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Overname van advertenties/berichten is verboden

Sint actie groot succes In Contact
van deze

week
ilverstkrantd

VOV voorzitter Harrie Kettelerij reikt de prijs uit aan mevrouw Winkeler en haar zoon.

Afgelopen zaterdag is de hoofd-
prijs van de Sint Nicolaasactie
van de Vordense Ondernemers
Vereniging uitgereikt.

De Euro Disney Reischeque ter
waarde van € 350,- werd gewon-
nen door de familie Winkeler uit

Vorden. Mevrouw Winkeler en
haar zoon namen de prijs in ont-
vangst uit handen van VOV voor-
zitter Harrie Kettelerij. "Mijn zoon
wilde altijd al zo graag een keer
naar Euro Disney en nu is het ge
heel onverwacht zover", aldus me-
vrouw Winkeler.

De winnaars van de waardebon-
nen van € 30,- en € 10,-, de Sint-
puzzel en de kleurwedstrijd wer-
den ook afgelopen donderdag tij-
dens de trekking bekend. Elders in
het Contact kunt u lezen wie deze
winnaars zijn.

Gemeente Vorden blij met nieuwe voorstel Gedeputeerde Staten:

Plattelandsgemeente dichterbij

is." Gedeputeerde H. Boxem had
vorige week donderdag overigens
al een naam voor de nieuw te vor-
men gemeente: Bronkhorst. Echt
origineel was hij daar niet mee. De
Industriële Kring Vorden kwam ja-
ren geleden met diezelfde naam
op de proppen. Blijkbaar had
Boxem dat goed onthouden.

In week 51 (17 - 21 december)
verschijnen de vier editie's
van Contact in 2001 voor het
laatst. In deze editie's worden
dus opgenomen de Kerst- en
Nieuwjaarswensen. Voor de
advertenties en berichten
gelden de normale inleve-
ringstijden.
In week 52 verschijnt er geen
Contact

In week l (31 december 2001
- 4 januari 2002) verschijnt
Contact weer met alle vier de
edities. Contact editie Ruurlo
en Vorden verschijnen dan op
donderdag 3 januari.

Inleveren van advertenties
en berichten voor deze
Contacten:
• editie Warnsveld/Hengelo:

Uiterlijk vrijdag 21 decem-
ber 12.00 uur

• editie Ruurlo en Vorden:
Uiterlijk donderdag 27 de-
cember 17.00 uur.

De redactie
Weekblad Contact

De grote plattelandsgemeente
in het centrum van de Achter-
hoek komt steeds dichterbij.
Gedeputeerde H. Boxem presen-
teerde vorige week donderdag-
ochtend het nieuwe voorstel
van het college van GS ten aan-
zien van de gemeentelijke her-
indeling. In het definitieve
voorstel kiezen Gedeputeerde
Staten om de fusie van Vorden,
Hengelo en Steenderen uit te
breiden met de gemeenten Zel-
hem en Hummelo & Keppel.

Dit laatste is precies wat de vijf
plattelandsgemeenten graag wil-
den. In het vorige voorstel ging het
college van GS niet verder dan een
t'-isie van Vorden, Hengelo en
Steenderen. De gemeente Zelhem
•/erd toen nog ingedeeld bij Doe-

:hem en Hummelo & Keppel
b Doesburg. Doordat de bevol-
king van Zelhem door middel van
een referendum zich massaal had
uitgesproken voor aansluiting bij
VHS en de gemeenteraden van Zel-
hem en Hummelo & Keppel dat
ook gedaan hadden, konden Gede-
puteerde Staten eigenlijk niet om
deze signalen heen. Ze kwamen
vorige week donderdag dan ook
met een nieuw voorstel ten aan-
zien van de gemeenten in deze re-
gio. Op woensdag 23 januari zul-
len de provinciale Staten van Gel-
derland zich over dit plan buigen.
Het is de bedoeling dat op woens-
dag 27 februari de definitieve be-
slissing valt bij de provincie. Daar-
na moet het plan nog door de
Tweede en Eerste Kamer. Als alles
volgens schema verloopt is de
nieuwe gemeente op l januari

2004 een feit.
Wethouder H. Boogaard van de ge
meente Vorden zegt erg blij te zijn
met het gewijzigde voorstel van
GS. "Dit is natuurlijk goed nieuws.
Precies wat we gehoopt hadden",
zegt hij. "Maar we moeten ook
weer niet te vroeg juichen. Het
voorstel moet eerst nog door de
Provinciale Staten worden goedge-
keurd en daarna nog door de
Tweede en Eerste Kamer worden
bekrachtigd. Er kan nog van alles
gebeuren." Toch heeft Boogaard er
alle vertrouwen in dat met de vijf
gemeenten de eindstreep wordt
gehaald. "Ik verwacht dat in de
Provinciale Staten alle aandacht
uitgaat naar Doetinchem. Maar ik
geloof niet dat Doetinchem alsnog
Zelhem erbij krijgt, want de argu-

menten om Zelhem bij Doetin-
chem te voegen zijn flinterdun.
Verder is het afwachten of de ge
meente Hummelo & Keppel de
buurtschappen Voor- en Achter
Drempt kwijtraakt aan Doesburg.
In het definitieve voorstel van GS
worden deze aan Doesburg toege
voegd, maar ik neem aan dat
Hummelo & Keppel het daar niet
bij laat zitten."
Zodra de Provinciale Staten op
woensdag 27 februari groen licht
geeft voor een grote plattelandsge
meente wil wethouder Boogaard
zo snel mogelijk met de vijf ge
meenten om de tafel. "We moeten
geen afwachtende houding aanne
men, want we moeten ook de Eer-
ste en Tweede Kamer nog overtui-
gen dat dit gewoon de beste optie
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Inbouwreservoir
compleet met
closetpot
en drukplaat
excl. zitting, kleur wit:
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MIEUWLEUSEM
Meeleweq 18
Tel.(0529)484661

HENGELO*
Geerdinksweq 297
Tel. (074) 291 60 23

Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

DRACHTEN
M.L. Kingsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25

VORDEN*
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59

DRONTEN
De Noord 45
Tel. (0321) 33 8118
* Maandag gesloten
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Weekenddiensten
ALARMNUMMFR POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 december 3de advent Avondmaal 10.00 uur Dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 december 10.00 uur ds. A. Hagoort, doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 december 3de advent 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00
uur ds. H. Koolhaas, Geesteren.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 december 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Pastoor
Agterhoek en Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 december 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
16-17 december H. Jacobs (Keijenborg), tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
15-16 december dhr. Dagevos, 't Vaarwerk l, Vorden, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 14-21 december apotheek De Brink, de Brink 112,
Zutphen, tel. (0575) 52 61 11.

Tandarts
15-16 december f A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
S treekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhöekscweg 8. tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45*-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16,30 en 17.45-19,00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-100 uur (na Overleg).
Kraamafdeling 10.30-11 ;3O, 15.30-16.45 en 18.45-19,30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30~-19.45 uur; wp. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochcm, Larcnseweg 30, 7241 CN Lochetn, tel. (0900) 88 44.
fax:(0573)299298.

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

Verloskundige Ria Haggcman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Gfashuisstraat 8. 7021
CL Zelheiïi. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
Zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

Quiiites Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575} 55 34 72; mevr. MokkinkKastccl, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92: Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het jcbbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel; (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur; woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12 00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel.: 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdagvan 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575^520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennurnmer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek 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) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsonenalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
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. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- eii donderdag van 9XXM 2.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05/

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo, tel- (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Ahnej.

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 én 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,-
(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Ta-
rieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te wor-
den, wordt hiervoor (5,- (€2,27) admi-
nistratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te wor-
den. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Verhuisd: M. Schuppers-
Roozendaal. Van Almense-
weg 9 naar De Delle 97.

• Zaterdag 15 december: To-
neel Krato

• Opgelet. Wij zijn de eerste
week in het nieuwe jaar geslo-
ten. Wereldwinkel Vorden.

• Slanker en fitter nog voor-
de Kerst? Het kan! Wat is het
geheim? Vraag vrijblijvend in-
fo op werkdagen (van 9.00 tot
13.00 uur) A. Eijsink, tel.
(0575) 57 21 27.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 51106955.

• Te huur: arreslee op wiel-
tjes. Tel. (0575) 55 26 63.

• Enthousiaste mensen ge-
zocht die geld willen (bij)ver-
dienen! Harriët Boersbroek,
Warnsveld, tel. (0575) 52 10
93 of 52 13 16.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 1 ochtend per week.
Tel. 55 53 80.

• Kerstwandeling Kranen-
burgs Belang 16 december.
Start Pannenkoekrestaurant
Kranenburg vanaf 13.30 uur.

• Te koop: kerstbomen in al-
le maten. Brandenborchweg
10, Vorden. Tel. (0575) 556775.

• Te huur: Kerstmankos-
tuums. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel. (0575)
45 20 01.

• Zaterdag 15 december: To-
neel Krato

• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HER-
BALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 30-dage-geld-terug-
garantie. Bel nu: Marga Sun-
ninghausen-Hummelink (0575)
46 49 82.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
en 55 16 73.

• Ter overname: Lundia-kast
210 h x 103 b x 60 d, 2 deuren,
3 legplanken, garderobestang,
ladenblok met 4 laden f 190,-;
Lundia-kast 166 h x 43 b x 60
d, 1 deur, 4 legplanken f 65,-;
driedeurs linnenkast 191 h x
150 b x 55 d, witgelakt, 2/3
hang, Va leg f 85,-; Ikea kast
180 h x 80 b x 60 d, 2 schuif-
deuren, garderobestang, 1 leg-
plank f 50,-; Ikea schoenen-
kast 123 h x 50 b x 16 d,
f 25,-. Tel. 55 53 80.

• Feestelijk kasteelconcert
in Huize Ruurlo op zondag-
middag 6 januari, Driekonin-
gen, door het Aïda Strijkkwar-
tet met werken van onder an-
deren Mozart en Haydn. Aan-
vang: 15.00 uur. Toegangsprijs
€ 15,88 of f 35,- (consumpties
inbegrepen). Informatie en re-
servering: KunstKring Ruurlo
(0573) 45 20 75.

• Te huur: ruime gestoffeer-
de woning in Vorden. Tot
maart 2002. Brieven onder nr.
42-2 aan bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Te koop: kerstdennen in al-
le soorten en maten. B. Waarle,
Hamsveldseweg 2, Vorden, tel.
(0575) 55 68 65.

• Te koop: kerstbomen vers
uit de grond. Ruurloseweg 87,
Kranenburg, tel. 55 69 35.

• Kerst- en Nieuwjaarswen-
sen nu met 20% korting. Op =
op. Wereldwinkel Vorden.

• Heeft u vaak last van hoofd-
pijn, stress, rug-nekklachten?
Probeer dan eens Reflexzo-
ne-therapie. Wilt u de decem-
berstress even ontvluchten,
verwen dan uzelf met een ont-
spannende voetmassage of
voetpeeling en een voetpak-
king. Voor meer informatie of
een afspraak kunt u bellen
naar: Praktijk voor reflexzone-
therapie Jolande Loman, tel.
(0575) 55 19 89,

• Met spoed gevraagd: op-
pas(moeder) voor twee da-
gen in de week in Vorden. Voor
meisjes van 3 en 8 jaar. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Nancy Yard, tel.
(0575) 55 50 12.

• Te koop: 4 winterbanden
op velgen. Vredestein Snow-
star z.g.an. voor Ford Mondeo
of Escort. Bandenmaat 185 x
14". Vraagprijs f 400,-. Tel.
(0575) 55 67 71.

DE ECHTE GROENTEMAN'S . .

GEMAKSWEEK

Adverteren

Vraag naar

de vele

mogelijkheden

van

doorplaatsing

in meerdere

edities

Rauwkost en salades:

tropicasalade
200 gram

OÜO
£%7U

Groente van de week...

witlof
500 gram

Nieuwe oogst, Salustiana

sinaasappelen
15 voor

CQQ
üv/O

Alleen opwarme . . .
diverse stamppotten HQfi
100 gram V/s/U100 gram

Versgemak
bamigroente
500 gram

QQQ
0\/O

Exoot gepromoot . .
mango of
avocado
per stuk

Versgesneden hutspot 500 gram
Aanbiedingen geldig in week 50

4 QQ
1 \/O

1 V O

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

www.de-echte-groenteman.nl

SPRINGT ERUIT IN GROENTEN EN FRUIT.

groot

Chocolade-
bavaroisvlaai

met peren

f9?5
klein 11195

Chocolade-
bavaroisvlaai

klein 111

Kerstrots
nu 4*.25

Geef uw kerstbestelling
vroegtijdig door,

dit voorkomt teleurstellingen.

(Bestellijsten zijn in de winkel af te halen)

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem t •
De Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem deelt u mee dat het spreekuur met ingang
van l december 2001 alleen nog

op de eerste donderdag van de maand wordt gehouden.

De Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

F.A. Kormelink, secretaris

Dienst Landelijk Gebied
Postbus 9079
6800 ED Arnhem
Telefoon 026 - 378 12 oo.

dienst landelijk gebied
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Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Niek

3 december 2001.
Hij is geboren om 14.50 uur, is 49 cm lang en
weegt 3360 gram.

Peter Hissink en Marisca Rossel
(

Memelinkdijk 6a
7255 U Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 30 15

.. a

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Desi ;

Desi is geboren op 7 december 2001 om 11.55 |
uur. Zij weegt 2875 gram en is 50 cm lang. {

Dick en Heidi Bosch-Brinkerink
Keivin '
Mike |

Hazelnoot 30
7261 HD Ruurlo 'I
Tel. (0573) 45 22 06

................................

......................................

Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter i
Renske
Martine

Renske is geboren op 9 december 2001.
Ze weegt 2960 gram en is 49 cm lang.

n
Robert Wagenvoort en Denise Hofman •

l
7251 J M Vorden ;•
Van Lennepweg 3a
Tel. (0575-55 26 25

l
Denise en Renske rusten van 13.00 tot 16.00 uur. J:

|

...... .. .... ..............................v

Je bent door God aan ons gegeven J
in liefde aan ons toevertrouwd J
Maar, Hans, écht leven kun je pas *
als Hij jou in Zijn handen houdt

K

De Here heeft ons opnieuw rijk gezegend met de
geboorte van een zoon en broertje

l
Pieter Maarten Johannis

Wij noemen hem Hans
|

9 december 2001.
K
fl

D. Westerneng
C.D. Westerneng-Arendse J
Lisanne

Zutphenseweg 11
l 7251 DG Vorden
• « •
* '

i)

j
•

v»
Op 18 mei 2001 waren wij,

Dik Borgman
&**•

Annie Borgman-Berenpas

40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie
op dinsdag 18 december a.s. van 15.30 tot
1700 uur in zaal „Den Bremer", Z.-E. weg
37 te Toldijk.

„'t Spiekertje"
Heerlerweg 3
7233 SG Vierakker
Tel. (0575) 44 13 12

i
In plaats van kaarten.

Op dinsdag 18 december 2001 hopen wij

A. Wolsheimer
en

H J. Wolsheimer-Kuenen

ons 60-jarig huwelijk te vieren samen met
onze kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. |

ii
Wij houden receptie op zaterdag 22 de- \
cember a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

i!' Larenseweg 2
7251 JL Vorden

.............. .......... — .;.<

t .... ..... ....... ...

Maandag 24 december a.s. hoop ik 80 jaar
te worden. \

» »
:»: |

| Mineke Bulten-Wentink ;
• •
| Wilt u mij hiermee komen feliciteren, dan :|

;J: bent u van harte welkom in parttcentrum j
Langeler in Hengelo (Gld.) van 14.30 tot ;
17.00 uur.

, f ^

l) Beukenlaan 7
il 7255 DK Hengelo (Gld.) ;
.« <
i '

Achter de tranen van verdriet,
schuilt de glimlach der herinnering.

Na alle fijne jaren die we met hem mochten bele-
ven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moe-
ten nemen van onze vader en opa

Gerhard Dimmendaal
weduwnaar van Gerrie Dimmendaal-Wolsink

in de leeftijd van 61 jaar.

René en Marita
Gerdy

Erik en Renate
Timo

Martijn en Linda

7251 LT Kranenburg, 3 december 2001
Eikenlaan 26

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen
van

Harry Jansen

Harry is meer dan 25 jaar het vertrouwde gezicht
van onze onderhoudsafdeling geweest.
Zijn vrolijke uitstraling en warme belangstelling voor
zijn vak en collega's zullen in onze herinnering blij-
ven.

We wensen Mia en naaste familie alle sterkte toe
voor de toekomst.

Collega's van de afdeling
Service en Onderhoud
Medewerkers en directie van
Emsbroek Installatietechniek
Personeelsvereniging Gems-Emsbroek

Vorden, 7 december 2001

Muziekvereniging

Concordia
dankt iedereen die eraan heeft
bijgedragen dat onze

OLIEBOLLENACTIE
een groot succes is geworden.
De eerstvolgende oliebollenactie is in dec. 2002.

Beetje bij beetje heb je ons verlaten,
we konden niet meer met je praten.
Die blik, de stilte, dat deed zo zeer,
moeder en oma van vroeger was je niet meer.
We zagen wel je stille verdriet,
Maar helpen konden we je niet.

Heden is rustig ingeslapen onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Tonia Johanna Mombarg-Pardijs
weduwe van G.W Mombarg

in de leeftijd van 82 jaar.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar het
personeel van Woon- en zorgcentrum „De Wehme"

voor de goede zorgen, zo ook de laatste twee
maanden.

Naar „Zuytvenne" afdeling Jobstede.

Hengelo (Gld.): Rikie en Anton van den Berg

Laren (Gld): Jo en Bernard Enzerink

Hengelo (Gld.): Minie t en Henk Memelink t

Vorden: Henk en Annie Mombarg

Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 8 december 2001

Correspondentieadres:
Maalderinkweg 4
7251 NT Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 12
december om 11.00 uur in de N.H. kerk te Vorden,
waarna de teraardebestelling zal volgen op de Al-
gemene Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot afscheid nemen voor aanvang van
de dienst in genoemde kerk van 10.30 tot 10.55 uur.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot con-
doleren in „De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden is uit onze familie heengegaan onze lieve
schoonzuster en tante

Tonia Johanna Pardijs
weduwe van G.W. Mombarg

Warnsveld, Zutphen,
14-3-1919 8-12-2001

Vorden: M.A. Pardijs-Pardijs
Vorden: A.H. Eggink-Riefel
Almen: S. Pardijs-Aalderink

Markelo: H. Klumpers-Dimmendaal
Vorden: G.J. Zweverink

Neven en nichten

Vorden, 8 december 2001

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden J /
Telefoon (0575) 55 29 28

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 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
18.30 tot 19.30 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. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibüotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

LUITING GEMEENTEHUIS/BEPERKTE
OPENSTELLING BURGERZAKEN

Tussen Kerst en oud en nieuw is het gemeentehuis gesloten.

Burgerzaken is voor het doen van aangifte van geboorte en
overlijden geopend op 27 en 28 december van 10.00 -11.00
uur.

Op woensdag 2 januari 2O02 is het gemeentehuis vanaf 10.00
uur geopend.

IEUWJAARSRECEPTIE
•

Het gemeentebestuur van Vorden houdt op 2 januari 2002
Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 20.00 uur bent u van harte wel-
kom in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

EHEERSREGELING GBA EN PRTVACY-REGLEMENT GBA

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben op 4 december 2001:
het "Privacy-reglement voor de gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens", dat met terugwerkende kracht per l september 2001 in
werking treedt en de "Beheersregeling voor de gemeentelijke basisadmi-
nistratie persoonsgegevens", dat op 12 december 2001 in werking treedt,
vastgesteld.

Het reglement en de regeling kunt u tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis inzien bij burgerzaken. Tegen betaling van de kosten kunt
u kopieën krijgen.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt, gedurende de ope
ningstijden,

met ingang van 14 december 2001 tot en met 25 januari 2002 ter inzage
de besluiten tot (gedeeltelijke) intrekking van de aan de heer BJ. Groot
Jebbink, Almenseweg 41, 7251 HN Vorden op 13 juli 1993 verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummers 202
en 203, adres inrichting: Almenseweg 41 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, ge-
deeltelijk in om (bruto) 248,5 kilogram NH3 over te kunnen dragen aan
het agrarisch bedrijf van maatschap Beunk-Joling, Klaverdij k 9, 7025 CV
Halle..

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 491,8 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 33,5 % af van 51 naar 33,9.

de heer HJ. Wiggers, Brandenborchweg 8, 7251 MC Vorden op 23
maart 1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclu-
sief melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 21 april 2000) voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie F, nummers 2545, adres inrichting: Brandenborchweg 8 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in
om (bruto) 1724,4 kilogram NH3 over te kunnen dragen aan het agrarisch
bedrijf van de heer J. Lueb, Kleindorpseweg 8, 7031JB Wehl.

De depositie neemt af van 1069,1 naar O mol.

Beroep:
Tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 26 januari 2002.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot in-
trekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden,
met ingang van 14 tot en met 28 december 2001, ter inzage het ontwerp-
besluit tot intrekking van de aan de heer BJ. Groot Jebbink, Almenseweg
41, 7251 HN Vorden, op 13 juli 1993 verleende vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie L, nummers 202 en 203, adres inrichting:
Almenseweg 41 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder in te trekken (bruto 491,8 kilogram NH3) vanwege deel-
name aan de "Regeling beëindiging veehouderij takken".
De depositie neemt af van 33,9 naar O 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 29 de
cember 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

EGROTING 2002 EN MEERJARENBELEIDSPLAN 2002-2005

Beantwoording vragen in de algemene beschouwingen door bur-
gemeester en wethouders.

In Gemeentebulletin van vorige week heeft u de algemene beschouwin-
gen van de politieke partijen die in de gemeenteraad van Vorden zitten,
kunnen lezen. Deze week geven burgemeester en wethouders hun reac-
tie op de beschouwingen van de fracties. Op dinsdag 18 december om
16.00 uur vergadert de gemeenteraad verder over de begroting en het
meerjarenbeleidsplan.

Inleiding
De afgelopen periode heeft het paarse college een flinke aanzet gegeven
tot:
• verbeteringen bij een aantal slepende problematieken;
• het uitvoeren van voornemens uit onder meer het collegeprogramma;
• het oppakken van politieke wensen;
• het verbeteren van de financiële situatie van de gemeente.
Wij hebben de raad daarover zo goed mogelijk getracht te informeren,
maar vinden het spijtig dat dit niet bij allen op de door ons beoogde wij-
ze is overgekomen. In dat verband zijn wij blij dat de gemeenteraad de in-
spanning die onze ambtelijke medewerkers zich daarvoor getroost heb-
ben zo van harte waardeert.

Wij kennen, als kleine landelijke gemeente, onze beperkingen. Hoewel
we vaak meer en sneller willen, hebben wij als college van burgemeester
en wethouders bewust ons ambitieniveau aangepast aan wat redelijker-
wijze haalbaar was. Niet voor niets hebben wij ons ingespannen om via
fusie te komen tot een sterkere, robuustere gemeente die meer vraag-
stukken aan kan. De komende maanden zal blijken of onze inspannin-
gen succes hebben gehad. Op 6 december bleek dat onze inspanningen
door gedeputeerde staten van Gelderland al voor 97% zijn gehonoreerd
door te kiezen voor Vorden-Hengelo-Steenderen+Hummelo en KeppeK
Zelhem (VHS++).

Wij zijn er in de afgelopen jaren in geslaagd om een groot aantal vraag-
stukken op te pakken en in een voorbereidings- en/of uitvoeringstraject
te brengen. In het onderstaande zullen wij daar op nog wat nader in-
gaan. Wij streven er naar om de meeste van die onderwerpen afgerond te
hebben voordat de fusie feitelijk haar beslag zal krijgen. Gezamenlijke
aanpak zullen wij voor zover de mogelijkheden dat toelaten, niet nala-
ten. Uit ervaring hebben wij evenwel geleerd dat niet alle onderwerpen
zich lenen voor aanpak in VHS-verband via samenwerking. In sommige
gevallen heeft het ook tot vertraging geleid. Veel van de onderwerpen
kunnen pas succesvol worden opgepakt als onderdeel van een daadwer-
kelijk fusietraject. Dit heeft te maken met afwijkende regiogerichtheid
van Vorden respectievelijk Hengelo en Steenderen en met de aanwezige
cultuurverschillen tussen de besturen.

Financiële positie en belastingen
De begroting 2002 sloot in eerste instantie met een negatief saldo van
ruim € 400.000,-. Door bezuinigingen hebben wij hier een groot gedeelte
van weggewerkt. Toch ontkomen wij er niet aan om enkele belastingen
te verhogen. Zo is onder andere een verhoging van 10% van de OZB-ta-
rieven noodzakelijk. De stijging van de afvaltarieven hebben wij tot € 10,-
per gezin weten te beperken door de te veel betaalde afvalstoffenheffing
in 2000 terug te geven. De tarieven van de toeristenbelasting verhogen
wij niet om niet uit de pas te lopen met die van omliggende gemeenten.



Dualisering van het gemeentebestuur
In het samenwerkingsverband VHS is begin december een ambtelijke
werkgroep dualisering van start gegaan.

Openbare orde en veiligheid
Wij hechten veel waarde aan veiligheid voor mensen. Wij hebben het
voornemen om in 2002 een nota handhavingsbeleid vast te stellen, waar-
in wij sterk de nadruk zullen leggen op toezicht en handhaving.

Verkeer
Wij geven prioriteit aan:
• het opstellen van een integrale visie voor de Dorpsstraat, Zutphense

weg en de Horsterkamp;
• evaluatie van verkeersremmende maatregelen op de Almense- en Wil-

denborchseweg.

Monumentenbeleid
De actualisering van het monumentenbeleid hebben wij uitbesteed aan
het Gelders Genootschap. Een eerste nog onvolledige aanzet hebben wij
voor interne beoordeling ontvangen.

Communicatie
Digitaal met de raadsleden communiceren heeft organisatorisch meer
voeten in de aarde dan op het eerste gezicht lijkt. Met de beschikbare
ambtelijke capaciteit zien wij geen mogelijkheden om een goed functio-
nerende digitale snelweg op te zetten, die ook nog eens effectief moet
zijn. Interactieve communicatie, ook met ambtenaren, kan ook via an-
dere wegen. Wij menen dat de investering in tijd en geld niet voldoende
rendabel, en dus ook niet al te verantwoord, zal zijn.

Wij zijn bezig met het realiseren van een gemeentelijke website in VHS-
verband. Medio 2002 is deze operationeel.

Recreatie en Toerisme
Recreatie en toerisme blijven een speerpunt van beleid. Diverse projecten
zijn uitbesteed om de snelheid erin te houden. Onderzoek naar moge
lijkheden in het gebied "Poort tot het Groote Veld" is in ontwerp aan de
commissie WWR gepresenteerd en daar zeer enthousiast ontvangen. In
het voorjaar van 2002 zal besluitvorming over de ontwikkelingsrichting
en het vervolgtraject plaatsvinden. Een Toeristisch Over (Op) stap Punt
(TOP) maakt in ieder geval van dit project deel uit. Deze willen wij zo
spoedig mogelijk aanleggen en wel zo dat na definitieve planvorming de
tijdelijke TOP een andere functie kan krijgen.

Bewegwij zering
De ANWB is dit voorjaar begonnen met de voorbereidingen voor plaat-
sing. De benodigde vergunningen zijn verleend en de plaatsing van de
borden zal binnenkort plaatsvinden.

Onderzoek naar winkelvoorziening in Vorden
De Vordense Ondernemers Vereniging heeft door MKB-Reva een onder-
zoek laten instellen over de winkelvoorzieningen in het centrum van Vor-
den. Een door ons ingestelde projectgroep zal in januari 2002 al haar vi-
sie voor de langere termijn kenbaar maken.

Industrieterrein
Voor een gezamenlijk industrieterrein voor de VHS-gemeenten heeft de
stuurgroep een uitgangspuntennotitie opgesteld voor het uitvoeren van
een locatiestudie. De drie colleges van burgemeester en wethouders
hebben deze notitie inmiddels vastgesteld. Wij verwachten u in begin
2002 een kredietvoorstel voor te leggen voor uitbesteding van deze werk-
zaamheden.

