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Overname advertenties berichten verboden

Lammers Woon Service

V.V. Vorden kan met de
bouw entree beginnen
De voetbalvereniging "Vorden"
begint het komende voorjaar
met de bouw van een nieuwe
entree.
Thans staat er, om het eens oneerbiedig uit te drukken, een "oud
hok". Om de benodigde gelden bijeen te krijgen werd begin van het
jaar gestart met een zogenaamde
"Club van Honderd", bestaande
uit personen die bereid waren
voor de nieuwe entree elk 100 gulden op tafel te leggen.
Het uitgangspunt van het bestuur
om uiteindelijk op honderd personen uit te komen, is niet genaaid.
In totaal meldden zich 80 leden
samen dus goed voor 8000 gulden.Inmiddels heeft de voetbalclub yan Stichting Vorden Sportpark een subsidie ontvangen van
4000 gulden. In totaal dus 12.000
gulden, genoeg om de kosten te

kunnen betalen. Echter, daarbij is
dan wel ingecalculeerd dat zich
een aantal vrijwilligers zullen aanmelden om mee te helpen.
Tijdens de jaarvergadering deed
het bestuur een beroep op de
leden een helpende hand te bieden" Overigens is de vereniging in
financieel opzicht gezond, derhalve aanleiding om de huidige contributies niet de verhogen. Qua
ledental bleef de club met ruim
300 leden stabiel. Wel een kentering in "jong en oud". Het aantal
senioren leden liep terug, terwijl
met name het aantal pupillen is
toegnomen. "Vorden" heeft 5 seniorelftallen, drie junioren- en 8
pupillenteams. Er werd afscheid
genomen van de bestuursleden
Werner Rakitow en Wilco Klein
Nengerman. Hun plaatsen worden
voortaan ingenomen door Frank
Meulenbroek en Peter Hoevers.

Fakkeloptocht Amnesty
De^^erkgroep Vorden van
Amnesty International organiseert op vrijdag 10 december
een fakkeloptocht.
Lammers Woon Service heeft
de winkel aan de Burgemeester
Galleestraat rigoreus vernieuwd en het een ruimere
opzet gegeven.
Het pand is verdeeld in tal van
hoekjes en "eilanden". Er zijn een
aantal bedden opgesteld, zodat de

consument kan uitproberen welke
matras voor hem of haar het "lekkerst" ligt.
jA
Verder treft men er {A assortiment bedtextiel. Een nmiwe parketshop, een ruime sortering linoleum, alsmede een uitgebreide
sortering gordijnen en tapijten.
Het geheel zeer overzichtelijk. Ook

is de nodige aandacht aan de verlichting geschonken.
Wil men overigens bij Lammers
meubels uitzoeken dan kan, op
afspraak, samen met de ondernemer een bezoek aan Nieuwegein
worden gebracht. Daar treft men
in een zeer grote showroom alle
denkbare assortimenten.

Vorden/Kranenburg
Een goede Vordense traditie:
Wij zijn weer aan het eind van
het jaar. Voor velen is de maand
december gezellig, maar anderen hebben wat extra aandacht
nodig.
Het is al jaren vaste traditie dat in
de week van 13-17 december een
100-tal kollektanten/-trices door de
buurtschappen en het dorp gaan
om huis-aan-huis een beroep op u
te doen voor de kerstattentie-aktie.
De attenties worden bezorgd bij
ouderen, zieken en medemensen
die niet vergeten mogen worden.

Oliebollenactie
Concordia
De muziekvereniging Concordia,
dat dit jaar het 130 jarig bestaai!
vierde, houdt op vrijdag 10 en
zaterdag 11 december de jaarlijkse
Oliebollenactie. De leden van Concordia zullen de oliebollen zelf
bakken en huis-aan-huis verkopen.
Met het geld dat deze actie oplevert zullen nieuwe instrumenten
worden aangeschaft. Het vervangen van muziekinstrumenten is
en blijft noodzakelijk wil men de
klank van het orkest houden zoals
het nu is. Concordia is in april
jongstleden in de basisklasse har-

In aanmerking voor deze vorm
van kerstgroet komen: - alle mensen vanaf tachtig jaar en ouder; alle langdurige zieken; - alle mensen die rond Kerstmis in het zie
kenhuis liggen; - de partners,
ouders of huisgenoten van allen
die in het afgelopen jaar een overledene te betreuren hadden de
mensen in onze tehuizen. Eén van
de prettigste dingen die men kan
doen is andere mensen blij
maken. Dat werkt van twee kanten: je doet een ander een plezier
en je krijgt er zelf ook een gelukkig gevoel bij. Daar gaat het uitmonie landskampioen geworden
en wil graag op dit niveau blijven
spelen. Ook door de aanwas van
nieuwe leden moet het instrumentarium worden uitgebreid.
Het bestuur hoopt uiteraard op de
steun van de Vordense bevolking.
Zie advertentie elders in dit blad.

Adventsconcert
Sursum Corda -

De Christelijke muziekvereniging
Sursum Corda geeft op dinsdag
avond 14 december in de Christus
Koningkerk een Adventsconcert.
Sursum Corda onder leiding van
Gerald Roerdinkholder geeft dit

eindelijk om. Laat ook dit jaar niet
tevergeefs bij u aanbellen. Als u de
kollekte gemist heeft, kunt u ook
nog een bijdrage overmaken op de
rekening van de Raad van Kerken,
nr. 36.64.06.485. Een eventueel
batig saldo van deze aktie wordt
besteed aan de overige aktiviteiten
van de Raad van Kerken. Behalve
in de tehuizen worden zo'n 600
kerstbakjes bij particulieren
gebracht. Zonder uw financiële
hulp zou dat niet mogelijk zijn!
De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 1999.
concert in samenwerking met het
popkoor "The Keys" uit Keyenborg.
Het koor staat onder leiding van
Arne Nusselder, die tevens voor de
pianobegeleiding zorgt Popkoor
"The Keys" is in 1987 opgericht en
heeft zich door de jaren heen
geprofileerd als een enthousiast
koor met circa 50 leden.
Zij komen niet alleen uit Keyenborg maar ook uit omliggende
plaatsen waaronder Vorden. Het
repertoir is veelzijdig van popsongs tot musical-medleys.
Tijdens het concert met Sursum
Corda zal het koor ook een aantal
kerstnummers zingen.

Deze tocht wordt gehouden om
datJ^december de internationale
dag^^van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Dit jaar herdenkt Amnesty International de eenenvijftigste verjaardag van deze Universele verklaring. De fakkeloptocht vertrekt
vanaf de Wereldwinkel. Er wordt
vervolgens door de Dorpsstraat
gelopen. Aan de tocht kan door
iedereen worden deelgenomen.
Het aanvangstijdstip wordt elders
in dit blad vermeld bij de kleine
advertenties. Overigens goed
nieuws voor de thuisschrijvers. De

Turkse mensenrechtenactivist
Akin Birdal is vanwege gezondheidsproblemen vrij gelaten.
Vlak voor de zomer Rebben de
thuisschrijvers voor Amnesty
geschreven voor de vrijlating van
Akin Birdal. Birdal zat sinds juni
in hechtenis en had nog ruim zes
maanden te gaan. Hij is erg verzwakt en zou kunnen overlijden
wanneer hij nog langer in de
gevangenis zou verblijven.
Het gaat om een tijdelijke vrijlating. Hij was opgepakt en veroordeelt wegens het beoefenen van
het recht op meningsvrijheid.
Amnesty adopteerde Akin Birdal
bij zijn gevangenzetting in juni
van dit jaar als gewetensgevangene en vraagt nog steeds om
onvoorwaardelijke vrijlating.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 december 10.00 uur ds. M. Beitier, H. Avondmaal, dienst
samen met partnergemeente Garlipp.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 december 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 december 10.00 uur ds. R. Fernhout uit Daarle H.
Avondmaal; 19.00 uur ds. R. Fernhout uit Daarle H. Avondmaal.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 11 december 18.30 uur Eucharistieviering, m.m.v.
Cantemus Domino.
Zondag 12 december 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 december 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 12 december 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
12 en 13 december, pastoor H. Jaspers, Zutphen tel. 0575-52 70 80.
Huisarts
11 en 12 december dr. Dagevos, het Vaarwerk l, Tel (0575) 55 24 32.
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 dié niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.

Contactjes
Tandarts 11-12 december WA. Houtman, Vorden, tel. (0575)
552253. 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.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

• Donderdagavond: Stappergala

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.

• Warnsvelds Mannenkoor:
Adventsconcert zondag 12
december Martinuskerk, aanvang 15.00 uur; kerk open
14.30 uur

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 Ie, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf 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 mèldadres tel. 06-8212240.
Openhare 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.
WV-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.
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.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmenng info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je 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 Borculoseweg40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.
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

• De Sint met zijn letters misgelopen? Mascao chocoladerepen in de reclame bij de
Wereldwinkel
• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera producten. Jannie Nijkamp (0575)
521316
• Warnsvelds Mannenkoor:
Adventsconcert zondag 12
december Martinuskerk, aanvang 15.00 uur; kerk open
14.30 uur

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt a contant. Tel. (0543)
451311
• Warnsvelds Mannenkoor:
Adventsconcert zondag 12
de^fcnber Martinuskerk, aanvang 15.00 uur; kerk open
14.30 uur
• Te koop: kerstbomen. G.
Walgemoet, Branden borchweg
10, Vorden, tel. (0575) 556775

Vlaaien

om van te
smullen
Keuze uit
30 soorten

• Te koop: scooter Aprilia
SR zwart, b.j. '96. Als nieuw,
4.400 km. Vraagprijs f 3.750,-.
Tel. 552154
• Op vrijdag 10 december
organiseert Amnesty werkgroep Vorden een fakkeloptocht. Er wordt om 17.45 uur
verzameld bij de Wereldwinkel.
We nodigen iedereen van
harte uit hieraan deel te
nemen
• Weer volop keuze in kerstkaarten bij de Wereldwinkel

'Big Brother'-vlaai
actueel lekker

f| inoo
l Ui

voor maar

o oooo o o

Laatste december van deze eeuw, dus,..

• Te koop: aardappelen, Parel, Surprise en Bildtstar. Diverse soorten verse groenten en fruit. Vberwortelen.
Elke dag verkoop aan huis en
elke donderdagmorgen verkoop van aardappelen, groenten en fruit van 09.45 tot 12.00
uur op de parkeerplaats van
Panne n koe ken-Restaurant
Kranenburg. A. Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• Muziekvereniging Concordia 10 en 11 december olie• TC RENOVATIE: alles onbollenactie
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver• Theater Onder de Molen
zamelhal • kringloopmeubelen
Vorden. Zondag 12 december
• antiek, curiosa, enz.; in- en
15.00 uur jazzconcert Eupverkoop. Ma. t/m za. open van
honia Novelty Orchestra.
10.00-16.00 uur. GeneraalsReserveren via (0575) 556987
weg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315) 241169
• Ook bij de Wereldwinkel
• Slanker en fitter nog voor kerstkoopavonden
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 3 weken. Bel vrijblijvend voor info: mevr. A. Eysink,
tel. (0575) 572127.

De heerlijke tijd voor iets lekkers
bij de koffie is aangebroken

Millenniumvlaai
'n heerlijke vruchten-appel
bavaroise combinatie, 12 royale punten
Eeuwprijs
f

voor maar

Om alvast in kerstsfeer te komen...

Proefstolletje
gevuld met 100% amandelspijs

f 495

voor

000000 0
Deze week:

Echte Franse pistolets
lekker

5 .oor

f 2?°

ledere donderdag: 5 broden voor maar

f 12!

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten,
ledere dag . . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77
• Gevraagd: lieve, enthousiaste oppas voor onze 3 kin^.
deren (4, 21/2 en 2 maanderij^P
iWhi
luur: woonruimte in het
• Te koop: kleine en middelvoor
1 a 2 dagen per week bij
buitengebied van Hengelo. Tel.
grote kerstbomen. Op zaterons thuis. Tel. (0575) 554437
(0575) 467376
dag 11 en 18 december tussen
09.00 en 16.00 uur kunt u hierHet cement
•
Te
koop:
kerstbomen
• Te koop: buxusplanten 25
voor terecht aan de Mispeltussen
vraag en
blauwspar,
vers
uit
de
grond.
cm hoog f 1,35 per stuk. Tel.
kampdijk 7 in Vorden
Ruurloseweg 87, Vorden, tel.
aanbod!
(0573) 452641
556935. Tevens staan wij 11
• 5, 10, 15 kilo onder-/over- december op de Kerstmarkt in
Wichmond

Contactjes

gewicht? En wilt u dit beheersen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467222

• Stappen naar Stapper ...
Dat wordt een reuzeklapper...
• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Voor de kerst: kalkoenen, hazen, konijnen, fazanten. Eventueel geslacht. Goossens, Voortseweg 6, Toldijk, tel.
(0575) 461670

• Synoniem voor 't Pantoffeltje: 't (in)Stappertje ...
• Te koop: 1 x Gazelle herenfiets 28 inch opkn. f 125,-; 1
x Gazelle herenfiets 28 inch
opkn. f 50,-. Tel. 552288
• Muziekvereniging Concordia 10 en 11 december oliebollenactie

Kerstkaarten ?

Bestel ze nu
DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0675) 661010 - FAX (O676) BS1O86
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 667378 - E-mail: ln1o6wMverm.nl - ISDN 667370

Bloemen
Woondecoraties

De Vordense Tuin Cadeaus

Op donderdag 9 december opent De Vordense Tuin haar deuren.
Een sfeervolle winkel met bloemen, woondecoraties en cadeaus.
Loopt u gerust eens binnen voor een eerste kennismaking.
Monique Groot Roessink
Openingstijden:
maandag
dinsdag

gesloten
09.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

09.00-12.30 en 73.30-18.00 uur
09.00-72.30 en 13.30-78.00 uur
09.00-12.30 en 13.30-27.00 uur
09.00-16.00 uur

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vordense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Tel. (0575) 555222

Een klein wonder,
voor ons zo bijzonder!
Dolblij zijn wij met onze zoon

Alles is ver. En de liefste dingen nog verder.
Maar door het verleden wordt het bij elkaar
gehouden, als schapen door een herder.
Herman de Coninck

Extraatje van
onze eisen kok

Vanochtend is rustig ingeslapen onze lieve

Bart
Elian Bart

C7

JAN KNOL

Bart is geboren op zondag 28
november 1999
Erik Bouwmeester
Jeannette Hermsen

ZENUWARTS
OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Groningen, 12 mei 1931
Wichmond:

Emmalaan 1
7251 ES Vorden
(0575) 554244

Dordrecht: Rutger Knol
Désirée Hoogendijk
Haarlem: Sander Knol
( Marlies Visser
Menke
Félice

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het overlijden van mijn inniggeliefde
vrouw

Rotterdam: Esther Knol
Ed te Loo
Eva
Ella

HELMA
en onze lieve mama hebben
ons diep getroffen.
Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost
dat u zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Moge zij altijd in herinnering
blijven voortleven.
Wijnand, Gerwin en
Jeroen Bijenhof

Elly Knol-Kipperman

1 kilo hamlappen

1 december 1999
Hackforterweg 29
7234 SH Wichmond

A 85 Snijworst,
WO ar.

