kampioenschap vna Vorden. Dit trouwe en sportieve tournooi dat al
sinds enkele decennia wordt gehouden, vindt het eerste weekend
van het nieuwe jaar plaas en wel
op zaterdag 8 en zondag 9 januari.
In de sporthal vindt men informatie over dit tournooi waar jong en
oud, dames en heren aan mee
kunnen doen.

Zaalvoetbal
VELOCITAS

Vrijdagavond speelde Velocitas in
sporthal 't Jebbink tegen koploper
Gonemo uit Winterswijk. Het Vordense team miste 2 spelers. Rob
Enzerink en Ronald de Beus konden door blessures niet meespelen. Hugo van Ditshuizen uit het
2e en Ronny de Beus uit het 3e
waren de vervangers.
Het was al snel in de wedstrijd duidelijk dat Gonemo over de betere

Duizend jaar is een lange tijd
En de wisseling van een millennium is een grote zeldzaamheid. Dat hebben
we nog nooit meegemaakt. Wat zou het mooi zijn om, precies aan het eind
van die duizend jaar, een boek samen te stellen over Vorden in het jaar
1999. Zodat we later kunnen zien: zo zag het dorp waar we nu wonen er uit j
toen de kalender versprong van 1999 naar het jaar 2000.
Dat boek is er. Het ligt voor u klaar in de bibliotheek, bij Boekhandel
Bruna of het VW-kantoor. Het heet 'Vorden '99' en geeft in tekst en ruim
150 recente foto's een boeiend beeld van ons dorp. Interessant om nu te
lezen en leuk voor over tien of twintig jaar als alles anders zal zijn. Een kostelijk bezit ook voor onze kinderen die nu opgroeien in Vorden '99.
| Advies voor* ieder die op zoek is naar een geschenk dat elk jaar waardevoller
zal worden: zet 'Vorden '99' op uw lijstje of geef het aan iemand die houdt
van ons dorp. De prijs is f 29.50.

Vorden '99

technische spelers beschikte. Met
mooie persoonlijke acties bezorgde ze de Velocitas-verdediging handen vol werk. Na een mooie actie
en dito voorzet was Huberto Eykelkamp zo ongelukkig om de bal in
eigen doel te tikken. Velocitas
kwam weer op gelijke hoogte door
Erik Oldenhave. Hij wist door te
breken na een mooie pass van
Ronny de Beus en tikte de bal be
heerst langs de keeper. Toch kinden de gasten uit Winterswijk met
een 1-3 voorsprong de rust in gaan.
Met 2 bijna dezelfde aanvallen wisten ze doelman Wenneker te passeren. Je kon duidelijk zien dat Gonemo echt traint in de zaal op dit
soort aanvallen.
Na de rust kwam Velocitas beter
uit de startblokken. Er was besloten om de tegenpartij geen meter
ruimte meer te geven en dat er
zeer agressief gepseeld moest worden. Dit bracht Gonema duidelijk
uit het ritme en Velocitas kreeg de
betere kansen. Uit een afgeslagen
vrije trap wist Ronny de Beus uit
de draai de bal toch in het net te
schieten. Erik Oldenhave scoorde
de gelijkmaker. Toen een aanval
vast dreigde te lopen besloot hij
tot een afstandsschot wat strak
tegen de touwen ging. Keeper Gerrit Wenneker sleepte de Vordense
ploeg in een man minder situatie
(Oldenhave kreeg een tijdstraf) er
even doorheen, maar toen Oldenhave weer in het veld mocht nam
Velocitas de touwtjes weer in handen. Het kwam zelfs op voorsprong toen Jeroen Tijssen uit een
vrije trap raak schoot. Terwijl Gonemo nog met de muur bezig wasf
nam Tijssen de bal. Deze verdween
hard door de benen van de keeper.
Het team van leider Hans ten Elshof gaf deze voorsprong niet meer
uit handen. Het kon zelfs in de
laatste minuut de voorsprong nog
vergroten, maar Hugo van Ditshuizen - die overigens prima
speelde - k^i tot 2 keer toe een opgelegde kipniet verzilveren.

Judo
TWEEDMDNDE ADVW
JUDO-VA^TJESCOMPETITIE
GOED VERLOPEN
Afgelopen zaterdag werd de twee
de ronde van de ADVW judo-vaantjescompetitie in Vorden gedraaid.
Deze regionale competitie is twee
jaar geleden in het leven geroepen
om de jeugdleden van de judovereniging uit Aalten (Robs Sport),
Dinxperlo (Budovereniging Dinxperlo), Vorden (Judoclub Vorden)
en Winterswijk (Budocentrum
Winterswijken Robs Sport) beter
voor te bereiden op judi-wedstrijden. Om de leden te motiveren om
mee te doen, worden aan de judoka's vooe elke behaalde 100 wedstrijdpunten gekleurde vaantjes
uitgereikt. Deze vaantjes volgen
dezelfde kleuren als de judoban-

den (wit, geel, oranje, groen,
blauw, bruin en zwart).
Afgelopen zaterdag konden de volgende vaantjes uitgereikt worden:
- Witte vaantje (100 pnt): Robert
Cornielje, Tamara Wopereis,
Thijs van Beek en Riek Abbink;
- Gele vaantje (200 pnt.): Fabian
Dijkman en Ruud van Beek;
- Oranje vaantje (300 pnt.): Jelle
Wopereis;
- Groene vaantje (400 pnt.): Maarten Prinsen en Riek Moorman.
Als extra motivatie wordt elk seizoen een seizoensranglijst bijgehouden, aan het eind van het seizoen wordt dan aan de top drie
extra bekers uitgereikt.
Met nog vier ronden te gaan is de
huidige top drie als volgt:
1. Leon van Üth (100 pnt.), 2. Jelle
Wopereis en Wout te Hofstee (90
pnt.) en 3. Maarten Prinsen (82
pnt.).
De volgende ronde zal op zaterdag
22 januari in het clubgebouw van
Budocentrum Winterswijk aan de
Eelinkstraat gehouden worden.

Bridge
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van woensdag 10 november 1999

Groep A: 1. mv/hr Scholten 65.0%;
2. mv Gerichhausen / hr Hissink; 3.
mv/hr de Bruin 55.4%.
Groep B: 1. dms Bouman / v.
Manen 62.5%; 2. dms Dam / Vredenberg 60.9%; 3. hrn de Bie/Gille
59.4%.
BRIDGE CLUB VORDEN
Groep A: 1. echtpaar Vruggink
63,3%; 2. heren Wijers / Thalen
62,9%; 3. mv. v. Gastel / hr. Costermans 60,4%.
Groep B. 1/2. dames Arnold / Warnaar en echtpaar Speulman 56,3%;
3. heren Verwoerd / de Niet 55,7%.
Dit zijn de uitslagen van maandag
8 nov. 1999.

VAKANTIE IS
/V/f T VANZELFSPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten. Dit jaar gaan
6150 mensen op vakantie met de Zonnebloem. Dankzi] de hulp van 6400 vrijwilligers Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakanties'.Ciro 145, Breda.

OOK IK HELP MEE'

Giro 145
de Zonnebloem'
'646562

e

'Even rechtzetten'!

Bij Contact was men zo "ondersteboven" van de fraaie veranderingen bij bloemsierkunst Elbrink, dat de foto niet goed werd geplaatst. Bij deze zet men alles weer "recht"

Jongeman
gezocht
leeftijd niet van belang, liefst in
het bezit van rijbewijs C,
die opgeleid wil worden
binnen de wasserij

Wasserij
Siebelink
Vorden, telefoon (0575) 55 14 65

PLANTTIJD
FRUITBOMEN
hoogstam, div. soorten

BOL-ACCACIA
per stuk

22,50

35,00

Juunte fashion viert 20 dagen leest,
daarvan profiteert u het meest.
20 Knalkoopjes hebben we vergaard,
elk beslist de moeite waard.
We noemen ze niet allemaal,
dit is een kleine greep uit
ons arsenaal.

T-shirt
normaal 9,95
2 voor V J% 50

125

ROZENSTRUIKEN

van 69,95 voor

°

per stuk

KLIMROZEN
per stuk

t
,
Dames f

broeken

spijkerbroek

Sjoar
ensokken

van 39,95
voor

van 10,-

Actie loopt van 17 november
t/m 11 december'99.

vn^|

spencers l
van 25,voor

15.°°

en nog
veel meer

g^ 5Q

^^B

mode voor
het héle gezin
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVENAAR
LICHTENVOORDE - 's-HEERENBERG

VERZEKERINGEN.

Hierbij nodigt het bestuur van OVM Univé Gelre W.A. haar
leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op maandag 29 november 1999
in Hotel „In de Groene Jager", Ruurloseweg 2 te Barchem.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda (verkort):
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Voorstel om te gaan fuseren met de OVM Markelo W.A.
5. Voorstel tot het geven van advies aan de OVM
Markelo W.A. om haar naam te wijzigen in OVM
Univé Oost B.A., handelend onder de roepnaam
Univé Oost.
De agenda, de notulen en de fusie-akte liggen vanaf heden
op de kantoren te Ruurlo en Lochem ter inzage.
Aangezien niet te verwachten is dat 2/3 deel van de leden
op bovengenoemde vergadering aanwezig zal zijn kan er
geen fusiebesluit genomen worden. Daarom nodigt het
bestuur hierbij haar leden eveneens uit voor een

Buitengewone algemene ledenvergadering
welke gehouden zal worden op maandag 13 december 1999
eveneens in Hotel „In de Groene Jager" te Barchem.
Aanvang 20.00 uur.
De agenda (verkort) is gelijk aan bovenstaande agenda.
Voor deze vergadering liggen de agenda, de notulen en de
fusie-akte vanaf 30 november 1999 op de kantoren te
Ruurlo en Lochem ter inzage.

Voordeeldasen
^^^^^^^_

i-^^^^I^^^^^^^^^M

IBER:

wol- en syn

HALVE

l

o^rfe

Het Bestuur

HELMINK

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre W.A.
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. 0573-451635
Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem, tel. 0573-298100

Aforden
H £ L M / N K

M

meubelen

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514
B f J

Ü
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Slipjacht in combinatie met
Jachtrijtuigen

Biel ons
in a'n Achterhook
Now, 't is t'r toch weer van ekommen. Veurugge maond dach ik nog
biej mien zelf: ze heb al 'n heeln tied gin onderzuuk nao dit of dat laotn doen. Maor gelukkig veur die buro's kump t'r now toch weer ene.
Now mot t'r uutezoch wodn waorumme hier en daor een winkelpand
leug steet. En dat schient maor effen f.40.000.- te kosten Of't geld eur
•op de rugge greujt.
Want de oorzaak van die leugstand kan 'n ieder die de oorne en de
ogen goed los hef ow wel veteln. Wiej hier in Vodd'n hebt een goeie
winkelstand. De meeste zaakn draait prima. De meeste winkels hebt
een goed assortiment en andach veur de klant. Ze laot zich deur advetenties e.d. ok buutn Vodd'n regelmaotig zien en wet daordeur ok
klanten van buutn te trekken.
En dat mot ok want Vodd'n is eigenlijk te klein veur zo'n winkelbe
stand. En ok te klein veur bepaolde typen winkels. Die dan ok van armoe de deure op slot mot doen Of ze komp leug te staon umdat de
winkelier gin vieftig of zestig uur meer in de wekke wil warken. En
da's dan eur keuze. En al geef iej now ok tonnen uut umme dat uut
te zuukn, 't hilp allemaole niks.