Het is gebruikelijk om bij de eerste gesprekken met bedrijven over de aan-
koop van grond de planologische en milieutechnische inpasbaarheid te
bespreken en te onderzoeken. De normale procedure is dus bij de ver-
koop van industrieterrein aan van der Valk en de Groot gevolgd. Er is
zelfs nog een extra onderzoek ingesteld. Wij begrijpen de vragen van de
CDA-fractie overigens niet omdat het CDA in 1998 deel uitmaakte van het
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad met die
verkoop via begrotingswijziging heeft ingestemd.

Woningbouw
Nu voorlopig geen regulier bouwvolume is te verwachten, blijven wij ons
onverminderd inspannen voor het verkrijgen van extra bouwvolume, zo-
als bij de herinvulling van het Nedac Sorbo-terrein.

Ook wij zijn voorstander van toewijzing van bouwkavels en woningen
aan inwoners van de gemeente Vorden De sturingsmogelijkheden voor
de gemeente zijn door de Huisvestingswet en bijbehorende jurispruden-
tie echter uiterst beperkt, zeker als de gemeente de gronden niet in ei-
gendom heeft. De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid bin-
dingseisen te stellen via een huisvestingsverordening. Dit mag alleen
voor woningen binnen de huur-en koopprijsgrens. Die koopprijsgrens
ligt momenteel op fl. 192.000,-- Gelet op de nu geldende marktprijs voor
woningen in Vorden kunnen wij daar niks mee, om de doodeenvoudige
reden dat er geen woningen onder die koopprijs op de Vordense markt
worden gebracht. Wel proberen wij gebruik te maken van de bereidheid
van ontwikkelaars om gedurende een bepaalde periode Vordenaren c.a.
voorrang te verlenen.

Samenwerking VHS ++
Nu gedeputeerde staten van Gelderland hun advies hebben bepaald over
de herindeling van de gemeenten, zullen wij ons beraden op de wijze
waarop de samenwerking tussen de vijf fuserende gemeenten vorm ge
geven kan worden.

Huisvesting De Dorpsschool en Ot en Sien
Het komende jaar zullen knopen worden doorgehakt over de vernieu-
wing van de huisvesting van De Dorpsschool en Ot en Sien. Bij de uit-
werking van de (ver)nieuwbouwplannen van de Dorpsschool wordt ge
keken naar mogelijkheden om een multifunctionele accommodatie te
realiseren die tevens mogelijkheden biedt voor Ot en Sien, de Klimboom,
jeugdbeleid en de invulling van de Brede School gedachte. Bij de uitwer-
king worden ook de mogelijkheden en wensen van de andere Vordense
scholen betrokken.

Tariefdifferentiatie bij afval
Het komende jaar worden de plannen voor de invoering van tariefdiffe
rentiatie bij het aanbieden van afval verder uitgewerkt. Bewoners gaan
dan betalen voor het volume aan restafval en GFT dat zij ter verwerking

aanbieden. Hoe minder van dit afval, hoe lager de heffing zal zijn. Wie veel afval gescheiden aanbiedt heeft een
voordeel.

Stimulering van (alternatieven voor) werk
Wij bereiden een sluitende aanpak voor die bedoeld is voor mensen met én zonder uitkering. Dat betekent, dat
wij voor iedere uitkeringsgerechtigde een plan opstellen, gericht op werk of op sociale activering. Inwoners van
Vorden die geen uitkering ontvangen maar wel een op werk gericht (scholings)traject wensen, komen daar
eveneens voor in aanmerking.

Burgemeester en wethouders.

'B OUWVERGUNNINGEN

Plaats

Schoolstraat (nabij lla)

Onsteinseweg 19

Zutphenseweg 115

Ruurloseweg 88

Aanvrager

E.C. Tanis en BA. Albers

A. Spoelstra-Melchers

J.B.T.M. Borgonjen

H.D. Melchers

inhoud datum ontvangst

tijdelijk (3 jr) oprichten van een 29-11-2001
huisartsenpraktijk-ruimte

aanbouwen van een serre 27-11-2001

herbouw garage / bergruimte 27-11-2001
en uitbreiden woning
veranderen van een woning 28-11-2001

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

BÏ* VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats

Koekoekstraat 15, Vierakker
Koekoekstraat 19, Vierakker

Kappen

Plaats

Wildenborchseweg nabij nr. 24

Schoolhuisweg 2

aan vrager

GJ. van Til
J. de Greef

aanvrager

Stichting
de Wildenborch

LH. Wiltink

inhoud

vergroten van een stal
verbouwen van een
woning

inhoud

vellen l Amerikaanse
eik

vrijstelling

herplantplicht

Hogeslagdijk 3 J.G. Meeske

Vierakkersestraatweg 29, Vierakker Mw. H. Delpeut

Mispelkampdijk 7 DJ. Rouwenhorst

Raadhuisstraat

Hoetinkhof 101

Woningcorporatie
"De Stiepel"

A.G. Schut

vellen 19 populieren 19 populieren
(maat 8-10)

vellen 3 populieren

kandelaberen l linde

vellen l lariks

vellen 2 inlandse
esdoorns

vellen l acacia

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

/w,IJZIGING BRENGPUNT OUD PAPIER

Het brengpunt voor het oud papier van de christelijke muziekvereniging Sursum Corda is gewijzigd. U kunt
vanaf heden met uw oud papier terecht aan de Almenseweg 33. Op dit nieuwe brengpunt is permanent een
container van Berkel Milieu aanwezig. U kunt het oud papier in de container zetten.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENST

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

VOR Tl F? M Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

Onderbovenstaandetitelverschijntiederemaand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

HET NIEUWE BELASTING-
STELSEL
Vanaf l januari 2001 heeft Neder-
land een nieuw belastingstelsel.
Dit brengt grote veranderingen
met zich mee voor de Inkomsten-
belasting (IB).
Enkele belangrijke punten van dit
nieuwe stelsel zijn:
Voor de IB zijn er drie soorten be-
lastbaar inkomen. Deze inkomens
zijn ondergebracht in drie zoge
naamde boxen:
Box 1: Belastbaar inkomen uit
werk en woning
Box 2: Belastbaar inkomen uit
aanmerkelijk belang (bijv. aan-
deelhouder in BV)
Box 3: Belastbaar inkomen uit
sparen en beleggen.

Elk inkomen is maar in één box be-
last, zodat er geen sprake kan zijn
van dubbele belasting. Als het in-
komen in één box negatiefis, kan
dat niet worden verrekend met
een positief inkomen in een ande-
re box. Wel is binnen dezelfde box
verrekening mogelijk met een po-
sitief inkomen van vorige of ko-
mende jaren.

Aftrekposten
Enkele posten die het inkomen in
box l verminderen zijn o.a. bui-
tengewone uitgaven in verband
met ziekte en giften. Dit soort af-
trekposten vormen samen de per-
soonsgebonden aftrek. Verder is
de hypotheekrente-aftrek voor de
eerste woning in deze box aftrek-
baar. Deze kosten mag u geduren-
de maximaal 30 jaar aftrekken.

Met box 2 zullen de meesten niet
van doen hebben. Met box 3 is dat
anders.

Met ingang van 2001 valt het ver-
mogen (waarde bezittingen minus
waarde schulden) dat niet in box l
of 2 valt in box 3. U betaalt pas be-
lasting als uw vermogen groter is
dan F 37.463,-, voor een echtpaar is
dit F 74.926,-
Het vermogen wordt twee keer per
jaar gemeten, op l januari en op
31 december. Over het gemiddelde
vermogen in een jaar wordt een
vast rendement van 4% aangeno-
men, het inkomen uit uw vermo-
gen. Over dit bepaalde inkomen
bent u 30% belasting verschul-
digd, hetgeen in feite neerkomt op
1,2 % belasting over dit vermogen
(de zogeheten vermogensrende-
mentsheffing).

Heffingskortingen
Iedereen heeft recht op een alge
mene korting op de verschuldigde
belasting: de algemene heffmgs-
korting. Daarnaast zijn er nog de
arbeidskorting, de kinderkorting,
de ouderenkorting, etc.
Heeft u een jaar met weinig of
geen inkomen? Dan kunt u toch
heffingskorting ontvangen; voor-
waarde is dat uw partner wel vol-
doende inkomen heeft.
Het voert in het kader van dit arti-
kel te ver om dieper op deze zaken
in te gaan. Voor meer informatie
kunt u bij de Belastingdienst/Parti-
culieren in Zutphen gratis brochu-
res opvragen over het nieuwe be-
lastingstelsel. Vertelt u er dan wel
bij waar u in geïnteresseerd bent.
Als u ouder dan 65 jaar bent zijn
er speciale brochures voor 65-plus-
sers.Ook zijn er speciale brochures
over "uw eigen woning" en over
"sparen en beleggen". Het tele-
foonnummer van de belasting-
dienst is (0575) 59 03 26. Het gratis

nummer van de belastingtelefoon
is: (0800) 05 43, op dit nummer
kunt de brochures aanvragen.
Voor het invullen van uw aangifte
2001, voor het eerst begin 2002,
kunt u het beste een deskundige
raadplegen. Vraag uw bank of
boekhouder of u vóór het eind van
het jaar - dus nu - nog bepaalde
maatregelen kunt of moet treffen.
De aangifte 2001 doet u nog in gul-
dens

De Euro
Voor diegenen die de voorlich-
tingsmiddag over de Euro niet be
zocht hebben, zijn er -zo lang de
voorraad strekt- voorlichtingsbro-
chures beschikbaar, waarin alles
duidelijk wordt uitgelegd. U kunt
de brochures afhalen bij de biblio-
theek en bij de SWOV, Nieuwstad
32.

Bezoek- en Oppas- service (BOS)
Dit is een vorm van vrijwillige
hulpverlening ter ondersteuning
van partners en/of andere mantel-
zorgers van dementerende oude-
ren of chronisch zieken. Doordat
de vrijwilliger de zorg gedurende
een ochtend, middag of avond
overneemt, krijgt de mantelzorger
tijd voor andere dingen en kan
daardoor even op adem komen.
Deze onderbreking van het dage
lijkse ritme maakt dat de mantel-
zorger de zorg langer kan volhou-
den.

Er wordt geprobeerd om een vaste
vrijwilliger te vinden die geduren-
de langere tijd regelmatig komt
om gezelschap te bieden en een
oogje in het zeil te houden. Men
krijgt dan de kans om elkaar te Ie
ren kennen en op die manier kan

een dergelijk bezoek ook voor de
gene voor wie de hulp wordt inge
roepen een prettige onderbreking
vormen van de normale gang van
zaken.
Er kan een wandelingetje gemaakt
worden, naar muziek geluisterd of
voorgelezen, afhankelijk van de
belangstelling van de betrokkene.
Wilt u meer weten, neemt u dan
contact op met de SWOV, tel. 55 34
05.

Voor bovengenoemde vrijwilligers-
hulp is er nog behoefte aan men-
sen die zich voor één of meer dag-
delen per week willen inzetten.
Deze vrijwilligers krijgen een spe
ciale training en komen boven-
dien regelmatig in regionaal ver-
band bij elkaar om ervaringen uit
te wisselen, uiteraard met inacht-
neming van de privacy van de be-
trokkenen .
Ook is er dringend behoefte aan
een coördinator.
De coördinator staat de vrijwilli-
gers met raad en daad bij en on-
derhoudt de contacten met de
hulpvragers. Coördinator is ook
een vrijwilligersfunctie waarvoor
men speciaal geschoold wordt. Be
langrijke eigenschappen zijn dat
men goed kan luisteren naar alle
partijen en zo de juiste vrijwilliger
op het juiste adres kan plaatsen.
Zowel voor coördinator als voor de
overige vrijwilligers geldt dat ge
maakte onkosten, zoals reiskosten,
worden vergoed.

Heeft u belangstelling voor dit
zeer zinvolle vrijwilligerswerk,
neemt u dan contact op met de
coördinator van de SWOV, me
vrouw Louise van Uden, tel. 55 34
05.

Veilig wonen, prettig wonen
Onder deze naam is op het politie
bureau een brochure verkrijgbaar,
waarin wordt uitgelegd hoe uw
woning het predikaat Politiekeur-
merk Veilig Wonen kan krijgen.
Om uw woning aan de eisen van
dit certificaat aan te passen moet
u tal van maatregelen nemen, die
allemaal in deze brochure be
schreven worden. Maar ook al wilt
u niet al deze maatregelen uitvoe
ren ,dan is het toch zeer zinvol om
deze brochure eens goed door te
lezen en te kijken wat u soms al op
eenvoudige wijze kunt doen om
uw woning tegen inbraak te be
schermen.
Zelfs de beste sloten en grendels
helpen niet, als u ze niet op de
juiste manier gebruikt.
Daarom enkele tips die voor ieder-
een eenvoudig na televen zijn:
• Zorg dat uw huis altijd een be

woonde indruk maakt, laat dus
een lamp branden als u weet dat
u voordat het donker wordt niet
thuis bent.

• Ga zorgvuldig om met uw sleu-
tels en laat geen touwtjes uit de
brievenbus hangen. Hang geen
briefje op de deur met de mede
deling dat u afwezig bent en
met het tijdstip dat u terug-
komt.

• Gebruik uw antwoordapparaat
niet om mee te delen wanneer u
met vakantie bent.

• Zorg dat waardevolle voorwer-
pen ,een mooie klok bijv., niet al
te duidelijk zichtbaar zijn vanaf
de straat.

• Breng een lamp aan met een be
wegingsmelder; deze gaat aan
zodra er iemand in de buurt
komt en de meeste inbrekers
hebben een hekel aan licht.

Deze en nog veel meer waardevol-
le tips vindt u in de brochure die
op het politiebureau verkrijgbaar
is.

Kantooruren SWOV rond de
feestdagen:
Het kantoor is gesloten van maan-
dag 24 december tot en met l ja-
nuari 2002. Voor zeer dringende
zaken, bijv. wanneer de maaltijden
niet bezorgd zijn, kunt u bellen
met tel.nr. 55 34 05. Vanaf 2 janu-
ari zijn wij weer dagelijks bereik-
baar van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Handhaven A & P-winkel
Vrijdagmiddag 14 december or-
ganiseert de ANBO, de bond
voor vijftig-plussers, een bijzon-
dere spelmiddag voor leden en
introduces in de Deldenzaal
van het Dorpscentrum.

Er is een ruim assortiment spel-
soorten voorhanden zoals Oudhol-
landse spellen, sjoelen, kegelen,
rummikub enzovoorts. Ook voor
de liefhebbers van klaverjassen en
jokeren zal ruim plaats worden in-
geruimd. Het bijzondere aan deze
spelmiddag vormt de diversiteit
aan spelmogelijkheden, waaruit
de deelnemers continu kunnen
kiezen, en de gezellige ongedwon-
gen sfeer tijdens een dergelijke bij-

eenkomst. Een uitstekende gele-
genheid dus om even onbekom-
merd te ontspannen na de be-
slommeringen rondom St.Nico-
laas en voor de drukte tijdens de
Kerst en oud en nieuw. Vrijwilli-
gers dragen er zorg voor dat de or-
ganisatie in goede banen wordt ge
leid. De Deldenzaal is gesitueerd
op de tweede verdieping en is,
voor wie slecht ter been is, bereik-
baar met een lift.
Wie tengevolge van een functiebe
perking kampt met vervoerspro-
blemen en om die reden graag ge
haald en gebracht wil worden, die
wordt verzocht tijdig contact op te
nemen met het secretariaat: (tel.
55 20 03).

Noodklok om terreur
De RK kerken in de verschillen-
de parochies zullen op vrijdag
14 december de klokken luiden
ten behoeve van de slachtoffers
en ontheemden.

In de RK Kerk te Vierakker wordt
geluid om 9.00 uur, om 12.00 uur
en om 15.00 uur. Aansluitend zal
om 15.00 uur de kruisweg worden
gebeden.
We kunnen niet het drukkende lij-
den vergeten dat zoveel broeders
en zusters in onze wereld moesten
en moeten ondergaan: duizenden

onschuldige slachtoffers door de
verschrikkelijke aanslagen van 11
september; ontelbare mensen die
gedwongen worden om hun woon-
plaatsen te verlaten, op weg naar
het onbekende, meer dan eens een
wrede dood tegemoet gaande;
vrouwen, ouderen en kinderen
blootgesteld aan gevaar te sterven
van koude en honger. Paus Johan-
nes Paulus roept medegelovigen
op om samen te bidden. Ook heb-
ben de samenwerkende hulporga-
nisaties giro 555 opengesteld voor
hulp voor Afghanistan.

De gezamenlijke Ouderenbon-
den in Vorden (verenigd in het
COSBO) pleiten al enige tijd
voor het in stand houden van
de A & P Supermarkt aan de
Nieuwstad.

Deze supermarkt vervult voor de
nabije omgeving met veel oudere
bewoners, met name voor die van
De Wehme, een nuttige en zelfs
onmisbare functie. Deze winkel
heeft een goede parkeerplaats en
is voor gebruikers van rollators en
rolstoel goed bereikbaar.

Toen de eerste berichten van slui-
ting zich aandienden, ontstond
spontaan een handtekeningenac-
tie, die door vele klanten is onder-
tekend.
De ouderenbonden hebben con-
tact gezocht met de bedrijfslei-
ding, maar die zag een gesprek
niet zitten. Op zijn zachtst gezegd
merkwaardig voor een buurtsu-
permarkt van deze omvang. Daar-
na werd het bericht verspreid dat
de supermarkt per 31 december
2001 zou sluiten. Een aantal trou-
we klanten hebben hun heil al el-

ders gezocht. Nu prijkt er weer een
mededeling aan de ingang dat de
ze supermarkt nog tot en met
week 15 (dit is tot en met 13 april
2002) open blijft. Is dit een gunstig
teken of betekent het uitstel van
executie?

De gezamenlijke Ouderenbonden
spreken de hoop uit dat de winkel-
keten C 1000 (firma Schuitema)
toch nog mogelijkheden ziet om
deze voor de buurt nuttige winkel-
voorziening voor de toekomst te
handhaven. De tijd zal het leren.

Oudej aarscrossloop
De Vordense Rijwiel en Toer-
club (VRTC) "De Achtkastelenrij-
ders" heeft jarenlang in het
laatste weekend van het jaar
een "Oudejaarscrossloop" geor-
ganiseerd. In de "goeie" jaren
met dikwijls enkele honderden
deelnemers. Vorig jaar kwamen
er ca. 100 personen aan de start.
Te weinig vond "De Achtakste-
lenrijders" en geen reden meer
om deze cross wederom te orga-
niseren.

Aangezien dit voorjaar, vanwege
de heersende MKZ crisis, ook de in-
middels regionaal bekende "Acht-

kastelen-crossloop" van de agenda
moest worden geschrapt, zag het
er naar uit dat Vorden het in 2001
zonder een crossloop moest doen.
"Eigenlijk te gek voor worden, dat
een traditionele Oudejaarscross-
loop zomaar verdwijnt. We heb-
ben met een paar man de koppen
bij elkaar gestoken en hebben we
inmiddels een crossloopcommis-
sie in het leven geroepen, die jaar-
lijks wat wedstrijden gaat organi-
seren.

Dat betekent dat we zaterdag 29
december de "Oudejaarscross" in
ere herstellen", aldus Johan Pard-

ij s die samen met Harry Eggink,
Adriaan en Marinus Eskes. Henk
Arfman en Wim Norde deze com-
missie vormt. Er zijn die dag drie
afstanden te weten 5, 10 en 15 ki-
lometer. De start is nabij het ge-
meentelijk sportpark aan de Oude
Zutphenseweg.

Van hieruit is een parcours uitge
zet rondom camping "De Ree
horst". Het parcours heeft een
lengte van 5 kilometer. De deelne
mers aan de 10 en 15 kilometer lo-
pen dit parcours resp. 2x en 3x.
Voor nadere informatie kan men
bellen (0575) 55 35 86.



Paardenbrok
Basis:

Besterly f 13,-
Kasper Fauna Food f 13,50

^Havens f 13,50

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

verschillende soorten
KERSTBOMEN

vanaf f 15,-
RoOMKWEKERHfÏN

M.G: SJMK^KLKNBKKC; B,y
Oude !?ütphenscwcc 5a, Vorden

Bezoek ons op 15 december
op de

kerstmarkt
met zwanehalzen
in kerstsfeer.
Bij 15 stuks
een tractatie in stijl.

Kijk in de winkel voor de speciale kerstaanbie-
ding. De kerstbesiellijst ligt tevens voor u klaar.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

Brief onder nummer:
V 42-1 aan
Bureau Contact,
Postbus 22,
7250 AA Vorden

Wie durft?
Welke zelfstandige wervelwind
wil werken als interieurverzorgster?
± 4 a 6 uur per week, omgeving Vorden.
Wanneer? Zelf te bepalen in overleg.

Wist u het
De VW Geschenkenbon

heet vanaf

2002
wv

Cadeaubonnenwinkel van Nederland

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

De dames hebben hun
best weer gedaan

Ö-bieslook salade,
WO gram

^undergehakt,
per kilo

/^asagne,
700 gram

/jrdenner haasje,
700 gram

£pburger rauwe ham,
700 gram

j^p-schnitzels,
700 gram

De feestweken bij de teuté
Puur genieten!

Wil je zaterdag mee met de arreslee.

Gratis waardebon af te halen bij

Keurslager Vlogman in de winkel

of zaterdag op de Kerstmarkt aan de kraam!

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

4400

153

400

738

Ook voor Vorden geldt:

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden

In al zijn bescheidenheid is de ui
waarschijnlijk de meest gegeten
groente ter wereld. Recepten uit al-
le windstreken beginnen bij de ba-
sis: fruit een uitje. Alleen al de
geur van in boter of olijfolie glazig
gebakken uien smaakt naar meer.
Het sap van een rauwe ui vinden
de meeste mensen daarentegen te
scherp. Uien, en in mindere mate
ook prei, hebben ontegenzeggelijk
een medicinale werking en kun-
nen worden beschouwd als plant-
aardig antibioticum. Uien hebben
een remmende werking bij infec-
ties en parasieten.

Uien bevatten zeer veel B-vitami-
nen, vitamine C, E en pro-vitamine
A en veel mineralen en sporenele-
menten, waaronder het kanker-
remmende seleen. Maar het zijn
vooral de etherische oliën die de
ui tot zo'n gezond levensmiddel
maken. Deze aromastoffen bevat-
ten zwavel en werken via de slijm-
vliezen verwarmend en reinigend.
Biologische uien zijn het hele jaar
verkrijgbaar en meestal van Ne-
derlandse afkomst. Alleen in mei
en juni, als de voorraden op zijn
en de nieuwe uien nog niet rijp,
worden er biologische uien geïm-
porteerd. Biologische uien hebben
veel meer smaak. Welke smaak
hangt af van het soort ui. Sjalotten

zijn scherper dan de gewone gele
uien, witte uien zijn wat zoeter en
zachter van smaak en rode uien
zijn weer wat aromatischer en erg
decoratief. Jn voorjaar en zomer
zijn er volop bos- en stengel uitjes,
een apart soort zonder bolletje,
die zacht en zeer aromatisch zijn
en rauw in salade verwerkt kun-
nen worden.

De medicinale werking van de ui
vinden we in versterkte vorm te-
rug in zijn kleine broertje, de
knoflook. Knoflook wordt al dui-
zenden jaren geroemd om zijn ge
zondheidsbevorderende eigen-
schappen. Modern wetenschappe-
lijk onderzoek heeft dit ook aan-
getoond. Zo werkt knoflook bloed-
verdunnend, waardoor de kans op
hartaanvallen en beroertes kleiner
wordt. Bovendien verlaagt het het
cholesterolgehalte van het bloed.
Knoflook verkleint ook de kans op
kanker, het beschermt tegen
schadelijke kiemen en wormen in
de darmen en werkt verlichtend
bij hoest, verkoudheid en bronchi-
tis.

Knoflook heeft natuurlijk ook een
welbekend nadeel: de adem gaat
er van ruiken. Toch wordt dit be-
zwaar vaak overschat en dat is
jammer. Als men regelmatig (da-
gelijks) knoflook gebruikt kan het
lichaam zich er op instellen en
wordt de kwalijke geur minder.
Bovendien reageert niet iedereen
hetzelfde op knoflook wat dit be-

treft. De een kan de geur van knof-
look zelfs in zijn kleren terugvin-
den, terwijl een ander onbeperkt
knoflook kan eten zonder nadeli-
ge gevolgen. Het is de moeite
waard om voor zichzelf uit te vin-
den hoe ernstig de bezwaren wer-
kelijk zijn. De knoflook is te waar-
devol om zondermeer af te wijzen.

Recept: uiensoep met bier en kaas

50 gram boter - 750 gram uien in
dunne ringen - zout en peper - l
theel. suiker - 1/4 theel. gemalen
kruidnagel en nootmuskaat - l
eetl. tomatenpuree -1/8 liter bier -
l liter bouillon -1 klein stokbrood,
in 8 plakken - 150 gram camem-
bert of brie

Boter smelten in een soeppan en
uien er bij doen. Bestrooien met
zout en peper en met deksel op de
pan in ca. 20 minuten zacht smo-
ren. Uien zonder deksel op laag
vuur lichtbruin bakken. Suiker,
kruidnagel, nootmuskaat en to-
matenpuree toevoegen. Bier en
bouillon erbij doen en soep op
smaak maken met zout en peper.
Brood lichtbruin roosteren en grill
of oven voorverwarmen. Soep over
4 grote ovenvaste soepkommen
verdelen, brood in de kommen
doen en even onderdompelen.
Kaas over brood verdelen en de
soep onder de grill een goudbruin
korstje laten krijgen. Direct opdie-
nen.

Prijswinnaars
Welkoop Ideurwedstrijd

Sint Nicolaas actie VOV
3e trekking 6 december 2001
Waardebon van 10 euro

1 Weener M.B. Lochemseweg 2
1 B. ten Beek De Laegte 30
2 E. Koetschruiter De Boonk 15
3 Fam. Boers Zutphenseweg 107
4 S. Mulder Veldhoekseweg 8
5 Sikkens Mispelkampdijk 48
6 C.E. v. Apeldoorn Has Galgengoorweg 16
7 Grouwstra Hoetinkhof 92
8 H. Jansen Julianalaan 21
9 Reintjes Leemgoor 18

10 Tjoonk Het Kerspel 22
11 Bosveld Het Hoge 60
12 H.H. Dieters De Bongerd 8
13 Rossel Elzeboomweg 3
14 W.W.G. Wassevéld- Zelledijk 9

Ankersmit
15 Y. Weesjes W. Alexanderlaan 14
16 Wilma Reijmer Vordenseweg 6
17 K. Kranenborg Brinkerhof 96
18 M. Boel Dorpsstraat 53
19 Fam. Kooyman Toldijkseweg 26
20 A. v.d. Berg Kerspel 18
21 H Schroer Wildenborchse

weg 21 a
22 A. Oskamp Vos B. Galleestraat 35
23 Niels Suter Mulderskamp 15
24 Arkerveld Brinkerhof 87
25 H. Schimmel Het Wiemelink 41
26 Britt Kooning De Boonk 29
27 L. W. Visschers Hoetinkhof 8
28 W.G. Hamer Wilhelminalaan 1
29 Mevrouw D. Haak Prunusstraat 8
30 J. van Ark Zutphenseweg 41
31 J. Nijhuis De Boonk 41
32 A. Smallegoor Scheurkamp 25
33 H. Eggink Varsselseweg Sla
34 R. Steging Batsdijk 12
35 M. Berns Russerweg 8
36 H. Beeftink Dorpsstraat 35
37 Fam. Stokkink Lochemseweg 32a
38 B. van Til Vordenseweg 28
39 Mevr. F. Spaarwater Het Jebbink 29
40 Mw. T. Broersma Het Hoge 25

3e trekking 6 december 2001
Waardebon van 30 euro

1 E. Haaring Zelledijk 26
2 Anja Berendsen Kerkstraat 16
3 MJ. Verploegh De Hanekamp 31
4 Porbie Nijenhuis Hoetinkhof 185
5 F. klein Nengerman Hengeloseweg 6
6 J. van Zuilenkom Het Vaarwerk 18
7 M. Nijenhuis B.v. Hackfortweg 21
8 L. Harmsen H. k.v. Gelreweg 14
9 J.C. Houwen De Doeschot 11

10 Kamphorst Smidstraat 7
11 Rosalie Bijen Het Wiemelink 24
12 K. Ketelaar Achter de Molen 21
13 A.W.L Althof Het Gulik 16
14 Nane Janssen Hoetinkhof 257
15 Berenpas Reeoord weg 6
16 H. Strang Prins Clauslaan 4
17 J. te Hennepe Het Karspel 78
18 Mevr. Th Besselink De Delle 7
19 D. De Vries De Eendracht 23
20W.Janssens Nieuwstad 45

7231 PD Warnsveld
7251 VM Vorden
7251 BS Vorden
7251 DN Vorden
7255 NH Hengelo
7251 DC Vorden
7251 JD Vorden
7251 WE Vorden
7251 EP Vorden
7251 W Vorden
7251 CV Vorden
7251 XZ Vorden
7251 CD Vorden
7261 LD Ruurlo
7251 NB Vorden

7251 AW Vorden
7223 LM Baak
7251 WP Vorden
7218 AC Almen
7221 DD Steenderen
7251 CT Vorden
7251 KE Vorden

7251 EA Vorden
7251 EX Vorden
7251 WX Vorden
7251 CW Vorden
7251 BT Vorden
7251 XN Vorden
7251 EN Vorden
7255 XH Hengelo
7251 DH Vorden
7251 BT Vorden
7231 EA Warnsveld
7255 NR Hengelo
7261 SP Ruurlo
7227 DD Toldijk
7234SPWichmond
7231 PH Warnsveld
7231 PB Warnsveld
7251 BJ Vorden
7251 XT Vorden

7255 MR Hengelo
6996 AH Drempt
7251 CH Vorden
7251 WH Vorden
7251 PC Vorden
7251 DE Vorden
7251 XB Vorden
7251 XL Vorden
7251 VH Vorden
7251 XS Vorden
7251 CZ Vorden
7076 BM Varsselder
7251 CS Vorden
7251 WN Vorden
7251 JJ Vorden
7251 AS Vorden
7255 CV Hengelo
7251 AJ Vorden
7251 GA Vorden
7251 AE Vorden

De door Welkoop Vorden geor-
ganiseerde Sinterklaas kleur-
wedstrijd was een groot succes.