Colmar gehakt
700 gr.

A 39 Gerookte kipsalade, T 25
100 ar.
£*
WO
gr.

Leverkaas,
WO gr.

o

De begrafenis heeft zaterdag 4 december plaatsgevonden.

Zaterdagavond is toch nog onverwacht en véél te
vroeg overleden:

Vorden, december 1999
• m mm m

mm

Wij zijn
verhuisd

mijn lief 'Vosje'
mijn enige zoon
onze pap en opa
onze Goos
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JACOBUS VOS
SINDS 26-09-1993 WEDUWNAAR VAN G.M. WIJN

G. Eskes-Addink
Zelstweg 7
7251 JR Vorden
Tel. (0575) 551634

Ingrid en Jan
Eskes
Zelstweg 5
7251 JR Vorden
Tel. (0575) 555437
l

Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA
' J

m.m.v. het
POPKOOR
'THE KEYS'
KEIJENBORG

Adventsconcert
dinsdag 14 december as.
20.00 uur in de
Christus Koningkerk

Krijgt u
rioolaansluiting?
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf
van

buis + hulpstukken
Alles uit voorraad leverbaar
tegen scherpe prijzen.

t Zutphen
04-12-1999

* Delft
28-04-1936

Goos was een geïnteresseerd, veelzijdig mens,
stond nog midden in het leven, vol plannen voor de
toekomst.
^fc
Kanker heeft hem de pasr^esneden.
We zullen hem erg missen.
Vorden: Ruth Roselaar
Voorst: ^fel. Vos
Amersfoort: nans en Lucia Vos
Joel en Imre

Laat uw grafmonument vóór de
Kerstdagen er als nieuw uitzien!
Neem een onderhoudsabonnement
voor f 99,- per jaar
en uw grafmonument blijft het hele jaar er verzorgd uitzien!
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:

GOOSSENS

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorder)
Telefoon (0575) 552928

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Eko voeders
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Kerstmarwt
Wichmond
11
vanaf 14.00
Ludgerusgebouw

6

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE Kv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

-HUIS DE VOORST-

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
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Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Het Jebbink 37
7251 BJ Vorden

De crematieplechtigheid zal worden gehouden donderdag 9 december om 15.45 uur in de Veluwezaal
van het crematorium te Dieren.

Hacheevlees,
500 gr.

Vlogman

Stanford (CA): Vanessa Gonggryp
Amsterdam: Just Gonggryp

Wordt gratis thuisbezorgd

Steenderenseweg 11, Hengelo
Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Keurslager

Borne: Bart Vos en Karin Pranger
Meike

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 8 december van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.

1

49

Zuurkoolschijf, '
700 gr.

EEFDE (bij Zutphen)
Muis I)c Voorst in liefde bk-dt ren
uiiii'ki' en steenolie -ambiance voor:
*• huwelijksplcdnighnel
«• recepties en (hruilofts)party's
«• prodiiktpresentatics
*• vergaderingen en congressen
*• hesloten diners
*• hruicLshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 1 0 . 7 2 1 1 MA Hefde
Tel.: (0575) 54 54 5 4 / 5 1 .SS 20
Fax: (0575) 51 5 5 0 5
H-mail: hutodevoont@univenal.nl
wvvw.huisdevoorst.nl

Monuta ¥

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

Kerstkaarten ?
Bestel ze nu bij Drukkerij Weevers

Uitvoering Toneelvereniging T.A.O. Wilclcnborcli
op donderdag 9, vrijdag 10 en vrijdag 17 december 1999
Gespeeld wordt het blijspel in dialect:

Alleluja samen
(Halleluja Beinand)
Kerstchaos in drie bedrijven, geschreven door
Ulla Kling, vertaald door Hub Fober.
De toegangsprijs bedraagt f 8,- per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen f 4,-.

Algemeen Dagblad/de Volkskrant

Alle avonden beginnen we om 20.00 uur precies. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

vragen voor Vorden

bezorgersf-sters)
minimum leeftijd 15 jaar
Telefoon (0575) 551173
Nu met extra start p re m i e

Telefonische reservering tussen 18.00 en 19.00 uur bij Frieda te Lindert, telefoonnummer:
(0575) 556726.
Zorg dat u niet teleurgesteld wordt en reserveer tijdig, want vol = vol.
Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch mag het blijspel 'Alleluja samen' opvoeren met speciale toestemming van het I.B.V.A. 'Holland' te Alkmaar.
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aanvrager
C.V. De Hooge
Weide
JJ. Huurnink

plaats
Kostedeweg 7
Baron van der
Heijden-laan 13,
Wichmond
Biesterveld 25a
Geifieentehuis:
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
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder D.J. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 urnen volgens afspraak

fC ONTRIBUTIEFONDS

OUWVERGUNNINGEN
inhoud
vrijstelling
bouwen drie
varkens-stallen
vergroten woning percentage
verblijfsgebied

AJ. Dadema bouwen woning

Oude Zutphense- J.W. Jurrius
weg ongenummerd

bouwen schuil-

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN
plaats
Biesterveld 41
Het Hoge 5

aanvrager
E.EJ. Voskamp
Schildersbedrij f van
derWalB.V.

inhoud
bouwen bergruimte
bouwen dakkapel

LOOPVERGUNNINGEN
plaats
Vordensebosweg 5
Deldenseweg 9
Vosheuvelweg 6

aanvrager
inhoud
Stichting Het
geheel slopen schuur
Geldersch Landschap
J.N. Gerritsen
slopen asbest-dakplaten
op twee schuren
G.W. Lenselink
geheel slopen
kuikenschuur
en varkensschuur

plaats
Wiersserbroekweg l

aanvrager
inhoud
iHummelink gedeeltelijk intrekken
vergunning van
17 mei 1994 voor een
agrarisch bedrijf en
overdracht gedeelte
ammoniakproductierechten aan het bedrijf
van de heer B. Toonk te Halle

Vosheuvelweg 4-6

mts. Lenselink

Kerkhoflaan 2

erven D.B. Eskes

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

gedeeltelijk intrekken
vergunning van
22 september 1987 voor
een agrarisch bedrijf en
overdracht gedeelte
ammoniak-productierechten aan het bedrijf
van mts. Beltman te
Eibergen
geheel intrekken
vergunning van
9 februari 1982 voor
een agrarisch bedrijf

APVERGUNNINGEN
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

plaats
Schoolhuisweg

inhoud
herplantplicht
vellen 23 populieren 23 populieren
(maat 8-10)
Dorpsstraat l
H.G. Wullink vellen l fijnspar
de Horst l
P. Meesman vellen 2 wilgen
l linde
(maat 8-10)
Vorden, sectie R, mts. Boerkamp-vellen 6 pop6 populieren
nrs. 649 en 49
Arends
ulieren
(maat 8-10)
Vorden, sectie
vellen 49 populieren 49 populieren
N, nr. 8
(maat 8-10)
nabij kasteel
Stichting Het vellen l
l rode beuk
Vorden
Geldersch
Amerikaanse eik
(maat 10-12)
Landschap
Hoetinkhof 121 J.B.G. Stern
vellen l es en l wilg

aanvrager
LH. Wiltink

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.

OUWAANVRAGEN
plaats
Kapelweg 8
Wildenborchseweg!9
Overweg 16

aanvrager
M.E. Dijkman
GJ. van Ark

Aanvragen voor 1999 kan nu nog!
Heeft u dit jaar al een bijdrage uit het contributiefonds aangevraagd? U
kunt nog aanvragen tot l januari 2000. Voor inwoners van Vorden met
een laag inkomen, is het contributiefonds ingesteld. Mensen met een
laag inkomen zijn door hun situatie vaak gedwongen het eerst te bezuinigen op uitgaven voor ontspanning, beweging en ontmoeting met
anderen. Een bijdrage uit het contributiefonds geeft hen de mogelijkheid
dit te blijven doen.
De normen
«
De maximumbijdrage is f 125,— per gezinslid per jaar. Dit bedrag geldt
voor mensen met een minimum inkomen. Voor mensen met een inkomen dat iets hoger is, is het ook mogelijk een (gedeeltelijke) bijdrage te
krijgen. In onderstaande tabel ziet ü de normbedragen en vermogensgrenzen. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders gelden andere
inkomensgrenzen.
Gezinsinkomen gehuwden
f 1.999,22 netto per maand
f2.199,22 netto per maand of lager
f2.399,22 netto per maand of lager
(Gezins)situatie
alleenstaande
alleenstaande ouder
gehuwden

Bijdrage per gezinslid
f 125f 85f 45Vermogensgrens
f 9.850f 19.700f 19.700-

Aanvraagformulieren
Formulieren kunt u afhalen bij de balie van de afdeling welzijn van de
gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling welzijn, telefoonnummer 55 74 74.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

ILIEUVERGUNNINGEN

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.

hoogte afstand
tot zijdelingse
perceelsgrens
bouw schuilgelegenheid
plaats voor vee
voor mens en dier

GEMEENTE VORDEN

inhoud
datum ontvangst
bouwen fietsenberging 24-11-1999
bouwen machineberging 26-11-1999

JAJ. Hesselink bouwen woning

30-11-1999

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

(artikeM|6 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 10 t/m 23 december 1999, ter inzage de ontwerpbesluitoi tot gehele intrekking van:
1 de d^Üe heer DAG. Pardijs, Okhorstweg l, 7251 RG Vorden, op 27
september 1988 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie N, nummer 63, adres inrichting: Okhorstweg l te Vorden. Strekking van het besluit: Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder geheel in te trekken om
ammoniakproductieruimte van (bruto) 731,1 kilogram NH3 over te
dragen aan het agrarisch bedrijf van Eggink CV De Hooge Weide, Kostedeweg 7, 7251 MZ Vorden. Na afronding van de transactie neemt de
depositie met 100% af (687 mol).
2 de aan de heer EJ. Eggink, Lankampweg 5, 7251 PM Vorden, op 8 april
1986 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nummer 105, adres inrichting: Lankampweg 5 te Vorden.
Strekking van het besluit: Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken
om ammoniakproductieruimte van (bruto) 321,6 kilogram NH3 over te
dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Vossers-Reinders,
Beekstraat 9, 7227 NC Toldijk. Na afronding van de transactie houdt
vergunninghouder productieruimte voor 942 kilogram NH3 over. De
depositie neemt met 25% af van 2301 naar 1715 mol.
Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging, schriftelijk
en/of mondeling, gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 24
december 1999. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend. U moet dat
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn
van 2 weken van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (dooriaesnummer), fax
(0575) 55 74 44

RIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.8 sub e van het bestemmingsplan "Vorden Centrum &
Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een garage op
het perceel Ruurloseweg 49. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om de
garage dichter bij de erfgrens te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
9 december 1999 tot en met woensdag 5 januari 2000 ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

V

ƒ EUGD VAN VORDEN, VERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELEVERDE KERSTBOOM

Op woensdag, 5 januari 2000 tussen 13.30 en 16.30 uur bestaat voor jullie de mogelijkheid om kerstbomen in
te leveren bij de gemeentewerf aan Het Hoge en op het feestterrein in Wichmond. Met deze inzameling leve
ren jullie een bijdrage aan vermindering van de afvalberg. De kerstbomen worden na versnippering herge
bruikt in bijvoorbeeld plantsoenen en dat is een goede zaak voor het milieu. Dit jaar nam het aantal ingenomen bomen toe met 186 naar 620. Wij hopen in 2000 op een nog hoger aantal dan dit jaar. Kunnen wij op jullie medewerking rekenen ? In Kranenburg moesten wij de actie, vanwege beperkte aanlevering in de afgelopen
jaren, helaas beëindigen.
De resultaten van de afgelopen jaren zijn:
jaar
aantal kerstbomen
1997
1998
1999

353
434
620

PENBARE KENNISGEVING

ONTWERP-VERZOEK WET

GELUIDHINDER

Openbare kennisgeving inzake ontwerp-verzoek om hogere grenswaarde (Art. 83 Wet geluidhinder/artikel 13
Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen).
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau Milieu en in de openbare bibliotheek ligt, gedurende de openingstijden, met ingang van 3 december 1999 tot l januari 2000 ter inzage het ontwerp-verzoek
aan het college van gedeputeerde staten van Gelderland om vaststelling van een hogere grenswaarde voor de
toelaatbare geluidbelasting voor de bouw van een nieuw woonhuis aan de Ruurloseweg 47 te Vorden.
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter-inzage-legging inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders indienen voor l januari 2000. Mondelinge bedenkingen kunt u inbrengen tijdens de openbare zitting
op 23 december 1999 om 10.00 uur in het gemeentehuis.
EKENDMAKING VASTSTELLING MAXIMAAL TOELAATBARE GELUIDSBELASTING
m~
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij besluit van
10 november 1999, kenmerk MBG 1999230803, met toepassing van artikel 90, tweede en derde lid, van de Wet
geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van
woningen gelegen in de gemeente Vorden mogen ondervinden.
Het betreft de volgende categorieën woningenr

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

* bestaande woningen die op l maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige weg van ten minste 65 dB(A), dan wel
60 dB(A) ingeval zij deel uitmaken van een verzameling van woningen
waarvan ten minste l woning een geluidsbelasting op dat tijdstip
ondervond van ten minste 65 dB(A) (A-lijst);
* bestaande woningen die op l juli 1987 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige spoorweg van meer dan 65 dB(A) (Raillijst).
Met toepassing van artikel 90, vierde lid, van de Wet geluidhinder heeft
hij bij voornoemd besluit tevens de gevelmaatregelen vastgesteld die
strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, binnen de woningen.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met
ingang van vrijdag, 10 december 1999 ter inzage:
* (gedurende de openingstijden) in het gemeentehuis van Vorden en in
de openbare bibliotheek te Vorden;
* bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer te Den Haag (Rijnstate 8, bibliotheek) gedurende werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Het gaat om de woningen Decanyeweg l, Dorpsstraat 2 en 5, Kerkstraat l
en 3, Ruurloseweg 75, Smidsstraat l, Zutphenseweg 7,9,11,16,18, 21, 33,
43, 45, 47, 49 en 51. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht, zes weken. Het bezwaar dient te worden gericht aan:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Directie Geluid en Verkeer IPC 635, postbys 30945, 2500 GX DEN HAAG.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Indien de behoefte bestaat om het bezwaar mondeling toe te lichten
dient dit kenbaar gemaakt te worden aan mevrouw van der Toorn (telefoon: (030) 687 2222. Bij gebleken belangstelling zal een hoorzitting worden georganiseerd.

afval apart

MOOIMEEGENOMENV

Kerstkaarten

DRUKKERIJ

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

G L l MM OWEEVEËS

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

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

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

VLAAI VAN DE WEEK:

ANANASVLAAI

KWALITARIA
STICHTING ERKENDE CAFETARIA'S

'DE BUURMAN'
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

Maandag 13 december zijn wij speciaal tot 23.OO uur
geopend i.v.m. de vuurwerkshow
Alleen deze avond
knal aanbiedingen.
Opwarmen met een
heerlijke kop erwtensoep

II 2,50

Dubbel zo lekker!
de dubbeldekker hamburger

f l 3,50

Probeer nu de €uro snack

PICCOBELLOBROODJES
6 HALEN 5 BETALEN
MET GRATIS DOOSJE VOORJAAR

f 13.00

Bijkomen met
warme chocolademelk met slagroom

Vrijdag en zaterdag
PROEFSTOLLEN f 4,50

f 12,50

* weekend aanbieding *
vrijdag, zaterdag, zondag
Bij aankoop van een gezinszak patat
een €uro snack GRATIS!
OP=OP

/

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

European Disabüity Day
Op 3 december werden in het
hele land de Standaardregels
van de Verenigde Naties aangeboden aan bestuurders.
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) ondertekent
een intentieverklaring waarin het
belang van de Standaardregels
wordt onderkend. Staatssecretaris
Vliegenthart zal namens de regering een jaarlijkse prijs instellen
voor de gemeente die het best in
staat is gebleken om door middel
van haar beleid gelijke kansen te
creëren voor mensen met een
functiebeperking en/of chronische
ziekte.
Als lokale vertegenwoordigers van
de gehandicapten- en chronisch
ziekenbeweging wil Gehandicapten Platform Vorden de gesprekspartner zijn. Ze hebben B en W
van Vorden vrijdag jl. het volgende
aangeboden: De standaardregels
voor gelijke kansen voor mensen
met een functiebeperking van de
Verenigde Naties; Speerpunten
voor Gelijke Kansen 2000.
De Speerpunten voor Gelijke Kansen 2000 zijn het resultaat van de
zogeheten platformbijeenkomsten die in de maanden oktober en
november verspreid over het land
hebben plaatsgevonden. Op deze

Jazzconcert
Euphonia Novelty Orchestra geeft
op zondagmiddag 12 december
een jazzconcert in Theater Onder
de Molen aan de ündeseweg 29 in
Vorden. Het orkest werd eindjaren
zeventig opgericht en speelt jazzmuziek uit de jaren '20. Alle nummers worden gespeeld in de originele versie, compleet met alle muzikale delen en originele overgangen. Euphonia Novelty Orchestra
bestaat uit elf man en neemt gekleed in smoking het publiek mee
naar de jaren twintig. Naast een
groot aantal novelty-songs uit die
tijd zijn vele vrijwel onbekende maar muzikaal aparte - nummers
opgenomen in het repertoire.
De Vordense troubadour Gery
Groot Zwaaftink sluit het winterseizoen van Theater Onder de
Molen af met twee voorstellingen
van de kerstvertelling Scrooge.
Deze voorstellingen hebben plaats
op zaterdagavond 18 december en
zondagmiddag 19 december. Kaarten voor de voorstellingen van
Euphonia Novelty Orchestra en
Gery Groot Zwaaftink kunnen telefonisch gereserveerd worden via
(0575) 55 69 87. Zie ook advertentie.

Veldtoertocht
De Vordense Rijwiel- en Toerclub
"De Achtkastelenrijders" organiseert zondag 12 december een
veldtoertocht. De deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden, t.w.
35 of 45 kilometer. De route is uitgestippeld in de omgeving Mossel,
Wildenborch, Galgengoor, Grote
Veld en Kamphuizen. De start is
vanaf het Sportpark aan de Oude
Zutphenseweg 11.

ANBO Vorden
Vrijdag 10 decemb er komt amateur-fotograaf H.J. Bruring uit Zelhem naar 't Stampertje om daar
de laatste bijeenkomst (van deze
eeuw) van de ANBO Vorden op te
luisteren met een dialezing over
"Beelden in beeld in de Achterhoek en Liemers". In deze contreien zijn dorpen en steden rijkelijk
voorzien van openbare kunstwerken die de moeite waard zijn om
even bij stil te staan.
Bezienswaardige kunstwerken die
elk met een eigen betekenis een
zekere uitstraling geven aan de
omgeving waarin ze zijn geplaatst.
Een aardig voorbeeld daarvan is
onder meer het beeld van de bekende dichter Staring in het cen-

Spiegel VOOF Sparta

bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van de gehandicaptenbeweging met elkaar gesproken
over de volgende vijf levensterreinen: 1. Toegankelijkheid; 2. Mobiliteit; 3. Arbeid; 4. Inkomen; 5. Voorzieningen/WVG.
In samenspraak is men daarbij tot
voorstellen gekomen voor maatregelen die op verschillende bestuurlijke niveaus genomen kunnen worden om gelijke kansen op
deze vijf terreinen in de praktijk te
realiseren. In de Speerpunten voor
Gelijke Kansen 2000 vindt men
hieruit een selectie. Per levensterrein worden twee concrete doelstellingen gegeven en worden er
suggesties gedaan voor beleid.
Deze zijn bedoeld als een opstap
voor het overleg tussen het gemeentebestuur en de lokale vertegenwoordigers om te komen tot
een integraal gehandicapten- en
chronisch zieken beleid dat daadwerkelijk bijdraagt aan volwaardig
burgerschap.
Men vertrouwt er op dat het ge
meentebestuur belang hecht aan
het volwaardig burgerschap van
alle burgers en gaat er vanuit dat
men in samenspraak in het jaar
2000 resultaat zal boeken die in
het verlengde liggen van de Standaardregels van de VN.
trum van Vorden. De heer Bruring
heeft zich nogal verdiept in de
vormgeving en betekenis van wat
hij op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Naar hij zelf zegt zal de
diapresentatie geen kunstlezing
worden, maar gewoon een rondgang in woord en beeld langs een
aantal interessante kunstwerken
in de Achterhoek en de Liemers.

Rechter doet uitsp^ik
"Boom in Graaf van Limburg Stirumstraat mag om"
De bestuursrechter in Zutphen
heeft vorige week uitspraak ge
daan in het meningsverscrn^ussen de gemeente Vorden en •Jrereniging Bomenbelang over de
haagbeuk op de hoek van de van
Limburg Stirumstraat en de Hertog Karel van Gelreweg. De Vereniging Bomenbelang was enige tijd
geleden in beroep gegaan bij de
rechtbank Zutphen tegen de kapvergunning die de gemeente aan
zichzelf had verleend. Eerder had
de Commissie beroep- en bezwaarschriften B&W geadviseerd de
boom te laten staan, maar het college was daar niet p in gegaan.
Hoewel de rechter de meeste argumenten van de Vereniging niet onjuist vond, was het eindoordeel
toch dat het besluit van de Ge
meente niet zo onredelijk was, dat
het niet in stand kon blijven.
Binnenkort zal dus de mooie beuk
wórden geveld, tot verdriet van Bomenbelang en vele dorpsgenoten.
Voordat de monumentale boom
gekapt wordt zal deze, voor het nageslacht in Vorden worden vastge
legd op de gevoelige plaat. Vereniging Bomenbelang gaat een diaklankbeeld maken over "Bomen
van ons Dorp", verleden, heden en
toekomst zal worden vastgelegd ineen professionele documentaire.
De documentaire zal in oktober
2000 worden vertoond.

NBvP
De kerstavond wordt gehouden op
woensdag 15 december in zaal "De
Herberg". Het Scherzo Duettino
uit Diepenheim komt niet. Hiervoor in de plaats komt mevr. Hovinga uit Deventer.

Vier het jaar 2000
in stijl met Gero

Gero introduceert dit najaar een
nieuw bestekmodel van een uniek
kaliber. Gero 2000 is een exclusief
bestekmodel dat is ontworpen
door Paul Schulze ter gelegenheid
van het jaar 2000. Dit unieke Zil-

De Vordense gymnastiekvereniging Sparta heeft ter ondersteuning van de lessen zoals
streetdance jazz en aerobic een
grote spiegel aangeschaft.
De bedoeling hiervan is om de lessen professioner te maken, met andere woorden om de leidsters

Wilma Koers en Wendy v.d. Brink
in de gelegenheid te stellen de be
wegingen van de deelnemers goed
te kunnen volgen. Lessen zowel
voor kinderen vanaf 6 jaar en voor
ouderen. De aanschaf van deze
spiegel is mede mogelijk gemaakt
door sponsoring van "De Witte
Smid", schildersbedrijf Peters, aan-

nemer Bargeman en door de opbrengst van de koekactie. Eventuele nieuwe leden kunnen zich opgeven of nadere informatie inwinnen onder telf. 0575-552078. Sparta heeft thans 126 leden en hoopt
haar ledental middels bovenge
noemde activiteiten verder uit te
breiden.

Nieuwe tenue zaalvoetbalteam

Begin dit jaar werd het zaalvoetbalteam van André v.d.
Vlekkert (spelend in een wildcompetitie in de sporthal te
Wichmond) in een nieuw tenue
gestoken door Timmerbedrijf
W. Berendsen uit Zelhem.

Onlangs heeft W. Berendsen het
team verrast met nieuwe sportschoenen en tassen!
Het zal duidelijk zijn dat menig
competitieteam jaloers zal zijn op
zo'n sponsor als W. Berendsen.
Staand v.l.n.r.: Harrie KI. Brinke,

Rob Golstein, Willie Blom, Erik ter
Beest, sponsor Wim Berendsen en
vriendin' Dorien Schotpoort. Ge
hurkt v.l.n.r.: Marcel Mölders,
Reind Terink, André v.d. Vlekkert
en André Cornelissen (op de foto
ontbreekt Marcel Essing).

duro bestekmodel is vervaardigd
uit hoogglans 18/10 roestvrij edelstaal. De messen worden - zoals ge
bruikelijk bij Zilduro - in holheftuitvoering geleverd. Door de tijdloze vormgeving van dit bestek past
het zowel in een klassiek als een
modern interieur. Zonder meer
uniek is dat Gero 2000 slechts éénmalig wordt aangeboden in een
gelimiteerde oplage van tweeduizend cassettes. ledere cassette is
samengesteld uit exact honderd
bestekdelen (op basis van 9 persoons), waarmee een verwijzing
wordt gemaakt naar de nieuwe
eeuw. De Gero 2000 cassette wordt
geleverd in een fraaie kersenhou-

ten ladenkist. Elke cassette is voorzien van een genummerd certificaat van echtheid, dat de consument tevens het gegarandeerde en
exclusieve recht geeft om gedurende vijfjaar losse Gero 2000-be
stekdelen na te bestellen. Bij aankoop van een Gero 2000 cassette
ontvangt u gratis een aantal unie
ke artikelen, die het Millenium tot
een blijvende herinnering maken.
Deze bijgevoegde artikelen zijn;
vier champagneglazen voorzien
van de inscripties "Gezondheid",
"Geluk", "Vriendschap" en "Liefde". De uitleg van deze bijzondere
wensen (volgens Van Dale's woordenboek) is terug te vinden op vier

bijpassende onderzetters. Om het
geheel compleet te maken is tenslotte een champagnekoeler bijge
voegd voorzien van het unieke
Gero-milleniumzegel. (Zie advertentie Sueters).

Bridgen
BRIDGECLUB "EZ JL VORDEN"

Uitslagen van woensdag l december 1999: Groep A: 1. v. Alphen / Warnaar 54.2%; 2. den Elzen / Gerichhausen 53.6%; 3. v. Burk / Hendriks 52.6%.
Groep B: 1. Steenbeek / Groot Bramel
67.9%; 2. Bouman / v. Manen 60.8%; 3.
v.d. Berg / Duinkerken 52.5%.

5,00
2,95
8,95

5 BLOKKEN OASE
MINICYLAAM
20 ROZEN

Valeweide
Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

KERSTSHOW
onze kassen zijn weer helemaal nieuw ingericht met veel ideeën

GERO 2000 IS VERKRIJGBAAR BIJ

KERSTBOMEN
SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS

in alle soorten en maten in pot, met kluit of
gezaagd.

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
ir Steam is een handige machine
'waarmee u snel en grondig zèrf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

KERSTMATERIALEN
windlichten, planten, kaarsen, lantaarns, kerststerren, ballen, enz. enz. enz.
Alles voor creatieve doe-het-zelvers

KERSTBLOEMWERK
kransen, schalen, manden en vazen, hangend en
staand in divers^Êtilen.
Gezellige sfeer
Open: maandag t/m zaterdag van 08.00-12.00 uur
en 13.00-18.00 uur. Zaterdag tot 16.00 uur

Mister Steam is te huur bij:

Kmkerij-Tuincentrum

HELMINK

H U B E RS

meubelen

l
KOOPZONDAG
12 DECEMBER
11.30- 17.00 UUR

BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 441406

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Arbeidsongeschikt?

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
GLEN TALLOCH
WHISKY
LTR VAN 3095
75 CL VAN 1695
VOOR 2695
VOOR 1495
+ 10 ROCKS
+ KRASKAART
ROBERTSON
PORT

EELAART
JENEVER
LTR VAN 2395
VOOR 1995
+ 10 ROCKS

COEBERGH
BESSEN
LTR VAN 2095
VOOR 1795
+ 10 ROCKS

Chronisch
ziek?

BOLS
VIEUX
LTR VAN 2545
VOOR 2295
+ KRASKAART

Gehandicapt?
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
en adviseurs in ruim 80 landelijke
afdelingen

lK

ROBERTSON S-f*

Kent u al uw rechten op o.a. sociaal
zekerheidsrecht, thuiszorg, woningaanpassingen, hulpmiddelen,
vervoer, toegankelijkheid, belastingteruggave? Die almaar ingewikkel-

GLENFIDDICH
WHISKY
70 CL VAN 5495
VOOR 4895
+ 10 ROCKS
CHIVAS REGAL
WHISKY
70 CL VAN 5995
VOOR 4995
+ KRASKAART

1

SONNEMA
BERENBURG
LTR VAN 2395
VOOR 1995
+KRASKAART

TOKKELROOM
AMARETTO
50 CL VAN 895
VOOR 695
+ KRASKAART

SUPER DE BOER
Slijterij en wijnhandel
A L T I J D OP Z O E K NAAR HET B E S T E
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig tot en met 18 december 1999

der wet- en regelgeving kunt u het
beste SAMEN aanpakken.
Bel of schrijf ANGO.

JOSEPJ

JOSEPH GUY
COGNAC
70 CL VAN 3595
VOOR 2995
+ KRASKAART

Bi] ANGO tel
je voor drie!

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

Een mooie kaart maakt uw geschenk meer waard!