Burgemeester Kamerling zal
ongetwijfeld in zijn welkomstwoord gezegd hebben hoe
mooi Vorden wel niet is. Dat we
zulke prachtige kastelen hebben en dat hij het gezelschap
vooral een goeie jacht toewenst.
Namens de organisatie zal
Johan Norde ongetwijfeld de
route uit de doeken hebben gedaan.

alleen een gezelschap jagers en
hun paarden, maar ook gaf een dozijn aanspanningen acte de pre
sence. De "Hoofdstad Aanspanning" was op uitnodiging in Vorden aanwezig. Prachtige Franse,
Engelse en Duitse jachtwagens
met daarvoor veelal tweespannen
en vierspannen. Met daarvoor
onder meer enkele fraaie "Friezen".

Echter, wat beide heren bij de aanvang van de slipjacht ook gezegd
mogen hebben, feit is dat de woorden volkomen werden overstemd
door het geblaf van de 25 koppels
foxhounds! Zij hadden absoluut
geen behoefte aan mooie woorden, zij wilden maar een ding,
jagen op de namaakvos.
Dit keer trouwens wel een heel bijzondere slipjacht in Vorden. Niet

Door de deelname van deze aanspaningen, die uiteraard voor het
merendeel een eigen route reden,
vond de ontvangst en preseatotie
voor de weide van het W^eel
plaats en niet zoals te doen gebruikelijk voor het bordes van het
kasteel. De honden vonden het
prachtig, rennen en "vliegen"
door de wei. Frappant hoe Hmitsman Jan Lubberink de

elkaar kon houden."Mike" hier, of
"Debby" of "General" of "Douglas", Eén simpel bevel of de honden staakten hun " wild geraas".
Nadat de sonneurs van de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging de jacht hadden aangeblazen, ging de eerste run bij de
Schuttestraat van start. Vandaar
via de Bekmansdij k naar kasteel
het Onstein. De tweede run liep
via de Geurkenweg, de Kostedeweg
naar kasteel Kiefskamp. De derde
run, tenslotte, ging door het
buurtschap Delden en zo weer
terug naar de zichtslaan bij kasteel Vorden.
De slipjacht in Vorden was mede
mogelijk door de medewerking
van politie, EHBO, gemeente Vorden, landeigenaren en pachters.

Herfstrit "De
Graafschaprijders"

Kraskaartaktie van de eeuw

De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" organiseert zondag 21 november de jaarlijkse Herfstrit. Een oriëntatierit
over een afstand van 53 kilometer.
De rit is uitgezet door Joop Menkhorst en Jan Luiten. De start is
vanaf het Pannekoekenhuis Kranenburg, waar het gezelschap na
afloop "aan de pannekoeken
gaat"!!

3 Weken gelegen is Super de
Boer Yvonne en Wübert Grotenhuys gestart met hun kraskaartaktie van de eeuw.
ledere week maakt men een klant
gelukkig met een heerlijke slagroomtaart, uit de al ingeleverde
envelop + slagzin.

Passage
Actie Zuinig Stoken
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GAS

(Christelijk
maatschappelijke
vrouwenbeweging). Op dinsdagavond 23 november ontvangen de
leden van Passage Jan de Swart uit
Vorden. Jan de Swart, eerst als
huisarts werkzaam, later als arts
voor Natuurgeneeskunde en acupunctuur, houdt een lezing met
als titel 'de magie van de klank'.
Door dr rust- en ontspanning die
uitgaan van harmonische klan
ken ga je de weg naar innerlijke
genezing. Herstel van harmonie,
weer heel worden is mogelijk door
klanken juist aan te wenden. Belangstellenden zijn van harte welkom op 23 november in het Dorpscentrum.

NBvP
Dinsdag 9 november hebben de
dames van de N.B. v. Plattelandsvrouwen van nu een bezoek gebracht aan de wijngaarden en
wijnkelder Chateau Bejo te Haarlo.
Er was een rondleiding door de
wijngaard. In de wijnkelder was
een proeverij waar de dames de
wijn zich goed lieten smaken.
Tot slot werd nog een glaasje glühwein aangeboden.

De 3 volgende klanten kunnen bij
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys een heerlijke slagroomtaart ophalen: mevr. Jelly
Star, Het Wiemelink 12, 7251 CZ
Vorden; dhr. Herman Teunissen,
Het Kerspel 16, 7251 CV Vorden;
dhr. Riek Bier, Ruurloseweg 9,
7251 LA Vorden.

Wim Siebelink
kampioen 2e Harry
Stapelbroek Toernooi
Wim Siebelink uit Doetinchem
heeft bij café Uenk het tweede
Harry Stapelbroek Toernooi op
zijn naam geschreven. Met één
verliespartij was hij veruit de sterkste. In de finale tegen Heinz Smale
trok hij inclusief een slotserie van
127 de volle winst naar zich toe!

UITSLAG

ptn.
1. W. Siebelink 12
2. H. Leussink 10
3. H. Schmale 10
4. H. Schröer
8
5. H. Evers
7
6. E. te Molder
6
7.J.Tijdink
2
8. B. Veger
1

moy.
33.24
21.76
19.37
21.92
16.69
12.44
9.30
6.38

H.S.
133
104
120
113
70
69
41
42

De organisatie wil al die mensen
die hun medewerking aan dit toernooi hebben bijgedragen bedanken. Samen heeft men er drie
dagen lang een geweldig evenement van gemaakt!

Of t'r mot duuzend huuze in Vodd'n biejkommen en daor zitte wiej
ok neet op te wachten. Natuurlijk kan 't gemeentebestuur deur wat
soepeler te wean tegenoaver de borger en wat meer pressie in Den
Haag meschien wat meer woonvolume hiernao too haaln. Maor dan
nog. En meschien ko'j wat meer parkeerplaatsen maakn kot biej 't
centrum en dat zal zo'n buro ok adviseern. Maor vraog neet wat dat
kost. Dan praot iej neet oaver tonnen maor oaver miljoenen En die
bunt t'r neet in de gemeentekas. Of meschien adviseert ze wel van 't
centrum een voetgangersgebied te maakn . Dus gin vekeer meer
oaver een stuk Zutphenseweg, Darpstraote Galleestraote en Raodhuusstraote. Maor dan hè'j de winkeliers zo hoge in de gediens zitn
dat t'r gin katte tegenan kan biej ons in d'n achterhoek.
H. Leestman

Tentoonstelling
DeVogelvriend
De tentoonstelling die "De Vogelvriend" het afgelopen weekend in
Vorden organiseerde werd goed
bezocht. Wellicht was hieraan ook
de bijzondere Vasa- papegaai debet
aan. Een papegaai waar de pers de
nodige aandacht aan heeft be
steed.
De tentoonstelling bood uiteraard
meer dan één bijzondere papegaai. Het publiek kreeg een reeks
aan vogelsoorten voorgeschoteld
zoals bijvoorbeeld de hoofdgroepen kleurkanaries, vorm- en postuurkanaries, exoten, europese
cultuurvogels. grasparkieten, agaporniden en grote parkieten. In totaal 270 vogels, een beduidend
hoger aantal dan de laatste jaren
het geval was. Als keurmeesters
fungeerden A.P. Braan uit Haalderen (parkieten); G. Brink, Borne (
kleurkanaries); HJ. Weijman, Renkum (Exoten); J.G. Willink, Winterswijk (Postuurkananries). De vogels werden tijdens de tentopnstelling gevoerd met zaad dat gratis
door de firma Kluvers beschikbaar
was gesteld.
De uitslagen waren als volgt:
Kleurkanaries: Recessief wit: E.Korenblik stam 181, Ie prijs stel ;E.Korenblik Ie prijs enkel.91 punten.
Geel Intensief: M.H.W. Borgonjen
Ie prijs stam 360; G.J. Groot Jebbink Ie prijs enkel 91 punten.
Rood Intensief: J.Koopman stam
183,1e prijs stel; J.Koopman tweemaal Ie prijs enkel 90 punten.
Rood Schimmel: W.van der Veen
stam 361, Ie prijs; J.Koopman Ie
prijs enkel 90 punten.
Agaat-Geel Intensief: M.B. Borgonjen stam 366, Ie prijs; M.B. Borgonjen stam 181, Ie prijs stel.
Agaat-Geel_Schimmel: M.B. Borgonjen Ie prijs enkel 89 punten.
Agaat- Geel- Intensief: M.B. Borgonjen Ie prijs enkel 91 punten.

Agaat-Rood-Intensief: G.J. Schumaker stam 183, Ie prijs stel 90 punten.
Agaat-Rood-Intensief: G.J. Schumaker Kp Hoofdgroep 92 punten.
Bruin- Opaal- Geel Moz. Type 2:
BA.M. Horsting stam 181, Ie prijs
stel.
Bruin -Opaal-Geel Moz. Type 1:
BA.M. Horsting Ie prijs enkel 91
punten.
Satinet- Geel- Mozaiek: BA.M.
Horsting Ie prijs enkel 91 punten.
Vorm-en Postuurkanaries: Yorkshire Schimmel: G.H. Slagman Kp
Hoofdgroep 92 punten.
Border Intensief: G.H. Slagman
Derbu 90 punten.
Gloster- Corona: G. Groot Obbink
Ie prijs enkel 91 punten.
Gloster- Consort: WA. Berendsen
stam 370, Ie prijs stam; WA. Berendsen stam 185, Ie prijs stel;
WA. Berendsen Ie prijs enkel 91
punten.
Duitse Kuif: E. Korenblik Ie prijs
enkel 91 punten.
Exoten: Japanse Meeuw, Zwartbruin BA.M. Horsting Kp Hoofdgroep 91 punten; BA.M. Horsting
stam 364 Ie prijs 91 punten; F. Nijenhuis Ie prijs enkel 90 punten
Grasparkieten Donkergrijs: C. Bink
Kp Hoofdgroep 91 punten.
Agaporniden Roseicollis Lichtgroen: H.L. Harmsen Ie prijs enkel
90 punten.
Nigrigennis Lichtgroen C.Bink Kp
Hoofdgroep 90 punten.
Valparkiet Witkop- Gepareld grijs:
W.J.M. Peters Ie prijs enkel 90 punten.
Adelaidbrossella: W.J.M. Peters Kp
Hoofdgroep 90 punten.
Grote Parkieten Ino Groenserie:
H.Jansen Kp Hoofdgroep 91 punten.: Pruimkop OK H.Jansen Ie
prijs enkel 92 punten; Vasa Papegaai H.H.L.Harmsen Kp Hoofdgroep 88 punten

Op naar het Millennium

IJSBAANVERENIGING VORDEN

met foto's uit de goede oude tijd
Ook toen kwam Sinterklaas al in Vorden

Abonnementskaarten
kunnen worden afgehaald vanaf
22 november t/m 3 december 1999
bij de ABN-AMRO bank,
Raadhuisstraat 1 in Vorden.

Abonnementskaart
per persoon

Entreekaart
per persoon

Na 3 december worden de prijzen van de
abonnementskaarten verdubbeld.
Haal uw abonnement nu in de voorverkoop
Tijdens de opening van de ijsbaan is er gelegenheid tot in en
verkoop van gebruikte schaatsen.

Maar waar is dit?
Voor uw goede antwoord
een boter-amandelstaaf voor

f 4 , • II

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

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

0 MINICYCLAAM

2,95

** 20 ROZEN

Contactjes?

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake
KONING-KEIZER-ADMIRAAL ZO KOMEN ZE ALLEMAAL

AANBIEDING zware kwaliteit
SPIJKERBROEK (supersterk),
maat 32 t/m 40 van 49.95 voor

8,95

«l 2 BOSSEN ANJERS

6,95

fóHT* 5 BLOKKEN OASES

rt

5,-

JE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Het
cement
tussen
vraag en
aanbod!