Uit de enorme hoeveelheid ingele
verde kleurplaten koos Zwarte Piet

3 prijswinnaars. De kleurplaat van
Emily Gotink (6 jaar) uit Zutphen,
was goed voor de Ie prijs. Zij won
hiermee een prachtige Berg skel-
ter. De 2e prijs ging naar Devin
Horstman (7 jaar) en de 3e prijs

naar Annelijn Uittenbroek (4 jaar),
(beiden uit Vorden).

Op de foto de prijswinnaars met
hun prijzen en natuurlijk Zwarte
Piet.

Amnesty
Ook dit jaar zal Amnesty Inter-
national weer aanwezig zijn op
de Vordense kerstmarkt.
In de kraam kunt u de bekende
Amnesty spullen kopen: kaar-
ten, kalenders, kaarsen en der-
gelijke. Door de koop draagt u
bij aan het werk van Amnesty
International. Amnesty strijdt
voor handhaving van de men-
senrechten over de gehele we-
reld.

Tevens zal er weer een speciale ac-
tie zijn. Dit jaar staat het thema
Kindsoldaten centraal. Wereldwijd
zijn er 300.000 jongens en meisjes
kindsoldaat. Sommigens worden
het leger ingedreven door armoe-
de, anderen worden gedwongen,
met het geweer in de aanslag. Veel
kinderen worden eerst verdoofd
met drugs en alcolhol. Als ze weer
bij hun positieven zijn, zijn ze op-
eens kindsoldaten. Amnesty Inter-
national doet mee aan de Landelij-
ke Estafette Stop Gebruik Kindsol-
daten die zich inzet voor de kind-
soldaten in deze wereld.
Amnesty wil dat het nederlandse
publiek zich bewust wordt van de

rechten van deze groep jonge kin-
deren en dat ze Amnesty steunen
met de ontwapening en herinte-
gratie van deze kinderen.Naast
Amnesty doen vele organisaties
mee aan de estafette "stop gebruik
kindsoldaten", zoals het Rode
Kruis, Pax Christi, War Child,
Stichting Vluchteling en Unicef.
De NCRV heeft, samen met Amne-
sty een kerstmusical over het the-
ma geschreven. Die musical wordt
op middelbare scholen uitgevoerd.

Tijdens de kerstmarkt zal Amnesty
de actie middels de polsbandjes
"stop gebruik kindsoldaten"en het
verzamelen van handtekeningen
onder de aandacht brengen. Er is
een petitielijst voor bijvoorbeeld
Sierra Leone, waar tussen de 5000
en 10.000 kindsoldaten zijn. De re
gering wordt met klem gevraagd
voorrang te geven aan de ontwa-
pening en het ontslag uit het leger
van kindsoldaten. Tevens wordt ge
vraagd de mensen te vervolgen die
verantwoordelijk zijn voor misda-
den volgens het internationaal
recht, zoals het ontvoeren en het
gedwongen inlijven van kinderen.



Café

f
/l e Wichmond

Wegens gezondheidsredenen zijn wij
genoodzaakt om ons

horecabedrijf in Wichmond
op 20 december te beëindigen.

Wij willen u graag uitnodigen op 21 december van 20.30 tot 23.00 uur
om u te bedanken voor het vertrouwen in ons gesteld.

Wij wensen onze opvolgers veel succes met deze nieuwe uitdaging.

De consumptiemunten zijn nog geldig tot 20 december 2001.

HENK, KARIN, REMON EN BJORN DERKSEN
Dorpsstraat 25, 7234 SM Wichmond

Tevens wensen wij iedereen prettige feestdagen.

Op zoek naar
dé echte engelse

herenkleding?
<~--.. ^—-̂

Dan is hel /r k c r Jr inociir uvurd

mis mi k i j k j e ir nemen hij Kn.on.1

Modi' in y.ulphcn: hél \\in oudsher

hekendc .idrcs voor (tosiciirijkst' i'ii
engelse herenkleding. Bovend ien

hehhen we ons gespecialiseerd in

vele soorlen waxk led ing en preing

draagbare en sport ieve ouidoorkle-

ding. Dus lol x.iens hij Record Motie.

Beukerslraal 97, 7201 I.C /.iilphen

Telefoon (0575) 5 1 2 1 2 4

Dé mode voor mannen!

Gratis ketélinspectie bij
ICraus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? Dan vraagt u zich misschien af of hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel? Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel. t

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31. Wij adviseren: ,'lh

rlj-,1'1

Krans Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen. N EFIT |_

N e ƒ i " ' t : ' h o u d t N e d e r l a n d warm

Ook in zilver.
Van € 225,- (NLG 495,83) VOOr € 179,- (NLG 394,46)

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

RUNDERRIBLAPPEN 1 kg 10,00

VARKENSROLLADE 1 kg 10,00

RUNDERROLLADE 15,95

VERSE, DROGE OF
ROOKWORST
per stuk 3,50 - 3 voor

MAGER GEROOKT
SPEK

10,00

kilo 10,00
Bestel tijdig voor de feestdagen

uw feestelijk vlees.
(0578)66207406- 17 136572

Elke week op de markt in Vorden

Weekpakket vleeswaren

100 gr RAUWE HAM 3,25

100 gr GEKRUID SPEK 2,45

100 gr BOTERHAMWORST 1.60

7,30

NU VOOR

MARKTVERENIGING
VORDEN

A.S. VRIJDAG
14 DECEMBER

GROTE AKTIEMARKT



Als de zwaluwen zuidwaarts zweven
En de planten vruchten geven
Dan begint het herfstgetij
En is de zomer weer voorbij.

Je gaat op zoek naar paddestoelen,
Wandelt langs de kikkerpoelen
En geniet dan maximaal
Van natuurlijk pracht en praal.

De wereld is dan wel wat killer,
Kleiner ook en ietwat stiller;
Minder auto's op de wegen
Buiten de vakantie-weken.

De dagen worden kort en fris;
Minder licht, meer duisternis,
Terwijl 't binnen gezellig is
Bij avond.... als de lamp aan is.

Jos Wijnen

d m k werk dat
gezien wordt...

Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk

behoort uit te zien.

zowel in ontwerp, opmaak.

kleur en tekst.

Goed drukwerk valt OP

sterker, het verhoogt

de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wij zijn daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Prijswinnaars bij de Rabobank
in het zonnetje gezet

De heer Willems on tvangt uit handen van Nicole Scharrenberg de digitale camera, voor mevrouw Willems was
er een boeket bloemen.

Bij de Rabobank zijn de afgelo-
pen week vier prijzen uitge-
reikt.
Drie reischeques ter gelegen-
heid van de prijsvraag gehou-
den tijdens het open huis van
de bank en als klap op de vuur-
pijl viel ook de hoofdprijs van
de landelijke chipknipactie van
de Rabobank in Vorden.

Chipknipactie
Om het gebruik van de chipknip te
stimuleren heeft de Rabobank in

de maanden oktober en november
een landelijke actie gehouden. Ie
dereen die in deze periode zijn
chipknip oplaadde bij een van de
oplaadpunten van de Rabobank
maakte automatisch kans op een
van de vele beschikbaar gestelde
prijzen en de hoofdprijs een digi-
tale camera.
Deze hoofdprijs viel ten deel aan
de familie Willems uit Vorden.

Zij maken veel gebruik van de
chipknip. De heer Willems: "In

Vorden kan ik bij diverse onderne-
mers kleine bedragen betalen met
de chipknip. Dit zouden er nog
meer moeten zijn. Wat ik erg han-
dig zou vinden is, dat ik tijdens
mijn wekelijkse bezoek aan de Vor-
dense markt ook daar de kleine
bedragen zou kunnen afrekenen
met mijn chipknip"

In januari houdt de Rabobank op-
nieuw een landelijke actie om bij
de introductie van de euro het "ge-
paste" betalen te stimuleren.

De prijswinnaars van de reischeques v.l.n.r. mevrouw Stoltenborg, de heer Wolsing, de heer Krooi en
mevrouw Tolkamp.

Drie reischeques voor deelnemers
aan de openingsprijsvraag

Ter gelegenheid van de opening
van het nieuwe centrale kantoor
van de bank werd een prijsvraag
gehouden voor alle bezoekers aan
het open huis. Het prijsvraagfor-
mulier bevatte twintig vragen
over Vordense verenigingen. Tij-

dens de rondgang door de bank
waren de antwoorden op deze vra-
gen te vinden op de presentatie-
borden van de deelnemende ver-
enigingen.
De ruim drie duizend bezoekers
aan het open huis maakten op de-
ze manier kennis met de diversi-
teit aan verenigingen in de ge-
meente. Uit de vele goede oploss-

ingen werden drie prijswinnaars
getrokken die allen een reische-
que ter waarde van f. 500,00 ont-
vingen.

Deze reischeques zijn de afgelo-
pen week door Jan Krooi, alge-
meen directeur van de bank, over-
handigd aan de gelukkige win-
naars.



50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter

f 75,00 per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

Aanbieding diverse
soorten tegels,

ook restantpartijen!

Tevens diverse
bouwmaterialen en
sanitair voordelig

te koop i.v.m.
magazijnopruiming.

Maak uw keuze op
donderdag 27 en

vrijdag 28 december.

Bouwbedrijf Bruggink
Molenweg 11

Heelweg
(0315-242929)

Ons werkgebied strekt zich uit

van Zutphen tot en met Arnhem,

Apeldoorn en Deventer en tot

ver in de Achterhoek.

Wanneer u in deze regio een

woning wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs of bel.

We zijn ervoor!

Óók bij uw hypotheek wijst
de Bos Makelaardij og
u prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële

situatie!

Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

makelaardij o g

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuls te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 4601 17
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

Internet: www.debos.nl

De andere makelaar voor uw regio!

OPRUIMING

Poiksvers:, -porrtdlons e
ön M$*& nu iof

5O% korting

AÜes *an Safidy Oims ny

50% korting

StreeiC
£«p! f n :f spot ' 3£$7* ƒ 2£^ e» ƒ 24#^ nu i G0rry Wefaer ny tof
uil vanaf 49,» vanaf 149,- 50% korting

..jpMuittövèfs van Fotoland
25% korting

collecte vön 's 0Hv#r nu tot f «ris en Tru.
50% korting nu vanaf 49,

tO¥ers vort Sobsrto
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<
40% korting

0t corofsl&M collectie vo ft
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50% korting

feestelijk voordeel
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\ Swöerkoopies: 19 *̂ 29r« 39,- enx

Burg. Galleestraat 9, Vorden • Tel. (0575) 55 13 81

Openingstijden: ma 1330 -18.00 uur, di t/m do 9.30 -18.00 uur, vrij 930 - 21.00 uur, za 10.00 -17.00 uur

In verband met drukke werkzaam-
heden hebben wij binnen ons bedrijf
plaats voor:

• gemotiveerde
constructiebankwerker

• ervaren en leerling-
constructiebankwerker

• voorman constructiewerk
De werkzaamheden bestaan hoofd-
zakelijk uit het vervaardigen c.q.
monteren van allerlei constructies,
meestal ten behoeve van hallen-,
stallen- en woningbouw.

Wij zijn vooral werkzaam in de
agrarische sector, hallenbouw en
woningbouw.

Wat wij bieden is:
• Werken in een modern en goed geoutilleerd bedrijf.
• Afwisselende werkzaamheden.
• Passende salariëring.

Sollicitaties graag voor 21 december aan
onderstaand adres:

Landbouwmechanisatie en
Constructiebedrijf

Fa. Wensink & Zn.
Haarweg 3, 7261 LE Ruurlo

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Telefoon (O573) 45 13 O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!



Koek Interieurplan
Graaf van Rechterenweg 1V
6861 BM Oosterbeek
Tel./Fax: (026) 3334 484
Mobiel: 06-19612639

abb interieurbouw bv - aalten
INTERIEUR

CD
' Broekstraat 2

7122LC Aalten
Postbus 55
7120AB Aalten
Tel. (0543)47 12 11
Fax (0543) 47 1 2 60

Installatiebedrijf

eicpert

Raadhuisstraat 14 - Postbus 80, 7255 ZH Hengelo Gld. - Telefoon (0575) 46 25 11 - Fax. (0575) 46 30 89

metselbedrijf

HEITKÖNIG - THÜSS
HENGELO GLD.

TEL./FAX (0575) 46 28 10

dljhema deuren
isolatieglas

Logistiekweg 28 7007 CJ Doetinchem
tel.: (0314) 37 89 89 fax: (0314) 36 04 58

Cardanuslaan 36 6865 HK Doorwerth
tel.: (026) 33 40 568 fax: (026) 33 42 452

BAR€NDS€N
VORD6N B.V.
NETWERKWEG3 Telefoon (0575) 55 12 61
7251 KV VORDEN Faxnummer (0575) 55 10 40

POSTBUS 48
7250 AA VORDEN

GRONDWERKEN EN BESTRATINGEN b.v.

BIJENHOF
Muldershof 1 - 7221 EA Steenderen

Tel. (0575) 45 19 44 / 46 11 36 - Fax (0575) 45 23 40

Direktie en n
van de op deze pagina'

Alwensen
veel succes in h

VERRE
TECHNIGLAS

Alverre BV, Zeearend 1, 7609 PT Almelo
telefoon : (0546) 82 66 44
fax : (0546) 82 62 42
E-mail : info@alverre.nl

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld bv

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld bv
Lage Weide 29. 7231 N N Warnsveld
Telefoon (0575) 52 25 77
Telefax (0575) 52 10 20

NVOB



edewerkers
s genoemde bedrijven

TO HERWERS
et nieuwe pand

DAK- WANDBEPLATING

DAKBEDEKKINGEN

Nieuwgraaf 320, 6921 RS Duiven

Telefoon : (026)31 17776
Telefax Alg. : (026)31 15477

ACOMA B.V.
DAK- EN WANDBEPLATING

Wij feWciteren Garage Herwers met
hun functionele nieuwe onderkomen

Advisering

Architectuur

Bóüwrécrffsatte

Beheersondersteun/ng

• Locatie en grondverwerving, bestemmingsplannen
en ruimtelijke ordening.

• Haalbaarheidsonderzoeken c.q. subsidiebedragen.
• Wet geluidshinder en milieuwetgeving (hinderwet).
• Bedrijfsverplaatsingen, herbestemmingen.

Voor serieuze gegadigden is het eerste haalbaar-
heidsonderzoek, het eerste schetsontwerp, door onze
geregistreerde BNA-architect en de budgettering
kostenbeperkt. Op basis van het wensenpakket
verzorgt Van Geenhuizen o.a.:
• Kavelonderzoek, welstandsgoedkeuring,

milieuvergunning, bouwvergunning etc.
• Schetsontwerp met, als het een bedrijfsgebouw

betreft, een logistiek plan met routingsopzet.
• Zowel uitbreiding, renovatie als nieuwbouw.

• Planrealisatie d.m.v. totaaluitvoering vanaf de eerste
spade eventueel tot en met de inrichting, in
samenwerking met vertrouwde, regionaal opere-
rende bedrijven.

• In het gehele bouwtraject is
Van Geenhuizen uw vaste aanspreekpunt.

• Bewaking van budget, planning en garanties door
het bouwplanbureau.

• Juridische en verzekeringstechnische zaken.

• Verzorging van de oplevering, uitvoer van garanties,
onderhoudscontracten, revisie en
facilitymanagement.

• Na oplevering is er altijd ons Service-Team, voor
advies of onderhoud.

VAN GEENHUIZEN GROEP

Kruisbergseweg 9,postbus 47,7255 ZG Hengelo (GId.) Tel (0575) 46 19 21,fax (0575) 46 1 1 57.

REGE INKSCHI DERSBEDRIJFv.o.f

7255 BN Hengelo GId.
Raadhuisstraat 40
Telefoon (0575) 46 1655
Fax(0575) 46 11 90

Sontstraat 5
7202 CW Zutphen
Tel. (0575) 54 26 88 / (0544) 46 22 79
Fax(0575)54 26 77

KRAANVERHUUR
ZUTPHEN / GROENLO

K M A A B l H R S I N G
Deveko B.V.
Elbingstraat 8, 7418 EP Deventer
Postbus 579, 7400 AN Deventer
Tel. (0570) 62 59 59
Telefax (0570) 63 33 82

Tegelbedrijf Bulten
Hoetmknof 20
7251 XN Vorden
Telefoon (0575)55 1851
B.g.g. (0575)55 1288
Fax(0575) 55 43 90

Kruisbergseweg 13, Hengelo GId. Telefoon (0575) 46 81 81
e-mai l : hc i@hciub i ,n l Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t'm vrijdag 08.30
vrijdag koopavond 19.00
zaterdag 10.00

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uui
vri|dag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 0800 • 16.00 uur



O
D

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,
ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RUURLO: STUDIO CONTACT;
UCHTENVOORDE: WEEVERS ELI\IA;

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



Behang

Gordijnen

Vloerbedekking
Binnenzonwering

Accessoires

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.haTmsenvakschildeTS.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME
Zelhemseweg 21

Hengelo Gld
(0575)464000

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Se Herberg
Dorpsstraat 10 • Vorden

Kerstavond maandag 24 december 16.00 uur gesloten.

Eerste Kerstdag 25 december café vanaf 16.00 uur geopend
zaal vanaf 16.00 uur geopend voor a la carte menu's

in een sfeervolle omgeving genieten van uw kerstdiner. Alleen even het aantal
personen reserveren en ter plekke van onze uitgebreide kaart uitzoeken.

Ook ideaal voor uw kindjes want onze koks maken heerlijke kindermenu's evenals een
pannenkoek voor de liefhebbers.

Tweede Kerstdag 26 december café vanaf 14.00 uur geopend
zaal vanaf 15.30 uur geopend

voor een borreltje en daarna om 16.30 uur aanschuiven aan ons zeer uitgebreide
stamppottenbuffet met drankjes naar behoeven en uiteraard een heerlijk dessertbuffet.

Een fijne dag om nog eens het jaar af te sluiten met al uw kennissen en vrienden.
Reservering gewenst.

Lekker ongedwongen voor weinig geld, dit arrangement is all-in voor f 55,-,
de kleintjes die nog niet over de tafel kunnen kijken eten gratis lekker mee.

Oudejaarsdag maandag 31 december 18.00 uur gesloten.
Deze dag wordt door allerlei gezellige spelen afgesloten zoals van oudsher.

Oudejaarsnacht gaan we om 01.00 uur open
voor een grandioos spektakel met

DJ Oliver (Michel Besselink)
kaarten zijn vanaf heden in de voorverkoop. Wees er snel bij want vol is vol.

Nieuwjaarsdag 1 januari café open vanaf 16.00 uur.
Zaal open vanaf 20.00 uur met het traditionele optreden van

kaarten in de voorverkoop.

Vergeet verder uw salade niet te bestellen.
Voor al uw bestellingen of reserveringen belt u (0575) 55 22 43

of via onze internetpagina www.deherbergvorden.nl

Alleen met kwaliteit
kun je zó bouwen...

BouwCenter HCI wenst
Jos Herwers veel succes!

Kruisbergseweg 13, Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl Internet: www.hciubi.nl

Vestigingen in Hengelo Gld, Ulft en Zevenaar

zaterdag 15 en
zondag 16 december.

* • gehele binnenstad in kerstsfeer
4 met vele kramen
*L • winkels geopend
£ • 3 kerstmannenorkesten
£ • jachthoornblazers
£ • paardentram/arreslee
l • optredens van onder andere:
£ • entertainer „Jan-Dik" (zaterdag)

• jongerenkoor „Back Corner"
• chantikoor „Op Koers"
• zanger „Richard Hekkert" (zondag)
• „Kerstboomkunst" op de Nieuwstad (info 54 30 27)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

hou de vrieskou buiten!

rolluiken
en deuren
§EAmiilEL
MARIËNVELDE Tel. (0544) 35 23 28

Waalderweg 6 7263 RW

hét adres voor raamstoffering, zonwering,
parket en laminaat, schilderwerk



Voetbal

RATTI
Programma
Zondag 16 december
Ratti l - SDZZ l (dames); Ruurlo 8 -
Ratti 4.

NBVP

Dinsdag 18 december gaat de
NBVP vrouwen van nu met een
bus naar het indrukwekkende
schouwspel "Gouda bij kaars-
licht". De bus is al helemaal vol.
Woensdag 19 december vieren de
NBVP vrouwen van nu afd. Vorden
het kerstfeest verzorgd door eigen
leden in "de Herberg".

i Sanclust zingt
Carols
Tijdens haar eigen kerstmarkt op
zondagmiddag 16 december zingt
zangkoor Sanclust uit Steenderen
Carols. De kerstmarkt wordt ge-
houden in het woonzorgcentrum
'De Bongerd' aan de Bongerd l in
Steenderen. Te koop zijn velerlei
soorten eten en drinken, waaron-
der erwtensoep, glühwein, choco-
lademelk en nieuwjaarsrolletjes.
Verder placemats, kussen.s thee-

* mutsen enz. ... vogelvoertaarten,
kerstdecoraties en -stukjes. Er is
een tafel met onze betere snuffel-
artikelen. Ook zijn er kerstbomen
te koop en vuurkorven dragen bij
aan de warme sfeer van Kerst. Info
tel. (0575) 45 19 17, (0575) 55 25 42.

Damm en

Nederlagen Dostal Vorden
Na de goede resultaten in de afge-
lopen ronden wachtte zaterdag
een koude douche tegen de grote
titelkandidaat Hiltex uit Amster-
dam. Dat het geen makkie zou
worden was niets nieuws gezien
de vorige ontmoetingen, wel had-
den de Vordenaren vooraf besloten
hun huid zo duur mogelijk te ver-
kopen.

De afwezigheid van het Hoekman-
netje en vrouwtje stemde de talrij-
ke supporters ongerust maar niet
de spelers. Vol vertrouwen in een
goed resultaat kromde Dostal Vor-
den de rug, tenslotte was het elf te
gen tien met Olga die voor twee
telt! Helaas lieten de Amster-dam-
mers zich niet verrassen, voor de
zekerheid hadden zij een elfde
man meegenomen. Dat was dus
een lelijke streep door de reke
ning.

De topscorers aan Vordense zijde,
Wieger Wesselink en Henk Gro-
tenhuis ten Harkel, werden be
kwaam afgestopt. Wieger moest
het opnemen tegen collega-groot-
meester Rob Clerc en Wieger on-
derstreepte zijn goede vorm. In
een origineel duel bracht hij de
veelvuldig kampioen van Neder-
land op de rand van de afgrond. In
de partij ontsnapte Clerc via een
achterweggetje naar de remise en
behoedde de gasten voor een ach-
terstand.

De matchwinnaar van de vorige
ronde overspeelde zijn hand, Henk
zag hoe zijn ambitieuze flankom-
singeling zich als een boemerang
tegen hem keerde en kreeg een
vernietigende aanval over zich
heen. Ook Jan Masselink werd in
de aanval overklast en moest na
een taaie verdediging de vlag strij-
ken. Hetzelfde lot wachtte Henk
Ruesink die strategisch werd afge
troefd, tegenover het vijandelijke
centrum had hij weinig in te bren-
gen. Daarmee leek het leed gele-
den en een kleine nederlaag het

hoogst haalbare. Olga en Mike
hadden goede kansen maar schijn-
baar was er iets gebroken.

Brion Koullen gaf het slechte voor-
beeld en presteerde de enige ver-
liezende zet in een pot remise
stand. Nog bonter maakte Eddy
Bude het, hij gaf pardoes twee
schijven weg en verraste de tegen-
partij op aangename wijze. Gerrit
Wassink speelde een uitstekende
partij die voor hem net te lang
duurde. Zijn tegenstander, de ge-
renommeerde Zwitserse groot-
meester Andreas Kuyken, is net te
ruggekeerd op de damvelden na
een jarenlange afwezigheid en
had voldoende energie de reste-
rende vier om vier tot op het bot te
ontleden. Met de remise in zicht
ging Gerrit na zes uur spelen door
de vlag en kon fluiten naar de ver-
diende remise. Tussendoor had-
den Olga Kamyshleeva en Mike
Voskamp hun winstpogingen moe
ten staken. Olga zag haar aanval
vastlopen en Mike kon de schijven-
overmacht niet verzilveren in het
eindspel, niettemin uitstekende
remises.
Op de valreep redde Gerrit Boom
nog een punt maar aan de geflat-
teerde nederlaag van 0-6 kon ook
hij niets veranderen.

Het tweede team van Dostal Vor-
den moest zich schikken in de rol
van reserveteam en moest twee
spelers afstaan aan het eerste.
Daardoor kwamen zij ernstig ge-
handicapt aan de start en de inval-
lers, Gerco Brummelman en Gert
Hulshof, konden de afwezigheid
van de toppers niet opvangen. On-
danks heldhaftig verzet verloren
beiden kansloos.
Ook Simon Wiersma ging kopje
onder in een spannend gevecht en
zette het tweede team ongewild
op een onoverbrugbare afstand.
Dankzij de twee topscorers kwa-
men zij wel terug in de wedstrijd.
Eerst verstevigde Bertus Bosch zijn
hoge positie op de topscorerslijst
door een flitsende combinatie
naar dam. Gewoontegetrouw werd
Bertus geplaagd door tijdnoodpe
rikelen, maar hij hield het hoofd
koel en wikkelde kundig af naar
de winst.
De zege van Danny Slotboom
moest dit keer van ver komen. Zijn
opponent bood taai verzet en
hield lang stand, pas in het gevor-
derde eindspel stortte het verweer
in. Een lekker steuntje in de rug
voor Danny die komende week ver-
trekt naar Minsk in Wit-Rusland
voor het Wereldkampioenschap
Aspiranten.
Bij deze twee zeges bleef het en
daarmee was de 2-3 nederlaag een
feit. Sneu voor het tweede team
die zijn goede klassering voorlopig
moet prijsgeven. Maar als vereni-
ging heeft Dostal Vorden ook een
naam hoog te houden.