"Vrienden vragen me
steeds waar ik toch die
prachtige kaarten koop"
Steeds meer mensen ontdekken de VVV Wenskaart als toegevoegde
waarde voor de cadeaubon. Annemarie Schouten is één van de VVV
klanten die enthousiast is over deze unieke geschenkverpakking voor
de cadeaubon.
Als Annemarie Schouten op zoek is naar
een cadeau, komt ze meestal uit bij de
VVV. "Ik weet dat ik m'n vrienden een groot
plezier doe met een cadeaubon. Ze
kunnen dan zelf iets uitkiezen naar hun
eigen smaak. Vaak sparen ze een
aantal bonnen bij elkaar,
zodat ze een duurder cadeau kunnen uitzoeken."
Sinds kort koopt Annemarie bij een cadeaubon
meteen een toepasselijke
VVV Wenskaart. "Dat
vond ik het enige nadeel
van de VVV Cadeaubon:
hij is wat onpersoonlijk.
Maar toen ik een poosje
geleden bij de WV binnenstapte voor een cadeaubon, zag ik daar opeens
een standaard met speciale VVV Wenskaarten.
Toen ik ze eens nader
bekeek, was ik meteen enthousiast.
Zulke mooie kaarten had ik nog nergens
gezien. En wat ze extra bijzonder maakt,
is dat ze speciaal bedoeld zijn als geschenkverpakking voor de VVV Cadeaubon. De
kaart is namelijk voorzien van 2 onopvallende clips, waar de bon precies tussen past.
En ik moet zeggen, de kaarten oogsten
vaak evenveel succes als de bon zelf."

De mooiste kaart
voor de laagste prijs
Een bijkomend voordeel van de VVV
Wenskaart vindt Annemarie de prijs.
"Voor een beetje leuke kaart betaal
je tegenwoordig minstens ƒ 3,95.
Voor de VVV Wenskaarten betaal je
maar ƒ 2,95, inclusief envelop. Dat is
toch een koopje voor zo'n bijzondere
kaart?"

Uitgebreid assortiment

Ook leuk zonder cadeaubon
Inmiddels heeft Annemarie een hele stapel
wenskaarten op voorraad.
Annemarie: "Eerst gebruikte ik ze alleen
als geschenkverpakking voor m'n cadeaubonnen, maar tegenwoordig stuur ik ze
ook wel zonder bon op. Als felicitatiekaart,
of gewoon om iemand eens te ^Jassen.
Ik merk dat de ontvangerlBret zo
enthousiast zijn over de kaart als ik, want

VVVGeschetïkbon al 25jaar nummer l in NederlaiïcT

VVV Geschenkbon meest populair Aon
ledereen heeft het wel eens meegemaakt: je hebt een verjaardag of een
feestje en je weet niet wat je cadeau zult geven. Op zo'n moment biedt
een Geschenkbon uitkomst. Want met deze bon kan de ontvanger zelf
een cadeau uitkiezen naar eigen smaak en wens.

Actueler dan ooit
Eén van die cadeaubonnen is de VVV
Geschenkbon. Al meer dan 25 jaar de
meest populaire bon van Nederland. Toch
zou je je kunnen afvragen of een 25 jaar
oud concept langzamerhand niet verouderd is. De heer R. de Bes, directeur VVV
Geschenkbon: "De cijfers tonen aan van
niet. Nog steeds is de VVV Geschenkbon
de meest verkochte cadeaubon in Nederland. Sterker nog, zeker in de tijd
waarin mensen steeds meer voor hun
eigen wensen opkomen, is een cadeaubon waarmee je zelf bepaalt wat je koopt
misschien wel actueler dan ooit."

ik krijg steevast de vraag, waar ik die
prachtige kaarten toch koop.
Dankzij de wijze waarop de kaart is gevouwen, kun je 'm bovendien mooi neerzetten.
Laatst was ik bij m'n oma, en daar stond
de kaart die ik haar had gestuurd te
pronken op de kast. Dat geeft natuurlijk
wel voldoening, als je ziet dat iemand blij is
met je kaart."

Verpakking zorgt voor
een persoonlijk karakter

Soms wordt de^kritiek geuit dat een cadeaubon wat onpersoonlijk zou zijn. De Bes is
het daar niet mee eens: "Zoals ik hiervoor
al heb aangegeven, zou ik juist het
tegenovergstelde willen beweren. Met een
gekocht cadeau kun je, hoe goed bedoeld
ook, soms aardig de plank misslaan. En
de ontvanger is vaak te beleefd om er iets
van te zeggen. Met de VVV Geschenkbon
weet je zeker dat de ontvanger een cadeau naar zijn of haar eigen smaak en
wens zal vinden. Daarom is iedereen altijd
blij met een VVV Geschenkbon. Van jong
tot oud. Daarbij hebben we tegenwoordig
Van warenhuizen tot pretparken leuke 'verpakkingen', zoals een aantal
De kracht van de VVV Geschenkbon zit feestelijke enveloppen. En sinds kort de
'm volgens de heer De Bes, naast de ver- VVV Wenskaart, die speciaal is ontwortrouwde naam, ondermeer in het groot pen voor de Cadeaubonnen van de VVV.
aantal acceptatiepunten. "Met deze bon Met deze verpakkingen geef je de VVV
kan de ontvanger in heel Nederland bij Geschenkbon een extra persoonlijk kamaar liefst 35.000 acceptatiepunten te- rakter. We merken dat de kopers van de
recht. Uiteenlopend van grote warenhui- Geschenkbon deze verpakkingen al hebzen, boekwinkels en platenzaken tot en ben ontdekt en er graag gebruik van mamet pretparken. Dat maakt deze bon zo ken. Daarmee is de VVV Geschenkbon
opnieuw een trendsetter in deze markt."
aantrekkelijk voor de ontvanger."

De Charibon. Een sympathiek cadeau
Het komt steeds vaker voor dat mensen ter gelegenheid van bijvoorbeeld
een verjaardag, huwelijksfeest of jubileum een donatie willen doen voor
een goed doel. Zij kunnen hun gasten vragen daarin mee te doen. Dan
is de Charibon een sympathiek alternatief voor de bekende envelop
met inhoud. Met de Charibon kan de ontvanger kiezen uit achttien
charitatieve instellingen die hij met deze bon kan steunen. Deze goede
doelen zijn: Astma Fonds, Kankerbestrijding, Amnesty International,
Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen, Nierstichting, Aids Fonds, Novib,
Brandwonden Stichting, Rode Kruis, Dierenbescherming, Reumafonds,
Foster Parents Plan, Unicef, Greenpeace, Natuurmonumenten,
Hartstichting, en Wereld Natuur Fonds. De Charibon is verkrijgbaar bij
de WV in de waarden ƒ 25,-, ƒ 50,-, ƒ 100,-, ƒ 250,- en ƒ 1.000,-. Uw
plaatselijke VVV winkel geeft u graag meer informatie over deze
sympathieke cadeaubon.

De VVV Wenskaarten zijn exclusief
ontworpen voor de VVV en dus alleen
verkrijgbaar in de VVV winkel. De serie
bestaat tot nu toe uit 32 unieke ontwerpen. Binnenkort wordt het assortiment
uitgebreid met een aantal nieuwe ontwerpen. Bent u dus toch in de VVV winkel voor
bijvoorbeeld een cadeaubon, vraag dan
eens naar de VVV Wenskaarten.

De Nationale Diner Cheque:
een smaakvol cadeau.
De Nationale Diner Cheque van de
VVV is meer dan zo maar een
cadeaubon. Met deze Cheque verras je de ontvanger eigenlijk met
een klein feestje: lekker uit eten in
een gezellig restaurant en na afloop
betalen met een Diner Cheque die
je cadeau hebt gekregen.

Kleur de kleurplaat en wie weet win jij wel één
van die 10 VVV Geschenkbonnen van 25 gulden!
Wist je dat je met de VVV Geschenkbon ook terecht kunt in bijvoorbeeld speelgoedzaken, boekenwinkels en platenzaken? Kleur deze kleurplaat dus mooi in en
stuur 'm vóór 1 januari 2000 in een envelop met postzegel naar:

WV Geschenkbon, Postbus 669,3800 AR Amersfoort
Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Jongen/meisje _

Succesvolle cadeau-enveloppen uitgebftid met vier nieuwe uitvoeringen
Om uw VVV Geschenkbon, Nationale Diner Cheque of VVV Aktiefbon een extra persoonlijk tintje te geven, kunt u 'm verpakken in een speciale cadeau-envelop. Onlangs
werd de serie enveloppen uitgebreid met vier nieuwe uitvoeringen. U heeft nu keuze uit
33 enveloppen, met voor iedere gelegenheid een toepasselijke envelop. De enveloppen
zijn excl^B te koop bij de VVV winkels en kosten slechts ƒ 1,- per stuk.

PRIJSPUZZEL

Relatiegeschenk
Met De Nationale Diner Cheque doe je
niet alleen vrienden of familie een groot
plezier mee, maar ook zakelijke relaties
of personeelsleden zullen verrast zijn met
dit culinaire cadeau.

Nederland en België
De Nationale Diner Cheque is te besteden
bij ruim 1300 restaurants in Nederland en
België. Deze zorgvuldig geselecteerde restaurants staan stuk voor stuk garant voor
een gastvrij onthaal van hun gasten. De restaurants staan per provincie vermeld in een
handig gidsje dat gratis bij aankoop van de
Cheque wordt meegegeven.

Up-to-date gegevens
De Nationale Diner Cheque is exclusief
verkrijgbaar bij de VVV. Alle up-to-date gegevens over de acceptanten van de Cheque vindt u op www.dinercheque.nl.

Te koop bij de VVV:
Royal Phone Card,
goedkoop internationaal bellen
Belt u regelmatig vrienden of familie
in het buitenland en valt uw telefoonrekening daardoor wel erg hoog uit, dan
is de Royal Phone Card precies iets
voor u. Want met deze voordelige
telefoonkaart belt u vanuit Nederland
minimaal 20% tot maximaal 80% goedkoper, afhankelijk van het tijdstip en het
land waarnaar u belt. Met de Royal
Phone Card kunt u bellen vanaf ieder
(mobiel) toestel in Nederland.
Via het inbelnummer en de persoonlijke
code (beiden vermeld op de kaart) komt
u automatisch in het goedkopere belsysteem. De Royal Phone Card is verkrijgbaar bij de VVV in de waarden ƒ 25,-,
ƒ 50,- en ƒ 100,-. Bij aankoop van de
kaart ontvangt u uitgebreide informatie alsmede een tarievenlijst, zodat u in
één oogopslag kunt zien hoeveel ü kunt
besparen met de Royal Phone Card.

_ Leeftijd

Win één van de VVV Geschenkbonnen van 25 gulden. Of maak kans
op de hoofdprijs van VVV Geschenkbonnen ter waarde van 250 gulden!
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De weg te strepen woorden zijn:
trendsetter
exclusief
geschenk
smaak
zon
bon
huwelijk
vriend

plezier
doel
tip
pretpark
verpakking
vier
cadeau
verrassing

nieuw
donatie
aktiefbon
feest
magazine
extra
wenskaart
jubileum

persoonlijk
relatie
wens
enveloppen
VVV

dinercheque
charibon
Nederland

In deze woordzoeker zitten 9 van de 18 charitatieve instellingen verstopt
die u kunt steunen met de Charibon. Om ze te vinden, moet u de aangegeven
woorden wegstrepen. De instellingen worden alle 18 elders op deze pagina
genoemd.
Schrijf de 9 namen op een briefkaart en stuur deze vóór 1 januari 2000 naar:
VVV Geschenkbon, Postbus 669, 3800 AR Amersfoort
•Inzenders maken niet alleen kans op een Geschenkbon van 25 gulden,
maar dingen ook nog eens mee naar de hoofdprijs van 250 gulden aan
VVV Geschenkbonnen. De bonnen kunnen niet worden ingewisseld tegen
contanten. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Correspondentie
over de uitslag is niet mogelijk. Meerdere inzendingen zijn toegestaan.

DECEMBER

MAANDTOPPER
DÏMAGO KLEURSTIJLENBOEK
Als extraatje, zo vlak voor het millennium

vrijdag 9 december 199
van 13.30 tot ZlCÖ
zaterdag 10 december
van 08.30 tot 16.00 u

VOOR ALLE KLANTEN
EEN DECO HOME KALENDER
en bij besteding vanaf/ 100,-

EEN EXCLUSIEF
D'IMAGO KLEURSTIJLENBOEK

DAVOQTA

GRATIS

HARMSEN

BLOEMEN - PLANTEN
WOONACCESSOIRES

Zelhemseweg 21 (Bedr. terrein "Hengelo")
7255 PS Hengelo
Volop
Tel.:0575-464000
parkeergelegenheid

Zutphenseweg 5 • Vorclcn

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voer het gewenste resultaat.

leder z'n
eigenwem.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
Uitvaartcentrum:
Het jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

ttdbtt<&to^^
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'

'

'
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7250 AA VORDEN - Postbus 37 - hét Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (05^) 55 12 08
W

V

'

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta V

Uitvaartverzorging en -verzekering

Bronkhorst High-Tech B.V.
Bronkhorst High-Tech B.V. is een modern, dynamisch bedrijf met 100 medewerkers dat zich bezighoudt
met de ontwikkeling, productie en verkoop van meet- en regelapparatuur op het gebied van gas- en
vloeistofstromen. De afdeling ICT beheert binnen Bronkhorst High -Tech B.V. de gehele Informatie en
Communicatie Infrastructuur (ICT). Hieronder valt o.a. een netwerk waar meer dan 100 PC's aan zijn
gekoppeld. Verder beheren we op afstand de ICT zaken van onze dochtermaatschappijen in Nederland,
Duitsland en Frankrijk. Het beheer wordt gedaan door 2 systeembeheerders en 2 applicatiebeheerders.
Om de gebruikersorganisatie goed te kunnen bedienen hebben we een helpdesk functie. Hier worden alle
incidenten gemeld en geregistreerd. Voor de afdeling ICT zijn wij op zoek naar een:

ICT / Helpdesk medewerker (MA/)

Aardbeienbavaroiseof Kr istoff el vlaai
95

nu

Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
Tegen inlevering van deze bon

m

f 1°° korting
op kerstkransjes met suiker off
amandel
geldig tot 14 december f999

Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon

fstolletje
nu

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

De ICT / Helpdesk medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de afdeling ontwikkeling. De ICT /
Helpdesk medewerker geeft eerstelijns support aan de gebruikersorganisatie.
Functie inhoud:
•

Installeren van eigen ontwikkelde software op verschillende plekken binnen de organisatie

•

Installeren van ingekochte software op de afdeling ontwikkeling volgens installatie procedures

•

Incidenten beheer: signaleren en registreren van problemen

•

Licentiebeheer: bijhouden van aantal gekochte en uitgegeven licenties

•

Administratie van ingekochte hard- en software

Profiel:
•

Je hebt een afgeronde MBO-opleiding en affiniteit met het werken met de PC.

•

Je hebt kennis van PC's en MS-Office.

•

Je beheerst de basiskennis voor MS-Windows.

Wij bieden:
•

Een fulltime baan en een prettige werksfeer.