<39.95

Vééééél spijkerbroeken
in stonewashed, zwart, superstone, blauw, zachtgroen
al v.a. 44.95 - 49.95 - 54.95 - 59.90
maten 29 t/m 48,4 lengtes
Damesspijkerbroeken 6 modellen
(ook in stretch, blauw-zwart)
49.95/54.95/59.95

WERKSPIJKERBROEKEN met duimstokzak

vellukkelijk kkktle

DEZEWEEKJ

zware kwaliteit

49.95
2 voor
79.00
WERKBROEKEN • WERKOVERALLS - KIELTJES
SCHILDERSKLEDING • AMER. OVERALLS
FRISTADS SPECIAAL KLEDING

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ

WEEVERS
VLAAI VAN DE WEEK: RUSTEVLAAI DE LUXE

f 10,00
*****

handels-ofzetmrkgebied van
Urtica-de l/ijfsprong
therapeutische leef-merkgemeenschap en biologisch -dynamisch
landbouwbedrijf

WIENER APPELTAARTJE f 6,50

l/ij fa
Trading

*****

PEPERNOTENBOL f 3,50

•Keeoordtveg 2 • l/orden • Tel. (0575) 55 42 02
Aanbiedingen geldig t/m 22 november

Trading
beheert een winkel in natuuryoedingsartikelen en staat op de
vnjdagmarht te l/orden.
Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatie geschenken.
lïel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
'
/fax (0575) 554202

Savooie kool
per stuk
Kiwi's
nu 5 stuks voor
Geitenbrie
per 100 gram voor

l.50
295

Openingstijden:
dinsdag en donderdag van Od.OO tot 12.30 uur
woensdag
van 00.00 tot 12.30 uur
en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag
van OS.OO tot 15.00 uur
en vrijdag op de markt

*****

ROOMBOTERSPECULAASTAARTJE
MET AMANDELSPUS f 7,50
*****

Zaterdag tussen 7 en 8 uur voor vroege vogels:
CROISSANT f 0,60

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

r

roeg of laat kiest u v
de mode van Duthler-2

J3CKS dames/heren
met dik gevoerde fleeche kraag

wol/teddy

Teddy-fleeche truien
^frf* 69,95

69,95
•& 69,95

uth/ermode

Overhemden
met dessins in alle maten

z ut phen

^4-5700 35,00

katoen, kol en

,95

Badstof truien
ronde hals en streepdessin

,00

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/ 2e str. links

Maandagmorgen gesloten. • Vrijdag koopavond tot 20.00 uur. • Gratis parkeren voor de deur. • Telefoon 0575-526080

oogstrelend
KEUKENS
SANITAIR

Konstante kwaliteit
leveren is niet
iedereen gegeven.
Door geavanceerde apparatuur en
gekwalificeerde
vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend drukwerk is daarvan
het resultaat in het
besef dat wii
voorop willen
blijven lopen voor
de kwaliteit van uw
drukwerk.

WAND- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

Wii zijn daarin uw
partner.

In de showroom van BouwCenter HCI vindt u een uitgebreide collectie,
wand- en vloertegels en natuursteen. In een klassieke, trendy, traditionele of frisse stijl. Voor de woonkamer, badkamer, keuken of in de hal.
Kijk, kies en kombineer... BouwCenter HCI biedt zoeveel méér!

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

TEL. (O575) 551010
FAX (0575) 551086

BouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt: maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.
U W

K E U S

I S

R U I M E R

B I J

H C I

In verband met uitbreiding van ons
lessenaanbod zoeken wij parttime

Gezocht:

enthousiaste mensen
met commercieel talent

voor o.a. Spinning- / Tae-bo- en
Kinder-aerobicslessen
Eventuele opleidingen worden door ons verzorgd.
Neem voor meer informatie contact op met de heer
J. Hesselink, telefoon (0575) 553433

Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden

Ben jij ondernemend, commercieel en servicegericht?
En wil je in je werk niet alleen je
kennis en denktalent kwijt, maar
ook je creativiteit, durf en sociaal
talent?
Heb je daarnaast een afgeronde
Mbo-opleiding, dan ben jij misschien wel één van die mensen
waarnaar wij op zoek zijn.

Rabobank Graafschap-West is een
modern, dynamisch bedrijf en
zoekt mensen die opgeleid
willen worden binnen ons
team van cliënten-advies.
De medewerkers van het team
zijn het eerste aanspreekpunt van
onze cliënten. Hij/zij is daardoor
een belangrijke schakel tussen
cliënt en bank.

Heb jij interesse om dit team te
versterken? Stuur dan je sollicitatie met c.v. binnen 10 dagen naar
Rabobank Graafschap-West, t.a.v.
Jolanda Stegeman,
Personeelsadviseur, Postbus 28,
7250 AA Vorden.
Voor meer informatie kun je
bellen met Gerrit Scheers,
Onderdirecteur Cliënten Advies,
telefoon (0575) 558103.

Rabobank

We<

DRUKKERIJ

Graafschap-West

WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEOWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Kantoren te Baak, Hengelo, Keijenborg, Steenderen, Vorden, Wichmond

Klompenfabriek

Museum

^

aterdagochtend
uur moet
om
als de kipfte* bij zijn...
Morgana Slaapkamers is
zaterdagochtend 20 november
om 7.00 uur open. We ruimen dan
showroommodellen, kasten,
elektrisch verstelbare lattenbodems, matrassen en boxsprings op onder het motto:
"Wie vroeg komt, krijgt de
hoogste korting"

Heeft kwaliteit, zeer goede service
en messcherpe prijzen!
Klompen al vanaf f prikkie,-. Klompschoenen diverse merken f buitenkansje,-. Laarzen, alle soorten f winstpakker,-.
Werkschoenen f treffers,-. Verder slippers, werkkleding,
regenkleding etc.

t Past als bast.

Maar liefst 60% tussen
7.00 en 8.00 uur.
Daarna loopt de korting
langzaam af tot 40%
na 9.00 uur. Dus zet
de wekker, waarschuw
de haan en bepaal zélf je
.voordeel. Uitslapen kan de
hele week nog.

...om 60% korting te pakken aft
geselecteerde showroommodellen

U kunt ons ook dinsdags op de Veemarkt in Doetinchem vinden.
Goede kwaliteit tegen ongelooflijke lage prijzen
Kom, kijk en overtuig uzelf. U bent van harte welkom. Vrijdags gesloten tot 14.30 uur. Verder alle dagen open, ook
's avonds tot 19.00 uur. Uilenesterstraat 10a • Keijenborg •
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

Internet www.sueters.nl
Wij proberen ons bedrijf in een nieuwe jas te steken zodat u
straks niet gauw raakt uitgekeken.
Tijdens de verbouwing Is ons bedrijf gewoon geopend
en hebben wij een zeer speciale
voor ne/e lage prijzen!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industnewea 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

boxspringsystemen
kasten
toilettafels

organa

^- slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com
overtrekken

stijl + kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven

badkamers & tegels
"ERKEND

Dambroek 20
7223 DV Baak
tel. 0575-441017
fax 0575-441034
BAD 4 BODY DEALER

Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur
vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur

kunt ze gemakkelijk herkennen
aan de ogen Het regenboogvlies is
porseleinblauw en dat heeft dezelfde oorzaak als bij de meerderheid van ons volk, maar de pupil is
rood. Albino's gepaard met albino's geven uitsluitend albino's,
want de factor is recessief (zwak).
Paart u een albino paard met een
bruin dito, dan krijgt u bleekbruin, dus een tussenvorm. Wilt u
per se witte paarden of pony's hebben, dan moet u zuiver met "albino's fokken en dat kan heel goed

De Sint en zijn schimmel
Ook al is de Sint zélf een historische figuur en heeft er ooit een
qoede bisschop bestaan die in de gedaante van Sint voortleeft,
aan nog is zijn paard een afzonderlijke verschijning. Immers, reed
de Sint daarmee normaal over wegen en straten, dan was dat
niets bijzonders. Maar vanaf de oudste tijden waarin Sint Nicolaas
als feest bekend is rijdt de goedheiligman over de daken.
Uiteraard is dat onmogelijk en men is het er dan ook wel over
eens, dat dit niets anders is dan een gekerstende Odin of Wodan,
die immers met zijn achtvoetige ros Sleipnir door het luc^uiim
reed. Nu de vraag waarom Sint bij voorkeur op een schWnel
rijdt!

SCHIMMELS WAREN HEIljp
Zolang er paarden zijn gefokt waren de schimmels gezocht. Bij de
Germanen waren de dieren zelfs
heilig, dat wil zeggen afgezonderd. Ze mochten alleen dienst
doen voor rituele handelingen en
later reden vorsten uitsluitend op
schimmels, als ze bij de hand waren. Zo is er een hele stoet van be
kende schimmels, onder andere
van Frederik de Grote, Napoleon,
Garibaldi enz. Schimmels zijn tamelijk zeldzaam en vaak behelpt
men zich met een wit paard en
noemt dat dan een schimmel. In

ieder taaiboekje kunt u als voorbeeld van een pleonasme naast
'een ronde cirkel' dan ook 'een
witte schimmel' vinden. Jammer,
want wit en schimmel zijn twee afzonderlijke kleuren. Ook bij de ve
Ie ponyrassen van nu komen
schimmels voor. Men kan ze opzettelijk aanfokken, maar dan
moet men wel de regels kennen.
Wij laten ze hier volgen en als het
wat te ingewikkeld wordt; dat is
niet onze schuld. Een echt wit
paard is een albino; huid en haar
zijn beide wit, pigmentloos. U

"We doen er dit jaar nu maar den, die 5e december. Wetende dat
eens niet veel aan. Och, mis- anderen in dan gezellig en vol verschien iets lekkers bij de koffie, wachting bij elkaar zitten en we in
maar nu de kinderen groot zijn zelf tegen een kale tafel moeten
is het toch onzin om nog voor aankijken en er niets anders veriedereen pakjes en gedichtjes rassends te verwachten valt dan de
en gekkigheidjes te maken. Wat tv. Dat is niet echt een leuk voormoeten wij elkaar nu nog ge- uitzicht.
ven? Neen, we doen maar niet
meer aan Sinterklaas".
Nee, dat saaie voornemen moeten
Die opmerking hebben we vele
mensen al vele malen horen maken. Maar de praktijk wijst uit dat
we toch niet buiten die oerhollandse gezelligheid kunnen.We
nemen ons dat wel voor, we voelen
ons wat ontgroeid aan al dat sinterklaasgedoe. Maar... als de 5e de
cember nadert, de winkels vol liggen met leuke hebbedingetjes en
we anderen met pakjes zien sle
pen, verhalen horen van wat ze elkaar zullen geven en rondom ons
de geheimzinnigheid voelen van
verrassingen die anderen elkaar
bereiden willen, dan begint er
toch iets te kriebelen. Dan lijkt het
wel een wat saaie avond te wor-

we maar laten schieten. We zouden er op 5 december waarschijnlijk spijt van hebben. Misschien
kunt u weerstand bieden aan al de
verlokkingen van etalages en advertenties, misschien hebt u alles
wat uw hartje begeert en zou u
niet weten waarmee u de ande
re(n) thuis nog blij kunt maken of
zelfs nog verheugd over zou kunnen zijn. Maar op die bewuste
avond alléén maar de krant of een
boek lezen of naar de televisie kijken of wat praten met een speculaasje er bij, och dat voelt tenslotte
zo armetierig aan. We zijn een vrolijke, verrassenden sinterklaasavond immers zo veel jaren ge
wend geweest. Omdat er niets leu-