Volleybal

DASH-DVO
Zaterdag 8 december stond de
streek derbie tegen DVO op het
programma. De eerste set werd ge
lijk scherp begonnen door Pel-
grum Makelaars Dash, er werd een
kleine voorsprong opgebouwd en
de eerste set werd gewonnen met
25-17. Na een zwak begin in de
tweede set stond Pelgrum Make-
laars Dash achter met een kleine
achterstand. Na een time-out werd
de achterstand steeds kleiner,
maar DVO won de tweede set met
21-25. Na het verlies in de tweede
set stond Pelgrum Makelaars Dash
weer sterk te spelen in de derde
set, ze wonnen de set met 25-14.
Na een spannend begin van de
vierde set bouwde Pelgrum Make
laars Dash een kleine voorsprong
op DVO. De vierde set won Pelg-
rum Makelaars Dash met 25-20.
Pelgrum Makelaars Dash heeft in
heel 2001 in de competitie thuis
niet verloren!

Aanstaande zaterdag speelt het
eerste herenteam van Pelgrum
Makelaars Dash tegen Dijkman/
WSV1 te Warnsveld.

DASH
Uitslagen Pelgrum-Makelaars/
DASH volleybal
Heren; PM DASH l - DVO l
3-1 (25-17, 21-25, 25-14 en 25-20)
(DVO bezet tweede plaats en is
kampioenskandidaat).
DASH Heren l heeft in het jaar
2001 alle thuiswedstrijden in
competitieverband in winst
omgezet!!!! Volgende thuiswed-
strijd is pas op 26 januari 2002.
PM DASH 3 - Tornado 2 3-2.

Dames; Wevoc l - PM DASH 2
0^; Rivo l - PM DASH 3 3-2; PM
DASH 4 - Huevo '85 2 4-0; PM DASH
5 - DVO 6 1-3; PM DASH 6 - Smash
'68 4 3-1; PM DASH 7 - Side Out 5
04.

Jeugd; Mix C; PM DASH XC1 - Mar-
vo '76 XC1 0-4; Mix C; PM DASH
XC2 - Smash '68 XCl 3-1.

Programma
Pelgrum-Makelaars/DASH
zaterdag 15 december
Heren; WSV l - PM DASH l; WSV 2
- PM DASH 2; Overa l - PM DASH 3.
Dames; PM DASH l - Wevoc 1; PM
DASH 2 - Longa '59 3; PM DASH 3
- DVO 2; Volga 2 - PM DASH 4; DVO
3 - PM DASH 5; Favorita 4 - PM
DASH 6; Access/BVC 4 - PM DASH 7.
Jeugd; Meisjes B; PM DASH BI
- Sparta BI; Meisjes C; PM DASH Cl
- Sparta Cl; Mix C; PM DASH XCl
- Vios-Eefde XCl; Mix C; Blok '71
XCl - PM DASH XC2.

Voetbal

sociï
Uitslagen:
Jeugd: Harfsen Bl-Sociï BI 2-1.
Senioren: Sociï-EDS 7-3; Sociï 2-
Ruurlo 2 2-1.
Programma:
Senioren: Sociï-Warnsveld.

"De Achtkastelen-
rijders"
De Vordense Rijwiel en Toerclub
(VRTC) "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 16 december
een veldrit. De deelnemers kun-
nen kiezen uit twee afstanden
resp. 25 en 40 kilometer. Men kan
starten vanaf het voetbalveld aan
het gemeentelijk sportpark. De or-
ganisatie heeft een parcours uitge
zet door de buurtschappen, Wil-
denborch, Mossel en Galgengoor.
Voor nadere informatie kan men
bellen (0575) 55 35 86.

Wielrenn en

THIJS VAN AMERONGEN
OPNIEUW TWEEDE
De Vordense RT.V.er Thijs van Ame
rongen reed zondag een nationale
cross in het Brabantse Moergestel
bij de Nieuwelingen reed hij naar
een tweede plaats dit alles werd
beslist in een zeer scherpe sprint
de jeugdige Richard ter Linde uit
Hoogeveen won. Toch ging Van
Amerongen met een fijn gevoel
naar huis hij kreeg immers te
horen dat hij met een nationale
selectie mee mag naar het Bel-
gische Loenhout dit alles kreeg hij
te horen via de nationale bonds-
trainer Kees v. d. Wereld.

Ook de Hengeloer Martin Weijers
reed deze zondag in Moergestel
bij de sportklassers behaalde hij
een tiende plaats. De Wichmondse
veteraan Rudi Peters reed op dit
slingerige parcour naar een achtste
plaats winnaar werd hier Neder-
lands kampioen Jan Steensma uit
Surhuisterveen.

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

DECEMBER
12 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
12 BZR bridgen.
12 Welfare Kerstcontactmiddag

Wehme.
13 Kerstviering Kapel Wilden-

borch.

14 ANBO Spelmiddag in het
Dorpscentrum.

15 Toneeluitvoering Krato in Pan-
nenkoekenrestaurant Kranen-
burg.

16 Kerstwandeling Kranenburgs
Belang, Pannenkoekenrestau-
rant Kranenburg.

17 HVG Dorp Vorden Kerstviering.
17 Bridgeclub Vorden.
18 Passage Vrouwenbeweging

Kerstviering.
18 Busreis NBvP Gouda bij kaars-

licht.
19 Kerstfeest NBvP in de Herberg.
19 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
19 HVG Wichmond-Vierakker

Kerstviering met ouderen.
19 BZR bridgen.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum

Kerst.
20 PCOB Kerstbijeenkomst.
21 HVG Linde Kerstviering.

o l i tie varia GROEP

Vrijdag, 30 november
Er is ingebroken in een personen-
auto die stond geparkeerd voor
een woning aan de Brinkerhof.
Men is in de auto gekomen door
het forceren van het slot van het
achterportier. Uit de auto zijn een
radio-CD speler en een radardetec-
tor weggenomen.

Er is een scooter gestolen die stond
gestald aan de Hekkelerdijk. De
scooter was daar met pech achter-
gelaten. Toen de eigenaar de scoot-
er een paar dagen later wilde op-
halen bleek deze niet meer op de
plek te staan.

Er is een damesfiets gesloten die
stond gestald aan de Zutphense
weg.

Op de Vordenseweg heeft zich een
kop-staart aanrijding voorgedaan.
De bestuurder van de achterste
auto zag te laat dat de auto voor
hem moest remmen. Hierdoor
ontstond een aanrijding met ma-
teriële schade.

Zaterdag, l december
Bij een woning aan de Galgen-
goorweg is ingebroken. Men is in
de woning gekomen door het for-
ceren van het raam, waardoor
men naar binnen is geklommen.
In de gehele woning is gezocht
naar spullen. Uit de woning zijn
grote hoeveelheden goud en zilver
verdwenen.

Dinsdag, 4 december
Aan de Stroodijk is een buxus-
haagje weggenomen. De planten
zijn uit een bloembak getrokken.
Vermoedelijk is de dader op de
fiets geweest want in de op de
grond gevallen aarde, was een
fietsspoor zichtbaar.

Bij het station van Vorden is een
fiets gestolen. De fiets stond ge
stald in de fietsenrekken.

Woensdag, 5 december
Op de Wildenborchseweg is tussen
7.15 en 9.15 uur gecontroleerd op
snelheid. Hier geldt een maxi-
mum snelheid van 80 km/h. Er
zijn 459 voertuigen gecontroleerd.
Hiervan reden er 30 te hard. De
hoogst gemeten snelheid was 103
km/h.

Donderdag, 6 december
Tijdens de nachtdienst zijn in to-
taal 12 bestuurders gecontroleerd
op het gebruik van alcohol. Twee
van hen verklaarden wel wat te
hebben gedronken, maar geen van
hen had teveel gedronken.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 28 novem-
ber 2001

Gevonden:
- sleutelbos met veel sleutels en

met rood label
- zwarte portemonnee met blau-

we opdruk

Verloren:
- mobiele telefoon, merk: Nokia

in zwart hoesje
- papieren in plastic mapje - A4

formaat
- sleutelbos met 4 a 5 sleutels,

met o.a. Opelsleutel
- inlegkussentje voor fietszitje

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het
algemene telefoonnummer is
(0900) 88 44.

Geslaagde oliebollenactie
De oliebollen actie, die muziek-
vereniging Concordia afgelo-
pen weekend heeft gehouden,
is weer een groot succes gewor-
den.

Toen de bakcommissie vrijdag-
avond klaar was met bakken van
de heerlijke oliebollen, was de ver-
koop al begonnen. Aan de glim-
lach van de penningmeester kon-
den de bakkers zien dat de ver-
koop goed ging. Die glimlach werd
alleen maar groter toen de verko-
pers met een dik gevulde porte-

monnee terug kwamen. Zaterdag
morgen waren de oliebollen dan
ook al snel uitverkocht.
Het geld dat deze actie heeft opge
leverd wordt gestort in het instru-
mentenfonds. Er kan nu weer ge
keken worden naar nieuwe inves-
teringen om de klank van het or-
kest te verbeteren.
Muziek verenging Concordia be
dankt iedereen die er aan heeft
bijgedragen dat de oliebollenactie
weer een groot succes is geworden.
De volgende oliebollenactie is in
december 2002.



VLAAI VAN DE WEEK:

Wintervlaai f 12,-

Eigengebakken
ontbijtkoek f 3,25

VOOR DE KERSTDAGEN:

Diverse smaken pudding
6 personen f 12,-

De kerstbestellijsten liggen weer voor u
klaar.

Proef onze heerlijke oliebollen
vrijdag en zaterdag staan we bij

de Welkoop/pleinmarkt

zaterdag op de kerstmarkt

bij de N.H. kerk

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMeboretuüf/haakgarens • handwerif^
stoflen •Kaasnnn^n *Aida *Aidiaband

• Beiersbont * Jöbelaristoffen
• Badstofartikelen orn te ^ordfjr^n

• Durable brei" en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breïwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 2020
Dag en nacht bereikbaar

A. Ruiterkamp
Aimen

Uw uitvaartleiders;
J.B. Eppink

Steenderen

Dorpsstraat 3 7, 72 21 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Hollandse riblappen
kilo

25
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Coca Cola
div. soorten, 1,5 liter fles a 2.69

s
ss

nu fles halen 3fles betalen
3

Dubbeldrank
pak 1 liter nu 3 pak voor 5.c00

oh Navelhandsinaasappelen
net 2 kg van 4.99 voor

Edet soft toiletpapier
2 pak halen - f pak betalenpak 8 rol a 9.99

oh Kippenbout schaal -f-f 99
2.7 kg van 18.99 voor m m •

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05

8
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GALL^GALL

Schitterende ***
KERST-SHOW
in onze kassen
• Kerstbloemwerk
• Kerstmaterialen en
• Kerstgroen voor D-H-Z
• Binnen- en Buitenplanten
• Kerstbomen vers van 't land

in alle soorten en maten

KOOPZONDAG 16 DECEMBER
van 11.30 tot 17.00 UUR

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E RS
BAAK (bij de kerk) - Tel. 0575-441406

Dagelijks open 8.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

f ó j Indwtriële Labewerking
g 5

725 J JT VorScn
Tel (0575) 47 66 00
Fax (05 751 47 66 O l

E-mail:: vos>-ind-lakvenvcrking(«.:planet.nl

Spuiten van o.a.

Ook het adres voor

Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ontlakken
Stralen
Beitsen



Kerstmarkt Zutphen
Verdeeld over diverse locaties
(zaterdag 15 en zondag 16 de-
cember). Was het vorig jaar
allemaal last-minute-werk" wat
betreft de organisatie van de
Kerstmarkt, dit jaar zijn een 3-
tal partijen al enkele maanden
bezig met de voorbereidingen,
te weten OVZ (Ondernemers
Vereniging Zutphen) en Markt-
kramenverhuur Zutphen.

De binnenstadondernemers leggen
het accent vooral op de zondag en
zijn dan ook met tientallen kra-
men vertegenwoordigd en gezien
de reacties is de saamhorigheid bij
de ondernemers groter dan ooit
tevoren.

Naast de krammen van de onder-
nemers staan er elke dag ook ca.
120 kramen van de ambulante
handel in de binnenstad van
Zutphen veelal met kerstartikelen.
Zaterdag en zondag zijn er uiter-
aard optredens van groepen jacht-
hoornblazers, koren en maar liefst

3 kerstmannenorkesten in ver-
schillende outfits. Na het succes
van 'De Zutphense Schouwspelers'
tijdens de zomerfeesten, verzorgen
deze acteurs een kerstspel op en-
kele locaties. Een kerstspel in een
'moderji jasje' zoals, bijv. Jozef en
Maria bedienen zich van een
mobiele telefoon en een schaap-
herder op een scooter.

Op de Nieuwstad is een 'kunst-
bomen-project'. Een van de grote
attracties op deze dagen is onge-
twijfeld het optreden van de zanger
Richard Hekkert aan het eind van
de zondagmiddag op de locatie
Laarstraat/Beukerstraat ter hoogte
van Restaurant 'de Ruif. Zaterdag-
middag zal entertainer-zanger 'Jan
Dik' optreden op datzelfde podium.

Beide dagen is het chantikoor
'Op Koers' uit Gorssel op deze top-
locatie aanwezig en verzorgd
'Back Corner' een optreden in de
binnenstad. Zie ook de advertentie
elders in Contact.

25-jarig jubileum
bij Drukkerij Weevers
De heer Frens Lotterman werd
tijdens het personeelsfeest ge-
huldigd voor het feit dat hij 25
jaar in dienst was bij Drukkerij
Weevers in Vorden.

Directeur L.G. Weevers j r. memo-
reerde in zijn toespraak de loop-
baan van de heer Lotterman. Hij is
in de oude drukkerij begonnen,
maakte de vooruitgang mee, voor-
al de verhuizing naar het nieuwe
bedrijfspand was een hoogtepunt.

'Jij hebt een steentje bijgedragen
aan dit succes.

Jij veranderde in de jaren bijna
niet en bleef altijd jezelf, vooral op
de kleinformaat drukpersen was
jij sterk, met de vierkleuren Komo-
ri kun je lezen en schrijven'.

'Over een maand komt het nieuw-
ste snufje bij Drukkerij Weevers,
de geheel computer gestuurde
Komori-pers.

Wij weten dat je daar erg naar
uitziet en wij hopen dan ook dat
je nog jaren met plezier bij ons
werkt'.

De directeur L.G. Weevers over-
handigde aan hem een envelop
met inhoud en mevrouw Lotter-
man kreeg een boeket bloemen
overhandigd.

De personeelsvereniging had dit
keer voor het personeelsfeest een
echte boerenbruiloft georganiseerd
wat in handen was van een theater-
bureau. Iedereen kwam aan zijn
trekken, het was erg gezellig.

De Fabia Sedan
staat voor u
klaar bij uw
Skodadealer

Halseweg 39
AUTOBEDRIJF VRUGGINK V.O.F. 7025 ET Halle

(0314)63 1396

Kerstconcert
in Kerstsfeer
Op zondagavond 16 december
a.s. vindt er in de Antoniuskerk
een uniek Kerstconcert plaats
in de in kerstsfeer gebrachte
Antoniuskerk op de Kranenburg
te Vorden.

Medewerking verlenen de lande
lijk bekende Barbershopsingers
uit Utrecht alsmede het kwalita-
tief op hoog peil staande Vordens
mannenkoor.

Het concert is daarom zo uniek
omdat de Antoniuskerk die als mu-
seum honderden heiligenbeelden
'herbergt', gedurende de maand
december ruim 150 kerstgroepen
laat zien, uit de hele wereld ver-
zameld door het echtpaar Dele
marreErkelens uit Amsterdam.

Een prachtige verzameling waarin
kunstenaars uit vele landen in
glas, porselein, klei, gips en zelfs

bijenwas hun vaak zeer originele
visie geven op het wonder van de
kerstnacht.

De Antoniuskerk zelf, in neo-got-
hische steil door de bekende archi-
tect P.H.J.Cuypers gebouwd, mag
met recht een waardige behuizing
genoemd worden van een belang-
rijk deel van een kerkelij k-cultureel
erfgoed.

De kerk die als museum voor hei-
ligenbeelden ook uniek in Neder-
land is, krijgt in toenemende mate
belangstelling van de mediawe-
reld (dagbladen, radio en TV).

Een concert in deze heilige omge
ving kan eveneeens met recht als
uniek betiteld worden. Voor nade
re informatie omtrent reservering,
prijzen, aanvangs- en openings-
tijden kunt u terecht bij de plaat-
selijke VW, tel. (0575) 55 32 22.

Kranenburg
weer op TV
Een paar weken besteedde de
KRO op televisie aandacht aan
de Antoniuskerk op de Kranen-
burg in haar programma
'Rondom kerk en kroeg", rond-
om de vraag wat te doen met
kerken die voor het normale
kerkelijke gebruik "buitenspel'
komen te staan.

Zaterdag 15 december a.s. verzorgt
de KRO op Hilversum l een live
uitzending van een in het kader
van het jaar van vrijwilligers ge
organiseerde slotmanifestatie 'het
nationaal compliment' vanuit het
Gelredome in Arnhem. De Vrien-
den van de Kerk op de Kranenburg
zijn erin geslaagd met hun project
'Een museum voor heiligenbeel-
den' onder de andere deelnemers
door te dringen tot de eerste 20 ge
nomineerden voor een ereprijs. Be
stuur en enkele vrijwilligers van
de VKK zijn uitgenodigd om bij het
gebeuren aanwezig te zijnAan het
begin van de avond begint de slot-
manifestatie met een spectaculai-
re opening. De uitreiking van het
Nationale Compliment zal door
de bekende televisiepresentatrice
Maartje van Weegen, zij is tevens
voorzitster van de jury, plaatsvin-
den. De uitreiking wordt rechtst-
reeks door de KRO uitgezonden.

Informatieavond
langlaufen
Op dinsdag 11 december is er
een informatieavond over lang-
laufen in Vorden bij Free-wheel.

Tijdens deze avond wordt met na-
me aandacht besteed aan de keuze
van het materiaal, de verschillen-
de langlauftechnieken die er zijn
en het onderhoud van de ski's, ook
voor de zogenaamde no-wax ski's.
Men kan zijn of haar eigen ski's
meenemen om de spanning te
controleren op een professionele
meetbak.

Bij het onderhoud zal het accent
worden gelegd op het schoonma-
ken en waxen van diverse soorten
langlaufski's. Bij de techniek zal
een interessante videoband wor-
den vertoond van de Nederlandse
Skivereniging. De avond wordt
verzorgd door een gediplomeerd
langlauf- en rolskiinstructeur Mar-
tien Pater van Freewheel in Vorden.

Belangstellenden wordt geadvi-
seerd vooraf te reserveren, gelet
op het beperkt aantal plaatsen.
Voor meer informatie: Freewheel,
Raymond Mars/Martien Pater, tel.
(0575) 55 42 28.

Kerstgroepen
in Antoniuskerk
op TV
Dankzij de KRO-uitzending
'Tussen kerk en kroeg' op
woensdag 26 september 'ont-
dekte' de redactie van het TROS-
Uitkompas het 'Museum voor
Heiligenbeelden' in de Antonius-
kerk op de Kranenburg.

Het gevolg: een eervolle uitnodi-
ging om in de maand december in
dit programma vol uitgaanstips
'Het Museum van de Week' te
worden. De opnamen daarvoor zijn
al gemaakt en in het programma,
dat zondag 16 december zal wor-
den uitgezonden wordt bijna vijf
minuten lang met de camera een
sfeervolle wandeling gemaakt
langs de circa 150 kerstgroepen
die op dit moment in de Anto-
niuskerk worden geëxposeerd.

Het programma TROS Uit-kompas
begint op zondagmorgen a.s. en
wordt uitgezonden via Neder-
land 2.

Aloë vera team Warken
Twee jaar geleden is Jan n ie Nij-
kamp in Warnsveld begonnen
met Aloë vera producten. Veel
mensen en dieren hebben baat
bij de heilzame werking die van
het sap van deze plant uitgaat.

De reinigende werking van de Aloë
vera op het menselijk lichaam, is
een van de hoofdkenmerken van
deze tropische plant. Daarnaast
bevat het sap zo'n 200 bouwstoffen
die voor een mens essentieel zijn.

Het lichaam wordt zo gereiningd,
opgebouwd en geactiveerd en is
beter in staat zichzelf te herstellen.
Zodoende verdwijnen er kwalen
en klachten en daarom wordt de
plant ook wel 'apotheker in een
potje' of 'wonderplant' genoemd.
Hoewel het lichaam zelf het echte
wonder is, kan Aloë vera helpen
dit wonder zichtbaarder te maken.
Wat Aloë vera voor iemand per-
soonlijk kan betekenen is niet pre
cies van tevoren te zeggen. Ieder
mens is immers uniek en reageert
anders. Maar mensen kunnen alle
producten uitproberen en krijgen
van ons de 90 dagen 'niet tevreden,
geld terug' garantie.

Zowel therapeuten als particulie-
ren gebruiken en werken met Aloë
vera producten. Er zijn gezond-
heidsproducten voor mens en

dier, maar ook producten voor de
dagelijkse lichaamsverzorging en
de schoonmaak.

Daarnaast is er een kwalitatief
hoge make-up lijn en zijn er pro-
ducten voor de gezichtsverzorging.
Na enkele jaren in het buitenland
te hebben gewerkt als schoon-
heidsspecialiste in vakantiegebieden
en op cruiseschepen is Harriet
Boersbroek terug in Nederland.
Door haar werk in teamverband
op internationaal niveau heeft ze
veel ervaring opgedaan.
Ze gaat het Aloë vera team in
Warken versterken door met haar
ervaring, adviezen te geven en
cursussen gezichtsverzorging en
make-up aan te bieden. Daarnaast
gaat ze mensen begeleiden die
geld willen (bij)verdienen.
Harriet Boersbroek zoekt met deze
kandidaten na een manier van
werken, die het beste bij hen past
wat betreft besteedbare tijd en
persoonlijke mogelijkheden. Daar-
om is het team op zoek naar en-
thousiaste mensen die het beste
uit zichzelf en uit het leven willen
halen.

Voor een oriënterende gesprek
kunnen mensen contact opnemen
met Harriet Boersbroek (0575)
52 10 93 of Jannie Nijkamp (0575)
52 13 16. (Zie ook advertentie.)

Gezelligheid buiten
binnen handbereik

Terwijl we het rond de feest-
dagen binnen zo gezellig moge-
lijk maken, vergeten we buiten
wel eens. Betrek ook het terras
en het balkon bij die gezellig-
heid. Met een beetje aankle-
ding wordt het zelfs leuk om
naar buiten te kijken. Zet een
leuke bak of kuip in de buurt
van het raam, en geniet van dat
groen binnen handbereik.

Veel eenjarige zomerbloeiers heb-
ben het bij de eerste nachtvorst al
begeven. Bovendien wachten de
meeste vaste planten het voorjaar
ondergronds af. Tel daarbij op dat
heel wat heesters hun blad in het
najaar hebben laten vallen. Vro-
lijker word je er niet van. Toch is
het nergens voor nodig, dat het er
buiten zo troosteloos uitziet. Zelfs
een heel eenvoudig bakje op de
vensterbank maakt een enorm
verschil.

GROEN NU BELANGRIJK
Er zijn planten genoeg die zo'n
bakje opfleuren; ook in deze tijd van
het jaar. Zo heeft het tuincentrum
altijd wel verschillende soorten
klimop staan. Er zijn er zoveel. De
variatie in bladvormen is enorm
groot. Er is klimop met gekroesd
blad, met een heel smal en sierlijk
blaadje en met heel mooi getekend
loof. Het belangrijkste is echter
dat ze allemaal wintergroen zijn.
Wintergroen zijn natuurlijk ook

de coniferen. Net als bij de klimop
zijn er ook coniferen in allerlei
soorten en maten. Het tuincentrum
biedt legio conifeertjes aan die
zich best een tijdje thuis voelen in
een bak of kuip.

BLAD MET BES
Er zijn ook planten die 's winters
hun blad behouden én nog iets
extra's hebben. Neem de hulst.
De rode bessen steken prachtig af
tegen het glanzende blad. Som-
mige hulstsoorten hebben zelfs
gele bessen. Het is ongelooflijk om
te zien hoe klein de hulst tegen-
woordig met bes worden aange-
boden; ideaal voor een bakje zoals
op de vensterbank.

BLOEIEN IN SNEEUW
Vergeet ook niet dat een beplante
bak of kuip er prachtig uit kan
zien wanneer sneeuw op de plan-
ten ligt. Alleen al om die reden
zou je ook wat van die fraaie sier-
grasjes moeten planten. Of denk
eens aan winterheide. Die bloeit
zelfs met sneeuwvlokken op de
takjes. Ook hier moeten de conife
ren weer worden genoemd. Want
zo'n groenblijver met een deken-
tje van sneeuw over zich heen is
een plaatje.
Voorkom daarom dat de sneeuw
straks de grond in uw kale bak of
kuip bedekt. Dat is gewoon zonde.
Er valt zoveel meer te genieten,
vooral ook in de winter.
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Winters in Nederland
heel verschillend

Strenge winters, die gekenmerkt worden door wekenlange
vorst en veel sneeuwval. We lijken die in Nederland zo langza-
merhand ontwend. De ijsliefhebbers in ons land hebben sinds
de laatste elfstedentocht in januari 1997 op een houtje moeten
bijten. Noch in 1998, noch in 1999, noch in het jaar 2000 (steeds
vanaf januari gerekend) was er sprake van een echte winter. Pas
in december van het jaar 2000 leek de winter weer enige greep
op de Nederlandse samenleving te krijgen. Vorst en sneeuw
dienden zich tijdens de vorige winter eindelijk weer aan, maar
van een ouderwetse koude winter kun je niet spreken. De tem-
peraturen beperkten zich tot enkele graden onder nul, enkele
nachten uitgezonderd. Maar sneeuwen deed het de vorige win-
ter wel. Er was zelfs meer sneeuwval dan in de vier jaar daar-
voor, zowel in december als in januari. De jeugd kon in elk ge-
val diverse weken van sneeuwpret genieten. De winter van 2000-
2OO1 was dan ook geen kwakkelwinter zoals de drie winters
daarvoor, maar zeker ook geen strenge winter te noemen. Daar-
voor duurden de vorstperiodes te kort en waren de temperatu-
ren niet laag genoeg. Je zou kunnen spreken van een gemid-
delde Nederlandse winter zonder opvallende extremiteiten.

EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het zijn juist extreme weersom-
standigheden die een winter on-
vergetelijk kunnen maken. Al-
leen dergelijke winters blijven
lang in het geheugen van men-
sen hangen. Voor zover er in het
jaar 2001 toch van extremiteiten
sprake was, deden die zich voor
in de zomer en in de herfst. De
zomer van 2001 was een hoogst
merkwaardige. In juni en juli
waren er zeker mooie, zonnige
weken maar andere weken, voor-
al in de vakantiegevoelige juli-
maand, viel er heel wat regen uit
de hemel. Maar de zomer van
2001 kreeg evenals in 1997 en
1999 een zonnige finale door
een prachtige augustusmaand.
Wonderlijk was het regenachti-
ge weer in september, die de
hoop op een rustige herfst in de
kiem smoorde. Maar wat in sep-
tember niet mogelijk bleek in
oktober wel. Het was alsof sep-
tember en oktober onderling ge
ruild hadden. Door het prachti-
ge weer in oktober, met veel zon
en weinig neerslag, deed de pro-
blematische septembermaand
snel vergeten. Op 30 oktober
werd het zelfs nog rond de 20
graden.