•

Een verantwoordelijke, zelfstandige functie waarbij werken in teamverband belangrijk is.

Als deze baan je aanstaat, vul dan snel het sollicitatieformulier in op
www.bronkhorst.com/vacatures.html of stuur je reactie naar:
Bronkhorst High-Tech B.V.
t.a.v. ing. R.A. den Besten.
Nijverheidsstraat 1A
7261 AK Ruurlo
Fax: (0573)458808
E-mail: Vacatures@Bronkhorst.com
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OLDENHAVE INSTALLATIETECH NIE

tsespcict nu
met een riïe uwe
J^
• •^ l

DECEMBER
Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

CV-ketel ;EÖInuer
•MOQ51I51S1tosten!

8 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
8 BZR Vorden in Dorpscentrum
9 TAO Toneel Wildenborch
10 TAO Toneel Wildenborch
10 ANBO Dialezing in 't Stampertje "Beelden in beeld in Achterhoek üemers"
12 Veldrit VRTC de Achtkastelenrijders
12 Midwinterwandeling Wildenborch
13 Bridgen in Dorpscentrum
15 ANBO klootschieten't Olde
Lettink
15 BZR Vorden in Dorpscentrum
15 HVG Wichmond kerstviering
15 NBV Plattelandsvrouwen van
Nu kerstfeest
15 Welfare kerstcontactmiddag
Wehme

Bent u toe aan een nieuwe hoog-rendement GV-ketel?
Dan hebben We een bijzondere aktie voor u!
Oldenhave Installatietechniek Zutphen levert (in standaardsituaties
conform EGF richtlijnen) een nieuwe Nefit HR CV-ketel waarbij alleen
de materialen en geen uurloon in rekening wordt gebracht.
U betaalt de materialen, wii het uurloon.
Dat levert al gauw een fikse besparing op van vele honderden guldens!
Profiteer dus nu van deze aktie en bespaar niet alleen
energie maar ook op de montagekosten!
Wilt u meer weten over de voorwaarden? Bel gerust voor een
vakkundig advies of een vrijblijvende offerte: (0575) 51 83 83.

Oldenhave
INSTALLATIE TECHNIEK
ZUTPHEN

>,
i'ljj,

Kleine Belt 3 Zutphen. Telefoon (0575) 51 83 83
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Autoglasservice
Leenauto gratis etc.
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26
27
29
29
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het oog o^- aW^

(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

22
22
25

Bridgen in Dorpscentrum
KBO kerstmiddag
Passage kerstavond
ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
BZR Vorden in Dorpscentrum
HVG Linde Kerstviering
Kerstwandeling bij kasteel
Hackfort
Crossloop VRTC de Achtkaste
lenrijders
Bridgen in Dorpscentrum
ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
BZR Vorden in dorpscentrum

Concordia

^*X!*fiK9V*'^

C'flf'lASA
•*Mi*!Kijj[jl

ring
20
21
21
22

Muziekvereniging

NEFIlQ

Autosohadereparaties
aan alle merken onder garantie

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen

16 Bejaardenkring Dorpscentrum
kerst
16 HVC Wildenborch kerstviering
16 PCOB in de Wehme
17 TAO Toneel Wildenborch
17 t/m 19 Clubshow Pluimvee en
Konijnenvereniging in zaal De
Herberg
18 Kertsmarkt Vorden
20 HVG dorp kerstviering
20 Vrouwenclub Medler kerstvie-

~~

"~— u>

VORDEN - TEL (0575) 5 51 010 -FAX (0575) 55 1086
NIEUWSTAD 30, 7251 t IH - POSTBUS 22. 7250 AA J

'

~

l? Sint Nicolaasactie VOV |p

verzorgt op
vrijdag 10 december en
zaterdag 11 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLENACTIE
Koopt allen onze
lekkere oliebollen
opbrengst t.b.v. instrumentenfonds

Derde trekking 2 december 1999

15 VLEESPAKKETTEN
Naam

Adres

Plaats

Veen Duco
Bannink J.
Derken J.F.
Bannink G.
Jansen Erny
Geurtsen Agnes
Gotink Dinie
Jurriens A.
Grotenhuys A.
Wiggers H.J.
Ambachtsheer
Duistermaat
Stokkink Joken
Klein Kranenbarg J.
Kalfsterman Fam

Zutphenseweg 12
Nieuwstad 51
Hackfortseweg 15
B. v. Hackfortweg 3
Banenkamp 15
Staringstraat 23
Insulindelaan 15
Lulofsweg 10
Stationsweg 3
Brandenborchweg 8
Heegerhoek 2
Lulofsweg 22
Barchemseweg 32a
Lage Lochemseweg 31 a
Braakhekkeweg 8

Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Almen
Harfsen

65 VERRASSINGSPAKKETTEN
Naam

Adres

Plaats

Post Sanders H.
Wesselink G.
De Bruin L.J.
Pardijs Jolanda
Niessink
Langwerden
DocterW.
Ezerman M.
Heiderman H.M.
Wullink C.
Bats Karin
Bosch A.
Boer H.
Groen J.
Cornelissen H.
Strabbing T.
Bargeman A.
Heuvelink Rodie
Brinkerink Fam.
Eskes J.

Holskampweg 3
Rietgerweg 2
Oude Kanonsdijk 76a
Mosselseweg 4
Voornekamp 71
Nijlandweg 3
De Stroet 24
Wildenborchseweg 16
Herdershof 76
Burg. Galleestraat 17
Alexanderlaan 109
Schuttestraat 11
Kerkhofweg 12
W. Alexanderlaan 7
Molenweg 16
Zutphenseweg 246
De Boonk 27
Oude Borculoseweg 14
De Boonk 23
Zutphenseweg 99

Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Ruurlo
Vorden
Steenderen
Vorden
Baak
Eefde
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden

St. van Gravesandestraat 1
Huurneman T.
Haarsma v. Leeuwen Heintje Davidsplein 21
Nieuwstad 18a
Damhoff J.H.
Groot Jebbink G.J. Lindeseweg 18a
Brinkerhof 6
Denkers
Leestenseweg 30
Garsen G.J.
Hamsveldsezijweg 4
Stoffels A.
Joostinkweg 12a
Beeftink Miranda
v. Lennepweg 4
Doornink H.
Het Jebbink 47
Michielsen B.M.
Kranenburg v. Sanne Brinkerhof 107
Industrieweg 1a
Aartsen
De Stroet 14
Dijk van R.H.
Warkenseweg 4
Velthuis W.
Brummelman H.W. Wiersserbroekweg 5
Nijlandweg 1
Lindenschot D.
Brinkerhof 105
Hakvoort G.
Zutphenseweg 42
Hermans
De Hanekamp 30
Harmsen Hl.
Het Hoge 4
Bijenhof G.
Assink A.J.
Hoetinkhof 24
Huetink G.
Almenseweg 27
Ruurloseweg 65
Rutting M.
Vordenseweg 29
Allenk
Rommeldijk 1
Meijerink H.
De Hanekamp 14
Harmsen G. L.
Het Heijink 12
Golstein Fam.
Oranjehof 28
Nieuwveen A.M.
Eikenlaan 1
Lamers
Het Wiemelink 23
Weerd de H.
Houtwal 3
Winkels Erna
Kamphuizerweg 1
Vliem P.
Burg. Vunderinkhof 33
Besselink T.
Logt van de H.GJ. Brinkerhof 55
Het Jebbink 4
LuppensG.
Mgr. Nolensstraat 3
Post M.
Ruurloseweg 13
Wabeke J.G.
Deldenseweg 11
Walgemoet A.A.
Denkers Garritsen A. Kerkweide 23
Roelvink W.
Eikenlaan 21
Het Leemgoor 4
Zweers
Gabriel T.
Brinkerhof 32
Bruinsma Mevr. E.J. Het Wiemelink 30
Veldhuizen van A. Insulindelaan 12
De Hanekamp 25
Herbert

Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Biej ons
in a'n Achterhook
Wie dizze wekke naost 'Contact' ok nog een of ander regionaal dagblad hef nao-epluusd zal door ok wel 't stuksken oaver 't museum
1940-1945 in Hengel wean tegen ekommen. Volgens dit krantenartikel kan d'r in Hengel gin plaatse wodn evonnen veur dit museum. Of
liever ezeg, gin geld veur een plaatse. Want daor draait 't umme. De
gemeente en de bedneven ziet schienbaor neet volle heil in dit museum zodat ze d'r gin centen veur op taofel wilt leggen.
Veur alle duudelijkheid: dit museum 1940-1945 beschikt zuutjesan
oaver een hele grote en mooie collectie van alle grei wat op de Twee
de Wereldoorlog betrekking hef. De grote man achter dit museum,
de heerJ.Kreunen, hef t'r zien hele ziel en zaligheid en een half mensenleaven an tied in-estokn umme dit op peute te zetn. Een jaor of
wat hef d'r al 's met in een veurmalige supermarkt ezetn en kon too
op zien tied nog 's wat laotn zien. Daor mos e toen uut en wodn de
hele collectie in de aula biej de begraafplaatse estald.
Maor daor kump now met januari de speel-o-theek in en mot Kreunen met zien spullekes maor zien waor hee 't lot. Daor is wel een
pand beschikbaor maor dat mot vebouwd wodn en dat kost een paar
centen. Centen die de stichting neet hef. En de gemeente Hengel nog
neet op taofel wil leggen. En de stichting daorumme een beroep op
de gemeenschap dut. Maor dat kan now ok de gemeenschap of ge
meente Reurle, Lpchem of Durkum wean, umme maor iets te
nuumen. Met de kans dat Hengel straks misgrip en de toeristentrekker lot gaon.
Waorumme stekt de gemeentebestuurn van Hengel, Vodd'n en
Steendren as toekomstige gemeente Bronkhorst de koppe neet biej
mekare en legt 't beneudigde geld samen op taofel?. Dan kan de<yw
van Bronkhorst straks zeggen: Hier he'w een mooi museum. Of't dan
in Vodd'n .Hengel of Steendren lig mek niks uut
Anders bun'k bange da'w oaver tien jaor zekt: "Wat bu'w too toch
stom ewes, now heb ze 't aans anders biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Radio en TV
Sateliet-systemen
ROMIVQN

Koelen, Wassen, Drogen
Reparatie, service

Voor reparatie
en installatie
van sateliet-systemen
radio en televisie
wasautomaten, koelers,
drogers enz. enz.
Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

Week
n

THEO TERWEL

v.o.f.

AUTOSCHADESPECIALIST

s c ho o r s t e e
en
n vv e
eegbedrijf

Zelhem

utfi/er,mode

Industrieweg 19. 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING

Tel. 0314-622267

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

VA^J ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 670

WKENJis

EEN KOMPLETE BOUWWINKEL VOOR
PROFESSIONALS EN DOE-HET-ZELVERS

SANITAIR
WAND- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

BLACKSTONE ROBUUSTE
VEILIGHEIDSSCHOENENSCHOENEN
INTRODUCTIEAANBIEDING
BLACKSTONE SCHOENEN
Model 520
Van 233,- nu voor

ROBUUSTE
GEREEDSCHAPSKOFFER
Koffer met inzetbak
Lengte 65 cm.
Van 55,80 nu voor

BLACKSTONE SCHOENEN
Model 530
Met kruipneus
Van 269,- nu voor

JSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen verdienen een gouden randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide
collectie
wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspiegeld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoesterd
diploma.
Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wandl

HOME

BouwCenterBHCI

HARMSEN

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hciubi.nl

f

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.
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VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.
Zelhemscwcg 21
Tel. 0575 46 40 00

Schaatsen
UITSTEKENDE 2E PLAATS
VAN HAN DONDERWINKEL
IN EINDHOVEN
Bij de schaatsmarathon in Eindhoven heeft B-rijder Han Donderwinkel een uitstekende prestatie gele
verd.
De schaatser uit de ploeg van Ecotrans/Freewheel kwam op de finishlijn enkele meters tekort om
K winnaar Andres Landman uit Die
men te achterhalen.
De wedstrijd eindigde in een massasprint, waarbij Donderwinkel
vanuit een 5e positie naar voren
wist te komen.
De B-rijder, die bezig is aan een
zeer sterk seizoen, klom door deze
prestatie naar de 5e plaats in het
algemeen klassement. Donderwinkel toonde zichzelf ook verbaasd door de progressie, die hij
dit seizoen doormaakt. Hij schrijft
dit voor een belangrijk deel toe
v aan het materiaal waar hij dit moment op rijdt en de uitstekende be
geleiding, waarvan hij gretig ge
bruik maakt. Toch durft hij de
overstap naar het nieuwste type
schaats, de carveschaats, nog niet
te maken. Het gaat nu "super"
aldus Donderwinkel, en daarom
neem ik liever geen risico's.
A-rijder Arjan Mombarg, die komend weekeinde in Deventer zijn
rentree hoopt te maken, gaat vrijwel zeker zijn eerste wedstrijd op
de carveschaats rijden. Hij heeft
^ even tijd nodig gehad om aan het
niewe materiaal te wennen, maar
nu heeft hij er alle vertrouwen in.
Het eerste optreden van Mombarg
in wedstrijdverband is a.s. zaterdagavond in Deventer tijdens de
gewestelijke kampioenschappen
Marathon, waaraan ook alle ande
re leden van de ploeg van Ecotrans/Free-wheel zullen deelne
men. Mombarg, die nauwelijks
meer hinder ondervindt van de
blessure, die hij tijens het skeele
ren heeft opgelopen, ziet vol vertrouwen het kampioenschap tege
moet. Als deze test goed uitpakt,
verschijnt hij de maandag daarop
voor de eerste maal in het A-peloton. De overige rijders van de
ploeg kwamen dit weekend niet in
aktie.