Vos met albino geeft Isabella-kleur,
vuilgeel. U kent het verhaal waaraan de naam van deze kleur ontleend is? De naam moet ontstaan
zijn bij de belegering van Oostende door Isabella van Oostenrijk.
Deze dame zwoer geen schoon
hemd te zullen aantrekken vóór
de stad ingenomen was. Het beleg
duurde echter drie jaar. Spottend
zei men toen dat het hemd intussen de bedoelde kleur wel gekregen zou hebben...
Isabella's zijn zeldzaam en dus
rijdt Sint ook daar wel eens op. U
kunt echter nooit zuivere isabella's fokken. Paart u ze met elkaar,
dan hebt u bij de veulens 25 procent kan op een albino, evenveel
kans op een vos en vijftig procent
kans op isabella's. Als u dus véél
isabella's paart, blijft u er wel in.
Nu de schimmels. Daarvan be
staan twee soorten, nl. met veranderlijk en met onveranderlijk
haar. Die laatste, de échte schimmels dus, heten in het Engels roans. Het bedrieglijke is, dat beide
soorten donkerkleurig geboren
worden en dan niet te onderscheiden zijn. De verschillen blijken pas
bij het opgroeien. De echte schimmels wor- den geleidelijk wat lichter en bereiken op l tot 2-jarige
leeftijd de echte schimmelkleur.
Die kleur kan later wat lichter
worden, maar echt wit wordt het
nooit. Veulens met veranderlijk
schimmelhaar bereiken de schimmelkleur reeds in hun eerste Ie
vensjaar. Maar ze worden spoedig
lichter van kleur en als ze driejaar
oud zijn, zijn ze wit van haar en
blijven dat hun leven lang. Met andere woorden: als u een schimmelveulen koopt, moet u maar afwachten of het een schimmel
blijft, tenzij u koopt van een vertrouwde fokker. Want die weet het
wel. Vertrouwt u hem niet, koop
dan een dier dat op zijn minst drie
jaar oud is.
Het aanfokken van schimmels is
niet moeilijk. De kleur is dominant (overheersend) en schimmel
maal schimmel geeft dus altijd
schimmel. Schimmel gepaard met
een eenkleurig ander ras geeft
heel vaak (niet altijd) óók schim-

ker is dan een geliefde te verrassen
zouden we zeggen: Laten we onszelf een teleurstelling besparen.
'We doen er dit jaar niet aan',
maar we zeggen er bij: 'tenminste
niet veel'. Dan houden we toch alle mogelijkheden nog open. Dat
betekent toch voor de huisgenoot(en) net voldoende aansporing om voor die avond toch voor
een verrassing te zorgen en, om
die spanning erin te houden, kunnen we zelf niet veel anders doen.
Dat werkt toch naar alle kanten
stimulerend genoeg om ook in
een geslaagde sinterklaasavond te
organiseren.
Het zit 'm immers er niet in om
een prachtig cadeau voor iemand
te vinden en dat ergens neer te leggen, met de mededeling: 'Dat
heeft Sint Nicolaas gebracht'. Och
nee, we kunnen de genoeglijkheid
van de 5e december al bereiken
met wat kleinigheden, die toch
verrassend op de ander kunnen
werken. En we houden daarbij het
mystieke leugentje van er niets

mel. Maar deze schimmel is fokönzuiver, althans voor de kleur. Onderling gepaard kunnen er weer
allerlei kleuren uit komen en ge
paard met andere kleuren is de
kans op schimmels maar klein.
Wél groot wordt de kans als u
fokönzuivere schimmels paart
met fokzuivere. De dieren met veranderlijk haar zijn vaak voor échte
schimmels verkocht. Alleen paardekenners wisten het verschil.
Vandaar dat aan de échte schimmels zoveel waarde werd toege
kend, dat uiteindelijk Sint Nicolaas er op mocht rijden. Tenslotte
de zogenaamde appel- schimmel.
In feite bestaat deze niet! Er is bij
schimmels wel een aftekening, die
daaruit bestaat dat er kringvormige plekken ontstaan. Dat kan,
want schimmel is een mengkleur
van meer of minder grijs. Maar appelschimmels komen alleen voor
bij veranderlijk schimmelhaar en
nooit bij de échte schimmels. Als u
dus leest dat een vorst of ridder op
zijn appelschimmel ten strijde
trok, kunt u meteen de conclusie
trekken dat de geschiedschrijver
uit zijn duim zoog. Tegen de tijd
dat het paard goed berijdbaar was,
zou de schimmelkleur verdwenen
zijn! Wel kunnen bij iedere kleur
de zogenaamde appels verschijnen. Dit zijn ronde vlekken, die
voornamelijk op de schouders en
het kruis verschijnen als het dier
vet is. Maar dat is wat anders.
Soms worden échte schimmels wit
geboren. Men beschouwt ze als
bonte schimmels waaruit alles
wat niet wit was, is weggefokt. Ze
worden later échte, onveranderlijke schimmels, maar u kunt ze ge
makkelijk onderscheiden van de
echte, witte paarden. Het zijn namelijk geen albino's.
Overigens heeft men nooit veel ge
publiceerd over paardekleuren en
hun verejBjng. De reden daarvan
was de vï^ende. Bij de paardenstamboeken werden wel alle kleuren ingeschreven, maar van ieder
veulen moesten de ouders, grootouders enz. bekend zijn. Nu ge
beurde h^tavel eens, dat iemand
de gebooW^an een veulen aangaf
en een beroemde hengst of merrie
als ouder noemde. Dankzij de kennis van de vererving van de kleuren viel menigeen als oplichter
door de mand.
Wij zullen u een paar voorbeelden
geven Fokzuiver zwart maal dito,
geeft alleen maar zwart. Vos maal
vos geeft enkel vos. Gaf iemand
dus een zwart veulen aan en waren beide ouders vos, dan viel hij
meteen door de mand. Enzovoort.
Voor de rest is de kleur van paard
of pony gewoon een kwestie van
liefhebberij.

van te weten en dat de herkomst
maar aan de Sint gevraagd moet
worden, vooral vol. Dat is juist de
aardigheid van zo'n avond, die we
vol mysterieuze krachten moeten
houden.
Dus afgesproken, we doen er wél
aan, óók dit jaar. Niet zo veel natuurlijk. De economie draait op
volle toeren en de meesten van ons
hoeven niet op een paar gulden te
kijken. En wat je vandaag nog
doen kunt, stel dat niet uit tot
morgen, zeker niet tot volgend
jaar. -Met een beetje goede wil en
net dat beetje vindingrijkheid
waarover iedereen wel beschikt,
kunnen we beslist nog wel een
kleine verrassing voor onze geliefden bedenken en de boterletter of
de marsepein zo inpakken dat
zelfs de gebruikelijke letter toch
weer als een verrassing op tafel
komt. Dat zal St. Nicolaas goed
doen. Die bedenkt dan vast ook
iets verrassends voor u. Dat is dan
ook juist weer het leuke van die
avond. Dus toch wat doen, hè! Afgesproken?

Pak zelfde Sinterklaascadeaus in,
dat is persoonlijker geven dan het
keurig verpakte artikel uit de winkel.
Als Sint veel presentjes moet geven aan bepaalde gezinsleden, is
het gemakkelijk voor bepaalde
personen steeds één kleur papier
voor de buitenste verpakking te gebruiken
Indien het in uw h uis gewoon te is,
de cadeaus met veel krantenpapier te omwikkelen, leg dantijdig
een stapel kranten daarvoor in uw
eigen kast apart, anders kunt u tegen 5 december - als iedereen gaat
pakken -geen krant meer vinden.
Krabbel de naam van de ontvanger
niet op een bont bedrukt papier of
ergens op een krant. Gebruik duidelijke etiketten of labels ter voorkoming van pijnlijke misverstanden.
Pak breekbare waren schokvrij in
met proppen krantenpapier, houtwol, vezels, zaagsel of houtkrullen, ofwel in golfkarton. Spreek in
de huiselijke kring van tevoren af,
waar ieders plekje is, als er veel
surprises worden verwacht. Dat
voorkomt ruzie tussen de kinderen over vermeende eigendommen, snoeperij en dergelijke.
Het belangrijkste van de pakjesavond is altijd het gedicht. Begin
tijdig notities te maken van iemands liefhebberijen en hebbelijkheden, maar ook van mogelijke
rijmwoorden. Ze kunnen te pas komen.
In deze weken is het belangrijk
een notitieboekje bij u te hebben,
waarin u tijdig noteert wat bepaalde personen zouden kunnen gebruiken en waarin u ook bijhoudt,
wat u al in huis hebt.
Als de kinderen ongeduldig, ongedurig of zenuwachtig zijn op 5
december, begin dan zo vroeg mogelijk met het geven. Dat kan al 's
morgens in hun schoentje. Ze hebben dan overdag al iets om mee te
spelen en 's avonds wordt het voor
hen niet zo laa t. U kim t zelfs de hele zaak al laten uitpakken na het
opstaan, dan is het de hele dag
feest in plaats van gezeur
Vraag inlichtingen op het postkantoor, welk papier een pakket naar
het buitenland moet vergezellen.
Vraag ook, of hetgeen u verzenden
wilt wel mag worden uitgevoerd.
Voor het buitenland zijn altijd nodig: eeri buitenlandse adreskaart
en een aantal (soms één, vaak echter meer) douaneverklaringen.

Voetbal

WVorden
ULFTSE BOYS 1-VORDEN l 2-3
Vorden heeft afgelopen zondag
goede zaken gedaan door in
Ulft van de naaste concurrent te
winnen. Vorden speelde met
name in de eerste helft een flitsend epartij voetbal en consolideerde in de tweede helft.
De wedstrijd was nog maar enkele
minuten oud of Vorden keek al
tegen een 1-0 achterstand aan.
Door balverlies op het middenveld
had de linkerspits vrije doortocht.
Zijn voorzet werd eenvoudig in het
doel gewerkt. Merkwaardig genoeg kwam Vorden ook in drie
voorgaande wedstrijden in de eerste minuten op achterstand.
Vorden stelde orde op zaken en
zette Ulftse Boys onder druk. Eerst
was het Ronnie de Beus die door
de verdediging soleerde, maar zijn
schot werd goed gekeerd. Ronald
Visser was dicht bij een treffer
toen de keeper de bal iets te ver
voor zich uit speelde. Zijn inzet
ging rakelings naast. Met name
verdediger Jeroen Vos stichtte gevaar door steeds aan de zijkant op
te komen. Ulftse Boys verdedigd
emet man en macht en kwam aan
aanvallen, niet meer toe.
In de 20e minuut kwam Vorden op
gelijke hoogte. Een snelle een-twee
van Dennis Wensink en Rob Enze
rink bracht laatstegenoemd ein
schietpositie. Tot twee keer toe
werd zijn schot geblokt, maar toen
pikte Ronnie de Bus de afvallende
bal op en prikte de 1-1 in de uiterste hoek.
Dennis Wentink was een aantal
keren dicht bij een tweede treffer,
doch hij had het geluk niet aan
zijn zijde. In de 35e minuut opend
eRob Enzerink op Erik Oldenhave,
die goed doorging, een tackle ontweek en vanaf de achterlijn Sandor Verkijk bediende, die beheerst
ede 1-2 binnentikte. Dennis Wentink stuurd eop de rand van de 16
meter zijn belager de verkeerde
kant op, maar zijn schot werd door
keeper Egberts bekwaam uit de
hoek getikt. Vorden had nog meer
mogelijkheden om verder uit te
lopen door Visser en de Beus, maar
er werd gerust met een 1-2 stand.
Ulftse Boys probeerde in de tweede
helft de bakens te verzetten. De
spitsen werden met lange ballen
gezocht, maar de Vordense verdediging gaf geen krimp. Vorden
moest het hoge tempo van de eerst
ehelft wat bekopen, want het ging
een versnelling lager spelen. Ook
de passing werd minder goed verzorgd.
In de 65e minuut counterde Vorden naar 1-3. Ronald Visser werd
de diepte ingestuurd en legde de
bal terug. Met enig geluk kwam de
bal voor de voeten van Dennis
Wentink, die vanaf 25 meter de
keeper het nakijken gaf.
In deze fase van de wedstrijd liet
Vorden Ulftse Boys het spel maken
en beperkte zich tot counteren.
Ulftse Boys was tot twee keer toe
dicht bij de aansluitingstreffer.
Eerst lepelde de spits de bal over
keeper Hoevers, maar ook over de
goal. En even later werd uit een
hoge voorzet de bal op de lat gekopt. Via counters kwamen de
voorwaartsen van Vorden zeker
vier keer oog in oog te staan met
d» keeper, maar deze redde even
zo vaak bekwaam.
In de 85e minuut ontving Tijssen
zijn tweede gele kaart en moest
Vorden met tien man de wedstrijd
uitspelen. Inmiddels had trainer
Wolvetang Sueters ingebracht
voor Verkijk, Smit voor van Disthuizen en Ronald de Beus voor
broer Ronie. In blessuretijd wist
Ulft nog terug te komen op 2-3.
Een afvallende bal werd onhoudbaar voor Hoevers ingeschoten.
Vorden heeft door het resultaat
van deze zondag de tweede plaats
in het klassement ingenomen.