Negentiger j aren
Als we het over strenge, koude

winters hebben, worden sommi-
ge winters in de vorige eeuw
steeds genoemd. Bovenaan, wat
kou betreft stond de winter van
1947, die trouwens al vroeg in de-
cember 1946 begon. Maar ook de
winters van 1962-1963, 1978-
1979 en 1984-1985 zitten in die
ijzige kopgroep. Qua gladheid is
de winter van 1979 onovertrof-
fen. Maar laten we ook de win-
ters tijdens de Tweede Wereld-
oorlog niet vergeten. Het vroor
stevig en lang in de winters van
1940,1941 en 1942. In het laatste
decennium van de vorige eeuw,
zeg de jaren negentig, kwamen
slechts twee strenge winters
voor. In december 1995 vroor het
in Nederland dat het kraakte.
Hier en daar in Nederland was er
zelfs weer eens sprake van een
witte kerst, zoals die lokaal wel
vaker voor komt.
Onvergetelijk was de jaarwisse
ling, toen de ijzel Nederland in
zijn greep hield. In 1996 ging de
winter gewoon door. Op 9 febru-
ari 1996 was het zelfs twintig en
een halve graad o n d e r nul.
Ook in maart 1996 hadden we
een record. Er viel die maand zo
weinig neerslag dat het de
droogste maand van de twintig-
ste eeuw zou zijn.
De winter van 1995-1996 was dus

pittig koud, maar een jaar later
was het weer raak. De invallende
vorst manifesteerde zich op 20
december 1996 en het werd de
koudste kerst sinds 1964.
Sneeuw kwam er niet en ook de
jaarwisseling was erg koud. In de
periode 20 december tot begin
januari groeide het ijs als kool en
warempel kon op zaterdag 4 ja-
nuari 1997 weer een Friese elf-
stedentocht worden gehouden,
de eerste sinds februari 1986.

Laagste temperatuur
Winters in Nederland kunnen
dus heel verschillend verlopen.
In de vorige eeuw was 24.8 gra-
den beneden nul de laagste tem-
peratuur, die gemeten werd op
27 januari 1942. De hoogste tem-
peratuur die in de winter werd
gemeten was 15 graden boven
nul en dat was op 13 januari
1993.
Niet altijd zijn de strengste win-
ters ook de koudste. Vooral tij-
dens de winter 1995-1996 en
1996-1997 werden we geconfron-
teerd met het begrip "gevoels-
temperatuur". De temperatuur
was niet uitzonderlijk laag,
maar toch was het af en toe vre
selijk koud door een snerpende
oostenwind. Het leek daardoor
kouder dan het werkelijk was.
Temperatuur is dus niet de enige
maatstaf als het gaat om de ernst
van een winter te meten. Bijko-
mende factoren als de stand en
de kracht van de wind kunnen
de beleving van een winter aan-
zienlijk beïnvloeden.
Wanneer het gaat om het vast-
stellen van de strengheid van
een winter is ook de duur ervan
heel belangrijk. In januari 1987
beleefde Nederland een zeer gu-
re, koude week, zelfs zodanig dat
het KNMI de televisiekijkers advi-
seerde om als het niet beslist
noodzakelijk was de deur uit te
gaan om binnen te blijven. Maar
de winterellende van 1987 bleek
van tamelijk korte duur, zodat
deze winter niet is doorgedron-
gen tot het illustere rijtje van
"topwinters". Het spreekt ook
vanzelf dat een winter die vroeg
in december begint, zoals dat in
1947 het geval was, gemakkelij-
ker kan uitgroeien tot een zeer
strenge winter dan een die pas in
februari begint.

Februariwinters
Niettemin is er een klein aantal
"februariwinters" berucht ge
worden door de hevige kou. Zes
van de koudste maanden in de
vorige eeuw waren februarim-
aanden. Het gezegde "De winters
strengen als de dagen lengen"
lijkt hierop te slaan. De koudste
maand in de vorige eeuw was fe
bruari 1956. Tot eind januari
leek niets erop dat het in febru-
ari dat jaar nog zo koud zou wor-
den. Maar op l februari kwam de
temperatuur niet boven de min
11 graden uit en enkele dagen la-
ter door een temperatuur bene
den de min 20 graden zorgde
een vlijmscherpe oostenwind
voor een zeer onaangename,

barre kou. Twee andere zeer kou-
de februarimaanden waren res-
pectievelijk die van 1963 en
1986.
De winter van 1963 was een van
de strengste in de vorige eeuw en
dat gold zowel voor januari als
februari. Anders lag dat in de
winter van 1986, die iedereen die
nu 25 jaar of ouder is, bewust
heeft meegemaakt. December
en januari 1986 waren rustige
maanden, maar de februari-
maand bracht strenge tot zeer
strenge vorst en waarachtig
kwam het op het einde van deze
maand nog tot een elfsteden-
tocht.

Strenge winters en de Friese elf-
stedentocht zijn twee op zichzelf
staande fenomenen, die niet al-
tijd wat met elkaar van doen «
hebben. In de zeer strenge win-
ter van 1979 kon de elfsteden-
tocht niet door gaan omdat ijzel
het ijs onberijdbaar maakte. En
in 1987 en 1996 was het ijs op
enkele plaatsen zo zwak dat het
onverantwoord leek om daar
tienduizenden mensen op te la-
ten rijden.
Een uniek feit deed zich voor in
1933. Toen het in december al
flink vroor en de elfsteden tocht *
in deze maand al kon worden ge
reden.

Hoe viert u Kerstmis?
Vorig jaar heeft het NIPO een enquête gehouden onder 1050
personen van 18 jaar en ouder over de wijze waarop zij kerst-
feest vieren. Een aantal opmerkeUjke feiten kwam aan het
licht. Vinden de meesten van ons Kerstmis hét feest der ge-
zelligheid. Toch is er altijd nog 16procent van de onder-
vraagden dat Kerstmis eigenlijk maar een Vervelend' feest
vindt. 50 procent zou veel minder verplichtingen willen heb-
ben en meer rust. Dit geldt voornamelijk voor jongeren. Veel
Nederlanders denken er niet meer bij na dat met Kerstmis ei-
genhjk de geboorte van Jezus wordt gevierd en het aantal
mensen dat nog naar de kerk gaat is verder gezakt tot 28
procent. Voor velen is het Kerstfeest veel te commercieel ge-
worden, maar 35 procent zorgt daar zelf voor door de kerst-
dagen met cadeaus te vieren. Een Nederlands gezin geeft ge-
middeld een bedrag van f 285 gulden uit aan kerstcadeaus.
Er gaan steeds meer elektrische kaarsjes branden en vooral
buitenverlichting is in trek en daar wordt veel geld aan uit-
gegeven. In 80 procent huiskamers staat een echte boom en
bij velen staat er zelfs nog een tweede boompje bijvoorbeeld
in de hal of keuken. Het huis versieren is bij 71 procent van
de Nederlanders belangrijk. Ontvangen kerstkaarten worden
daarvoor gebruikt en er worden veel kerststukjes zelfge-
maakt o f gekocht. Buitenshuis eten is populair maar circa 90
procent eet toch gewoon thuis of bij familie of vrienden. Het
thuis feesteh'jk ontbijten komt meer in zwang. Zo'n 44 pro-
cent van de mensen zorgt voor een feestelijk kerstontbijt.

Bij 71 procent van de mensen staat een kerststukje.



Biej ons in
d'n Achterhook
"Zo Leestman, iej komp net op tied,"zei Riek van Toon van de Spits-
moes vegange donderdagaovend. "Hoe zo, he'j wat weg tegeven?". Oh
nee, helemaols neet, maor Toon kan zien klusjen neet veur mekare
kriegn, meschien bun iej wat meer technisch onderlegt as Toon".
Daor leien een hoop planken en latten op de grond wat een boeken-
kaste mos wodn, nao ze veteln. Toon was t'r al een uur met tegange
ewes maor volgens um passen d'r niks van.

"Now, dan gao'j d'r toch met weerumme". "Jao, daor zeg iej zowat,
helemaols nao Duuven waor'k dat ding ehaald hebbe. Daor vekoopt
ze allene maor grei da'j zelf in mekare mot zetn an de hand van zo'n
pepierken waor alleas opeteikend steet".
"Now, lao'w 's zien, meschien kan'k ow helpen". Dat 't technische
inzich van Toon neet al te groot was kwam al gauw an 't lechte." Dat
kriej zo nooit veur mekare, ze hebt t'r ow twee planken te weinig biej
edaon, daor mo'j met weerumme".

"Tja, da's mien ok wat, ko'w daor ok nog weer henjakkern. Die
vrouwluu ok altied. Ziet ze wat in een book en dan d'r maor metene
op af'. "Poh, iej woln d'r zelf ok hen", kaatsen Riek weerumme.
"Hang dan mien die lampe maor op, at Toon dat allene mot doen
bun'k bange da'w 'n heeln aovend in 't duuster komp te zitn". Den
lampe hadn ze d'r ok biej met-ebrach.Daor mankeern gelukkig niks
an en den ha'w dan ok gauw an 't hangen. Allene vertrao Toon zich
too hee van de trappe kwam en schot 't um in de rugge.

"Daor bun'k weer een wekke klaor met ",zei e met een zoer gezichte.
"Maarnvrog d'r maor drek met nao 'n dokter, now is e d'r nog", zei
Riek. "Hoe zo, now is e d'r nog. Hee hef toch een goeien opvolger"?.
"Jao, dat zal wel, maor zo'n jongen kearl , wat wet den van Toon af.
En den niejen zal onze butte wel in 'n computer stopn en as dat ding
dan kapot geet a'j net ziek bunt mo'j maor afwachten of't nog weer
wat wod".
"Hoelange heb iejluu Sterringa eigenlijk as dokter ehad?". "Now,
zolange at e hier is, hoe zo?. "Now dan was 't toch ok nog een jongen
gebbel too hee hier kwam en iej leaft allebeide nog. Dan hef hee
't toch nog wel aadig edaone zo'k zo zeggen. Waorumme zol 't met
dizzen niejen dan neet lukken, al is e dan ok nog jong En in den
niejen zit ok nog Voddens bloed, he'k wel eheurd en da's dan mooi
met-enommen".

"Jao, meschien he'j ok wel geliek". "Dat dacht ik ok, maor zoas iejluu
bunt t'r wel meer. Eers de katte maor 's uut de boom kiekn. Wat dat
betreft vetrouwd ze mekare nog neet zo gauw, biej ons in d'n
Achterhook".

H. Leestman.

Midwinterwandeling
Wildenborch
De Midwinterwandeling die
zondagmiddag in het buurt-
schap Wildenborch werd ge-
houden trok ui totaal 634 deel-
nemers. Start en finish was bij
de Kapel in de Wildenborch. De
organisatie had een buitenge-
woon leuke route uitgestippeld
in de bossen van Mossel, Gal-
gengoor, Wildenborch en het
Groote Veld.

De wandelaars konden kiezen uit

twee afstanden te weten 7 of 14 ki-
lometer. Onderweg lieten leden
van de Midwinterhoornblazers uit
Lochem en "Reurle" horen, hoe in
vroeger dagen de mensen met el-
kaar "communiceerden". Vooral
een aantal vacantiegangers, die
nog nooit van deze "hoornblazers"
hadden gehoord genoten van deze
attractie. Uiteraard gingen de kop-
pen snert en de glaasjes Glühwein
die onderweg werden geserveerd
erin als koek.

Wisseling der seizoenen
Voorbij is nu de zomertijd
Met vogels, vlinders en veel bloemen,
Terwijl ik ook op 't weer kan roemen;
De zon die straalde wijd en zijd.

De herfst is nog in volle gang,
Met dagen kort en nachten lang,
En paddestoelen in oktober;
Bomen kaal, het oogt heel sober.

De bijen stopten met hun werk.
Verlieten reeds het bloemenperk.
De winter staat straks voor de deur,
Verdwenen is de bloemengeur.

Wacht ons dit jaar een sneeuwtapijt
Of draagt de winter geen habijt ?
Moeder natuur gaat immer voort;
Van Oost naar West,, van Zuid naar Noord
Toont zij ons haar veelzijdigheid,
Al eeuwenlang en wereldwijd.

Jos Wijnen

Kerstmarkt Vierakker:
Klein, intiem
en gezellig!

Dat ook kleine kerstmarkten
hun charmes hebben, werd za-
terdagmiddag in Vierakker wel
duidelijk. De markt werd ge-
houden in- en rondom het Lud-
gerusgebouw, waar een aantal
vuurkorven voor warmte maar
ook voor slierten rook zorgden.

Het opmerkelijke aan deze kerst-
markt is ongetwijfeld dat hier niet
de commercie hoogtij viert. Dus
geen middenstanders die hier hun
waren verkopen, maar hobbyisten
die wat centjes hopen te beuren
om van deze opbrengst straks
weer opnieuw te kunnen "investe
ren". Meestal gewoon om de kos-
ten te kunnen dekken.

Neem bijvoorbeeld Karin en René
Kappert. Zij (Karin) maakt gewoon
voor de lol kerststukjes. Hij (René)

vindt het leuk om zelf kerstbomen
te kweken. Henk Harmsen heeft
als hobby om "stukjes" te maken
van mos; ganzen van stro en gaas
en dat soort geinige dingen. De
Wereldwinkel, ook present, met
de bedoeling om de opbrengst van
onder meer kerstkaarten voor
goeie doelen aan te wenden.

Zelfs mevrouw Tijssen, koster van
de kerk, doet op zo'n kerstmarkt
vrijwilligerswerk. In dit geval
wordt de opbrengst van bijvoor-
beeld pentekeningen, kaarten, fo-
to's en kalenders aangewend voor
het onderhoud van de Sint Willi-
brordeskerk. De Welfare van het
Rode Kruis was eveneens voor
"goede doelen" op deze markt pre
sent. Zelfgemaakte truitjes, Grolse
wanten, kleedjes noem maar op.

Het publiek kon op deze zonover-
goten middag bordjes kopen met
hun eigen naam erin. Terwijl een
deel van de Warnsveldse Country
Dancers probeerden snert en rook-
worst aan de man te brengen, ga-
ven andere leden demonstraties
van de in hun ogen de leukste ma-
nier van dansen. Natuurlijk ont-
braken ook de Glühwein en de
oliebollen niet op deze kerst-
markt.

Het harmonieorkest van "Jubal"
met een kerstmuts op, lieten kerst-
liedjes uit hun instrumenten klin-
ken. Kortom een kerstmarkt die
het beste omschreven kan worden
als: klein, fijn en gezellig. Boven-
dien voor het thuisfront ( bewo-
ners Wichmond/Vierakker ) een
goeie gelegenheid om even bij te
kletsen.



k KEUKENS

L SANITAIR

Fr ROI

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

van

HOifSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28

(0573) 452 000

KLKSÏtinMLN
in alle maten en

soorten.

Boomkwekerij

Menkhorst
Beekstraat 3

. Hengelo (Gld.)

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RUURLO '9Ootbekleding

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mowei 0654220156

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

jii.
Tankstation en ofehandel

Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

'De Boggelaar'
Café-restaurant - kegel- en zalencentrum

Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
Telefoon 0575 55 J 426

•: ' :

'

:

Reserveren gewenst
0575 551 426

kerstavond en
Ie kerstdag a la carte

2e kerstdag
Middeleeuwse avond

met bourgondisch buffet

Avondvullend
programma, aanvang

19.00 uur met o.a.:
Troubadour Gery Groot Zvvaaftink,

Acts van Ridderspoor on
Ridder Bertram van Gelre Events.

Boogschieten in de kegelbanen.

Prijs ƒ 97,50 p.p.
Kinderen van 8 tot 12 jaar J 40,-

•l|UtUU|'

EOSMAN
•lOROENSPECIALIST

zeer mooie kwaliteit
van eigen kwekerij
• groene kerstboom
• blauwe Servische spar
• Korea spar
• Picea Nobilis

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

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

Verkoop elke dag vanaf 9.0O uur (behalve op zondag)
Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart • Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

herenmodeweek
van woensdag 12 t/m maandag 24 december

(U betaalt de helft
van het artikel
met de laagste prijs,
aanbiedingen
uitgezonderd).

mode voor het hele

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Ulft - Oldenzaal
Ommen - Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Betalen met guldens kan nog tot 28 januari 2002

Januari 2002: euro's én guldens
DE EURO IS ER BIJNA!.
Vanaf l januari betaalt u overal
met euro's. Tot 28 januari kunt u
nog met guldens betalen, maar
vanaf 28 januari is de gulden geen
wettig betaalmiddel meer!

GRATIS EUROKIT:
* met munten van l, 2, 5, 10, 20 en

50 eurocent, een hele euromunt
en een 2 euromuntstuk.

Uiterlijk 8 december ontvangen al-
le mensen die op 31 december 6
jaar of ouder zijn een brochure
met afhaalcoupon waarmee een
gratis eurokit afgehaald kan wor-
den. Een set munten van € 3,88
(f 8,55). In de brochure staat pre
cies wat u moet doen. Ook kunt u
vanaf 15 december pakketjes met
euromunten kopen. Om te wen-

* nen of om te oefenen, maar u kunt
er nog niet mee betalen. Deze pak-
ketjes kosten f 25,00 (€ 11,35).

8 VERSCHILLENDE MUNTEN,
12 VERSCHILLENDE
ACHTERKANTEN
De euromunten zijn aan de munt-
zijde in alle deelnemende landen
hetzelfde. Maar ieder euroland
heeft zijn eigen beeldzijde. Konin-
gin Beatrix staat op de Nederlandse
euromunten, net als op de gulden.
Met Nederlandse euromunten
kunt u in alle andere eurolanden
betalen. En andersom kunt u met
euro's uit alle andere eurolanden
in Nederland betalen.

7 BANKBILJETTEN,
OVERAL HETZELFDE
De eurobiljetten zien er in alle
eurolanden hetzelfde uit. Er zijn
biljetten van 5,10, 20, 50,100, 200
en 500 euro. De eurobiljetten zijn
goed beveiligd. Een combinatie

^ van uniek papier en een voelbaar
reliëf maakt de biljetten goed her-
kenbaar. Ook goed voor blinden en
slechtzienden.

De biljetten hebben verschillende
echtheidskenmerken. Alle biljet-
ten hebben een watermerk en een
veiligheidsdraad die u kunt zien
wanneer u een biljet tegen het
licht houdt.

De biljetten van 5, 10 en 20 euro
hebben een baanvormig folie met
een hologram dat u kunt zien
wanneer u het biljet schuin houdt.
U ziet dan ook een iriserende baan
die van kleur verandert.

De biljetten van 50,100 en 200 eu-
ro hebben een zegelvormig folie
met hologram dat u kunt zien
wanneer u het biljet schuin houdt.
Wanneer u het biljet tegen het
licht heen en weer beweegt veran-
dert de kleur van de waardecijfers
van het biljet van paars naar olijf-
groen of bruin.

WISSELGELD IN EURO'S
Tot 28 januari 2002 kunt u in de
winkel nog met guldens betalen,
maar u krijgt het wisselgeld in
euro's terug. Vanaf 28 januari
kunt u nergens meer met guldens
betalen. Afrekenen met pin-, chip-
of creditcard gaat vanaf l januari
in euro's. En betalen met uw bank-
of girorekening ook. De geldauto-
maten geven alleen nog euro's uit.
In het begin zijn dat vooral biljet-
ten van 5 en 10 euro's. Later ko-
men daar grotere biljetten bij.

TOCH NOG GULDENS
GEVONDEN...?
Vanaf 28 januari kunt u dus niet
meer met guldens betalen. Toch
houden uw guldens hun waarde.
U kunt guldens gratis afstorten op
uw bank- of girorekening. Dat kan
tot l april 2002. Maar ook daarna
blijven de guldens nog geldig.

Tot l januari 2003 kunt u ze af-
storten op uw eigen rekening,
maar banken kunnen daar kosten
voor rekenen.

EUROWEETJES
Twaalf landen voeren op l januari
2002 de euro in: Duitsland,
Ierland, Nederland, Griekenland,
Finland, Luxemburg, Oostenrijk,
Frankrijk, België, Italië, Portugal
en Spanje. Het ezelsbruggetje
DING FLOF BIPS is handig om de
deelnemende landen te onthou-
den.

HOE ZIEN DE EURO'S
ER PRECIES UIT?
Op internet: www.euro.nl kunt u
alle euromunten en biljetten zien.
Er zijn goede afbeeldingen en een
duidelijke omschrijving. Van elke
munt en elk biljet. U kunt er ook
zien waar u op moet letten om te
zien of euro's echt zijn en allerlei
voorlichtingsmateriaal bestellen.

OMREKENTIPS
Een euro is precies ƒ 2,20371
waard. Voor een gulden krijgt u €
0,45378.
Makkelijk omrekenen gaat zo:
• Van gulden naar euro
• Deel het guldenbedrag door 2

en trek daar nog 10% van af.
• Van euro naar gulden
• Vermenigvuldig het eurobedrag

met 2 en tel daar nog 10% bij.
• Voorbeeld

Iets wat € 7,50 kost is, afgerond
in guldens:
7,50 x 2 = 15. 10% van 15 is 1,50.
Dus: € 7,50 = 15 + 1,50 = ƒ 16,50

Let op: voor officiële omrekenin-
gen geldt de waarde met 5 cijfers
achter de komma!

MEER WETEN?
Bel de gratis Eurolijn 0800 15 21
Heeft u vragen over het wisselen
van uw guldens of over betalen
met de euro? Bel het gratis infor-
matienummer, de eurolijn: 0800
1521. Ook voor het bestellen van
materiaal kunt u op dit nummer
terecht.

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

Een buitengewone Kerst
op huis Verwolde
Als de dagen steeds korter wor-
den en de vorst haar intrede
doet treft huis Verwolde voor-
bereidingen voor een warme
Kerst. Op 22,23,24 en 26 decem-
ber is het huis geheel getooid in
kerstkleuren. Bezoekers kunnen
tijdens de kerstopenstelling op
eigen gelegenheid een rond-
wandeling maken door het huis.

EEN BUITENGEWONE KERST
Tijdens een kerstopenstelling 2001
zijn alle vertrekken van Huis Ver-
wolde ingericht met prachtige
kerstdecoraties. Guirlandes, kran-
sen, rijk versierde kerstbomen en
bloemstukken: alles is aangepast

aan de sfeer van het vertrek. Enkele
solisten zullen zorgdragen voor
de muzikale omlijsting. Nieuw is
deze kerst de aandacht voor de
tuin. Alle bezoekers kunnen een
verlichte wandeling maken langs
de overal in de tuin geplaatste
wintertafels. Vooral 's avonds is
het zeer sfeervol. Verder is er in
de tuin een verzamelpunt waar
de gasten onder het genot van
een warm glas glühwein kunnen
luisteren naar de verschillende
koren en musici. Voor meer infor-
matie over de optredens kan men
contact opnemen met huis Ver-
wolde tel. (0573) 40 18 25, email:
g.pleijter@hgl-vgk.nl

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken.

Of neem de monsterboeken
mee naar huis om samen uw
keus te maken uit onze grote
collectie.

\

ee/i

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Weekblad Contact
(indien u een abonnement hebt)
vanaf woensdag 5 december 2001 tot 12 januari 2002

ij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

l Contant betalen aan de balie, pinnen kan ook, bij Drukkerij Weevers
vóór 12 januari 2002.

O
£_ Betalen per bank of giro vóór 12 januari 2002

(u ontvangt geen acceptgirokaart).
Betaalt u nó 12 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,60 € 3,00 administratie- en incassokosten bij.

Q
O Machtigen. Wilt u Drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan

tot het uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld
af te schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend, behoeven niet
opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld over 2002 voor Weekblad Contact bedraagt

f 40,75 € 18,50 incl. 6% BTW wanneer u vóór 12 januari betaalt.
Betaalt u nó 12 januari dan brengen wij u f 6,60 € 3,00 adm.kosten in rekening.

U verdient dus f 6,60 € 3,00 als u vóór 12 januari betaalt!

Banken: Rabobank
ABN-AMRO
SNS bank
Postbank

nr. 36.64.02.374
nr. 48.63.19.245
nr. 92.31.24.004
nr. 12.05.867

ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

drukker i j Weevers

Onze kantooruren zijn:
maandag t/m vrijdag
08.00-12.30 en
13.00-17.00 uur
zaterdags gesloten.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

M H l l N

Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnementsgeld voor
het Weekblad Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of giroreke-
ning.

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening

Deze machtiging terugzenden of bezorgen vóór 1 januari 2002 bij Drukkerij Weevers,
postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.



TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeupelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweq bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (Old.)

IM. 0545-272795
• WoM (Old.)

l»l. 0314-683319

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u een leuk

cadeautje

uitzoeken.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Open Huis
bij Auto Herwers

HengekLfild

Teamgeest, doorzettingsvermogen, afzien, kortom er

gewoon voor gaan. Het Herwers-team weet als geen

ander hoe je dat moet doen. Was het In november tijdens

de New-York-City-marathon nog 40 kilometer, onze ver-

huizing van Hummeloseweg naar Kruisbergseweg is

slechts 1 kilometer. Een eenvoudige klus in contrast met

de lange periode voorafgaand aan de nieuwbouw aan de

Kruisbergseweg in Hengelo Gld.

Na zeven jaar van voorbereidingen, procedures en wach-

ten, wachten, wachten zi jn wij bijzonder bl i j u hierbij uit

te nodigen voor het eerste

Open Huis in ons nieuwe bedrijfspand op
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december!

OPKNINtiSTUDKIN:
Vrijdag 14 (loc.: van 14.00 - 21.00 uur

/;il<T(l;i« l,~> (U-c.: viin 10.00 - 17.00 uur

/,onda« l (i doe.: van 10.00- 17.00 uur

Ken feestelijk spektakel met veel autonieuws, speciale

Nissan Marathon actiemodellen en vele leuke activiteiten

voor de kinderen. Bovendien heeft u dan ruimschoots de

tijd om onze fantastische showroom en geavanceerde

werkplaats te bewonderen. Dus vrijdag 14, zaterdag 15

of zondag 16 december met het hele gezin naar de

Kruisbergseweg in Hengelo Gld!

Van 20 tot en met 31 december houden wij overigens ook

gewoon onze traditionele Eindejaarsshow (zon-en feest-

dagen gesloten).

U bent van harte welkom.

AUTO HERWERS
Kruisbei'fjsewe^ H, 7255 Al'] Hengelo Gld.

l'clcloon (0075) 4ti 22 44. KHX (0075) 46 K) 20

Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in f uil cofour ate met steunkleur.

Tonny Jutj
}~~ U><C AUTOSCHADE
l FT ne$STELBEDRIJF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E -mai l: info@weevers,net
Internet: www.weevers.net

Weevers

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
* Service

Verbouw &
Onderhoud

rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109- Mobiel 0650281046



Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december

Grandioos
Huis bij

Ruesink
RuurloCITROEN

RUESINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM ZUTPHEN

Feest, feest en nog eens feest bij Ruesink in Ruurlo. Twee belangrijke gebeurtenissen vallen
precies samen: 25 jaar Citroën-dealerschap en de heropening van ons volledig vernieuwde
pand aan de Venterkamp. En dat gaan wij van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december
a.s. uitbundig vieren met acties, attracties en traktaties. Samen met u!

Nog één keer de eend in de aanbieding
We laten oude tijden herleven. Voor deze éne keer bieden wij u de roemruchte eend weer aan. In trapverïie voor de kinderen wel
te verstaan. Deze 2CV Charleston met een verkoopwaarde van ƒ 230,- geven wij kado bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto
tussen 14 en 31 december a.s. En zo kunt LJ dus twee Citroëns bezitten voor de prijs van één.

i ' ' !
 Ê-m.

 :"'t' 1~> " . .—fr •* ' ' ; • ':

^U..f/i 'iGiJ,il TciClfJJCj» CG'iii ' • Bij aankoop van een Eurocasion krijgt u voor het symbolische
bedrag van slechts ƒ 25,- • een Sony radio/cd-spelenCDXL360) inclusief montage of sneeuwkettingen en allesdragers pf trekhaak inclusief montage

CtCliC • Speciale actie-uitvoeringen van de Citroen Saxo, Xsara, Picasso en Berlingo met veel extra's, a Bij aankoop van
een nieuwe Saxo, Xsara of Berlingo gratis accessoires t.w.v. EURO 450,- incl. BTW*. • Bij aankoop van een Citroen Jumpy gratis accessoires t.w.v. EURO 6.875,- excl. BTW*.
• Bij aankoop van een Citroen Jumper gratis accessoires t.w.v. EURO 1.134,- excl. BTW*.B Op vele modellen is uitge'stelde betaling mogelijk* 'vraag naarde voorwaarden.

Tankstation viert ook feest Van 14 t/m 31 december 2001 krijgen:
• alle klanten dubbele spaarpunten • nieuwe klanten een nieuwe pas met 500 punten extra • alle shop-bezoekers bovendien een
leuk presentje (zolang de voorraad strekt) en een handige notitiekalender 2002.