Voetbal
VIOS(BELTRUM) -VORDEN 0-2
Vorden heeft afgelopen zondag
goede zaken gedaan door mét 0-2
Vios aan de zegekar te binden. Het
•* was zeker geen hoogstaande wedstrijd. Vios had met name in de
tweede helft het betere veldspel,
maar Vorden de betere kansen.
De wedstrijd golfde in de eerste
helft over en weer. Het vertoonde
spel was niet om over naar huis te
schrijven. De eerste 15 minuten
was Vios de iets betere ploeg, maar
het kon zich geen kansen creëren.
Geleidelijk aan werd Vorden wat
sterker en hielden de ploegen elkaar in evenwicht. De betere kansen waren voor Vorden. Eerst was
* Dennis Wentink met een kopbal
dicht bij de openingstreffer en
daarna speelde Ronnie de Beus
zich vrij, maar zijn schot ging nipt
voor langs. Ook een afstandsschot
van Rob Enzerink ging buiten be
reik van de keeper juist naast.
Keeper Hoevers moest een keer
reddend optreden toen de spits
van Vios een voorzet in een keer
op de pantoffel nam.
Daarmee zijn ook de wapenfeiten
van de eerste helft genoemd. De
thee had beide teams goed ge
m» daan, want de tweede helft begon
met agressiever spel. Direct na de
aftrap kreeg Hugo van Ditshuizen
de bal goed aangespeeld en op de
rand van de zestien haalde hij uit.
Keeper Joris Reyerink wist de bal
fraai uit de benedenhoek te halen
en tot corner te verwerken.
Vios was wat sterker, maar het had
geen uitgespeelde kansen. Er
wordt met name veel op Joris
Groot Zevert, de topscorer van
Vios, teruggelegd. Vorden speelde

consequent met een aantal mandekkers, waardoor de voorwaartsen van Vios niet in hun spel konden komen. In de 65e minuut be
roerde een Viosspeler de bal binnen het strafschopgebied met de
hand, waarna de overigens zeer
warrig fluitende scheidsrechter
gedecideerd naar de stip wees.
Ronnie de Beus bracht door de
goed genomen strafschop Vorden
op 0-1. Vanaf dat moment kwam er
ook meer élan in de wedstrijd. Vios
moest komen en ging één op één
spelen. Dit is een kolfje naar de
hand van Ronald Visser die inge
bracht werd voor de geblesseerde
de Beus. Bij één van zijn rushes
werd Mare Sueters op maat be
diend. Hij nam a la Faas Wilkes de
bal met zijn hak mee en tekende
de 0-2 aan.
Vorden kreeg daarna ruimschoots
de kans om de score op te voeren,
doch zowel Visser als Sueters en
Wentink faalden in de afwerking.
Overigens mocht de keeper van
geluk spreken, toen hij ver buiten
het strafschopgebied Ronald Visser onderuit naaide en slechts de
gele prent voorgehouden kreeg.
De laatste tien minuten stroopte
Vios nog de mouwen op, maar het
had niet de kracht om echt ge
vaarlijk te worden. In de slotminuut kreeg Vios de beste kans van
de wedstrijd, doch de spits kreeg
de bal niet goed onder controle en
zag zijn inzet naast het doel gaan.
Daarmee was de wedstrijd ge
speeld en kon Vorden tevreden
met een 0-2 overwinning huiswaarts keren.
UITSLAGEN 4-5 DECEMBER
Go Ahead A2 - Vorden Al 1-5; Vorden BI -WHCZ B2 afgelast.
Vios B l - Vorden l 0-2; Ajax B. 2 Vorden 2 1-4; Keyenburgse Boys 2 Vorden 3 4-1; Vorden 5 - Zutphania
3 afgelast; Sociï 5 -Vorden 6 1-1.
PROGRAMMA 11-12 DECEMWl
Vorden Dl - WHCZ D3; Eefde Dl Vorden D2; Warnsv. Boys El - Vorden El; WHCZ E4 - Vorden E2; Vorden E3 - Erica E3; Vorden E4 - Be
Quick E4; Vorden F2 - AZC
den F3 - Brummen F2;
Boys F7 - Vorden F4; Brummen F4 Vorden F5. Vorden Al - WWV Al;
KI. Dochteren BI - Vorden BI; Vorden Cl - SVBV Cl. Vorden l - Bon.
Boys l; Vorden 2 - Varsseveld 3; Vorden 3 - Warnsv. Boys 2; De Hoven 4
- Vorden 5; Vorden 6 - AZC 6.
SHE - RATTI
Afgelopen zondag reisde Ratti af
naar Hall om tegen het plaatselijke SHE een potje te voetballen,
inzet: de laatste plaats. Omdat
Ratti het eerdere onderlinge treffen dit seizoen winnend had afge
sloten gingen ze vol goede moed
de wedstrijd in met een enigszins
gewijzigde opstelling vanwege
onder andere een schorsing van
laatste man Erwin Weenk, maar
met Guido Mullink weer in de
basis die net hersteld is van een enkelblessure. Ondanks het belang
van de wedstrijd voor beide ploe
gen, werd er door beide zonder
veel bezieling gevoetbald. Het
tempo was laag en er waren weinig kansen te zien. Toch wist SHE
na ongeveer een half uur op voorsprong te komen door hun eerste
echte kans binnen te koppen. Ratti
moest toen meer initiatief tonen
en deed dit ook, zonder veel resultaat overigens tot aan de rust. Trainer Anton Peters was dan ook niet
tevreden met de instellingen zijn
spelers en wilde meer inzet. Zo
kwam het dat Ratti na de rust furieus uit de startblokken kwam
met enkele snelle aanvallen over
de flanken. Bij een daarvan werd
een penalty verdiend die door Antoinne Peters strak werd binnenge
schoten. Ratti wist dat er mee rinzat en ging daarnaar opzoek. In de
zestigste minuut kreeg men een
indirecte vrije trap binnen 'de zestien' en die werd wederom door
Antoinne Peters strak tegen de touwen gewerkt. Dit zette SHE aan tot
een offensief, maar het was Ratti
dat de score een kwartiertje later

Vordens Mannenkoor maakt kans op nominatie

St. Nicolaasmaniienkorenfestival

Maandagavond 29 november j J.
heeft St. Nicolaas een onverwacht bezoek gebracht aan het
Vbrdens Mannenkoor.
Zeer verrast waren leden en dirigent van dit mannenkoor toen,
onaangekondigd, St. Nicolaas met
zijn muziek-Piet de repetitieruimte van dit koor in het dorpscentrum binnenstapte.
St. Nicolaas had zijn komst naar
deze repetitielocatie expres niet
aangekondigd, omdat hij het Vordens Mannenkoor wilde verrassen
met iets speciaals. Wat is nu het
geval: St. Nicolaas slaapt in deze
periode in het Dorpscentrum. Re
gelmatig als hij op maandagavond
de trap opging, op weg naar zijn
slaapkamer, hoorde hij de prachtige sonore klanken van dit Vbrdens
Mannenkoor in repetitie bijeen. In
Spanje heeft St. Nicolaas, vanwege
het a.s. millenium, zijn Pieten opuitbouwde tot 1-3; Doudou tikte
hem met een puntertje binnen.
Hierna zette SHE nog een slotoffensief in waarbij de scheidsrechter nog enkele gele en een
rode kaart trok. SHE scoorde ook
nog eenmaal, verder lieten de Kranenburgers het echter niet komen
en met de 2-3 stand deed Ratti de
laatste plaats aan SHE over.
PROGRAMMA 11-12 DECEMBER
Ratti 5 - Gazelle Nieuwland 3;
Almen BI - Ratti BI; Ratti Cl Zutphen Cl. Ratti l - WHCZ 1;
Erica '76 9 - Ratti 2; Ratti 3 - Be
Quick Z. 7; Drempt Vooruit 5 Ratti 4; Ratti l - Bredevoort l
(dames).
SOCIÏ
UITSLAGEN: WHCZ - Sociï 0-2;
Sociï 2 -AD 69 4 4-2; Sociï 3 - AZC 4
1-6; Sociï 4 - Brummen 5 0-15; Sociï 5
- Vorden 6 1-1; Sociï B - Almen B 7-0.
PROGRAMMA: Sociï - Marienveld; WVC 5 - Sociï 2; Hoven 2 Sociï 3; H+K 5 - Sociï 4; Oeken 4 Sociï 5; Pax B - Sociï B.

Volleybal
KNAPPE BEKERWINST DASH
Uit bijna verslagen positie terugkomen, matchpoint tegen krijgen
en toch nog winnen. Bovendien
tegen een team dat een klasse
hoger speelt. Dat deed het eerste
herenteam van Dash afgelopen zaterdag in de bekerwedstrijd tegen
Halley uit Wehl.
De vreugde uitbarsting na het
laatste fluitsignaal is dan ook be
grijpelijk. Helemaal als je weet dat

dracht gegeven een "St. Nicolaasmannenkorenfestival" te organise
ren. Staande op de trap van het
dorpscentrum en luisterend naar
de indringende mannenkoorklanken, werd Sint ontroerd en zei
tegen zijn muziek-Piet: "Dit Vordens Mannenkoor moet genomineerd worden voor deelname aan
dit festival."
Vanwaar dit onverwachte, onaangekondigde bezoek aan het Vordens Mann^ycoor. Om voor deelname in SRnerking te komen,
moeten de koren eerst een "testlied" zingen, waarnaar kritisch
wordt geluisterd door St. Nicolaas
en zijn muziek-Piet. Zo ook dus bij
het VordeM^annenkoor.
Staande nl^c de piano (zie foto)
en soms zittende tussen de koorle
den, luisterden St. Nicolaas en zijn
muziek-Piet met zeer veel aandacht naar een speciaal voor dit
mannenkoor gedicht lied, op de

melodie van "De Zilvervloot".
Het resultaat, nadat dit lied enkele
malen was gezongen, was overweldigend van klank en zuiverheid en
mondde uit in een spontane dans
tussen de muziek-Piet en één van
de koorleden.
In zijn slot- en dankwoord deelde
St. Nicolaas dirigent en koorleden
mede, dat hij in verband met het
komende festival naar veel mannenkoorzang had geluisterd, maar
dat de zang van het Vordens Mannenkoor met vlag en wimpel uitsteekt boven hetgeen hij tot nu toe
gehoord heeft. In Spanje zal hij
zijn muzikale bevindingen be
treffende dit Vordens Mannenkoor
voorleggen aan het hoogste muzikaal orgaan binnen de "St. Nicolaasmannenkorenfestival" organisatie.
Een nominatie voor deelname zal
zeker het Vordens Mannenkoor be
reiken, aldus St. Nicolaas.

het team Mark Droppers moest
missen en Daan Vrieler licht ge
blesseerd aan de wedstrijd begon.
Dash kon vrijuit spelen en de druk
bij Halley neerleggen. Zij waren
aan hun stand verplicht in Vorden
te winnen. In de eerste twee sets
zag het daar ook naar uit. Dash
kon in de eerste set goed meekomen. Vijf eigen fouten op rij in de
aanval halverwege de set deed het
team de das om. Omdat in bekerwedstrijden volgens de nieuwe
puntentelling wordt gespeeld,
waren dit direct punten voor Halley. Precies de vijf die Dash aan het
einde van de set tekort kwam. De
eerste set eindigde in 20-25 voor
Halley. De tweede set ging wederom gelijk op, maar nu kwam Dash
aan het einde van de set net te
kort.
De
invalbeurt
van
trainer/coach Johan Boerman ten
spijt. Door dezelfde setstand als in
de eerste set kwamen de Vordenaren op een 0-2 achterstand. In de
derde set waren de rollen omge
draaid. Nu waren de heren van
Dash die een voorsprong konden
opbouwen. Met name door de
goede blokkering werd menige
aanval van Halley afgeslagen. In
twaalf minuten won Dash met 2519. In de competitie leidde een dergelijk setverloop al enkele malen
tot een verlies van de wedstrijd. Nu
wist Dash de concentratie vast te
houden en het goede verdedigen
voort te zetten. Tot een stand van
22-18 verliep alles naar wens.
Waarschijnlijk door zelfopgelegde
druk maakte het zestal het nog
spannend. Uiteindelijk won Dash
met 25-23 de set en trok de wedstrijd weer helemaal gelijk. Een be

slissende vijfde set moest er aan te
pas komen. In de competitie speelde Dash nog geen vijfde set. Houvast ontbrak daardoor. Na een
snelle voorsprong van 3-1 gaf Dash
het initiatief weer aan Halley dat
net zo snel weer.op 3-5 kwam. Het
ging gelijk op tot aan 13-12. De
spanning was daarmee compleet,
omdat de vijfde set maar tot de 15
gaat. In plaats van doordrukken,
maakte Halley twee punten op rij
en kwam daarmee op matchpoint.
Een goede aanval van Dash trok de
stand gelijk naar 14-14. De aanval
van Halley in de daarop volgende
rally werd via het blok uitgeslagen.
Voor de goed fluitende scheidsrechter speelde dit af aan de ande
re kant van het veld. Omdat Halley
door de goede blokkering tijdens
de wedstrijd regelmatig de antenne raakte, gokte de coach van
Dash op een gelukje. Door 'antenne' te roepen, bracht hij de
scheidsrechter in verwarring. Uiteindelijk gaf de scheidsrechter
dubbel, zodat het punt overge
speeld moest worden. Dash profiteerde en maakte 15-14 en kreeg
nu zelf een matchpoint. Maar ook
de Vordenaren wisten dit niet te
verzilveren: 15-15. Uit eindelijk
wist Dash met een goede aanval
en een fout van Halley de wedstrijd met 17-15 naar zich toe te
trekken. Voor de heren van Dash
en het speciaal opgekomen publiek een climax om van te dromen. De zesde set in de kantine
mocht er dan ook wezen. Het
goede spel probeert Dash vast te
houden voor zaterdag. Dan treedt
het teairi aan in Hengelo voor de
competitie tegen aartsvijand DVO.

Ook op 2e Kerstdag gaat u voor de lekkerste
pannenkoek van de Achterhoek naar:

Pannenkoeken - Restaurant

Mevo Predsion Technology is een uitstekend uitgerust metaalverwerkingsbedrijf

Kranenburg'

met hoogwaardige CNC-machines, gespecialiseerd in de productie
van fijnmechanische onderdelen. Het bedrijf met circa 50 medewerkers

Wij serveren u
vanaf 15.00 uur een heerlijk

is gevestigd op het industrieterrein de Venterkamp te Ruurlo.

PANNENKOEKKEUZE-MENU
(3-gangen + l drankje)
volwassenen f 30,kinderen t/m 12 jaar f 15,en t/m 4 jaar f 7,50
Reserveren voor 20 december
Ter versterking van de
afdeling Nabewerking
zoeken wij op korte termijn:

productiemedewerkers m/v
Op de afdeling Nabewerking
worden verschillende
bewerkingen uitgevoerd
zoals:
elektrochemisch polijsten,
ontbramen, honen, leppen
en speciale
schoonmaakprocedures.
Bent u in staat precies en
nauwkeurig te werken?
Heeft u interesse en bent u
enthousiast en gemotiveerd?
Dan behoort u tot de
personen die wij zoeken.

Naast een prettige werkkring
bieden wij u, op basis van een
38-urige werkweek, een
uitstekend salaris met een
goede ploegentoeslagregeling;
vakantiegeldregeling
middels
Vakantiefonds
voor de
Metaalnijverheid.
Tevens bieden
wij een goede
reiskostenvergoeding
en uitgebreide
opleidingsmogelijkheden.

Indien u belangstelling
heeft voor deze functie,
dan verzoeken wij u uw
sollicitatiebrief met CV.
vóór 20 december 1999
te zenden aan:

Tevens kunt u bij ons vlees- en vissalades bestellen voor de kerstdagen en oud en nieuw
vanaf f 7,50 p.p.
Indien gewenst is bezorgen mogelijk.
Eerste Kerstdag, 31 december en l januari
gesloten.
FAM. KEMPERMAN-NEKKERS

Ruurloseweg 64, Vorden
Telefoon (0575) 556289

Mevo B.V.,
Postbus 105,
7250 AC Vorden
Voor meer informatie
kunt u zich telefonisch
wenden tot onze
productieleider de heer
P. Huyskes
(tel.0573451945).