UITSLAGEN
Dier. Boys Dl-Vorden Dl 1-2, Vorden D2-Zutphania Dl ?-?, Voorst
El-Vorden El 44, Gaz. Nieuwl. E2Vorden E3 7-1. Vorden E4Oeken E3
6-2, Warnsv. Boys F3-Vorden F2 011, Vorden F1-WHCZF3 8-1,
Warnsv. Boys F4Vorden F3 0-4, Vorden F4-WHCZ F5 6-0, Vorden F5Gaz. Nieuwl. F5 54, Brummen C2Vorden Cl 0-12, Ulftse Boys 1-Vorden l 2-3, Gendringen 2-Vorden 2
4-3, Be Quick 3-Vorden 3 3-3, Pzx 4Vorden 5 3-2, Vorden 6-Dier. Boys 5
5-5.
PROGRAMMA 20-21 NOV.
Gaz. Nieuwl. D2-Vorden D2, Vorden El-Oeken El, Vorden E2-Be
Quick E2, Dier. Boys E2-Vorden E3,
WHCZ E7-Vorden E4, Zutphen FlVorden F2, Vorden Fl-Zutphania
Fl, Vorden F3-Be Quick F3, Brummen F3-Vorden F4, Be Quick F4Vorden F5, Vorden Al-Colmschate
A2, Vorden BI-Be Quick BI, Vorden
Cl-Voorst Cl, Vorden 1-RKZVCl,
Vorden 2-Grol 3, Vorden 3-AZC 3,
Be Quick 7-Vorden 6.

Sociï
UITSLAGEN
Zelhem-Sociï l 2-3, VIOSBeltrum
3-Sociï 2 4-2, Dierense Boys-Sociï 3
1-1, Sociï 4-Be Quick 6 6-3, Sociï 5Be Quick 7 6-0, Sociï B-Brummen B
3-6, Doesbug D-Sociï D 1-0, Sociï EDoetinchem E 44, Sociï Fl-Baakse
Boys F 1-0, Sociï F2-Warnsv. Boys F
0-17.
PROGRAMMA
Sociï 1-Warnsv. Boys, Sociï 2-Erix 2,
Sociï 3-Be Quick 4, Zutphen 3-Sociï
4, AZC 6-Sociï 5, Ratti B-Sociï B,
Sociï E-Steenderen E, Sociï Fl-St.
Joris Fl, Erica '76 F2-Sociï F2.

'Dat kan ik ook'

Recordpoging stoppen met
roken op l januari 2000
Jaarwisselingen zijn voor
menig roker vaak aanleiding
met roken te stoppen. De aankomende eeuw- en milleniumwisseling zal dat extra het geval
zijn. Een speciale stoppen-metroken-actie op de rand van een
nieuw millennium, ondersteunt rokers bij hun stoppoging. De actie genaamd 'Dat
Kan Ik Ook" wordt gevoerd in
de vorm van een recordpoging;
een record aantal rokers stopt
op l januari 2000 met roken.
Met de eeuw- en millenniumwisseling in het verschiet moeten dat
er twee maal zoveel zijn. Hierbij
extra gesterkt in hun poging door
deelname aan een recordpoging
en een speciaal tv-programma. Bovendien krijgen de deelnemers
professionele ondersteuning. Deze
millenniumactie stoppen met
roken is een gezamenlijk initiatief
van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) die dit jaar 50 jaar bestaat
en de Stichting Volksgezondheid
en Roken die dit jaar 25 jaar bestaat.
TV-SHOW 'DAT KAN IK OOK!'

Belangrijk onderdeel van de actie
is het nieuwe amusementsprogramma 'Dat kan ik ook!' Vanaf 7
november zal dit programma op
zondagavond acht keer te zien zijn
op RTL 4. Op zondag 26 december
wordt de actie afgesloten met een
feestelijke slotshow. Dan wordt

AgrarischJpedrijf aangekocht voor Groote Veld
De Dienst Landelijk Gebied
heeft ten noordwesten van het
natuur- en cultuurgebie
te Veld een agrarisch
aangekocht. De bedoeling is
het bedrijf, met ruim 18 hectare
cultuurgrond, geheel of gedeeltelijk te ruilen met ondernemers binnen het Groote Veld.
De hiermee vrijkomende gronden worden overgedragen aan
Natuurmonumenten. Aankoop
van het bedrijf werd mogelijk
door voorfinanciering door de
provincie Gelderland.
In de driehoek Vorden, Lochem,
Warnsveld ligt het grootste bos- en
heidegebied van de Achterhoek,
het Groote Veld. De provincie Gelderland wil de natuurwaarden
van dit gebied versterken door 13
binnen het gebied gelegen agrarische bedrijven op basis van vrijwilligheid uit te kopen of te verplaatsen. Daarnaast wordt gestreefd
naar verbetering van de landbouwstructuur in het omliggende
gebied en verbetering van de re
creatieve functie.
De financiële middelen zijn be
schikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuurbe

Hou je van vrolijke
muziek en ben je
goed bij stem?

Kom dan zingen bij het Operette
Gezelschap Warnsveld. Het koor
bestaat uit een aantal enthousiaste mensen die sinds 1993 met veel
plezier elke dinsdagavond zingen.
Men brengt geen complete operettes op de planken maar het repe
toire bestaat uit selecties van ope
rettes, met vaak heel bekende me
lodiëen en tevens heeft men ook
opera- en musicalmelodiëen op
het programma staan.
Men probeert met elkaar een stukje cultuur in stand te houden en
het programma dat men brengt is

heer en Visserij, de provincie Gelderland en Natuurmonumenten.
De Dienst Landelijk Gebied voert
het project uit.
Naast geld zijn ruilgronden en
hervestigingslocaties noodzakelijk. Agrarische bedrijven die verder willen, hebben immers een
nieuwe locatie en/of andere grond
nodig. De Dienst Landelijk Gebied
verwacht met de afgelopen donderdag rondgekomen aankoop
van een agrarisch bedrijf niet ver
van het Groote Veld, een goede
slag te hebben geslagen.
De aankoop van het bedrijf werd
mogelijk door de provincie Gelderland. Voor dit jaar is het Bureau
Beheer Landbouwgronden (de
rechtspersoon van de Dienst Landelijk Gebied) al ruim door haar
budget voor aankoop van ruilgronden heen. De provincie Gelderland heeft hierop f l miljoen
beschikbaar gesteld uit het provinciale Fonds Vernieuwing Landelijk
Gebied waarmee ongeveer f 7 miljoen geleend kan worden bij het
Nationaal Groen Fonds. Deze 7
miljoen wordt ingezet ten behoeve
van voorfinanciering van aankopen, zoals deze aankoop ten be
hoeve van het Groote Veld.

zeer afwisselend met koorzang, solo's en wat spel en heeft altijd een
vrolijk feestelijk tintje.
Men treedt op voor verenigingen
en in verzorgingshuizen en eenmaal per jaar is er een feestelijke
grote avond in het Nutsgebouw in
Warnsveld. De leden komen uiteraard uit Warnsveld, maar ook uit
Eefde, Lochem, Vorden,. Wichmond en Zutphen, dus vervoersproblemen kunnen altijd opgelost
worden.
Is er belangstelling, kom dan eens
kijken en luisteren bij een van de
repetities op dinsdagavond in het
Nutsgebouw in Warnsveld of
neem contact op met Joke Buunk,
tel. nr. 0575-552021.

ook het aantal rokers bekendgemaakt dat van plan is op l januari
2000 te stoppen. Tijdens de uitzendingen is te zien hoe bekende professionals worden uitgedaagd zich
te meten met 'gewone' mensen.
De grootste uitdaging is stoppen
met roken. 'Dat kan ik ook!' wordt
gepresenteerd door Anniko van
Santen. Over de stand van zaken
rondom de recordpoging wordt
via Koffietijd! en RTL Live regelmatig informatie verschaft.
ADVIES OP MAAT EN TVCURSUS
Rokers die willen stoppen kunnen
rekenen op professionele ondersteuning. Op RTL 5 wordt een cursus 'Stoppen met roken 2000' uitgezonden in zes delen. De eerste
uitzending is te zien op 23 december. GGD'en en Thuiszorg verzorgen regionaal stoppen-met-rokencursussen. Bovendien kunnen
deelnemers zich opgeven voor 'telefonische counseling'. Via 09009390 (20 cpm) kunnen deelnemers
een ondersteuningspakket aanvragen. Hierin zit onder andere een
persoonlij k stoppen-met-roken-advies en informatie over alle gangbare vormen van ondersteuning
bij stoppen met roken die in Ne
derland verkrijgbaar zijn.
Scholen, sportverenigingen, be
drijven en instellingen in de ge
zondheidszorg worden schriftelijk
geïnformeerd over de actie en opgeroepen mee te doen. Op abri's
roept Anniko van Santen op mee

te doen aan de recordpoging.
WEBSITE VOOR 'DIGITALE
STOPPERS'

Op de website www.dat-kan-ikook.nl wordt de actie ook ondersteund. Zo is het onder andere mogelijk on-line brochures te bestellen, je als deelnemer op te geven
voor de recordpoging, een vragenlijst in te vullen voor een advies op
maat of te bekijken waar in de
buurt een stoppen-met-roken-cursus wordt gegeven door de Thuiszorg en/of GGD.
RECORDPOGING

Nederland telt momenteel ruim 4
miljoen rokers. Iedere jaarwisse
ling nemen circa 150.000 mensen
zich voor op te houden met roken.
Met de eeuw- en millenniumwisseling in het verschiet moeten dat
er met de actie 'Dat kan ik ook'
dus twee maal zoveel zijn. Zeker
omdat bekend is dat veel rokers
graag willen stoppen, maar een
stoppoging steeds weer uitstellen.
De combinatie van een grootschalige actie met een recordpoging
rond een eeuwwisseling moet zoveel mogelijk rokers motiveren
om op l januari 2000 te stoppen
met roken.
Via NIPO-onderzoek wordt wetenschappelijk gemeten hoeveel rokers van plan zijn een stoppoging
te ondernemen en hoeveel dat ook
werkelijk hebben gedaan op l januari.

BaUkers gaan nieuwe eeuw
in met oeroud brood
bakkers gaan de
n e u w e e u w in met oeroud
brood. Dat wil zeggen, zij hebben uit oude recepten en met
behulp van ambachtelijke technieken broden ontwikkeld
zoals die eeuwen geleden al
werden gebakken. De samenwerkende bakkers brengen
zeven broden uit onder de
naam 'Oerbrood'.

langere bereidingstijd van het
deeg. Het deeg moet langzaam rijpen en rijzen in korfmandjes.
Voordat de deegstukken aan hun
'rijs' beginnen, worden ze rijkelijk
gedecoreerd met roggemeel of
graankorrels. Als het rijs- en rijpingsproces is voltooid, worden de
broden in de oven 'geschoten' en
op de zinderend hete ovenvloer ge
bakken.

De ruwe, ambachtelijke bollen, die
op de vloer van de oven worden gebakken, zijn een groot succes in
het grootwinkelbedrijf. Was het
tot voor kort vooral de kunst om
mooie, rechte, glanzende broden
te bakken, nu is het de oervorm en
de gebarsten korst die de klanten
naar de schappen trekt.