•

RUESINK
RUURLO

De Venterkamp 11
Telefoon 0573-452004
Fax 0573-453064

OPENINGSTIJDEN OPEN HUIS
Vrijdag 14 december van 11.00-21.00 uur - Zaterdag 15 december van 09.00-17.00 uur - Zondag 16 december van 10.00-17.00 uur



Het afgelopen jaar ben ik met
een aantal tieners op kamp ge-
weest in de Ardennen. Een heel
leuk kamp met veel activitei-
ten, zoals kanovaren en absei-
len. Voor het merendeel van de
tieners was het de eerste keer,
en dat is allemaal toch even
spannend. De grootste uitda-
ging van het kamp was echter
de tweedaagse trektocht. Behal-
ve de leiding had niemand er
ervaring mee, en met her en der
geleende rugzakken werd de
tocht van 30 kilometer aan-
vaard. Let wel, in de Ardennen!
Daar ik het meest ervaren was
en me erg verantwoordelijk
voelde las ik de kaart. Tussen de
rivier die we overstaken en het
overnachtingsadres lag een
groot bos. Vijf, zes kilometer
lang zouden we alleen bos zien.
Een grote groene vlek op de
kaart en kleine weggetjes op de
kaart die stippellijntjes wer-
den. Het zou nog een hele toer
worden.

En dat werd het. Een pad volgen
dat naast een klein beekje loopt
lukt nog wel. Tot de bron. Daarna
werd het moeilijker en moeilijker.
Waar is het pad? En welk pad is
het op de kaart? En het werd ook
donkerder en donkerder, en dat
met tieners die foeteren op een
loeizware rugzak, kankeren over
de steile helling waar maar geen
einde aan komt en zuchten dat ze
blaren hebben. Ik werd steeds on-
geruster. We hadden toch allang
bij die grote weg moeten zijn?
Geen herkenningspunten. Ik haal-
de mijn kompas er nog maar eens
bij, terwijl ik voor de zoveelste keer
de vraag of we er al waren beant-
woordde met: "Nog een halve kilo-
meter! Kom op, jongens!" "270 gra-
den Oost-om ", stelde ik mijn kom-
pas in. Hoe lang hou ik ze aan het
lijntje?

En dan de opluchting als ineens
de bosrand wijkt en we voor de
grote weg staan. Gelukkig; op een
iets andere plek dan waar ik ge-

hoopt had, maar we zijn er. En
naar de rest doe ik het voorkomen
alsof dit allemaal zo hoort. Weten
zij veel! Ze zijn allang blij dat ze
even de rugzak kunnen afhangen.

Op zoek gaan. Op zoek naar een
overnachtingsplaats, een herken-
ningspunt, een betrouwbare weg
of überhaupt een pad in het bos.
Het is niet altijd leuk om op zoek
te zijn. Zeker als de tijd dringt en
je verantwoordelijkheid hebt over
anderen. En dat onbehaaglijke ge
voel datje datgene waar je naar op
zoek bent niet zult vinden. Als je
al weet wat het is.

Met Kerstmis zijn er ook heel wat
mensen op zoek. Ja, nee, ik mis-

erstkrant
BIJLAGE VAN WEEKBLAD CONTACT • Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30a, Postbus 22, 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10

OP ZOEK
schien, denkt u.
Maar wat dacht u
van de hoofdper-
sonen van Kerst-
mis, van het hele
verhaal? Bijvoor-
beeld een man en
een hoogzwange-
re jonge vrouw.
Een verre keizer
had bepaald dat
degenen die rech-
ten en plichten
hadden op grond
of gebouwen dit
moesten laten be-
schrijven.
Dus ook Jozef. Hij
was nog van ko-
ning David. En
het langverwach-
te kind zou als
een nieuwe David
moeten zijn. Zo
zijn de man en de
jonge vrouw op
zoek. Ze zijn op
zoek naar Betle-
hem, naar een
bergplaats. Ze Ie
ven met een nieu-
we toekomst in
hun buik, in hun
hoofd en in hun
hart, al weten ze
het nog niet hele
maal. 'Je zult een
Zoon ter wereld
brengen, en je
zult Hem Jezus
noemen. Hij zal
een groot man
worden en Hij zal
Zoon van de Aller-
hoogste worden
genoemd,' had
Gods boodschapper gezegd. Dat
was nu bijna negen maanden gele
den. Er waren sindsdien vreemde
dingen gebeurd. Jozef had een
droom gehad. Een engel van God
had tot hem gesproken! 'Wees niet
bang om dit Kind het jouwe te la-
ten zijn,' had hij gezegd. En dat be
zoek van Maria aan Elisabeth! De
nog ongeboren Johannes had in de
schoot van Elisabeth getrappeld
van vreugde en ongeduld om die
Messias te kunnen zien. En nu wa-
ren ze op zoek. 'Want in de her-
berg was er geen plaats voor hen.'
Zelfs een zoektocht naar een goe
de slaapplaats voor een hoogzwan-
gere, jonge vrouw is tevergeefs. Op
de hilde, de hooizolder, van de
huizen, de normale plek voor
doorgangsreizigers is geen plek.
Dan maar een verdieping lager, bij
de stallen. Die stonden toch leeg.

Niet iedere zoektocht wordt be-
kroond met datgene waarnaar je
op zoek bent. Maar blijkbaar ver-
andert alles in Gods plan. Een
klein kind in een voerbak, dat is
wat die beroemde profeet Jesaja
700 jaar daarvoor al geroepen had:
'Een os kent zijn eigenaar, een ezel
de krib van zijn meester.' In die
voerbak op zo maar de deel van

een huis in Betlehem ligt de nieu-
we Meester. Einde zoektocht.
Herders op zoek naar een redder.
Ze waren bij hun kudde geweest in
het open veld. De brandende hitte
van de zomer had de velden ver-
dord en geblakerd. Ze moesten
steeds verder weg met hun kud-
den om nog wat groen te vinden.
En dan kun je maar beter bij de
kudde blijven. Over een paar we
ken zijn we wel weer terug, hoor!

Het is nog knap
warm, maar de
nachten kunnen
kil zijn. Het zal
oktober zijn. En
dan is er in de
nacht dat licht.
Dat vreemde
licht. Gezang. Als-
of de hemel was
opengebroken en
zich een door-
gang zocht door
de duisternis van
de nacht. Een
flard van de he-
mel. Even maar.
Maar het was ge-
noeg om de her-
ders op pad te zet-
ten: 'Zojuist is in
de stad van David
voor jullie een
redder geboren:
Christus de Heer.
Je zult een kindje
vinden, in doeken
gewikkeld en in
een voerbak.' Met
die informatie
gaan ze op pad.
Op zoek. Wat is er
door hun hoof-
den heen gegaan?
'De Messias? Een
redder? Waar zal
ie ons uit redden?
Zal Hij kunnen
verhelpen dat we
als herder voor de
burgers tot de
randgroepen ho-
ren, haast gelijk
aan dieven en
moordenaars? En
waar moeten we

zoeken? Er zijn honderden voer-
bakken in Betlehem en waar zijn
ze te vinden!' Vragen, tientallen
vragen. Maar ze blijven op zoek. Ze
weten niet precies wat ze moeten
zoeken, en waar, maar ze hebben
blijkbaar een verlangen naar iets
beters en sterkers dan ze tot nu toe
hebben. 'Onrustig is ons hart tot-
dat het rust vindt in U, o God,' zei
ooit een latere schrijver. Dat ver-
langen moet je koesteren, want
dat is de drijfveer die je op gang
houdt. En als ze vinden wat ze ge
zocht hebben prijzen ze God. Het
is precies zoals hun gezegd is. Ver-
vulling van belofte. Vervulling van
het verlangen.

'He, heb jij die ster gezien.' 'Ja, een
heel heldere ster in het Westen.'
Sterrenwichelaars zijn druk in de
weer en vergelijken hun resulta-
ten met elkaar. Zo'n heldere ster,
in deze tijd van het jaar. Zo plotse
ling, dat moet iets bijzonders zijn.
Ze zijn getuige van de geboorte
van een ster, de geboorte van een
koningskind. Alsof ze van duizend
kilometer afstand getuige zijn van
het gebeuren in Betlehem, bij een
andere geboorte. Ze hebben geen
benul van de God van Abraham,
Izaak en Jacob, ze zien misschien

meer in de goden van de zon en de
maan, de sterren en de bomen, de
stenen en de rivier. Zonder de vijf
boeken van Mozes te kennen zijn
ze geraakt door iets dat hen over-
stijgt. En ze gaan op zoek. De ster-
renwichelaars, of wijzen of ma-
giërs, ze nemen geschenken mee,
goud, wierook en mirre. Het zijn
koningsgeschenken. En je kunt
maar beter cadeau's meenemen,
want weet u, wij horen niet bij uw
God, maar wij willen wel graag
hier zijn. Goud, dat is voor een ko-
ning, en wierook en mirre; het
wordt in de tempel gebruikt. Het
koningskind waar het voor be
stemd is zal andere koning zijn,
als van een andere wereld. Ook zij
gaan op zoek. Ze weten nog min-
der wat ze zoeken, omdat ze uit
een totaal andere wereld komen.
Waar moet ik het zoeken? Op de
kaart van hun leven zijn de weg
wat kwijtgeraakt. In de geboorte
van een ster hebben ze een rich-
tingwijzer in hun leven gevonden,
een kompas. Moeten we 270 gra-
den Oost-om? En via allerlei om-
wegen komen ze er. Langs een on-
willige koning Herodes die alleen
maar bang is voor zijn eigen ha-
chie. 'Een nieuwe koning?,' denkt
hij, 'Dat betekent alleen maar een
einde aan mijn aardse rijk!'
Schriftgeleerden verwijzen de wij-
zen door naar Betlehem, 'huis van
brood' heet het letterlijk, want dat
is de stad van David. En had de pro-
feet Micha het ook niet voorspeld?
Ze leggen hun gaven neer, de wij-
zen voor hun Koning, een Koning
in een kribbe, een andere Koning,
een Koning van een andere we
reld. Onbekend, gezocht en gevon-
den!
Op zoek. Anno 2001 zal menigeen
die op zoek is met kerstnacht of
kerstdag in de kerk zitten. Wat heb
je gezocht? Hoe heb je die plek
kunnen vinden? Wat is jouw kom-
pas geweest in de grote groene

vlek op de kaart van je leven? Er
zullen er in de kerk zitten die het
al gevonden hebben. Die als Jozef
en Maria een herberg zoeken, ge
borgenheid met een geloof dat al
en heel leven voldoet. Er zullen
ook herders in die kerk zitten. De
mensen die wat aan de rand staat.
Je weet niet of je er nog wel bij
hoort of bij wil horen. Maar je hebt
die plek op die ene avond in het
jaar gevonden. Wat zocht je? Sen-
timent? Nostalgie. Of er zijn wij-
zen die van geen God wisten, maar
zich verwonderd hebben. Wat is
dit voor een plek? Is dit een plek
naast alle plekken die ik bezocht
heb waarin de hemel doorbreekt?

We hebben gezocht en gevonden.
Misschien niet datgene wat we ge
zocht hebben. Maar met Kerstmis
mogen we stil staan bij het onver-
moede verlangen dat ieder in ons
draagt. Een betere wereld. Gods
wereld.

Pastoor Zweers
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Vele activiteiten op de
Vordense kerstmarkt
Zaterdag 15 december is het weer zover. Dan vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats op het marktplein in hartje Vorden.
Het evenement wordt door vele bezoekers gezien als de gezelligste kerstmarkt van de Achterhoek.

Gospelkoor Vocation
een hoogtepunt van de Kerstmarkt

kerweg te Vorden, is een van deze
smeden.
Brood- en banketbakkerij Joop zal
in het grote kampvuur op de
markt brood gaan bakken.

DORP
WEER IN KERSTAANZICHT
De Vordens Ondernemersvereni-
ging heeft er weer alles aan ge-
daan om het dorp gezellig aan te
kleden. De ruim tweehonderd ver-
lichte kerstbomen in het centrum
van het dorp geven een gezellige
aanblik.
Badmintonclub Flash zal ook dit
jaar weer zorgen dat de lampjes in
de kerstbomen blijven branden.

ZEKER SNEEUW
Vanaf 15.30 uur valt er zaterdag 15
december zeker sneeuw in Vor-
den. Dit zal de gezellige sfeer om
de Kerstmarkt zeker verhogen.

VOOR DE KINDEREN
Voor de kinderen is er een kraam-
pje ingericht waar men zelf kerst-
bakjes kan maken. Ook is er voor
de schooljeugd gelegenheid om
een Kerstbal te maken. Voor de
mooiste creatie's zijn drie prijsjes
beschikbaar. Ook zal er wederom
een arreslee rijden in samenwer-
king met slagerij Vlogman.

KERSTBOOM
De kerstboom welke het centrum
van het dorp Vorden siert is dit
jaar geschonken door de Rabo-
bank ter gelegenheid van de inge-
bruikname van het nieuwe kan-
toorpand te Vorden.

Al met al reden genoeg om een
bezoek aan Vorden in Kerst-
sfeer te brengen.

De activiteiten "Zeker sneeuw" en "Gospelkoor Vocation " zijn mede mogelijk gemaakt met medewerking van
Pelgmm makelaars, Kluvers, de Rotonde, drukkerij Weevers, Fa. Siemerink en kadoshop Sueters.

Naast diverse stalletjes en
kraampjes zullen verschillende
koren en muziekverenigingen
hun medewerking aan deze
kerstmarkt verlenen zoals Vor-
dens Dameskoor, het 3O+ koor,
Vordens Mannenkoor alsmede
de muziekverenigingen Sur-
sum Corda en Concordia. De
boerendansgroep De Knup-
duukskes en de midwinter-
hoornblazers zijn uiteraard
ook van de partij.

De kerstmarkt wordt traditio-
neel afgesloten met boerenkool
en worst.

DEMONSTRATIE SMEDEN
In samenwerking met smederij Ol-
denhave zullen Bert Krabbenborg,
Joost Bosman en Erik Oldenhave
een demonstratie ijzersmeden
verzorgen. Met een veldsmidse
gaat men een muurversiering ma-
ken. Ambachtelijk smeedwerk-
werk kent 'de hand van de mees-

ter'. Het ijzer wordt in het smids-
vuur verhit en met gerichte slagen
van de smid op het aambeeld ge
vormd.

Zo'n werkstuk kan een mooie kan-
delaar zijn, maar bijvoorbeeld ook
een brugleuning of toegangs-
poort. Nederland kent vandaag de
dag nog zo'n kleine veertig sme-
den die op authentieke manier
metaal bewerken. Smederij Olden-
have, die gevestigd is aan de Spie

Binnen wordt het vuur flink opgestookt. De smid haalt een stuk witheet
metaal uit het vuur. Het geluid van vakkundig geplaatste hamerslagen
op staal zet de klok even stil... Is dit een sfeerbeeld uit de Middeleeu-
wen? Of een kijkje in de ambachtelijke smederij van vandaag?

Diverse activiteiten bij Welkoopwinkels in regio:

Welkoop in kerstsfeer
De vier Welkoopwinkels in deze regio zijn helemaal in kerstsfeer.
De klant kan dan ook kiezen uit een uitgebreid kerstassortiment.
Verder worden er het komend weekend bij de vier vestigingen tal
van activiteiten gehouden en de Welkoopwinkels in Ruurlo en
Tol d ij k zijn zelfs ook op zondag 16 december geopend, zodat u
ruim de tijd heeft om uw huis helemaal in kerstsfeer te brengen.

KERSTSHOW HENGELO

Wie deze week binnenloopt bij
Welkoop Hengelo ziet dat ze er
daar helemaal klaar voor zijn. De
winkel biedt een uitgebreid ker-
stassortiment zoals decoratie
materiaal, kerstbakjes, kerstbal-
len, verlichting en kaarsen. Maar
ook de kerstbomen ontbreken

niet. Welkoop Hengelo heeft ze in
allerlei soorten en maten. Verder
is er volop keus op het gebied van
kunstkerstbomen. Met name de
laatste jaren zijn deze erg in trek.

Welkoop Hengelo heeft ook nog
een leuke actie op vrijdag 14 en za-
terdag 15 december. Klanten kun-
nen zich op deze twee dagen laten

fotograferen in kerstsfeer. Wel-
koop Hengelo maakt van deze foto
een leuke kerstkaart. En bij aanko-
pen vanaf 25 gulden hoeft u hier
niet eens voor te betalen.

Tenslotte zorgt de kerstman voor
wat lekkers in de winkel. Want
ook dat is Welkoop Hengelo. U
bent van harte welkom.

REURLSE WINTERMARKT

Welkoop Ruurlo houdt van vrijdag
14 tot en met zondag 16 december
weer een kerstshow. Met op de
zondag een heuse Reulse Winter-
markt. Tijdens de kerstshow zijn
er volop kerst- en opmaakartikelen
te koop. Verder geeft Lenie Grootte
Haar diverse workshops. Dit jaar
zal ze zich richten op het maken
van een kerstster. Ze gebruikt daar-
bij diverse materialen zoals gaas,
lood en mos. Deelnemers voor de
workshops dienen zich bij de kas-
sa op te geven. Verder is er tijdens
de kerstshow volop gedacht voor
de inwendige mens. Zo staat er
voor iedere bezoeker een kopje
koffie of een glas glühwein klaar.

Zondag 16 december vindt de
Reurlse Wintermarkt plaats. Op
het terrein van Welkoop Ruurlo
worden er op deze dag diverse ac-
tiviteiten gehouden. Zo verzorgt
Lenie Grootte Haar weer diverse
demonstraties en brengt ze u op
leuke ideeën als het gaat om het
maken van kerstdecoraties. Verder
worden er op het terrein voor de
winkel diverse activiteiten gehou-
den.
Zo kunnen de bezoekers een tocht-

je met de arrenslee maken en is er
een optreden van de Schadden-
stekkers. Tot slot ligt er voor elke
betalende klant een leuke attentie
klaar en voor de liefhebbers is er
een kop snert.

KERSTSHOW IN TOLDIJK

Wie bij de Welkoop in Toldijk
komt, kijkt echt z'n ogen uit. Je
kunt het zo gek niet bedenken of
ze hebben het wel: van kerstversie
ring tot kerstbomen en van kerst-
bakjes tot kerstballen. Klanten uit
de hele regio weten de winkel aan
de Zutphen-Emmerikseweg 36
dan ook wel te vinden. En dan niet
alleen om de ruime keus bij Wel-
koop Toldijk. Het is er in de de-
cembermaand ook altijd bijzon-
der gezellig. Al is het alleen maar
om de warme chocolademelk en
glühwein die er geschonken
wordt. En laten we de erwtensoep
niet vergeten, want ook die mag
natuurlijk niet ontbreken tijdens
een kerstshow.

Welkoop Toldijk is niet alleen geo-
pend op vrijdag en zaterdag, maar
ook op zondag 16 december kunt
u er voor al uw kerstinkopen te-
recht. Het is maar even dat u het
weet!

PLEINFESTIJN VORDEN

Het pleinfestijn van Welkoop Vor-
den is inmiddels een terugkeren-
de traditie, die niet meer weg te
denken is. Op vrijdag 14 en zater-
dag 15 december is het weer zover.
Speciaal voor deze gelegenheid is

het magazijn van Welkoop omge
bouwd tot kerstafdeling. En de vas-
te bezoekers van het pleinfestijn
weten het inmiddels: Welkoop
Vorden biedt volop keus.

Naast een grote collectie kerstarti-
kelen en kerstbomen is er op beide
dagen weer van alles te doen bij
Welkoop Vorden. Zo is er een im-
ker uitgenodigd die bijenwaskaar-
sen maakt. Ook verkoopt hij Am-
brosiawijn, een heerlijke honing-
kruidenwijn. Verder is er een de
monstratie kerstdecoraties ma-
ken. U kunt hier volop ideeën op-
doen, maar natuurlijk is het ook
mogelijk om kerstbakjes en deco-
raties te kopen. Wel zo makkelijk!
Daar komt nog eens bij dat het ac-
cent weer ligt op anders dan an-
ders. Want er is veel meer dan de
traditionele kerstbakjes. Laat dat
maar aan Welkoop Vorden over.
Ook voor de kinderen is er weer
van alles te doen. Zij kunnen op za-
terdag 15 december gratis een zo-
genoemde mezenklok maken. Het
gaat hier om een bloempot die
door de kinderen zelf mag worden
beschilderd, waarin dan een bolle
tje wintervoer voor de vogels
wordt gehangen.

Ook de Vrouwen van Nu zijn op
beide dagen weer van de partij. Zij
bakken nieuwjaarsrolletjes en
nieuwjaars wafels en verkopen di-
verse handgemaakte spullen zoals
kerst- en geboortekaartjes. Bakker
Joop zorgt dit weekend voor de
oliebollen en natuurlijk zullen
ook de glühwein en de kerstman
niet ontbreken. Tot slot ligt er voor
elke betalende bezoeker een leuke
attentie klaar.
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Gewijzigde openingstijden
Maandag 24 december Showroom

Bouwmarkt

27 december t/m 6 januari
Maandag t/m vrijdag Showroom

Bouwmarkt
Vrijdagavond Showroom + bouwmarkt
Zaterdag Showroom

Bouwmarkt
In week 51 en 52 wordt niet bezorgd.

09.00 - 15.00 uur
08.00 - 15.00 uur

09.00- 17.30 uur
08.00- 17.30 uur
19.00 -21.00 uur
10.00 - 16.00 uur
08.00 - 16.00 uur

BoüwCenteriHCI
BouwCenter HCI Hengelo GId. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81.hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl

VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, UUT EN ZEVENAAR

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Bestel voor de feestdagen een
heerlijk ambachtelijk bereide salade.

Huzarensalade J O>50 per persoon

Russische eieren J 8,50 per persoon

Zalmsalade J 9*5 O per persoon

Kerststollen
rijkelijk gevuld met pure amandelspijs,

diverse noten en rum

Verder hebben wij natuurlijk ook tulbanden,
amarenetulband, kerstrots, kerstkransjes,

kersttaarten, kerstvlaaien, brood en broodjes
en een ruime sortering luxe kerstbonbons.

Maandag (24 december) voor de kerst
kunt u in onze kerststal, als u moet

wachten, een heertijk glaasje Glühwein
ofchocomelk nuttigen.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Wij wensen allen prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2002

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies
voor al uw verzekeringen, financiële planning
en vastgoedbemiddeling

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

Burg. Galléestraat 10 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 67

Koud ?
van/34.95

voor/ 25.00

SCHOENMODE
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl E3 Giesen@Shoes.nl

Restaurant

De Tuinkamer

Restaurant

De Herberg
Hotel-boerderij

Wij wensen u allen
fijne feestdagen

en een goed begin van 2002
JOS EN R1A WEEL

Hotel boerderij De Herberg
Hengeloseweg 1-7261 LV Ruurlo • Telefoon (0573) 45 21 47

Van donderdag 27 december tot vrijdag 25 januari
zijn wij wegens vakantie gesloten.

New Spirit, Royal Class e
Next Generation voor prof ession

< j&- — — • — ̂ ^^
in sier vuurwerk 20 verschillende
// < ƒ
Knalvuurwerk o.a.siot TNT, 200 stuks

Vuurpijlen o.a. slof babypijlen, 144 stuks

Ratelbanden BSO, ?6o, 1250, 2000 schots

JACHT- EN WAPENHANDEL

steeds doeltreffend!
ZuWhensWèg '9, Vcy-dén
Telefoon (0575)55/12! 72
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Vocale sfeer tijdens de Kersttijd
Uitzonderlijk Russisch ensemble
uit St. Petersburg treedt eenmalig
op in Vorden

Zondag 23 december komt het
Neva-Ensemble St. Petersburg
voor een eenmalig optreden
naar Vorden. Zij zullen de zang
verzorgen tijdens de dienst van
tien uur in de Christus Koning-
kerk en na afloop een concert
geven in dezelfde kerk.

Het Neva-Ensemble is een klein
koor dat bestaat uit 6 personen:
drie dames en drie heren. Het
heeft zich gespecialiseerd in het
zingen van Russische kerkmuziek.
Daarnaast wordt dit repertoire
aangevuld met beroemde liederen
uit de folklore van het land, en
licht klassiek repertoire. Alle leden
van het ensemble hebben een pro-
fessionele zangopleiding gevolgd
en als zanggroep heeft het zich
een techniek eigen gemaakt, die
uitmunt in vocaal evenwicht. De
eigen interpretatie van de Sla-
visch-Russische muziek wordt dan
ook overal hogelijk gewaardeerd.

De kerkmuziek is meer dan zeven-
tig jaren in Rusland verboden ge
weest. Maar het volk is altijd blij-

ven zingen, al was het in het ver-
borgene. 'Wat aan het volk be-
hoort kan een regime niet uitroei-
en, zelfs niet over drie generaties
heen!' Na 1990 brak een geweldige
opleving aan van godsdienstig Ie
ven, ook in de kerkmuziek. Oude
tradities werden in ere hersteld.
Men is in het verborgene deze ou-
de muziek blijven zingen. Nu tre
den ze daarmee 'naar buiten'. Het
Neva-Ensemble doet dat met een
meesterlijke stembeheersing en
een overtuigende bevlogenheid.
Ze houden van hun en van hun
kerk. Deze combinatie van tech-
nisch meesterschap en emotionele
betrokkenheid maakt hun optre
den telkens weer tot een prachti-
ge, ontroerende belevenis.

Het ensemble bestaat in haar oor-
spronkelijke vorm uit zes perso-
nen, te weten: twee sopranen, een
alt, een tenor, een bariton en een
bas. Er zingt een echte profundo
bas mee, die u versteld zal doen
staan van zijn fantastische lage to-
nen.
Met een werkelijk schitterende

eerste en tweede sopraan, een alt
met een klank zoals een alt hoort
te zijn, een tenor en bariton die
met hun timbre dit ensemble tot
een van de mooiste maakt die tot
nu toe in Nederland is geweest.
Het ensemble gebruikt geen ge
luidsinstallatie of orgel maar het
geluid van zes stemmen die zo op
elkaar zijn afgestemd is meer dan
genoeg om een gebouw als de
Christus Koning kerk te vullen
met ongeëvenaard mooie klanken.
We mogen dan ook zeer verheugd
zijn dat juist in deze kersttijd dit
ensemble Vorden aandoet. Tijdens
de dienst zullen ze religieuze kerk-
muziek zingen en na afloop van
de dienst zullen ze enkele opera
aria's en Russische volksliederen
ten gehore brengen.
De dienst en ook het concert na af-
loop zijn gratis toegankelijk.
Na afloop zal bij de uitgang een
schaalcollecte worden gehouden
door en voor het Neva-Ensemble.
Wij hopen dat veel Vordenaren de
weg zullen vinden naar de Chris-
tus Koning kerk om te genieten
van dit ensemble.

Kerstcreatiefmarkt
op 14 december
in Warnsveld
Voor de negende keer wordt er
op 14 december een kerstcrea-
tiefmarkt gehouden op de Drei-
umme te Warnsveld circa drie
ënveertig hobbyisten uit de om-
geving zullen de hele dag hun
zelf gemaakte artikelen ten-
toonstellen en/of verkopen.

Er zulen bijzondere dingen te zien
zijn zoals kleinmeubelen van
Toon Stoltenborg uit Zelhem. Hij
maakt kindermeubeltjes van hout
zoals kinderstoeltjes, tafels en oud
hollandse spelen.
Wilma Brekvoort uit Voorst maakt
eigen gemaakte sieraden.
Ook zullen er deelnemers zijn met
woon en tuin decoratie zoals Willy
Vos uit Voorst, voor velen al een be-
kende. Zij maakt vele artikelen
van gaas en mos en geeft hierin
ook workshops. Ze heeft voor de
kerst speciale dingen gemaakt zo-
als een perzieswonder en nog veel
meer, echt de moeite om even te
gaan kijken. Ze verkoopt ook kant
en klare pakketten om zelf thuis te
maken of voor onder de kerst-
boom.
Uit Deventer komt Joke Keijzer, zij
maakt dekbedovertrekken, schor-
ten, tafelkleden en babyborn kleed-
jes voor de pop, voor zeer aantrek-
kelijke prijsjes.
Ook uit Deventer komt Marco v.d.
Belt, hij doet een demonstratie air-
busch. Hij maakt mooie schilderij-
en, wanddecoraties en het versie-
ren van auto. Hij heeft er die dag
zijn eigen auto staan als voor-
beeld.
Er is ook dit jaar aan de kleintjes
gedacht, er is een draaimolen en
een springkussen. Aan de inwen-
dige mens is ook gedacht zoals een
glaasje Glühwein, warme choco-
lademelk, snert, poffertjes, etc.