Mevo B.V., Spoorstraat 9. 7261 AE Ruurlo
Postbus 105. 7250 AC Vorden
Tel. (0573) 451945. fax (0573) 451919
PRECISION TECHNOLOGY

STEUNPILAAR
Een Afrikaanse vrouw hoort dat ze
Aids heeft. Voorlichting kwam te
laat, wat rest is troost. Sexueel
overdraagbare aandoeningen zijn
overal verkrijgbaar, condooms en
voorlichting trouwens NIET.
VSO start daarom een omvangrijk
voorlichtingsprogramma
in
Zuidelijk Afrika. Wat niet te genezen is, moeten we voorkomen.

VSO Nederland. Hooghi
0 3 0 - 2 7 6 9 2 3 7 www.

COLLECTIE WINTE

VAKANTIE IS
NIET VANZELFSPREKEND

Vijftig professionele
VSO-aids-voorlichters
gaan lokale voorlichters opleiden
in Namibië. Z.Afrika, Zambia,
Mozambique.
Help VSO de killer van de jaren
negentig een halt toe roepen.
Stort uw steun op Giro 92.

straplein 142, 3514 AZ UTRECHT
o.nl
e-mail: infoCcovso.nl

STUURT KENNIS DE WERELD IN

1999/2000

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. Dankzij de hulp van 6400 vrijwilligers Ook ü kunt helpen! Doe mee

OjÖSMANjl
••GROENSPECIALIST
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aan de 'Actie Zonnebloemvakanties1. Giro 145. Breda.

OOK IK HELP MEE'

zeer mooie kwaliteit
van eigen kwekerij

Giro 145

(jqpuchon

de Zonnebloem'
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Raadhuisstraat
Hengelo Gid
Telefoon {0575}

GO
LU

Ontvang uw
tapijtaankoopbedrag
terug

75 Jaar
Heuga.
Dat wordt
feest!

Heuga/Sjaar

*

Heuga viert feest

Ontwerpset
Vraag hem aan!

I

DE W O N E R I J
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45 12 39
J

C o m p l e e t

s f e e r

v o

i n r i c h t i n g e n

Alle kopers van een kerstboom mogen gratis
kerstgroen uitzoeken zoals hulst, coniferengroen,
skimmea enz. zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (behalve op zondag)

Kervelseweg 23 (zijstraat Rondweg)
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 462619

Piepenbroek, de grootste facilitaire dienstverlener in Duitsland, is sinds enige jaren actief
in Nederland. Vanuit Eibergen worden de Nederlandse activiteiten gedirigeerd en
gecoördineerd. De facilitaire activiteiten die worden aangeboden zijn:
• institutionele reiniging
• technisch onderhoud
• industriële reiniging
• catering
• gebouwen onderhoud en toezicht
• ziekenhuisreiniging en -desinfectie
• groenvoorziening en -onderhoud zowel
• hotelservicve
Binnen als buiten
• beveiliging

en ü profiteert!
Heuga is 75 jaar jong. Zo heeft DE WONERIJ nu Heuga Tatami én de nieuwste
Heuga 685 tegeltapijt in zijn showroom. Ook kunt u meedoen met de Nationale
Heuga 75 jaar Ontwerpwedstrijd. Bovendien kunt u uw tapijtaankoopbedrag volledig terugkrijgen als u in de actieperiode (van 5 oktober tot 18 december) een
Heuga tegeltapijt koopt! Vraag nu naar de actievoorwaarden bij:

gezaagd • wortel • kluit • pot
van 40 cm tot 10 m

Piepenbroek
Facilitair

•

GRATIS

groene kerstboom • blauwe Servische spar • Korea-spar • Nordman den • Abies Concolor • Picea
Nobilis

Ontwerp en
win uw
eigen Heuga
tegeltapijt!

NIEUW:
Heuga 685

Moor objecten in Steenderen e.o. zoeken wij met spoed

interieurverzorg(st)ers
voor het uitvoeren van het dagelijkse schoonmaakonderhoud
van kantoren.
De werkzaamheden vinden plaats in de ochtenduren (± 09.30 tot
10.15 uur) en in de avonduren (17.30 tot 19.30 uur).
Denkt u de juiste persoon voor Piepenbroek Facilitair b.v. te zijn,
dan kunt u de persoonlijke gegevens tijdens kantooruren
tussen 9.00 en 12.00 uur doorgeven.
Telefoonnummer (0545) 474000
Piepenbroek Facilitair b.v.
Mors 11,7151 MX Eibergen

over 23 dagen begint een nieuwe leeuw
Spittaalstraat 42 • Zutphen

SCHOENMODE
Vanaf 10 december
grote najaarsopruiming

f 39,OO

KINDERSCHOENEN vanaf

f
f

DAMES PANTOFFELS vanaf
DAMES SLIPPERS vanaf

9,50
7,50

f 29,OO
f 25,00
f 59,OO

DAMES LAARZEN vanaf
DAMES SCHOENEN vanaf
HEREN INSTAPPERS vanaf
HEREN VETERSCHOENEN

f 59,OO

vanaf

Verhulst, Rieker Ortho, Berkelmans

met 20% KORTING
HOETIN K SCHOENMODE
Spittaalstraat 42
72O1 E E Zutphen
Tel. 0575-512582

Dan begint tegelijkertijd een avontuurlijke toekomst
waarin veel zal veranderen ook in Vorden. Gelukkig is er
tijdig een portret gemaakt van ons dorp zoals het nu is.
Om onszelf en onze kinderen te kunnen laten zien hoe goed het was te wonen in Vorden van het jaar 1999. Dat is - u raadt het - het boek 'Vorden '99'.
Op zoek naar een mooi en zinvol Kerstgeschenk? Kies dan Vorden '99. Of
geef het cadeau aan iemand die net als u van Vorden houdt. Het is nu nog te
koop bij de bibliotheek en Boekhandel Bruna. Met ruim 150 recente foto's en
een aantal tekeningen in kleur van kinde- mm
ren die 'hun liefste plekje van Vorden' in
beeld brengen. En 't kost maar f 29.50.

Maanda 13 december rote vuurwerkdemonstraüe in Vorden:
Actie Zuinig Stoken
GELDERLAND

Champagnevutirwerk, de Count
Down 2000 en een Super Celebration Ratelband met maar
liefst vierduizend schoten. Zomaar een greep uit het brede
vuurwerkassortiment van de
Welkoop.
Om te laten zien wat Welkoop op
het einde van het jaar allemaal in
huis heeft op het gebied van vuurwerk, houden de winkels uit Vorden, Ruurlo, Hengelo en Toldijk op
maandagavond 13 december een
grote vuurwerkdcmonstratie. Deze demonstratie heeft plaats op de
weide voor kasteel Vorden. De nadruk zal dit jaar liggen op het
mooiere siervuurwerk.
Wegens succes geprolongeerd.
Daar zeggen we niks teveel mee,
want vorig jaar kwamen er maarliefst 1.500 bezoekers een kijkje
nemen in Vorden toen hier de eerste vuurwerkdemonstratie van
Welkoop werd gehouden. De stunt

van de vier Welkoopwinkels bleef
niet onopgemerkt want diverse
kranten besteedden er aandacht
aan. "Vorig jaar waren de m
ontzettend enthousiast
demonstratie", zegt e i g e n a a w i m
Weenk van Welkoop Vorden. "Het
geeft een goed beeld van wat wij
op het eind van het jaar allemaal
in huis hebben aan vuurwer^^andaar ook dat we dit jaar wl^Pben
demonstratie houden. Daar komt
nog eens bij dat we straks een
nieuw millennium ingaan. Dan
mag zo'n vuurwerkdemonstratie
natuurlijk helemaal niet ontbreken".
GRATIS
VUURWERKPAKKETTEN
De vuurwerkdemonstratie op de
weide voor kasteel Vorden is voor
iedereen gratis toegankelijk. Tijdens deze avond krijgen alle bezoekers de vuurwerkfolder van
Welkoop. Aan deze folder zit een
lot vast. Iedereen die de bestellijst

Wie maandagavond 13 december
andere verplichtingen heeft maar
toch graag wil weten wat Welkoop
dit jaar allemaal in huis heeft op
het gebied van vuurwerk kan een
kijkje nemen op internet en surfen naar www.lesli.nl. "Op deze
site is onder andere het vuurwerk
van Next Generation te zien. Dat is
de exclusieve vuurwerklijn van de
Welkoop", legt Wim Weenk uit.

Pleinfestijn in kerstsfeer

"De afgelopen jaren hadden we
naast allerlei buitenactiviteiten
een speciale hoek in de winkel ingericht waar wij onze kerstartikelen presenteerden", zegt eigenaar
Wim Weenk van Welkoop Vorden.
"Maar die ruimte werd veel te
klein. Daarom hebben we nu het
magazijn omgebouwd tot showroom en kunnen we de mensen
nog beter later zien wat we allemaal aan kerstartikelen in huis
hebben. In feite komt dit de gezelligheid van het pleinfestijn alleen

maar ten goede, want ons magazijn grenst aan het plein waar de
overige activiteiten zich afspelen".
Er is op vrijdag 10 en zaterdag 11
december weer van alles te doen
bij Welkoop Vorden. Zo zullen op
beide dagen de leden van de Plattelandsvrouwen uit Vorden nieuwjaarsrolletjes en wafels bakken.
Natuurlijk mogen ook de kerstman en de gl.hwein niet ontbreken. Verder is er een demonstratie
dakpannen en aardewerk schilderen. Op zaterdag 11 december worden de activiteiten op het plein
uitgebreid met een kaarsenmakerij.
"De bezoekers mogen elk twee
kaarsen maken", legt Wim Weenk
uit. Het gaat hier om zogenoemde
dompelkaarsen. "Dompelkaarsen
zijn eigen de mooiste kaarsen die
er zijn. Dergelijke kaarsen worden
in laagjes opgebouwd. Als de kaars
dik genoeg is kunnen de mensen
vervolgens zelfde kleur te bepalen
door de kaarsen in een kleurbad te

FLEVOLAND

Zonder U geen Unicef.
Giro 121.
stooktabel 29 nov. t/m S dec.

unicef <*

Op de site zijn ook de effecten van
het vuurwerk te zien. Voor het
aanvangstijdstip van de vuurwerkdemonstratie zie advertentie elders in deze krant.

Vrijdag 10 en zaterdag 11 december bij Welkoop Vorden:

Bij de Welkoop in Vorden zijn
ze al helemaal in kerstsfeer. Om
de klanten een goed beeld te
geven van wat er dit jaar allemaal op kerstgebied te koop is,
houdt de winkel aan de Stationsweg 16 op vrijdag 10 en zaterdag 11 december weer haar
jaarlijkse pleinfestijn. Het magazijn van de Welkoop wordt
voor deze gelegenheid omgebouwd tot showroom.

-

met daaraan gekoppeld het lotnummer uiterlijk op zaterdag 18
december inlevert bij één van de
vier bovengenoemde Welkoopwinkels, maakt kans op een gratis
vuurwerkpakket ter waarde van
149 gulden. Elke Welkoopwinkel
geeft in totaal twee vuurwerkpakketten weg.

Steun de
weeskinderen
van Afrika.

doen. Ook bestaat er de mogelijkheid om verschillende vormen
met deze kaarsen te maken",
aldus Wim Weenk.
Het mag duidelijk zijn dat kerst en
kaarsen onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Voor wie na het
maken van een kaars de smaak te
pakken heeft, kan in de showroom
zijn hart ophalen want Welkoop
Vorden heeft dit jaar een nog uitgebreidere collectie kaarsen. Ook
op het gebied van kerstbomen
heeft de winkel aan de Stationsweg een ruim aanbod. "Verder
kunnen de mensen bij ons terecht
voor kerstbakjes. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om ze gewoon zelf te maken en het materiaal daarvoor bij ons te kopen".
Voor alle bezoekers van het pleinfestijn ligt er op 10 en 11 december
een leuke attentie klaar. Voor de
openingstijden van het festijn zie
de advertentie elders in deze
krant

Harmonie en een mooie
tuin met Feng Shui
Het werkterrein bevat enerzijds
de gangbare tuinontwerp methode, en nu ook werken met
Feng Shui.
Met Feng Shui kwam Antsje Benedictus in aanraking door een artikel in een magazine. Men was toen
bezig met een tuinopdracht en
had aldoor het gevoel dat er nog
iets aan toegevoegd zou kunnen
worden. Tijdens het lezen van dat
artikel dacht men: "Dat is het".
Over energie, de levenscyclus, die
een "magisch vierkant" geeft
waarin de tuin verdeeld kan worden.
In China waar deze leer vandaan
komt, is het heel gewoon dat mensen een Feng Shui adviseur
nemen, naast een architect. Feng
Shui betekent wind en water energie. Het beschrijft de relatie tussen
mens en natuur en geeft praktische aanwijzingen over hoe wij invloed op onze omgeving kunnen
uitoefenen, binnen in huis en buiten in de tuin. Volgens de Chinese

traditie bevat alles energie. Die
noemen we Ch'i. Het gaat erom
dat deze energie zoveel mogelijk
bevorderd wordt.
Bijvoorbeeld een auto op het pad
blokkeert de energie richting voordeur. Als je de auto eens een tijdje
opwde stoep zet, en vervolgens bijhoudt wat er gebeurt met je werk
dan kun je hele leuke kansen in je
leven meemaken. Met Feng Shui
wordt een tuin een harmonisch en
verrassend mooi geheel met het
huis en de bewoners.
Bedenk dat de winterperiode de
beste tijd is om een ontwerp te
laten maken. Nog iets over Antsje
Benedictus: een leven lang bezig
met planten en bloemen. 3-Jarige
tuinarchitectuur opleiding bij
Tuin en Landschapsarchitect Mare
de Winter in België en bij Tuin- en
Landschapsarchitect John Brookes
in Engeland.
Feng Shui gestudeerd bij de Feng
Shui Society of Holland door Stephen Devine in Amsterdan. Info:
(06) 29 32 77 41.

Lichtfeest
5teek uw licht op bij de kerstshow van Garden Master Vorden
en profiteer van feestelijke aanbiedingen

RUURLO

24- dec.

ff^aitewunenu

(aanvang tussen 1&30 - 19.00 uur)

4-gangen keuzediner a ƒ 72,50
Hurricane Frost Leaves
Windlicht met bladdecor.
20 cm hoog, 0 16 cm.
van 16,95 voor maar . . .