Oerbrood dankt zijn grillige vorm
vooral aan een goed rijpings- en
kneedproces. "Het is het karakter
van het deeg dat dit brood zijn
extra knapperige, wat grillige
korst geeft. Als het brood wordt ingekerfd kan de vorm nog wat wilder worden", vertelt Willy de
Haan, hoofd van het broodlab van
het Nederlands Bakkerij Centrum.
Het is vooral die wat ruwe, royale
korst die de intense geur van versgebakken brood prijsgeeft.
Het Oerbrood omvat vier langwerpige, wat afgeplatte broden en
drie platte bollen, zoals die ook
vaak op antieke schilderijen staan
afgebeeld. Het assortiment bestaat
uit oer-koren, oer-wit, oer-maïs,
oer-zonne, oer-granen, oer-donker
en oer-origine. In alle gevallen vormen versgemalen granen de basis.
De broden zijn verpakt in een spe
ciale zak. Die garandeert een optimaal kwaliteitsbehoud als men
het Oerbrood thuis wil invriezen.

Zo'n twintig grotere bakkerijen
hebben samen met hun grondstoffenleveranciers het concept
ontwikkeld en recepturen uit verschillende Zuid-Europese landen
en Egypte gecombineerd en 'vertaald' naar de Nederlandse smaak.
Allereerst valt de grillige vorm van
de broden op. Coördinator Ad
Overgaag van de speciaal voor dit
doel opgerichte vereniging: "Binnen de industriële bakkerij mochten er in het brood eigenlijk geen
afwijkende vormen voorkomen.
Broden moesten als soldaatjes op
elkaar lijken. Maar het publiek
blijkt steeds meer te zoeken naar
een wat wild gevormd brood. Nu
kun je dus in de meeste Nederlandse supermarkten dagelijks
vers ambachtelijk gebakken brood
kopen."
Oerbrood wordt vaker en intensie
ver gecontroleerd omdat geen
brood hetzelfde is. Niet alleen qua
vorm, ook qua smaak verschilt
Oerbrood van het braver ogende
brood. Dat komt vooral door de

Oerbrood is herkenbaar aan een
geregistreerd beeldmerk met een
roodbruine tekst op een lichtgele
ondergrond. Een vonkenkrans omringt het woord Oer-Brood. Op het
Internet is aan het Oerbrood zelfs
een aparte site gewijd. Daarop
staat ook een receptenwedstrijd.
Wie een origineel recept met Oerbrood per email instuurt, maakt
kans op een diner voor twee personen.

Lichtenvoordse
kerstidokkenzondag
Het Achterhoekse dorp lichtenvoorde viert op zondag 12 december voor het dertiende achtereenvolgende jaar haar kerstklokkenzondag. Een gezellige
muziek- en kijkdag voor jong
en oud. Dan wordt een grote
kerstmarkt gehouden die net
als voorgaande jaren sfeervol
wordt aangekleed met muziek,
midwinterhoorns en ludieke
activiteiten.
De organiserende vereniging kan
de bezoekers zelfs dertig centime
ter échte sneeuw garanderen. Voor
jonge bezoekers rijdt een treintje
rond, er is poppentheater van Jan
Klaassen, schminken en 'n springkussen. Uiteraard zijn er weer
oude ambachten en een levende
kerststal. De plaatselijke scoutingvereniging speelt daarin de dagen
rond de geboorte van Jezus na.
Vanzelfsprekend zijn alle winkels
vanaf het middaguur geopend;
muziek is er in de middaguren. De
organisatie rekent weer op zo'n
dertig- tot veertigduizend bezoekers.
SNEEUW
De organiserende vereniging kan
de bezoekers dertig centimeter
sneeuw garanderen. Een skipiste
en de totale Markt zullen schuil
gaan onder een dik pak echte
sneeuw. Op de skipiste zullen Zuid
Duitse skileraren uit Oberau en
Berchtensgaden skilessen geven.
Ook voor diegenen die meer hou-

den van een wand beklimmen in
plaats van afdalen, kunnen zich
wagen aan een twaalf meter hoge
klimwand. Ook hierbij is professionele begeleiding aanwezig, hoewel de deelname op eigen risico is.
MUZIEK
Er is in üchtenvoorde voorts een
veelzijdig programma: een dweilorkest loopt door de straten en op
drie verschillende podia treden
muziekgroepen op. De Grolsche
Hofzangers zijn ieder jaar aanwezig. Nieuw is het optreden van Ge
orge Feet Folly, een a-capellagroep
uit Lichtenvoorde. Voorts een
groep van zestig vocalisten onder
de naam Doet In Pop, de Schleppers, een oberkreiner band en
twee muzikale skileraren uit
Berchtensgaden. Bovendien zorgen enkele trekzakmuzikanten al
lopend voor een ouderwets sfeertje.
Om de kerstsfeer te benadrukken
treden er bovendien midwinterhoornblazers op. Zij zullen vanaf
verschillende hoger gelegen punten (waaonder de katholieke kerk)
met elkaar communiceren.
VERMAAK
VOOR JONG EN OUD
Vanzelfsprekend is de enige echte
kerstman uw gastheer. Hij zal de
dag officieel openen en^£ diverse
programma's aankon^kn. Dat
doet hij op een bijzondere en humoristische wijze. Want de Lichtenvoordse kerstman is het alter-

ego van een lokale entertainer.
Kinderen kunnen zich deze dag
ook goed vermaken. Het Land van
Jan Klaassen van de familie Prein
uit Doetinchem geeft poppenkastvoorstellingen. Er rijdt een treintje
rond, er is een springkussen en de
kinderen kunnen zich laten
schminken.
DEMONSTRATIES
Meer dan tachtig (!) kramen met
kerst- en aanverwante artikelen
staan in het centrum van het dorp.
Bovendien is er een tiental beoefe
naars van oude ambachten. Tientallen vuurkorven staan in het
centrum en natuurlijk komt u de
kerstman die dag tegen.
En bij de kerk is een levende kerststal waar het leven in de dagen
rond de geboorte van Jezus wordt
opgevoerd.
Uiteraard zijn alle winkels geopend en houden zij demonstraties
en/of hebben zij speciale aanbie
dingen.
INFORMATIE
Lichtenvoorde is makkelijke te be
reiken via de weg Doetinchem-Enschede. Parkeren (dicht grenzend
aan het centrum) is gratis mits u
zich aan de regels houdt. Bovendien zijn alle genoemde optredens
en activiteiten gratis te bezoeken
of te beluisteren.
Informatie over alle activiteiten bij
VW-agent^chap Lichtenvoorde,
tel. (0544) 375775.

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

Open Dag Dartel trampolines

Exotische roerbakgerechten
om
van te smullen
De nieuwste ReceptenVariatie
van het Voorlichtingsbureau
Vlees staat geheel in het teken
van roerhakken. Met deze snelle manier van koken bakt u in
een wok malse, kleine stukjes
vlees heerlijk knapperig en krokant. De vijf recepten uit de ReceptenVariatie zijn geïnspireerd op de Oosterse keuken.
Ze zijn voorzien van de lekkerste
exotische ingrediënten, zoals shiitake paddenstoelen, sojasaus, pandanrij st, Boemboe Rendang en
knisperende roerbakgroenten. In
elk recept proeft u de stille kracht
van het Verre Oosten.
Wilt u uw maaltijd aan tafel in een
miniwokje bereiden? Ook dat kan
met de exotische roerbakgerechten
van het Voorlichtingsbureau Vlees.
Miniwokken is de nieuwste trend
van roerhakken waarbij iedereen
zelf lekker gaat kokkerellen. Da's
tafelen op zijn allergezelligst!
De ReceptenVariaties, waarvan er
elke vier weken een nieuwe verschijnt, bestaan telkens uit ande
re, lekkere gerechten voor ontbijt,
lunch, diner of als tussendoortje.
De receptenkaarten uit de ReceptenVariaties kunt u verzamelen in
de VariatieWaaier, een handige be
waarmap die u tijdens het koken
op het aanrecht kunt neerzetten.
Beide zijn een uitgave van het
Voorlichtingsbureau Vlees in het
kader van de campagne 'Vlees. De
gangmaker op tafel.'. Ze zijn verkrijgbaar bij slager of supermarkt.

Dat dit een succes is geweest is ge
bleken uit de vele belangstelling
voor die open dag en voor het produkt: de buitentrampolines. Tijdens die open dag hield het jonge

bedrijf een ballonnenwedstrijd. De
ballonnen gingen allemaal naar
het noordoosten, tot in Denemarken toe. De ballon van Rik Colenbrander kwam het verst, nl. 575
km. Deze werd gevonden in het
Duitse Kyritt vlakbij de Oostzee.
Op de foto ziet u de gelukkige
prijswinnaar die uit de handen

van eigenaar van 'Dartel trampolines' Henry Hendriksen de minitrampoline overhandigd krijgt.
Omdat de buren van Rik een buitentrampoline hebben aangeschaft is hij al regelmatig heerlijk
aan het springen. Nu heeft hij ook
nog een minitrampoline voor zichzelf. Veel springplezier, Rik.

Ingrediënten (voor 2 personen):
2 speklapjes; l kleine prei; l kleine
rode paprika; l klein blikje (155 g)
minimaïs; 3 eetl. zonnebloemolie;
l eetl. bruine basterdsuiker; l dl
tomatenketchup; 3 eetl. ketjap
manis; 1/2 eetl. sambal badjak.
'Bereiding: 1. Snijd de speklapjes in
smalle reepjes van l cm breedte; 2.
Snijd de prei in zeer smalle ringen;
3. Halveer de paprika, verwijder de
zaadlijsten en snijd de paprika in
smalle reepjes; 4. Laat de minimaïs uitlekken; 5. Verhit de olie in
een wok of ruime braadpan en
roerbak hierin als de olie begint te
dampen de reepjes vlees 5 minuten op een hoog vuur; 6. Roerbak
vervolgens de paprika 2 minuten
en daarna 3/4 van de prei nog l minuut mee; 7. Roer de bruine basterdsuiker erdoor; 8. Voeg de minimaïs, de tomatenketchup, de ketjap en de sambal toe en warm alles
nog 2 minuten door. Strooi de rest
van de prei erover.
Lekker met gekookte witte rijst.
Tip: Roerhakken gaat razendsnel. Zorg
er altijd voor dat de wok goed heet is.
Dat geeft het beste resultaat. Vlees en
groenten worden zo lekker krokant en
knapperig. In plaats van speklapjes
kunt u ook hamlapjes gebruiken.
Voedingswaarde per persoon:
Energie: ca. 4500 kj (1100 kcal).
Eiwit: 32 g. Vet: 48 g. Koolhydraten:
134 g.

Voorlichting over afronding anti-verdrogingsproject

Waterschap wil hoger peil
BJbkse Beek en Aks
Waterschap Rijn en IJssel houdt
een voorlichtingsbijeenkomst
over verhoging van het streefHaakse Beek bij stuw
in Vbrden en over verhoging van het stuwpeil in de
Aks bij de instroom in de Vierakkerselaak.
Deze maatregelen zijn nodig om
de verdroging op het landgoed
Hackfort te bestrijden. Ook vergroten ze de cultuurhistorische en natuurwaarde van het landgoed.
De voorlichtingsbijeenkomst vindt
plaats op dinsdagavond 16 november aanstaande in de Van Westerholtzaal van Kasteel Hackfort,
Baakseweg 8 te Vorden.
PLANNEN INZIEN
Het waterschap heeft vastgesteld
naar welke stuwpeilen het wil stre
ven bij stuw Hackfort, dit na ruim
twee jaar intensief overleg met de
begeleidingscommissie Hackfort.
Ook heeft het waterschap geëxpe
rimenteerd met peilverhogingen
en intensief gemeten wat de effecten daarvan zijn op de grondwaterstand.