Tevens wordt er een demonstratie
gegeven hoe men midwinter-
hoorns maakt door Henk Beren-
sen uit Zelhem. De midwinter-
hoornblazers zullen van 14.00 -
16.00 uur ook aanwezig zijn.
's Avonds is er een optreden van
het popkoor "NOO7ZAAK" uit
Zutphen. Het is nu zo'n jaar gele
den dat het Zutphens Popkoor
"Nooteaak" is opgericht door Tan-
ja Blekkink. Het koor bestaat mo-
menteel uit zo'n 35 vrouwen en 3
mannen. Het repertoire is luchtig
en veelzijdig. Er worden bekende
nummers uit de jaren 70 gezon-
gen, maar ook hedendaagse pop.
's Avonds zal het koor ook een

kerst medley ten gehore brengen.
Ook zal er die dag een kerstman
rondlopen die ook nog een aardig-
heidje heeft voor de kleintjes.
Het is zeker de moeite waard om
ook dit jaar een kijkje te komen
nemen, misschien vindt u hier
nog een leuk kadootje voor onder
de kerstboom.
Voor eventuele informatie kunt u
zich wenden tot Dorethe Poelder,
tel. (0575) 52 16 32 of Rien Plijter,
tel. 06-15614248.

Kersts

Allemaal
van harte welkom
op zondag 23 december
a.s. om 19.00 uur in de
Dorpskerk te Vorden.

Dit jaar
met medewerking van:
Vordens Mannenkoor
en Excelsior.

Georganiseerd door de
Raad van Kerken
te Vorden.

Tot ziens!

ng2001

AL WIE DOLEND

Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar het wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen.
Liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken.
Hij bewaakt de kleine vlam:
Hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
die mijn welbehagen draagt.

Henkjongerius.



Dawes- e H
Depositaire Lónza

Behandeling alleen volgens afspraak
telefoon (0575) 46 30 66
Hefjebbink 45 • Vorden

wens u fijne feestdagen
en een gelukkig 2002

Wij wensen relaties, familie en bekenden

fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2002

Uw huismerk

Wesselink ö£ Lanjouw
Makelaardij onroerende zaken

Borculoseweg 150, Ruurlo • Telefoon (0573) 45 40 27

dith
hondentrimsalon

wenst u en uw hond
prettige feestdagen

en een voorspoedig 2002
Gratis hondenshampoo bi] trimbehandeling

in december en januari.

Adres:
Torenzicht 20 • 7255 WX Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 24 34

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een geslaagd 2002

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 53730183

fmelp HomeJI

'J{eCpat'}{ome wenst u fijne kerstdagen
en een voorspoedig nieuurjaar!

Wat leven HelpaiHorae aan bedrijven en partikulier ?

- Reparatie aan de zaak en thuis
- Netwerk- en systeembeheer op freelance - en contractbasis
- Reparatie en installatie van uw PC en randapparatuur
- Internet diensten

Tevens leveren wij nieuwe PC's op maat, dus bel vandaag nog
voor een vrijblijvende offerte of afspraak: 0575-465057

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en ADVIES

Hoveniersbedrijf

Kettelerij v.o.f.
en medewerkers

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een stralend 2002

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54 (b.g.g. 55 11 64)

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een gezond
en sportief 2002

Indoor Sport Vorden

Overweg 16, Vorden, telefoon (0575) 55 34 33

Sfeervolle feestdagen
en een gezond en

zonnig 2002 wenst u

HEGRO
parket en zon wering \

Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo
Telefoon (0573) 45 16 61 • Fax (0573) 45 17 17

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO!

SALADE
voor de feestdagen?

CAMPING
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33 - 7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575) 44 19 92

Graag vroegtijdig bestellen.
Thuis bezorgen kan.

Wij wensen u fijne feestdagen

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN

Schildersbedrijf / DecoHome

HASSELO
Barchemseweg 1 - Ruurlo
Tel. (0573) 45 12 87

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'



Vhjcfag 14 de
Zaterdag

* Bijzon
Kerstbom*

Kunstk

Spalstraat 37

9 00-20.00 uur
00-17.00 uur

collectK?
om

Tel. 0575-

a

Zaterdag 75

* Groot

* Demonstra
VOQf*

* Voor de jeugd: WJezenkfok maken'
Vrouwen van Nu met nieuwjaarsro/letje

îföü

ollen

0575-551583



.

vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december:

(zondag 16 december open van 11 tot 17 uur)

Een extra feestelijke einde-
jaarsshow, want naast de andere
Fiat modellen staat de nieuwe
Fiat Stilo in onze showroom. Een
reden te meer om onze show te bezoeken.

Uiteraard staat een kopje koffie, hapje of drankje voor u
klaar. Graag tot ziens op onze eindejaarsshow en wij wensen
u alvast fijne Kerstdagen toe.

Autobedrijf

Teger BV Ruurlo:
Stationsstraat 18,
tel. 0573 - 45 14 26

Bij aankoop van een
Eurocasion vanaf f 7.500.-
krijgt iedere koper:

• Sony radio CD-speler voor f 25.
of • een set allesdragers + sneeuwkettingen

voor f 25.
of • een trekhaak

incl. montage voor f 25.

CITROEN

Ruesink Ruurlo - Enschede
Doetinchem -
Zutphen

Si j wtschd
eert rtievue of

ciA.oOnderstaande aanbiedingen tijdens
de show gelden t/m 31 dec. 2001.
S60 aanbieding geldt uitsluitend op
uit voorraad leverbare auto's

S40 Business leasetarief v.a.
V40 Business leasetarief v.a.
560 Intro-Edition leasetarief v.a.

Wij zien u graag op onze show.

€ 575.- p.mnd.
€ 6OO.- p.mnd.
€ 75O.- p.mnd.

'Autobedrijf7AU

oTDeunk-
Hendriksen Ruurlo:

Groenloseweg 13a,
tel. 0573 - 45 27 43

Eerste en Tweede Kerstdag gesloten!

assurantiën b.v.
Zelhem
Postbus 55
7255 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon (0314) 62 41 33
Fax (0314) 62 45 44

Verzekeringen
Pensioenen
Hypotheken

YOGA
Op basis van Yoga leren hoe je het bes-
te met je lichamelijke en geestelijke ener-

gie kunt omgaan.

Cursus van ia lessen
start 9 Januari in Lochem
en 1O Januari In Ruurlo.

Mariëtte van Lierop
(gedipl. yoga-lerares)

Bluisterplein 5, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 46 10

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 73 61



Oude ogen zien scherp
VERGRIJZING

Misschien heb je het wel eens ge
hoord. Dat ze zeggen: "De kerk ver-
grijst". Ze bedoelen dan: er zitten
meer oudere mensen dan jonge-
ren in de kerk. Oude mensen heb-
ben grijze haren. Daarom die uit-
drukking: "vergrijst". Het zou na-
tuurlijk veel mooier zijn als we
konden zeggen: de kerk ver-oran-
jet, of ver-groent, of ver-rinkelt.
Want jongeren houden van kleur-
tjes en ze dragen graag allerlei
ijzerwaren. Maar ze zeggen dat de
kerk vergrijst en eigenlijk is dat hè
lemaal niet zo'n goed teken. Oude
mensen worden soms slecht ter
been of ze overlijden. Wil het nog
een beetje sprankelen en spette

Er wordt wel wat anders van hem
gezegd. Hij is rechtvaardig en
vroom, en de Heilige Geest is op
hem. Ja, en dat is echt wel bijzon-
der. En die Geest had hem wat be
loofd. Hij zou met z'n eigen ogen
Christus zien! Maar wat is hier nou
apart aan?

PASGEBOREN

Nou, dan moet je kijken waar dit
in je Bijbel staat. Lucas 2! En Lucas
2 is het hoofdstuk dat gaat over de
geboorte van Jezus. Hij is nog maar
pas geboren! Een baby nog. Een
mensenkind als jij en ik. In de
pampers, op de armen van z'n
moeder. En nou is Simeon in de

HIJ IS HET...

Deze twee mensen, Simeon en An-
na, hebben het gezien. Dat Kind,
daar op de armen van dat eenvou-
dige meisje uit Nazareth, met die
man erbij die duidelijk een bouw-
vakker is... Dat Kind is de beloofde
Christus. Simeon vraagt of hij Het
even mag vasthouden. En dan ze
gent hij dit Kind. Anna ziet: dit is
de Verlosser. Zij looft God en gaat
het dan aan iedereen vertellen die
het maar horen wil. Dat Kind,
mensen, dat Kind daar... dat is het
Licht der Wereld. Die Jezus, Hij zal
ons verlossen.

Jozefs droom en de tocht naar Bethlehem
(Mattheüs 1:18-25) (Lucas 2:1-5)

ren in de diensten dan moeten jul-
lie gewoon zorgen dat je er bent.
De jongeren houden de ouderen
fris. En de ouderen helpen jou om
het geloof een vaste plek te geven
in je leven. Samen naar de kerk...
Ja, gezellig!

SIMEON

In Lucas 2 ontmoeten wij twee ou-
de mensen die nog heel vief zijn.
Nou ja, oud...? Eigenlijk weten we
niet hoe oud Simeon is. Hij is mis-
schien van middelbare leeftijd,
zoiets als je vader, maar is dat
oud...? Oké, oké, ik snap het. Maar
toch kun je niet zeggen dat Sime
on bejaard is en krom achter de
rollator loopt.

tempel en de Geest zegt, dat hij
Christus zal zien. Dat kan toch
niet. Dat is toch niet te geloven?
Maar de Geest liegt niet. Het zal
echt gaan gebeuren.

ANNA

Er is nog iemand tussen al die
mensen in de tempel die eruit
springt. Die is wel echt oud, hoor.
Anna, en ze is al 84 jaar. Van haar
weten we dat ze met vasten en bid-
den de Here diende in deze tem-
pel. Dag en nacht. Moet je je voor-
stellen. Een uur in de kerk vind je
soms al te lang. Maar Anna... dag
en nacht. Nou, dan ben je ook
rechtvaardig en vroom en vol van
de Geest.

OUDE OGEN ZIEN SCHERP

Waren er nou ook jongeren in de
tempel? Hebben die dan niets ge
zien? Vast wel. 't Valt wel op, Sime
on en Anna bij dat onbekende stel
met dat Kind. En Anna, die met
haar schelle stem roept dat dit de
Christus is. Maar hebben de jonge
ren dit nou geloofd? We lezen er
niks over. Kijk, oude ogen zien
scherp. En daarom is het voor jou
zo goed om naar de ouderen te lui-
steren. Om op ze te letten als het
over geloven gaat. God kan ze ge
bruiken om jou op het goede
spoor te zetten. Dat je het ineens
ziet. Ja, wat? Nou, dat Jezus ook
jouw Verlosser is.

ds. K. Snijder, Moddergat
ds. D. Westerneng, Vorden

Kerstmis 2001
Het is nu 2001 jaar geleden,
Dat is ook de reden.
Om u te overtuigen, met dit gedicht,
Van het wonder dat door God is verricht.

Dit is een mooi verhaal,
En het raakt ons allemaal.
De geboorte van Jezus, was een voorspelling,
En het begin van onze jaartelling.
Het is nu 2001 jaar geleden,
Daarom is het moeilijk om u te verplaatsen in het heden.
Het lijkt allemaal ook zo overdreven,
Dat in Bethlehem iedereen moest worden ingeschreven,
Dat gebeurde allemaal op Keizerlijk bevel,
Op straffe van een hoge boete moest iedereen toen wel.
Het was een ware volksverhuizing voor velen,
Daardoor moesten zij de woonruimte in Bethlehem verdelen.
Voor Jozef en Maria betekende het enkele dagen lopen,
Een vervoermiddel konden zij niet huren of kopen.
Maar zij hebben toch aan hun verplichting voldaan.
En zijn te voet naar Bethlehem gegaan.
Tot overmaat van ramp was er geen kamer meer te huur,
Alles was bezet, zij werden verwezen naar een schapenschuur.
Zij waren al blij met dat onderkomen,
Anders hadden zij moeten overnachten onder de bomen.
Daar is het geschied, dat Engelen hun een blijde boodschap brachten,
Dat zij een kerstkind konden verwachten.
In die zelfde nacht, werd alles in gereedheid gebracht.
Dat was de nacht zo als wij al jaren kunnen horen,
Dat er een Kerstkind voor ons werd geboren.
In die Heilige nacht, werd Jezus voor ons op aarde gebracht,
En Maria sloot het kindje in haar armen,
En dankte God, dat zij het mocht verwarmen.
Er was niets anders dan de voerbakken die daar stonden,
Daar werd het kindje in gelegd, en door Maria met doeken omwonden
Aan iedereen werd toen door de Engelen het grote nieuws verteld,
Zo ook aan de herders in het veld.
In het oosten verscheen aan de hemel een nieuwe ster,
Daardoor kwamen wijzen uit het oosten van heel ver.
Om het Kerstkind te aanbidden en te beladen met geschenken.
Zo hebben zij het Kerstkind willen gedenken.
Ja Jezus is geboren voor ons allemaal,
Daarom is het ook niet alleen een verhaal,
Maar het is en blijft voor ons een Heilige Kerstnacht.
Dat elk jaar weer wordt herdacht.

Johan

Hengelo zingt Kerst 2001:
Tweede kaarsjes-avond
Op 14 december zullen in Hen-
gelo om kwart voor zeven de
klokken van de Grote Kerk lui-
den om de mensen, net als ver-
leden jaar, op te roepen mee te
doen aan de kerstmanifestatie
Hengelo zingt Kerst 2001.

Dit, gecombineerd met de verleng-
de weekmarkt, een midwinter-
hoorn tentoonstelling, een geo-
pend museum 4CM5 in kerstsfeer,
de kerstverhalen avond van de
Oudheidkundige Vereniging in
het kerkje aan de Banninkstraat,
een kleine sfeervolle Kerstmarkt
en een feestelijk verlicht dorp, zijn
de ingrediënten voor een unieke
avond in het centrum van Henge
lo.

Om zeven uur precies zullen de
koperblazers van Concordia en
Crescendo bij de kerstboom in de
Kerkstraat het eerste kerstlied in-
zetten. Belangstellenden luisteren
of zingen de oude melodieën mee.
Men krijgt een gratis tekstboekje
en kan een kaars kopen bij de
kraam van de stichting Roemenië
om zichzelf bij te lichten. Na af-
loop is er gelegenheid de verschil-
lende activiteiten te bezoeken.

De winkels zijn tot 21.00 uur geo-
pend en er zullen kramen met
warme chocolademelk en Glüh-
wein aanwezig zijn om de sfeer te
verhogen en de handen te war-
men.



Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
goede jaarwisseling

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

Markten in:
Wijhe, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

De Vordense
Weekmarkt

altijd 'n bezoek waard
Ook voor Kerst

BOTERSTOL 1000 gram nu

ROOMBOTER-
AMANDELSTAAFnu
ROOMBOTER
DENNENTAK

KERSTYELLOWS 5 voor

u

Ü
BAKKERIJ STOEPJI

20 OASES voor

4 BRODEN OASE'S

2 BOS BLOEMEN naar keuze

De Valeweide GRAFTAK

f9.95

5.°°
ff.00

™

en alles voor de doe-het-zelver i UYüLAmCN in vele kleuren 9.95

Gieser Wildeman rood StOVerS per kg

Rode kOOl +1 witte gratis

Wij wensen al onze klanten
fijne Kerstdagen en voorspoedig 2002.

a

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS • KERSTMARKT 14 DECEMBER • KERSTMARKT 14 DECEMBER • KERSTMARKT 14 DECEMBER



'Kerst op de Kranenburg'...,
150 kerstgroepen in versierde kerk
U kent ongetwijfeld het verhaal: in het kerkdorp Kranenburg bij
Vorden staat een fraaie, rond 1860 door architect PJ.H. Cuypers
gebouwde kerk. In het jaar 1999 moest de kerk worden gesloten.
Een stel vrijwilligers bedacht een mogelijkheid de Antoniuskerk te
behouden. Met veel enthousiasme werd een museum ingericht,
gewijd aan heiligenbeelden. Kloosters en particulieren stelden
beelden beschikbaar. In één jaar tijd kregen 350 heiligenbeelden
een plaats in het museum.

De collectie beelden kreeg een
plaats langs de wanden van het
kerkgebouw en in vitrines. Twee
jaar geleden stonden er, na de
'tweede beeldenstorm' in de zesti-
ger jaren, nog twee beelden in de
kerk.
Nu is er een collectie beelden van
heiligen die verrassend veel bezoe-
kers trekt.

Kerstgroepen in december

In de winter is het kerkmuseum
gesloten omdat de stookkosten erg
hoog zijn. Toch wordt in de maand

december 'Kerst op de Kranen-
burg' gevierd en is de kerk vier lan-
ge weekenden open. De heiligen-
beelden hebben dan plaats ge-
maakt voor kerstgroepen en -stal-
len. In de verlichte vitrines en
langs de wanden staan nu de
mooiste kerstgroepen. In vele lan-
den verzamelden de heer en me
vrouw Delemarre-Erkelens uit
Amsterdam honderden groepen
waarmee het kerstgebeuren vaak
op ontroerende wijze in beeld
wordt gebracht. Circa 150 van deze
groepen zijn te bewonderen tij-
dens een wandeling door de fees-
telijk verlichte en versierde kerk.

Stijlvolle kerstmuziek klinkt door
de ruimte en vrijwilligers ontvan-
gen de gasten. In de vroegere
sakristie wordt op grootbeeld-
scherm het prachtige klankbeeld
'De geboorte van de kerststal' ge
toond. Voor de kinderen is er een
speciale hoek waar ze hun eigen
kerstversieringen kunnen maken.

Franciscus was de eerste

In het klankbeeld wordt op poëti-
sche wijze de schoonheid en de be
tekenis uitgebeeld van kerstgroe
pen door de eeuwen heen, begin-
nend in het jaar 1223. Toen bracht
Franciscus in de kerstnacht de be
volking van het Italiaanse Greccio
bijeen rond een houten krib, een
os en een ezel. Hierdoor bracht hij
als eerste de herdenking van de
geboorte van Christus dicht bij de
gelovigen.
Het gebruik om voor de kerstvie
ring een stal in te richten breidde
zich uit in Italië en daarna ook in
Europa. Lange tijd was er in de vo-
rige eeuw weinig aandacht voor
kerststallen maar momenteel is er
voor deze uiting van volksdevotie
weer een groeiende belangstel-
ling. Zo bezochten vorig jaar 2100
mensen de expositie in de Antoni-
uskerk en dit jaar worden er nog
meer verwacht.

Kleurrijke verzameling

Wie langs de vele kerststallen en -
groepen wandelt voelt - terecht -

Een aandoenlijk-mooie, in hout
uitgesneden kerstgroep uit Mali-
bië, compleet met wijzen, herders
en hun dieren: kunst uit Afrika.

Maria, Jozef en hun Kind, stijlvol vormgegeven en met de handgemaakt
door nonnen in een Frans Benedictinessenklooster.

bewondering voor de kunstzinni-
ge wijze waarop in vele landen
door kreatieve handen het thema
van de geboorte van Christus is
uitgebeeld. Het is een verrassende
en kleurrijke verzameling. De
groepen zijn namelijk gemaakt
van alle mogelijke materialen: ze
zijn uitgevoerd in gips of hout, in
aardewerk, stro of glas, in tin of
blik.

De expositie is geopend van 7 tot
en met 30 december 2001 elke vrij-
dag, zaterdag en zondag. Ook op

2e Kerstdag zijn de kerstgroepen te
bezichtigen.

Omdat er dit jaar uit het hele land
bezoekers worden verwacht vooral
op de zondagen is het voor inwo-
ners van Vorden en omgeving ver-
standig de expositie liefst op een
vrijdag of zaterdag te bezoeken.
De (bescheiden) toegangsprijs
wordt gebruikt voor de instand-
houding van de Antoniuskerk.
Verdere informatie ook over
groepsbezoek verstrekt de VW -
Vorden (tel. 0575 - 55 32 22).

Uniek Kerstconcert
in Antoniuskerk
Soms groeit uit een negatief resultaat iets positiefs. Dit voorjaar
kreeg de uitvoering van de befaamde Barbershop Singers uit Nieu-
wegein in de Kranenburgse Antoniuskerk door omstandigheden
onvoldoende belangstelling van het publiek. Toch was de kennis-
making met dit koor voor de aanwezigen een heel bijzondere er-
varing. En waren de koorleden onverdeeld enthousiast over de
prachtige akoestiek van de kerk Daarom werd gezocht naar een
mogelijkheid voor een heroptreden van het koor. Toen bleek dat
ook het Vordens Mannenkoor graag een kerstuitvoering in de An-
toniuskerk wilde verzorgen was de verbinding snel gelegd: beide
koren zullen op zondag 16 december een avondvullend kerstcon-
cert verzorgen.

Gevarieerd Kerstconcert in Keijenborg

Het belooft voor liefhebbers van
koormuziek een bijzondere avond
te worden. In de feestelijk versier-
de Antoniuskerk staat op dat mo-
ment namelijk een fraaie collectie
kerstgroepen uit de hele wereld.
Dat is op zich al een bijzondere er-
varing. En er worden dan oude en
nieuwe kerstliederen gezongen
door twee koren die een hoog mu-
zikaal niveau hebben bereikt. Het
Vordens Mannenkoor heeft, zoals
bekend, een grote reputatie bij
liefhebbers van koormuziek en be
schikt over een repertoire kerstlie
deren vol sfeer en devotie. En de
Barbershop Singers beoefenen een
liedkunst die een combinatie is
van zangkunst en choreografie. Ze
zijn meervoudig nationaal kam-
pioen op hun specialiteit en ver-
zorgden optredens voor radio en
TV. In België, Duitsland en zelfs in
Amerika brachten ze hun shows
van vierstemmige liederen die in
closeharmony, dus zonder bege
leiding, worden gezongen. Het re
pertoire bestaat vooral uit liederen
die in de 20-er en 30-er jaren van

de vorige eeuw populair waren,
liederen die in dit concert uiter-
aard zijn aangepast aan het kerst-
feest. De presentatie van de songs
krijgt soms iets van theater en is
niet alleen voor het oor maar ook
voor het oog aantrekkelijk. De
mannen van de groep brengen
hun liederen met een aanstekelijk
enthousiasme waardoor hun op-
tredens een diepe indruk achterla-
ten.

Het ziet er naar uit dat deze twee
koren zullen zorgen voor een
avond vol muzikale hoogtepunten
en dat de belangstelling voor dit
kerstconcert in een sfeervolle loka-
tie bijzonder groot zal zijn.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
VW in Vorden (telefoon 0575 - 55
32 22), bij Boekhandel Bruna in
Vorden en de Kadoshop Sueters in
Vorden en Hengelo. En, voorzover
dan nog voorradig, bij de aanvang
van het concert in de Antonius-
kerk op de Kranenburg, gemeente
Vorden (Ruurloseweg 101).

In de St. Jan de Doperkerk in Keijenborg wordt
op zondag 16 december a.s. een gevarieerd Kerst-
concert gehouden.
Aan dit Keijenborgs gebeuren werken o.a. mee: Pop-

koor The Keys, het Herenkoor, Jongerenkoor Rejoice
en Muziekvereniging St. Jan.
Het concert begint om 14.00 uur en zal ongeveer 1,5
uur duren.

Eenzaam
Dit gedicht is een oproep voor velen,
Om in donkere dagen,
De leegte met alleenstaanden te delen.
In die avonden, tikt de klok zo langzaam voort,
En zij wisselen, met geen mens een woord.
Zij willen je wel op handen dragen,
Maar zij durven niet om hulp te vragen.
Zij voelen zich zo vergeten,
Zonder dat anderen het weten.
Want die avonduren,
Kunnen voor hun, minuten wel uren duren.
Je kunt niet hun gemis vervangen,
Maar dat zullen zij ook niet van u verlangen.
Laat ze niet alleen,
Maar help ze door die donkere dagen heen.
Want er zijn er velen,
Die met u de eenzaamheid willen delen.
Dat telt voor jong en oud,
Laat zien datje een hart hebt van goud.

Johan

f/.



Vorden
voor een
sfeervolle

Kerstmarkt

Op de kerstmarkt:

iroodje warme ham.
Onze heerlijke
grillworst f 6,-

Aanbieding:
3 rookworsten voor f 11,-

VLOGMAN

Op de kerstmarkt
hebben wij ze weer voor u,

die overheerlijke kerstkransjes
et amandel of suiker, groot en klein"

Kom daarom
gerust proeven!

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

Tot ziens
SPEELGOED
HUISHOUD EN S U ETERS

Zutphenseweg 18 • Vorden
Tel. 0575-551384

LEKTUUH
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL S53566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

op de
kerstmarkt

Zutphenseweg 16 • Vorden
Tel. 0575-551321

Ook DA Ten Kate
is op de kerstmarkt aanwezig

met diverse kerstartikelen.

Tot ziens op de
kerstmarkt.

Cora en Wietze ten Kate

Zutphenseweg 2
Vorden

zaterdag 15 december
van 12.00 tot 19.00 uur op het marktplein
Vele kramen in kerstsfeer, houtvuur, bezoek van de kerstman, optredens van
Vordense, Wichmondse, Vierakkerse zangkoren en muziekverenigingen, leu-
ke kinderactiviteiten en tevens midwinterhoornblazers en boerenkool met
worst.

Vanaf 18.00 uur kunnen bezoekers van de kerstmarkt tegen inlevering van
een 'boerenkoolbon' genieten van een heerlijk bord boerenkool met worst.
Deze bonnen zijn op de kerstmarkt verkrijgbaar voor de prijs van zes gulden.

DEELNEMERS AAN DE KERSTMARKT
De Herberg café • Barendsen Fixet doe-het-zelf/Etos • Sueters speelgoed/huishou-
delijke artikelen • Ten Kate drogist • Van Asselt bakkerij • Vlogman/Rodenburg sla-
gerij • De Rotonde petit-restaurant/kinderrestaurant • Bakkerij Joop brood en banket
• Asya pizzeria • Flash badmintonvereniging • Raad van Kerken gezamenlijke Vor-
dense kerken • Kluvers dierbenodigdheden • Anthony's Country Store cadeauarti-
kelen • Bosvelt banketbakkerij • Vordense Tuin bloemen etc. • Fa. Spiegelenberg
• Bloemisterij Kettelerij.

GLÜHWEIN
gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze.

oor de kinderen warm
chocomel

Speciale
arrangementen

ter plaatse gecreëerd

Bloembinderij Vorden

Zutphenseweg 04,
7251 DL Vorden

;ERSTMARK-
2001

Drinken:
Oostenrijkse glühwein,

Oostenrijkse kinderpunch
(kinderthee met ranja en sinaasappels)

Oostenrijkse grog,
warme chocolademelk

Eten:
Bratwurst v/d gril

moepfruitspiezen omringd door chocolade

Kerkstraat 3,
7251 BC Vorden
Telefoon
(0575)55 15 19X



ANTHONY'S

Voor gezellige sfeer
en kwaliteit.

Let op de speciale
kerstmarkt-

aanbiedingen

Dorpntra»t11 Vöfdwi tdtfoon 5S1J73

OLIEBOLLEN

Leuke
kerstacties!
Speciaal op de kerstmarkt.

Wees er snel bij.

Uos
team

ARGNDSGI

Tijdschema
12.00-13.45 uur
13.45-14.15 uur
14.15- 14.40 uur
14.40-15.10 uur

15.10-15.40 uur
15.40-15.55 uur
15.55- 16.45 uur
16.45-17.30 uur
Jr7.30-18.00 uur
18.00-18.15 uur
18.15-19.00 uur

Verenigingen
Kerstmuziek
Dansgroep De Knupduukskes
Vordens Dameskoor
Ned. Herv. kerkkoor
Wichmond-Vierakker
30+ koor
Midwinterhoornblazers
Gospelkoor Vocation
Sursum Corda
Vordens Mannenkoor
Midwinterhoornblazers
Afsluiting door Concordia

Kerstfeest

voor kerstsfeer
en gezelligheid

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

nieuwjaar.
Bezoek onze kraam op de kerstmarkt

FredBosvel1

Burg. Galleestraat 6
Vorden

Een feest? Dat is als men blij is, of reden heeft om blij te zijn.
Diverse religieuze instellingen en instanties hebben zich ge-
bogen over het kerstfeest en de uitleg daarvan.
Conclusie : "Kerst heeft reden te over om in een feestelijke
stemming te zijn of te komen T

De ondernemers in Vorden doen er dan ook alles aan om bij u dat feestelij-
ke gevoel te versterken. Met producten, gezelligheid, warmte, sfeer, maar
vooral persoonljikheid. En een "verlicht Vorden^ completeert dat gevoel.