Fraaie qrote kaars

20 cm noog
van 8>,95 voor:

/e <£

T

f 695

(van ll:(00tot 14:00 uur)

Traiteurmenu a f 37,50

Kerst-brünchbuffet a f 42.50

Wildpaté met cranberrysaus

7e Heust middag

Wilclbouillon met bospaddestoelen

(aankomst tussen 15:00 - 15:30 uur)

Hazenpeper met stoofpeertjes
truffelpuree en spruitjes

4-gangen keuzediner a ƒ 72,50

f595

of

/e kenót din&t, datuant
(aankomst tussen 19:30 > 20;00 uur)

Windlicht op voet. maar liefst 40 cm hoog.
Due alle mogelijkheden om er lete> mooie
van te maken. Van f 55,00 voor:
6

"Avenarius "kerst traiteur biedt u de
mogelijkheid thuis een schitterend
kerstdiner te serveren. U kunt dit menu
bestellen voor 24, 25 en 26 december.

f37!

rec\ee>

„r/ienr^
^T^r
voor p
a^60 dïeu- z '06^
rötboom

<A\e

6-gangen keuzediner a ƒ 105,=

a ia cwtte,
A la carte dineren vanaf 1^:00 uur

•^fcfcgl
- '

Gegrilde zalmfilet met witte
Wijnsaus, truffelpuree en
geglaceerde worteltjes
Luchtige bavarois van hazelnoot
met karamelsaus
Te bestellen tot 23 december 1999

Voor reserveringen of informatie
Tel. (0573) 45 11 22
Internet: www.avenarius.nl

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

Achter het nieuws

TIP:

Houdt uw auto schoon,
laat uw kerstboom
inpakken!

Zondag 12 december
Ivan 10.00 t/m 17.00 uur
geopend

Vorden

35 miljoen vluchtelingen

Ruurloseweg 65 A, 7251 LB Vorden
Telefoon 0575 - 55 36 71

Vergeet ze niet GlrO

999

Boordevol buitengewone tuinideeën!

Rijkelijk genieten van ruimte en rust

Een hernieuwde kennismaking met buitenwAen in verrassend Vorden
Comfort, rust en ruimte ontmoeten elkaar in
De Decanije. Een prachtig landgoed in het
centrum van Vorden, waar de intimiteit van
het buitenwonen op oorspronkelijke wijze
bewaard is gebleven.
Op de laatste bouwlocatie, in het ca. 4 HA
grote park, verrijst nu een 4e complex: de
royale "Parkvilla". 8 Klassiek opgezette
appartementen, omgeven door eeuwenoude
beuken en acacia's. Niet gek dat ook de dieren hier nog steeds hun weg weten te vinden.
Het charmante park biedt veel privacy aan
haar huidige en toekomstige bewoners door
de harmonieuze indeling van het landgoed en
de appartementen. "De Parkvüla" heeft net
als de andere complexen een parkeergarage.
De vele voorzieningen van het dorp, zoals
het station, zijn op loopafstand bereikbaar.
Oplevering 2e helft 2000.
Prijzen vanaf f 595.000- v.o.n.
Vanwege planologische regelgeving genieten regiogebondenen de voorkeur.
Collegiaal in verkoop met Van Zeeburg & Visser Makelaardij te Vorden. Tel (0575) 551531

JLTHOMA
MAKELAARS
MAKELAARS & TAXATEURS, PR. BERNHARDWEG 7, POSTBUS 120,

7240 AC LOCHEM, TEL. 0573 - 222 444 FAX 0573 222 445
INTERNET: WWW.THOMA.NL - EMAIL: INFO@THOMA.NL
VESTIGING RUSSEN: ENTERSTRAAT 25A, RUSSEN

HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE

'Petroleumlicht bescheen de bevalling'

De grote eettafel moet midden in
de keuken staan en daar tegenaan,
aan het voeteneind zogezegd,
moet nog een klein tafeltje staan,
dat even hoog is. Dat zei dokter Lulofs toen hij met de ouders besprak hoe de aanstaande bevalling
kon gebeuren. In de bedstee kan
niet. Dat is onverantwoord, zei de
dokter. Ik kan d'r dan maar van
een kant bij en de bedstee is ook
niet geschikt omdat er een strömatras in ligt. Die is veel te zacht.
Hendrik, de aanstaande vader voor de tweede keer als alles goed
ging - was het van harte eens met
de dokter. In de bedstee kan niet,
dat kon vorige keer ook niet. D'r
zit wel eens een muis tussen 't
stro. Niet dat Tonia en ik er bang
voor zijn, maar toch...
Het was in het begin van de jaren
dertig. Bij een echtpaar dat voor in
Delden woonde, was gezinsuitbreiding te verwachten. Er was een
tijd geweest dat bij de geboorte de
vroedvrouw hielp, maar ze was
niet meer in functie en het was nu
gebruikelijk dat de huisarts 'het
kind haalde' zoals de volksmond
het zei.
Dokter Lulofs had er veel vaardigheid in en genoot het vertrouwen
van de Vordense vrouwen, die
hoopten, na een korte tijd van barensnood, grote vreugde te bele

Judo
.OPEN AALTENSE
JUDOKAMPIOENSCHAPPEN
Afgelopen zaterdag werden voor
de tweede keer de Open Aaltense
Judo Kampioenschappen georganiseerd. Ruim tachtig judoka's uit
Aalten, Dinxperlo, Doetinchem,
Lochem, Vorden en Winterswijk
verzamelden zich bij Sportinstituut Rob's Sports in Aalten om te
strijden voor de medailles.
Voor de judoka die de mooiste
punten scoorde stelde Sportshop
Navis een wisselbeker beschikbaar.
Deze beker ging naar de judoka
Martijn Roelofs uit Lochem.
De overige uitslagen zijn als
volgt:
Poule l: 1. Thijs van Beek; 2. Djere
my Harmsen; 3. Yemil Yakcan.
Poule 2:1. Roy Bohmer; 2. Djeremy
Harmsen; 3. Kevin Jansen.
Poule 3:1. Joep van Huenen; 2. Jelle Groen; 3. Bas Berendsen.
Poule 4:1. Wout te Hofste; 2. Nick
Liebrand; 3. Willem van Uum.
Poule 5:1. Lotte Straalman; 2. Robbert Cornielje; 3. Ellen Bussemaker.
Poule 6:1. Dennis Gralike; 2. Kevin
ter Beek; 3. Jermain Stinissen.
Poule 7:1. Patrick Leusink; 2. Dennis Rijkenbarg; 3. John van Lochem.
Poule 8:1. Timon van der Gaag; 2.
Tim Nederhoed; 3. Bernadeth Heyenk.
Poule 9: 1. Leon van Uth; 2. Riek
Visser; 3. Riek Leusink.
Poule 10: 1. Mathijs Jansen; 2. Ricardo te Kolste; 3. Joost Klein Poelhuis.
Poule 11:1. Maarten Prinsen; 2. Ke
vin Santegoed; 3. Reint-Jan Groot
Neilend.
Poule 12: 1. Niels de Waal; 2. Bas
Woordes; 3. Wéndy Smit.
Poule 13:1. Ruud van Beek; 2. Hans
Beskers; 3. Bas Meyerman.
Poule 14: 1. Dennis Richardson; 2.
Kevin Jansen; 3. Roy Meyerman.
Poule 15: 1. Bart Kuyntjes; 2. Vikash Chedoe.
Poule 16:1. Martijn Roelofs; 2. Melanie Jansen; 3. Gerlof Jansen.
Poule 17: 1. Vincent Noteboom; 2.
Raymond Jolink / Peter Groen / Reiner Bronsgeest.

ven. Daar moetje op hopen, zei de
dokter en de dominees, de hervormde Reijnierse en de gereformeerde Van Nood en ook de pastoor baden met de zwangere vrouwen tot de Almachtige of Hij hen
'in de ure des gevaars nabij wilde
zijn'.
In de meeste Vordense huizen had
men in die tijd slaapkamers,
meestal boven de woonvertrekken.
Maar er waren ook woningen met
bedsteden, zelfs op de Nieuwstad
trof men ze nog aan. Dan was het
dubbel geboden dat de dokter
vooraf regelingen trof. De bevalling moest dan plaats vinden in de
woonkeuken. De cocosmat onder
de tafel moest worden weggehaald
en er moesten een paar tafels tegen elkaar worden gezet als de tijd
van de bevalling naderde. Op de tafels een paar dekens - ook een
paardendeken of een koedek dat
je een dag op de heg had laten uitwaaien - en daarover heen een
zeil, dat je had gehaald bij het
Groene Kruis. De wijkverpleegster
wist er alles van. De dokter kwam
af en toe kijken. Tussentijds bezocht hij patiënten in de buurt. Hij
liet zijn vaardig oog over de tot baren geroepen vrouw gaan en zei
dan: "Het wordt nu tijd dat ze op
de tafel gaat". Haar man, twee
buurvrouwen - een zou als baakster optreden en had een witte

schort voor - en de dokter tilden
haar uit de bedstee en legden haar
op de tafels.Je kunt de petroleumlamp wel iets hoger opdraaien, zei
dokter Lulofs, dan kan ik beter
zien hoe het gaat. Dat deed de vader en hij versterkte de lichtglans
bovendien door ook twee stallantaarns, een aan de spijker bij de
pomp en een aan een haak aan de
zolder, wat op te draaien. Zo kan
het wel, zei dokter Lulofs.
Het kwam ook voor dat het zicht
op een barende vrouw extra werd
verlicht door een carbidlantaarn,
maar dat was niet altijd nodig.
Dokter Lulofs deed het immers
niet voor het eerst... Zo werd, terwijl de luiken gesloten waren en
zowel de voordeur als de achterdeur stevig gegrendeld waren, een
kindje geboren. De beschrijving
van de geboorte moge verder achterwege blijven. Natuurlijk is er
voor mij routine bij, zei de dokter,
maar toch kan het elke keer iets
anders gaan. En meestal denk ik,
als het kindje in de armen van de
moeder ligt: Het is toch een machtig wonder.
Toen de nieuwe dag was aangebroken werd de geboorte van het
kindje op het Vordense gemeente
huis gemeld. 'Aangifte van de geboorte' werd het plechtig genoemd. Daar moest de vader voor

zorgen en hij moest een getuige
meenemen. Het was in de vooroorlogse jaren gebruik bij nietdorpse inwoners - maar in de bebouwde kom hield men ook oude
gewoonten in ere - het was ge
woonte dat de naaste buurman
mee ging naar het gemeentehuis
om als getuige op te treden. Het
kind werd bij de burgerlijke stand
ingeschreven en de ambtenaar fe
liciteerde de vader. Hij sprak
daabrbij een zin in het Nederlands, maar ging daarna - als hij
uit deze contreien kwam.- weer
over in het Achterhoeks dialect. Zo
kon je dat het beste doen bij een
plechtigheid in het gemeentehuis.
De vader en de buurman - ze hadden schoenen aan of pas geschuurde klompen - wisten daarna wat hen als echte Vordense
mensen te doen stond. Ze moesten
'het kind laten pissen'. En dus gingen ze naar een café voor een versnapering. Het was meestal brandewijn met suiker. Hendrik en de
buurman praatten nog even over
het bericht doen van de geboorte
aan de verdere buren, familie en
kennissen. Kaartjes laten drukken
werd toen door bijna niemand ge
daan. Afgesproken werd dat de
naaste buren een paar mensen be
richt zouden doen en dat de vader
aan de familie briefkaarten zou

schrijven. Het versturen van zo'n
kaart kostte vijf cent, kaart en
postzegel samen.
Moeder Tonia lag in de bedstee
toen Hendrik thuis kwam. Nou is
het jongetje bijgeschreven in het
trouwboekje, zei Tonia. Zé was
nieuwsgierig: laat me eens zien.
Daar stond het: Gradus Johannes.
Ze las het twee keer, keek toen
Hendrik aan en zei: Hij zou toch
Gerardus Johannes heten, naar
mijn vader. Niet Gradus. Hendrik
keek betoeterd. Hoe kan dat nou?
Ik denk, zei Tonia, dat je weer onduidelijk hebt staan mompelen,
misschien een beetje zenuwachtig. En nou staat d'r Gradus en niet
Gerardus. Hoe moet dat nou? Ik
heb gehoord, dat ze het naderhand niet veranderen, zei Hendrik. De buurman, als getuige,
heeft ook niets gezegd. -Uilskuikens zijn jullie, zei Tonia.
Even later: luister eens Hendrik.
We maken d'r geen heisa over, als
ik weer op dreef ben vertel ik aan
vader hoe 't is gegaan en dan zeg
ik dat een volgende keer - maar
praat me daar nou nog niet van als het een jongen is we de naam
Gerard in ieder geval d'r bij zullen
laten opschrijven. En dan noemen
we deze jongen hier in huis niet
Gradus maar Gerard.
G.J. Breuker

01
en dat gaan we ook doen!
Voor het einde van dit millennium hebben we nog
EEN MAAND OM U TE VERRASSEN

£»«••«""'

250 gr 3 HALEN

2 BETALEN

8,37 —

- 5,58

BERBERANA
TEMPRANILLO
1998 0,751.
2 halen •*•! betalen
9,99

WIJN VAN DE MAAND
Chateau Quiot
Costiëres de Nïmes

nuf. 12,50

PEPSI. SISI, 7-UP

AH TISSUE TOILETPAPIER

3 flessen naar

12 rol

keuze

3 HALEN

- 2 BETALEN

2,50 KORTING

2O,97

^13,98

GEDISTILLEERD
Black Barrel
Single Grain Whisky

AH PIZZA

RUNDERTARTAAR
kg.

ƒ• 32,95

salami, verdura of

9,90

GENIETEN BEGINT BIJ

pak van 39,95 voor
+ GRATIS box pampers baby doekjes tw.v. 9,99

Dat is leuk!
Burgemeester Galleestraat 12
0575551391
Winkel open op
Dinsdag t/m Zaterdag

snf4-pak
van 1238 voor

ALBERTHEUN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

bolognese

doos

f,99

Spectaculair* kortingen op non-food artikelen met de
bonuskaart of airmilospas.
* Kerstpakketten in alle soorten en maten, en naar eigen
wens ingevuld, voor informatie kunt u zich melden bij
Heico

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

on

vrijdag 10 december van 09.00 tot 20.00 uur
zaterdag 11 december van 09.00 tot 17.00 uur
Maak je eigen
dompelkaars
op zaterdag
11 december

Aanbieding
alleen op 10 en 11 december:

Tijdens het
pleinfestijn

4 blokken oasis j- /\/\

voor

v*

W

Vrijdag 1O en
zaterdag 11 december
demonstratie beschilderen van dakpannen
en feeding bell's

A

(gratis)

alle maten

federe
ontvangt een
leuke atfehtie

o

Bezoek onze
Speciaal
Ingerichte
kerstafdelihg

GROEN EN DOEN WINKEL

«të&KOOP
Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen

het oog

Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformuliecen
uerei
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
cc

LU

o

Posters in meerdere kleuren
Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

Stanswerk voor verpakkingen

FILIAAL LICHTENVOORDE
FILIAAL ZUTPHEN

FILIAAL RUURLO

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLK

GRAFISCH BEDRIJF

STUDIO CONTACT

WEEVERS DRUK

WEEVERS ELNA

LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen » Hengelo (Gld): Drogisten'/ Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 46 20 62 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon f0575; 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, telefoon (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26