Op 8 mei hield 'Dartel trampolines' een open dag voor belangstellenden.

ROERGEBAKKEN BABI PANGANG
MET PAPRIKA EN MINIMAÏS

Om wateroverlast op de meest ge
voelige percelen te voorkomen, wil
het waterschap de afwatering van
een aantal kleine sloten verbete
ren. Ook de Aks kan een belangrijke rol spelen bij de verdrogingsbe
strijding op Hackfort. Hier gaat
het om een relatief bescheiden
verhoging van de drempel van de
stuw en ondieper maken van de
watergang. Het effect daarvan is
plaatselijk. Verder zal een oever
van de Aks als moerasoever worden ingericht, passend bij de functie van het landgoed: natuur voor
het hoogste ecologische niveau.
Het waterschap heeft zijn plannen
beschreven in de notitie 'Vaststelling streefpeilen stuw Hackfort
(Baakse Beek)' en 'Herinrichting
afwatering van de Aks'. Deze en
andere notities kunt u inzien in
het gemeentehuis van Vorden en
in drie waterschapskantoren, nl.
afdelingskantoor Noord: Zutphen-

seweg 21, Lochem; afdelingskantoor Midden: Hoofdstraat 98, Terborg en hoofdkantoor: üemersweg 2, Doetinchem.
STREEFPEILEN
BAAKSE BEEK
In de notitie 'Vaststelling streefpeilen stuw Hackfort (Baakse Beek)' is
het maximale streefpeil vastge
legd voor stuw Hackfort in de
Baakse Beek. Bij een hoge grondwaterstand hoort een laag stuwpeil (9,2 m + NAP) en bij een lage
grondwaterstand een hoog stuwpeil (9,7 m + NAP). Het omslagpunt
ligt van december tot april bij een
grondwaterstand van 40 cm onder
het maaiveld, de rest van het jaar
50 cm. Uitgangspunt is dat de
laagst gelegen percelen binnen
het invloedsgebied van de stuw,
hiervan geen schade mogen ondervinden.
De gekozen streefpeilen zorgen
voor een grotere mineraalrijke
kwel naar het benedenstroomse
deel van de beek en zijn directe
omgeving. Dit komt de natuur
daar ten goede. Om in de laaggele
gen Heegherhoek overtollig water
snel af te voeren en schade te voorkomen, worden de zaksloten van
de Heegherhoek aangesloten op
de bermsloot, van waaruit het
water verder wordt afgevoerd.
STUWPEIL AKS
Het waterschap wil het stuwpeil
van de Aks verhogen met 35 cm.
Daarnaast wil het de bodem voor
een deel verhogen. De bodem verhoging begint stroomafwaarts ge
zien ongeveer halverwege het traject van de Aks en loopt heel langszaam op van O tot 30 cm bij de
stuw (bij de instroom in de Vierakkerselaak).
De moerasoever aan een kant
wordt 5 m breed. De grond hiervoor is van Natuurmonumenten.
Aan de andere kant van de Aks
komt een 3 m breed maaipad. Het
waterschap houdt vanaf deze kant
de watergang schoon en voert het
maaisel af om de grond schraal te
houden.

Vervang uw oude
e.v. toestel voor het
écht koud
wordt

HULCO GASSERVICE

J

verkoop & verhuur van installaties,
onderhouds contracten voor bedrijf en
particulier, aangesloten bij EGF verhuurorganisatie. Erkend waarborginstallateur.

LAG
is-tegels^s^nitair
.. „. _ _:.;,st e th - ro 11 u i ken

CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR - LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Tel.: 0575.461249

Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u,
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. • 13.00 u.

Margreet Blanken
in Vorden

BELANGRIJKE MEDEDELING!!
Inwoners van Vorden en omgeving LET OP!!!
Eliesen, "met 3 vestigingen de grootste Electro World
vakspeciaal-zaak in de regio"f gaat het anders aanpakken.
Daarom houden wij in ons filiaal Vorden een groots opgezette

ALLES ?V*QtY WEG, PROFITEER NU!! WAMT OP=OP
PHILIPS

De befaamde Nederlandse actrice
Margreet Blanken komt op zondagmiddag 21 november naar
Theater Onder de Molen in Vorden.
Ze speelt 'Etty', het verhaal van
Etty Hillesum. Deze voorstelling
zal in het intieme theater in Vorden zo mogelijk nog meer aan
kracht winnen dan in de uitverkochte grote theaters in Nederland. De komst van Margreet Blanken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhandel Hautvast
en Nuis uit Zutphen die als sponsor fungeert.
Theater Onder de Molen is gevestigd aan de Ündeseweg 29 in Vorden (buurtschap Linde). Gezien de
beperkte ruimte in het theater, is
het raadzaam kaarte te voren te reserveren via (0575) 556987. Zie ook
de advertentie.
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ELIESEN ELECTRO

VORDEN
Dorpsstraat 8
tel. 0575-551000
ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes (suikerziekte). Onderzoek moet een
oplossing brengen.
Geef dit onderzoek dat extra
zetje in de rug.
Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES
GIRO 5766

-

'Noodlot als kans'
Herkent u dat de ene mens alles
lijkt mee te zitten, terwijl de
ander met vele tegenslagen
worstelt? Door de gebeurtenissen vanuit een andere invalshoek te bekijken kan het
omgaan met "moeilijke situaties" juist een opening bieden
voor een rijker leven.
Op zaterdag 20 november houdt
CORA MOSSEL onder het thema
"Noodlot als kans" een bevrijdende lezing, van 14.00 uur tot 17.00
uur op Klein Axen aan de Nieuwstad 10 in Vorden
In deze lezing wil Cora, vanuit de
herkenning, die veel mensen in
het dagelijks leven lijken te overkomen, een nieuwe invalshoek
geven. Waardoor kan je ondanks,
of misschien juist wel dankzij
"moeilijke situaties"
verder
komen?
Vanaf 1981 houdt Cora zich bezig
met situaties die in haar eigen
leven voorkomen en zelfs hebben
geleid tot lichamelijke klachten.
Door zelfstudie omtrent het hoe

en waarom ontdekte zij een andere weg.
Door eerlijk te durven kijken naar
haar psychische opstelling t.o.v.
van haarzelf en haar omgeving is
zij tot ontdekkingen gekomen die
een doorbraak vormden in haar
persoonlijk groeiproces.
Na een jaar praktische filosofie is
ze verder gevormd door een drie
jarige cursus esoterie. Van daaruit
heeft Cora de driejarige beroepsopleiding tot holistisch psychotherapeut gevolgd. Sinds 1991 werkt
ze met cliënten, eerst als onderdeel van de opleiding en vervolgens als zelfstandig therapeute
met zowel individuen als groepen.

20 jaar Tuunte Fashion in Vorden

Juist haar manier van een eigen
weg telkens weer opnieuw te vinden en zichzelf niet boven anderen te plaatsen, maar als gelijkwaardige wezens, te benaderen is
zij instaat velen te helpen.
Het is dan ook in deze sfeer waarin zij ook deze lezing wil houden
en een ieder uitnodigt om in
gesprek te komen.

Parldnspn Patiënten
Vereniging
De lotgenoten-contactgroep van
de Parkinson Patiënten Vereniging, afdeling Zutphen en omstreken, organiseert de derde bijeenkomst van dit seizoen. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in
het Nutsgebouw aan de Breegraven l te Warnsveld, op 25 november, 's morgens. De heer J.G. Huiskamp zal spreken over de mogelijkheden die in het kader van de
Wet Voorzieningen Gehandicap-

ten te realiseren zijn. Er zijn vele
aanpassingen mogelijk in en rond
de woning, die het dagelijks leven
voor gehandicapten een stuk prettiger kunnen maken. De contactgroep hoopt dat veel lotgenoten,
hun partners en andere belangstellenden deze gelegenheid zullen gebruiken om meer te weten te
komen over deze voorzieningen. U
bent van harte welkom op 25
november aanstaande.

Clubshow Pluimvee- en
Konijnenvereniging Vorden
De tentoonstellingen van konijnen, hoenders, sierduiven, cavia's en kleine knagers zijn in
onze regio in volle gang.
Ook P.K.V. is al weer druk bezig
met de voorbereiding van de jaarlijkse clubshow, die gehouden zal
worden op 17, 18 en 19 december
a.s. in zaal De Herberg te Vorden.
Ook dit jaar wil P.K.V. de jeugd
weer betrekken bij deze show.
Kinderen van 5 tot 14 jaar kunnen
zich weer opgeven om met hun lievelingsdier (konijn, kip, duif, cavia
of hamster) deel te nemen aan een
wedstrijd. Deze wedstrijd bestaat
uit de volgende onderdelen:
- 2 juryleden komen lx een huisbezoek afleggen en gaan de dieren beoordelen op huisvesting,

omgang en verzorgng
hier punten voor.
- op zaterdag 18 december worden de dieren in zaal De Herberg in een kooi geplaatst en
nogmaals door 2 juryleden
beoordeeld op verzorging en
conditie van de dieren. Ook hiervoor krijgt men punten.
Daarna worden de punten van de
2 beoordelingen bij elkaar opgeteld en degene met het hoogste
aantal punten is winnaar of winnares in zijn of haar diergroep.
ledere deelnemer/deelneemster
krijgt een prijs. De deelname is
gratis. U kunt zich opgeven bij D.
Kuiper, De Bongerd 30, Vorden, tel.
(0575) 552931. Opgave graag vóór
24 november a.s.

Concordia Hengelo (Gld.)
Muziekverenging Concordia
uit Hengelo (Gld.) heeft met
haar eigen leden een pracht verenigingsgebouw neergezet. Om
dit gebouw feestelijk in gebruik
te nemen, zijn er een aantal
activiteiten georganiseerd.
Een van die activiteiten is het,
samen met SAMO-Gelderland/Fle
voland, organiseren van een playinn. Deze wordt gehouden op
zaterdag 20 november in het nieuwe gebouw aan de Zelhemseweg
15. Een play-inn is een dag waarop
een vijftigtal muzikanten uit de
harmonie-, fanfare- en brassbandwereld bijeen komen om die dag
samen muziek te maken onder
een voor hen nieuwe dirigent.
In de morgenuren zitten alle
muzikanten op hun stoel en hebben net de bladmuziek voor die
dag ontvangen. De muzikaal leider, de heer Joop Boerstoel uit Vorden, zal dan proberen om een aan-

tal van de uitgezochte werken in
te studeren. Dit is onmogelijk in
één dag, maar vaak is de prestatie
enorm. De muziek heeft ook nog
een andere waarde. Het is zo
nieuw, dat niemand het nog kent
of het is net opgenomen in de lijst
van concourswerken. Het heeft
een bijzonder karakter of het is
gewoon erg mooi.
Joop Boerstoel is echt een prima
dirigent en zeer bedreven in het
leiden van een play-inn. Hij is klarinetleraar, dirigent en werkzaam
bij de MUI in Arnhem en één van
de leiders van het jeugdweekend
dat SAMO jaarlijks organiseert.
Om iedereen te laten horen wat er
in één dag bereikt kan worden,
wordt deze dag afgesloten met een
klein concert dat voor iedereen die
dat wil gratis toegankelijk is. Dit
kleine concert is in het nieuwe
gebouw van Concordia dat dan
meteen bewonderd kan worden.

Het is al weer 20 jaar geleden
dat het bedrijf Tuunte zich in
Vorden vestigde. In het voormalige pand van "De Gems" dat
door dit bedrijf destijds aan belangstellenden werd verhuurd.
Tuunte draaide net een paar
weken toen mevr. Truus Tolkamp de gelederen kwam versterken. Vanaf 1985 bekleedt zij
de functie van bedrijfsleidster.
Praten met haar over "20 jaar
Tuunte" is praten met een vrouw
die goed weet waar ze het over
heeft. Bovendien iemand die het
bedrijf van haar broodheer (thans
"Tuunte Fashion en Reinders
Mode" ) uitstekend weet te promoten. Ze kan gedreven en vol enthousiasme vertellen over de nog
steeds groeiende omzet in het
Tuunte filiaal in Vorden.
Toen Tuunte in 1979 in Vqrden
startte, heette het bedrijf "Super
Centrum Tuunte". Naast het assortiment "mode", allerhand huishoudelijke artikelen en verder
fietsartikelen.cassettes
noem
maar op. Een paar jaar later werden de huishoudelijke producten
afgestoten en kwam daarvoor een
compleet assortiment schoenen in
de plaats. Deze laatste productgroep werd acht jaar geleden opgeheven in verband met uitbreiding van de herenafdeling.
Op gegeven moment werd de heer
R. Rootinck (schoonzoon van een
van de broers Huyskes) eigenaar.
In die tijd deed ook de naam
"Tuunte Fashion" haar intrede.
Het assortiment jeans werd uitgebreid. Verder een uigebreide col-

Kerstkaarten voor
uitgezonden militairen

lectie babykleding, dames en hè
renmode en beenbekleding.
SAMENWERKINGSVERBAND

De groei van de zaak kreeg nog
meer gestalte toen in januari
jongstleden 'Tuunte Fashion" een
samenwerkingsverband aanging
met "fflfnders Mode". Tegelijkertijd werd het winkelpand in Vorden van de familie Emsbroek aangekocht. Niet zonder trots vertelt
Truus Tolkamp dat Tuunte Vorden
bij de^B> drie behoort. "Tuunte
Fashioiran Reinders Mode" heeft
verspreid in de regio, in totaal 25
filialen.

is, we merken er hier bij de Tuunte niets van. Het wordt steeds
drukker. Het zijn niet alleen de inwoners uit Vorden die bij ons
kopen. Ik schat dat zeer zeker 60
procent uit de regio en uit omliggende plaatsen zoals Zutphen,
Deventer, Doetinchem komt".
Dat de consument graag bij Tuunte Fashion komt winkelen, dat kan
Truus Tolkamp zich overigens wel
voorstellen! "Weetje de sfeer in de
winkel is goed. Prima gemotiveerde medewerkers. De klanten krijgen een persoonlijke benadering
en dat spreekt ze aan. Tot onze
vaste klantenkring behoren zeer
zeker ook de toeristen die ieder
jaar hun vacantie in Vorden doorbrengen en dan ook even bij ons in
de winkel komen. Ook een voordeel, we zijn tussen de middag ge
opend!

"Ik dacht dat Vorden de grootste
omzet scoorde", zo vroegen wij
gekscherend. De ogen van mevr.
Tolkamp beginnen te fonkelen. "Is
dat zo"? met een stem die verried
dat ze op dat punt meer wist dan
ze zei. "Laat ik het zo stellen, de directie van Tuunte is heel erg tevre Ja mevr. Tolkamp blijft enthouden over de omzet in Vorden", zo siast over "haar" filiaal vertellen.
merkt ze fijntjes op.
Je kunt je dan ook nauwelijks
voorstellen dat ze er over een jaar
En dat in een tijd dat Vorden te mee stopt (oktober 2000). Ze
kampen heeft met een leegstand maakt dan gebruik van de VUT re
van winkels. Zelfs zo verontrus- geling. Tegelijk met haar man.
tend dat het gemeentebestuur, de "Dat is het mooiste van alles, we
Vordense Ondernemers Vereni- kunnen dan samen van onze vrije
ging (VOV) en de Kamer van Koop- tijd genieten", zo blikt ze alvast
handel samen veertig mille op (ver) vooruit.
tafel leggen om een onderzoek
naar de oorzaak in te stellen.
Voorlopig gaat haar aandacht echter uit naar de komende weken.
Ook Truus Tolkamp vindt de leeg- Twintig jaar Tuunte Fashion in
stand een zorgelijke toestand. Een Vorden, betekent voor de consuverklaring heeft zij niet. "Vorden ment 20 dagen feest. Met andere
is altijd trots geweest op haar win- woorden op een aantal artikelen
kelbestand. Ik denk dan ook dat wordt een extra korting gegeven.
zo'n onderzoek goed is. Het gekke Het is maar dat U het weet!

van Defensie voor alle op vredesmissie uitgezonden Nederlandse
militairen. Een bijdrage voor deze
kerstpakketten is natuurlijk zeer
welkom op giro 241 van Stichting
Tijdens de komende kerstdagen PIT te Rijswijk ZH.
bevinden zich ongeveer 3350
Nederlandse militairen ver van
huis, familie, vrienden en kennissen om vredestaken te verrichten SCHRIJVEN VIA PIT
in crisis- en oorlogsgebieden. Zij Juist tijdens de kerstdagen kunnen
verdienen onze steun. Het Prote kunnen wij de 'Nederlandse milistants Interkerkelijk Thuisfront tairen op vredesmissie' met een
(PIT) steunt alle uitgezonden mili- kerstkaart laten weten dat wij aan
tairen. Het PIT stuurt daarom circa hen denken. Deze steun en bemoe
1000 kerstpakketten naar Neder- diging worden bijzonder gewaarlandse militairen in de West en deerd. Vele afzenders hebben in
geeft een herkenbare bijdrage aan voorgaande jaren een brief of
de ongeveer 3350 kertpakketten kaart terug gehad. Doet u dit jaar

ook mee? Stuur dan uiterlijk 10
december uw normaal gefrankeerde kerstkaart met afzender naar:
Militair op vredesmissie, p/a Stichting PIT, Geestbrugweg 91. 2281
CH Rijswijk. Het PIT-bureau zorgt
ervoor dat uw kerstkaarten tijdig
en goed terechtkomen bij onze
uitgezonden militairen, waar ook
ter wereld.

ADVERTEREN KOST GELD.,.
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Romen en—^_„j___„___„_„„___g______™^
deuren in hout en kunststof

Jansen's Metaalu/aren bv - Vorden

Perfect in ontwerp en techniek

Jansen's Metaalwaren BV is een 62 jaar bestaand familiebedrijf met 7
werknemers en is gevestigd aan de Industrieweg te Vorden. Het bedrijf
produceert installatiemateriaal voor elektrotechnische groothandels in
Nederland.

Ramen
•f deuren

Om de groei van werkzaamheden binnen verschillende afdelingen op te
kunnen vangen, vragen wij op korte termijn:

PRODUCTIEMEDEWERKER STANSERIJ
De functie omvat:
- Het zelfstandig bedienen van meerdere machines
- Ondersteunende activiteiten diverse afdelingen

INPAKKER
De functie omvat:
- Het zelfstandig verpakken van diverse gestanste produkten
- Het brengen en afhalen van goederen bij externe bedrijven
- Ondersteunende activiteiten diverse afdelingen

voor de meest uitgebreide keuze in
ramen en deuren &
professioneel advies!

De vereisten zijn:
- Voltooide LBO of MAVO opleiding
- Rijbewijs B

ASSISTENT
BEDRIJFSLEIDER
De functie omvat:
- Voorbereidende, uitvoerende en controlerende taken m.b.t. kwaliteit-,
Arbo- en milieuzaken
- Calculatie- en Autocad LT tekenwerk

W E S S E L lN K - D E G R O

De vereisten zijn:
- Voltooide MBO technische opleiding
- Affiniteit met computers
- Goede kennis van Duitse en Engelse taal
- Woonachtig binnen een straal van 15 km van Vorden
- Goede contactuele eigenschappen
- Grote inzet en teamgeest

Contrescarp 2 - Telefoon: 055-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Geboden wordt:
- Prettige werksfeer in een flexibel bedrijf
- Naar prestatie, leeftijd en ervaring een uitstekend salaris en
secundaire arbeidsvoorwaarden

Mombarg

MOOI

Sollicitatie:
- Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
D. Jansen, postbus 21, 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 551564

Bij talloze kinderen in Nederland komt

Verhuur

Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn
kinderenin de Jeugdhulpverlening,
waar vaak geen geld
is voor extraatjes.

Kranig nieuws!!!!

Kinderhulp helpt
de Sint 'n handje.
Helpt u mee? Met
slechts ƒ25,-

gouden gids

Mombarg makt in op de service van Wopereis.

bezorgt u ^—^
een kind al 'n
heerlijk avondje!

[rtrfi*
%P .^

Mombarg is u voortaan nog beter van dienst!
Vanaf vandaag verhuurt Mombarg Verhuur naast de 40, 45 en
70 tons kranen ook een 35 tonner mobiele kraan!
Harrie Wopereis heeft zijn kraanservice aan ons overgedragen.
Wij danken Harrie en Lies Wopereis voor het vertrouwen in
Mombarg en wensen hen veel geluk in de toekomst.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7. 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80
Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer,
Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl
e-mail: receptie@kinderhulp.nl

In de eerste maand van het volgend millennium zal deze kraan
worden voorzien van een nieuw jasje in de alom bekende
kleuren van Mombarg Verhuur.

Specialist in smakelijk verwennen!
Lekker uitwaaien in de bossen van Ruurlo en genieten van de natuur om
je heen. En dan genieten van een goede

RESTAURANT

* Wïldgerechten
in het jachtseizoen
••• • .

. .:

. • • .•

, ;•

!

*a la carte
Nieuwe
met dessertkaart
aanwezig

Dorpsstraat 11
RUURLO
Tel. (0573) 451312

0544-352532
internet: www.mombarg.nl
Postbus 20
e-mail: info@mombarg.nl
7136 ZG Zieuwent

*Stamppot
* Maaltijdsoep

l

Mombarg Verhuur BV
Waalderweg 26
7263 RW Mariënvelde

Restaurant

De Tuinkamer

Uw Kerstdiner in de tuin???

Dat kan in ons sfeervolle serre-restaurant, waarin u als het ware in
de tuin dineert. Chef-patron Jos Weel heeft weer een verrassend Kerstmenu
voor u samengesteld. Het aperitief en/of digestief kunt u gebruiken
bij de open haard in onze gezellige bar.
Zondag 21 november verzorgen we een uitgebreid, gastronomisch

en dit allemaal in onze verwarmde serre.
Reserveer alvast voor de kerst.
Eerste en Tweede Kerstdag
vanaf 15.00 uur familiebuffet

WILDBUFFET
Hotel-boerderij De Herberg
Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, Tel. 0573-452147

l

bIJ elk dekbed
DONZEN DEK&EDDEN
Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzendons carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,
van 599,
van 729,

nu 279,:
nu 439,:
nu 519,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,
van 799,

nu 319,:
nu 589,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt. 5 jaar
garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 599,=
van 899,=
van 999,=

nu 329,:
nu 529,=
nu 589,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 679,=
van 1079,=

nu 379,:
nu 649,:

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met een 100% katoenen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

va n 279,=
van 429,=
van 479,=

nu 179,:
nu 279,=
nu 319,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

.van 299,=
van 549,=

nu 199,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 119,=
van 189,=
van 229,=

nu 89,=
nu 129,=
nu 159,=

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

149/220
240/220

van 139,=
van 259,=

nu 99,=
nu 179,=

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.
1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 299,=
van 449,=
van 529,=

nu 199,=
nu 339,=
nu 399,=

nu 379,=

Eveneens in 4-seizoenen uitvoering

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen tijk en een polyester hollow fiber
vulling.

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,=
van 599,=
van 699,=

nu 279,
nu 439,
nu 499,

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 219,=
van 309,=
van 349,=

nu 139,=
nu 209,=
nu 239,=

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 349,
van 549,
van 599,

nu 249,:
nu 399,:
nu 439,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 569,:

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 239,=
van 369,=

nu 159,=

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/220
240/220

van 379,
van 649,

nu 279,:
nu 479,:

nu 269,=

>4ct/e geldig tot
5 december '99,
en zolang de
voorraad strekt.
*0fde helft van de waarde in contanten.

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