Een grote groep mensen is achter de schermen steeds actief Na de zomer-
feesten samen met de VW, gevolgd door de intocht van Sinterklaas, de slaap-
kamer van Sint, de lampionoptocht, het zwarte pietenorkest, een vernieuw-
de "sinterklaasactie", komt ook de kerstmarkt al weer in zicht'
Deze kerstmarkt met een weloverwogen programma en gevarieerde kra-
men, is elk jaar weer één van die momenten om elkaar te ontmoeten. De
zang van diverse koren, de warmte van het vuur, de versterking van de in-
wendige mens is alles te samen de moeite waard om even stil te staan bij het
woord "Kerstfeest*.

Soms lijkt er echter geen reden pm feest te vieren, vele oorzaken zijn dan te
noemen. Maar na goed zoeken is er voor elk mens wel een lichtpuntje, ieder
op zijn/haar eigen wijze. Er zijn veel mogelijkheden om bij te dragen aan een
bewuste samenleving. De Vordense ondernemers zijn zich hier ter dege van
bewust.
Met elkaar / voor elkaar.

Namens de Vordense Ondernemers Vereniging wens ik een ieder alle goeds
toe.

Voorzitter VOV: H.H. Kettelerij

Kerstbomen
in allerlei soorten en maten

Aan de Beekstraat te Hengelo (Gld.), om precies te zijn bij Boom-
kwekerij Menkhorst, is het de laatste weken een komen en

gaan van kerstbomen in allerlei soorten en maten.

De exportkwekerij importeert bomen uit Duitsland en Fin-
land om deze daarna te exporteren naar een groot aantal

landen in Europa en de U.S.A. Bovendien gaan er veel in
Holland gekweekte jonge planten naar deze landen.

In de periode vanaf midden november tot de laatste
dag voor Kerst is er ook voor de particulier een scala

van prachtige kerstbomen te koop.
De meeste bomen hebben een wortelkluit om zo in
de pot te zetten. Kom maar eens kijken.

Geopend alle dagen behalve zondag.



Al heel lang is de
mensheid gefascineerd

door het spelen met vuur
en het afsteken van

vuurwerk. Eenmaal per
jaar, tijdens de jaarwisse-
ling, kunnen we ons een
paar uur lang helemaal

uitleven.
Dat is op 31 december

vanaf 22.00 uur
tot l januari 02.00 uur.

Het is een internationale
traditie om het nieuwe

jaar in te luiden met
oorverdovende knallen en

uiteenspattende
vuurpijlen.

In ons land mogen hard
knallende rotjes en

dergelijke niet meer
worden gebruikt.

Vanaf de 13e eeuw
Iedereen weet wel dat het vuur-
werk in het oosten is ontstaan.
Echter niet in China, zoals vaak
wordt gedacht, maar in Benga-
len, het huidige Bangla Desj. Het
Bengaals vuur dat al in de zesde
eeuw voor Christus werd ont-
dekt is nog altijd zeer gewaar-
deerd. Het was wel het Chinese
Keizerrijk dat het maken van
vuurwerk tot grote bloei bracht.
Vuurwerk is trouwens in heel
Azië enorm populair. Dit komt
omdat het een vast onderdeel
vormt bij veel religieuze ceremo-
niën.
Maar vuurwerk is allang niet
meer een oosterse exclusiviteit.
Nadat de recepten voor het ver-
vaardigen van vuurwerk in de

Al vele eeuwen
gefascineerd door

vuurwerk
13e eeuw via Arabië naar het
westen kwamen heeft zich hier
een eigen vuurwerkcultuur ont-
wikkeld. Op allerlei festiviteiten
worden grote vuurwerkshows
gegeven die altijd veel toeschou-
wers trekken.

Kunstwerken
Zoals we weten bestaat vuur-

werk uit een lading die tot ont-
branding wordt gebracht via een
lont. De lading bestaat uit een
mengsel dat we een 'sas' noe-
men. Het bestaat uit oxidatie en
reductiemiddelen.
Door het lont aan te steken kan
zonder toevoer van zuurstof het
mengsel verbranden en dan krij-
gen we lichteffecten, geluid of

beweging. Door de verschillende
samenstellingen van het 'sas'
krijgen we de prachtige kleuren-
combinaties en door vertragen-
de stoffen toe te voegen kan de
vuurwerkmaker er voor zorgen
dat een vuurwerk in verschillen-
de fasen uiteenspat. Dit geeft
dan letterlijk een verrassend ef-
fect.

Denk ook aan
uw huisdieren

TIPS
Koop vuurwerk altijd
in een winkel met
vergunning.

Kies alleen vuurwerk
een Nederlandse gebruiks
aanwijzing.

Steek weigeraars nooit
opnieuw aan.

Lees de gebruiks-
aanwijzing ruim van
tevoren.

Steek vuurwerk aan met
een sigaret en niet met
een lucifer.

Zet vuurpijlen in een
die gedeeltelijk met zand
is gevuld.

Minder ongelukken

De laatste jaarwisseling hebben
zich aanmerkelijk minder onge-
lukken voorgedaan. Op de EHBO-
afdelingen van de ziekenhuizen
hebben zich 900 mensen ge
meld. Dat was een kwart minder.
Het jaar daarvoor was dat aantal
nog 1200. De Stichting consu-
ment en veiligheid geeft ver-
schillende oorzaken daarvoor
aan. De vuurwerkramp in En-
schede blijkt toch een behoorlij-
ke impact te hebben gehad. Ook
heeft Hoofdinspectie Gezond-
heidsbescherming vorig jaar een
record aan ondeugdelijk vuur-
werk in beslag genomen. Tevens
is een belangrijke factor dat er in
België een nieuwe, strengere
wetgeving is gekomen. Ook de
schoonmaakactie door de ge
meenten op Nieuwjaarsdag,
blijkt een succes te zijn.

De laatste jaren gaat er op ou-
dejaarsavond voor ongeveer
30 miljoen gulden aan vuur-
werk de lucht in. Gelukkig
voor onze huisdieren is het
vuurwerk niet harde knallen
tegenwoordig verboden. Heel
veel vuurwerk wordt nog op
het laatste moment gekocht.
Gebleken is dat als het op ou-
dejaarsdag regent de handela-
ren in vuurwerk muider goe-
de zaken doen. Volgens de
Stichting Natuur en Milieu is
op oudejaarsavond de lucht-
vervuiling twee keer zo groot
als normaal. Dat de knalpartij
om twaalf uur voor onze hon-
den en katten geen pretje is
begrijpt iedereen. Het is ver-
standig om van tevoren wat
maatregelen te treffen om
hen te beschermen.

Het verdient aanbeveling om uw
hond ruim voor twaalf uur uit te
laten. Het is sowieso verboden
om honden los te laten lopen,
maar vooral op oudejaarsavond

is het zeker belangrijk uw huis-
vriend aan de lijn te houden.
Veel jongeren knallen al lang
voor 12 uur. Het mag uiteinde
lijk officieel al vanaf 22.00 uur.
Uw hond kan goed van streek ra-
ken zodat hij er vandoor gaat.
Met alle gevolgen van dien.
Tijdens oudejaarsavond kunt u
uw huisdieren het beste daar la-
ten waar ze normaal ook zijn.
Als u zelf om 12 uur naar buiten
gaat, denk dan aan het sluiten
van de voordeur. Druk ook kin-
deren op het hart daarop te let-
ten. Als u de jaarwisseling elders
gaat vieren, laat uw hond dan
niet alleen thuis. Kijk of het mo-
gelijk is om hem mee te nemen
of bij iemand onder te brengen
met wie hij vertrouwd is.

Een pilletje
De ene hond is angstiger dan de
andere in de vuurwerkperiode.
Het kan nodig zijn om bij uw die
renarts een kalmerend middel te
halen. De dosering is belangrijk
en het is daarom goed om enige

tijd van tevoren daar al met de
dierenarts over te praten. Vooral
als u voorgaande jaren al ge
merkt hebt dat uw hond nega-
tief op de knallen reageert.
Het is misschien verstandig om
een paar dagen van tevoren al
een paar keer een pilletje te ge
ven om te kijken wat de uitwer-
king op de hond is. Niet alle die
ren reageren op de zelfde ma-
nier op kalmeringsmiddelen. Dit
is afhankelijk van het ras en het
karakter.

Katten
Ofschoon katten wat minder
bang lijken voor vuurwerk moe
ten we echter ook met hen gede
gen rekening houden. Haal uw
poes op tijd binnen. Ieder jaar ra-
ken er weer vele katten zoek.
Laat ze eventueel op een plaats
kunnen wegkruipen, waar ze
normaal niet mogen komen. In
huis vinden ze altijd wel een
naar hun gevoel veilig plekje.
Laat u in geen geval verleiden
om ze kort voor 12 uur nog even

buiten te laten. Hoe ze u ook pro-
beren te dwingen.
Heeft uw kat normaal geen kat-
tenbak in huis, maak dan voor
deze avond een uitzondering. De

poes zal er zeker gebruik van ma-
ken als hij een aantal uren niet
naar buiten kan. In tegenstelling
tot een hond kunt u een kat wel
alleen thuis laten.



nerij net

16 dec open
van 11.00 tot 17.00 uur

olie kerstshow van zondag
mber t/m tweede kerstdag

l iefhebbers van s f e e r v o l w o n e n , z i t ten b i j
l W o n e r i j goed . C o m f o r t a b e l e fauteui ls en

rvken, s a l o n t a f e l s , s m a a k v o l l e ee thoeken
|ressoirs z i j n s l e c h t s voorbee lden van
III t>ij De W o n e r i j zoa l zul t v inden. Maar

:Voor uw raamdecora t ie , ver l i ch t ing of
lldekking ben t u bij De Woner i j aan het
ladres. De accesso i r es van De W o n e r i j
|||rmakers bij uitstek en zorgen voor
I fsoonl i jk karak ter in ieder huis.

Alleen op deze dag
proeven van een

heerlijke
winterdrank
(Aspen spices)

Internet

É̂MMM^̂

EeiL^^elUgezondag
uitJnRuurtoi <l6

gecombineerd met de

Groenloseweg: 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

e e r v o l l e n r c h t i n g e n

VERZEKERINGENEN
FINANCIERING

VWWW^%WVS^^VUWW

l M.G.J. Reintjes
Vorden, telefoon (0575) 55 14 17

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2002 >
AVW^JWWAVWM^/^WVWWAW^WWWWWVWWW^^

De tafel gedekt met tèfellipnen en mooie
servetten, kaarsen %! en (%het menu

feestelijke, klassieke glrechteriapat is ons idee
over||rst 2001.

Want obilf l is er nogal wat yer̂ n|èr̂  er zijn

gerechten die de taprj des tijds ruimschoots

hebben foorstaan. Oüle liefde roet niet

Reptaurant

de Tirnmerieë
Lochemseweg 16,:7231 PDWarnsvel

Jjl,!:Q575-4.31^36( Fax 0575-43224^
l-rriail ag.maaIderink@woHdonline.nl

Gulle gastvrijheid
in een

sfeervolle ambiance

Kerst 2001
Prijs van het

4-gangen Kerstmenu

f8750
Reserveer nu

en vraag het menu aan.

"^^

TON'S SNACK &
GRILLCORNER
Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld
Uw snackbar met net iets meer dan andere!

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
en een goed 2002 toe.
Wij verzorgen ook voor u in het nieuwe jaar
- warme meeneem-maaltijden
- koude en warme buffets
- snack-schotels

Afhalen van salades en i j sta arte n:
24 en 31 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Wij zijn gesloten: 25, 26 december en 1 en 2 januari.

IS GOED EN BLIJFT GOED, OOK IN 2002
Debbie, Petra, Heidi, Wouter, Linda, Sanne, Ninke, Peter en Ton

I n s t a l l a t i e t e c h n i e k

BESSELING
radio & televisie •

elektronische huishoudelijke
apparatuur • elektra • gas •
water • loodgieterswerk •

sanitair • centrale
verwarming •

luchtbehandeling •
airconditioning •
Lid VNI en UNETO

Wenst allen
fijne Kerstdagen en een

gezond en voorspoedig 2002

Dorpsstraat 4 • Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 28 • Fax (0573) 45 10 28



K L E U R P L A A T
Wie kleurt er mee?
Ie prijs € 12,50 • 2e prijs € 7,- • 3e prijs € 5,- • 4e t/m 15e prijs € 2,5
Wanneer jullie er mee klaar zijn, doe hem dan in een enveloppe met de vermelding van 'Kleurplaat' en stuur hem naar Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Voor zaterdag 12 januari 2002. Wel voldoende postzegels plakken: 85 cent / € 0,39.

Korsttest



€23 per man per dag
Schildersbedrijf

PETERS
en medewerkers

Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Sportinrichting - Behangweik

Winkels in yerf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw
SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wand-
meubels, zowel blank als kleurwerk en alle andere

voorkomende spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen,
radiatoren, aanrechtdeurtjes, etc.

Als wij klaar zijn met het schilderwerk, dan is 't ook af!

Wij wensen alle relaties,
vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2002

Raadhuisstraat 6 • Vordert • Telefoon 0575-554155

Wereldwinkel Vorden
wenst al haar klanten

en medewerkers
hele fijne feestdagen.

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 18 49

Al onze grote en kleine klanten,
maar vooral onze hartelijke klanten

wensen we

fijne feestdagen
en een goed 2002

Tussen Kerst en Oud on Nieuw zijn we gesloten.

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kaf salon Tel. (0575) 55 1423

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

Zowel voor dames als heren

wenst u

Prettige Feestdagen

en een
Gezond en Voorspoedig

2002

NU VUURWERK
BESTELLEN

Voorverkoopkorting l (j /Q t/m 23 dec. 2001

PRIJSGARANTIE VOORVERKOOP
WEES ER SNEL BIJ

Wanneer bij aankoop van de
Vuurwerkartikelen in onze folder

een identiek artikel elders
aantoonbaar goedkoper is
tijdens deze actieperiode

dan betalen wij het
prijsverschil uit

MULTIMATE Ook tijdens de 3 voorverkoop-
dagen voldoende voorraad.

BOOWUViARECr | De Vuurwerkspecialist

Fa. Heijink Leestenseweg 10 - Zutphen
Telefoon (0575) 52 1796

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

EN MEDEWERKERS

Nieuwbouw
Onderhoud
Renovatie

NVOB

wenst allen
Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 2002

•mnm
R E S T A U R A N T

Wij sturen u graag onze
uitgebreide kerstfolder toe

of kijk op internet

Tel. (0573) 45 11 22
Fax (0573) 45 37 44

Dorpsstraat 2 -7261 AW Ruurlo
Internet: www.avenarius.nl

De woonwinkel
van Warnsveld

wenst u allen

e w ee/i é/ e/t

interieuradviseurm

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

STUKADOORSBEDRIJF

UMMÉUNKI
Ventersteeg 3 - RUURLO
Telefoon (0573) 45 17 04 - Fax (0573) 45 35 45

wenst u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2002

Prettige feestdagen
en een

smakelijk Nieuwjaar
Uw echte bakker heeft weer heerlijke,

ambachtelijk gebakken

KERSTSTOLLEN
bereid met zuivere amandelspijs

en echte roomboter.
Een smakelijke traktatie!

echte bakker

Hans Sluiiter
Muldershof 8

7221 EB Steenderen
Tel. (0575)45 1337
Fax (0575) 45 06 98



Een puzzel kluif voor de feestdagen
HORIZONTAAL: l jaargetijde; 5
sterkte; 10 eikenschors; 13 pels; 17
onheil; 20 transpireren; 25 duis-
ternis; 30 bos; 32 oude lap; 33 pi.
in Limburg; 35 bijbels figuur; 36
planeet; 38 werklust; 40 stelsel; 41
kwaad; 42 visgerei; 44 voegwoord;
45 euveldaad; 46 pi. in Noord-Hol-
land; 47 oude maat; 48 eiken-
schors; 50 watering; 51 reeds; 52
bouwwerk; 54 motorrace; 56 den
lezer heil; 57 vervoermaatschap-
pij; 58 schel; 60 water in Friesland;
61 titel; 62 broeder; 63 woon-
plaats; 64 vr. munt; 65 ontken-
ning; 67 slang; 68 viervoeter; 70
heilige; 71 graan; 73 dwarshout;
75 vod; 77 lastendruk; 78 berg op
Kreta; 79 bijbels figuur; 81 op-
stootje; 82 tafelgerei; 83 naschrift;
84 noot; 85 huisdier; 87 heilige; 89
snijwerktuig; 91 bijbels figuur; 92
ontkenning; 94 oogziekte; 96
sprookjesfiguur; 97 familielid; 98
honingdrank; 100 inlichting; 102
verlichting; 104 noot; 106 bijbelse
plaats; 109 daar; 111 griezelig; 112
steensoort; 113 soort onderwijs;
114 ton; 115 grondsoort; 117 ver-
nis; 119 water in Friesland; 121
fout; 123 roem; 124 halt; 125 ten-
toonstellingsgebouw; 127 Noorse
godheid; 128 delfstof; 130 muziek-
instrument; 132 vaartuig; 134
zotskap; 136 boerenbezit; 137
burcht; 140 vaartuig; 142 eiland in
de Oostzee; 143 schoolvak; 145 wa-
terplas; 146 uitgave; 147 getand
muurwerk; 150 verlichting; 151 pi.
in Engeland; 153 voorz.; 154 Japan-
se munt; 155 gelofte; 157 laatstle-
den; 158 verpakking; 160 loopstok;
162 soort; 163 compagnon; 164 af-
gemat; 166 Europese hoofdstad;
168 tegoed; 169 zouteloos; 170
noot; 172 gelofte; 174 lengtemaat;
176 vlaktemaat; 178 voordat; 180
ronde stang; 181 Chinese maat;
183 dierengeluid; 184 kledingstuk;
186 lengtemaat; 187 dik en zwaar;
189 omraming; 191 voorz.; 193
raam scherm; 194 pi. in Duitsland;
196 meetkundig lichaam; 198 roei-
pen; 201 kraag; 203 maanstand;
204 vaarwater; 206 verhindering;
208 Rijksoverheid; 209 palm; 211
lidwoord; 213 dierengeluid; 215
schoeisel; 217 gevangenis; 218 ci-
linder; 220 steengruis; 222 voor;
224 pigmentloze; 226 voorz.; 227
op de wijze van; 229 bijwoord; 231
vermoeden; 233 herbergier; 234
drukkende lasten; 236 helder; 238
bouwmateriaal; 240 moment; 242
gat; 244 lumen; 245 einde; 247 ma-

ger; 249 Europeaan; 251 slaapziek-
te; 252 onzes inziens; 254 verede-
len; 256 boom; 258 voorz.; 259
noot; 261 insectenpoeder; 263
voertuig; 264 meisjesnaam; 266
hetzelfde; 267 takje; 269 meedo-
genloos; 271 persoonlijk vnw; 272
smal; 273 ingeving; 275 aardappel;
277 vis; 278 pi. in Drenthe; 279
voorz.; 280 titel; 281 binnenkort;
282 op die tijd; 283 Grieks eiland;
285 noot; 287 insect; 288 roofdier;
290 begin; 292 waterkering; 294
namelijk; 296 scheepsbezitter; 298
uitroep; 300 vloerbedekking; 302
duister; 305 zandheuvel; 306 Frans
lidwoord; 307 nummer; 310
voorz.; 312 Europese zeestraat; 313
dierenverblijf; 315 tafelgerei; 316
pi. in Noord-Brabant; 318 dierenge-
luid; 319 pi. in Noord-Holland; 321
bosgod; 323 kledingstuk; 324 invi-
teren; 326 al; 327 stonde; 328
bouwwerk; 331 voor alles; 332 bij-
bels fïg.; 333 vermogen; 335 aan-
spreektitel; 337 soort school; 339
knaagdier; 341 insect; 342 metaal;
344 ontkenning; 345 kunstpro-
duct; 348 voedsel; 350 huid; 351
vogel; 353 de onbekende; 354
schriftteken; 356 voegwoord; 357
metaal; 359 sterke drank; 360 Gr.
godin; 362 het openbaren; 364 on-
derricht; 365 kosten koper; 367 pi.
in Overijssel; 368 hemelwezen;
370 woonschip; 371 meisjesnaam;
372 voormiddag; 374 het Romein-
se rijk; 376 vogeleigenschap; 377
werkschuw; 379 spil; 381 voeg-
woord; 382 trek; 384 heden; 386
Europeaan; 387 smaad; 389 ver-
zoeken; 394 knoeien; 399 loterij-
briefje; 401 bouwmateriaal; 403
halfbloed; 405 persoonlijk vnw.;
406 ogenblik; 408 bloeiwijze; 409
eerstkomend; 411 rekening; 412
windrichting; 414 hemellicha-
men; 416 onder andere; 417 pi. in
Vlaanderen; 419 valwind; 422 god-
heid; 424 daar; 425 ronde toren;
427 keukengerei; 428 volkerenor-
ganisatie; 430 noodlottig; 432 car-
navalsgroet; 433 hinderen; 434 ei-
kenschors; 436 rivier in Schotland;
437 oude maat; 438 kledingstuk;
440 houding; 442 voorz.; 443 on-
dergevel; 445 woonschip; 446 vier-
voeter; 447 voegwoord; 448 een ze
kere; 449 paard; 451 de onbeken-
de; 452 jaargetijde; 454 lor; 456
nummer; 458 sportterm; 460 aan-
kleding; 461 voorz.; 462 bar; 463
verblijven; 465 telwoord; 466 gebo-
gen been; 468 vr. titel; 470 uitroep;
472 vogelverblijf; 474 varkens-

vlees; 475 maanstand; 476 pi. op
de Veluwe; 477 plaag; 478 nieuw;
480 bosgang; 481 meermalen; 482
afgelegen; 484 verslagen; 486 keu-
kengerei; 488 reeds; 489 vlakte-
maat; 490 graafwerktuig; 492 god-
in; 494 voorz.; 495 Europees land;
496 noot; 497 ondernemingsraad;
499 regeringsreglement; 501
boom; 502 inhoudsmaat; 503 na-
schrift; 504 let wel; 506 het drin-
gen; 507 zangnoot; 508 opschud-
ding; 510 oorvijg; 511 daar; 512 pi.
in Noord-Holland; 514 voldoen;
516 vervoermiddel; 518 etmaal;
519 bijbels fig.; 520 vuur; 522
voorz.; 524 eindigen; 525 visgerei;
527 verduren; 528 keer; 530 deel v.
Spanje; 531 inviteren; 532 zalf-
spaan; 533 droog; 534 smaden;
535 afdekking; 536 horizon; 537
soort stof.

VERTICAAL: l watervogel; 2 aan-
hangsel; 3 insect; 4 uitgave; 6 eer-
waarde heer; 7 vlaktemaat; 8 oude
munt; 9 inhoudsmaat; 10 een-
maal; 11 gelofte; 12 dagblad; 14
reeds; 15 boom; 16 hectare; 17 dijk;
18 pi. in Drenthe; 19 pi. in Noord-
Holland; 21 persoonlijk vnw.; 22
wild zwijn; 23 ogenblik; 24 daar;
26 telwoord; 27 gevangenis; 28 pi.
op de Veluwe; 29 deelteken; 31
overeenkomst; 33 dans; 34 buidel;
36 biersoort; 37 vr. titel; 39 soep-
kom; 42 slang; 43 naar beneden;

48 nobele; 49 vogel; 53 speelkaart;
55 stap; 58 dik; 59 Ned. rivier; 62
gat; 63 pi. in Overijssel; 66 pi. in
Drenthe; 69 rund; 70 vaartuig; 71
vrouwelijk dier; 72 vochtig; 74 spil;
76 voorz.; 78 Europeaan; 80 godin;
82 maand; 83 familielid; 84 sport-
term; 86 vogelverblijf; 88 motor-
race; 90 rekenopgave; 92 bijbels
fig.; 93 bedehuis; 95 afwijkend; 96
viering; 97 regeerder; 98 model; 99
meetkundig fig.; 101 bergover-
gang; 103 eetgerei; 105 boom; 107
provincie; 108 mikpunt; 110 ge-
troffen; 112 briefaanhef; 113 pau-
sennaam; 114 huid; 115 zeezoog-
dier; 116 loop; 118 vervoersmaat-
schappij; 120 vroeger; 122 aanspo-
ring; 124 zeer warm; 126 rivier in
Duitsland; 127 telwoord; 129
kleur; 130 pi. op de Veluwe; 131
stelsel; 133 verharde huid; 135
godsdienst; 136 akker; 138 school-
vak; 139 boom; 141 rekenopgave;
143 toespraak; 144 ontkenning;
146 telwoord; 148 spil; 149 twijg;
151 omroep; 152 bijbels fig.; 154
knevel; 156 de dato; 158 noot; 159
de oudere; 161 pi. in de Betuwe;
163 ongeveer; 165 eikenschors; 167
pi. in Rusland; 171 oude maat; 173
hoeder; 175 teken; 176 lengtemaat;
177 projectiel; 179 wiel; 182 voorz.;
183 serviesgoed; 185 noot; 186
schaaldier; 187 koeienmaag; 188
vertering; 190 strowis; 192 bijbels
fig.; 193 stop; 195 daar; 197 bijbels
fig.; 199 gevaarte; 200 getekende
grap; 202 niet even; 205 hoofd; 207
oogvocht; 208 snelle loop; 210
strafwerktuig; 212 drank; 214 bar;
216 groente; 217 appelwijn; 219
grondsoort; 220 heester; 221 punt;
223 vordering; 225 Belgische om-
roep; 227 meisjesnaam; 228 rivier
in Italië.; 229 Spaanse rivier; 230
rustteken; 232 manlijk dier; 233
bron; 234 pi. op de Veluwe; 235 op-
geld; 237 ongaarne; 239 telwoord;
241 werkschuw; 243 wijnsoort;
246 voorz.; 248 bijbels fig.; 250 ver-
wonding; 253 man van adel; 255
vernis; 256 aanstoot geven; 257
sportartikel; 260 van streek; 261
garen; 262 voorz.; 264 bijbels
plaats; 265 slang; 266 land in Azië;
267 en andere; 268 gebak; 269
groei; 270 tafel; 271 Europeaan;
272 takje; 274 roem; 275 bergover-
gang; 276 springstof; 284 voorz.;
286 bouwland; 288 schel; 289 be-
dwelming; 291 tot en met; 293 cir-
kelvormig; 295 componist; 297
pel; 299 halfbloed; 301 hemelli-
chaam; 302 gevederte; 303 bijbel-

deel; 304 bedorven; 306 vocht-
doorlatend; 308 toespraak; 309 on-
derkomen; 311 insecteneter; 312
reinigingsmiddel; 314 Europeaan;
315 aansporen; 316 weegtoestel;
317 orgaan; 318 pi. in Noord-Bra-
bant; 320 poeder; 321 goedzak;
322 verhaal; 323 grap; 325 gewas;
327 voorz.; 329 opstootje; 330 zuid-
vrucht; 333 soort stof; 334 in-
houdsmaat; 336 telwoord; 338
nors; 340 deeg; 341 zuivelproduct;
342 metalen staaf; 343 vlakte-
maat; 346 ademtocht; 347 ope
ning; 349 hetzelfde; 350 familiel-
id; 351 groente; 352 plomp; 355
elektrische tractie; 356 slot; 358
spil; 360 angstig; 361 rustteken;
363 dierengeluid; 366 vr. munt;
368 roem; 369 begeerte; 370
voorz.; 373 pont; 375 voorz.; 376
pausennaam; 378 hetzelfde; 380
kleur; 382 voedsel; 383 plagen; 385
bolgewas; 386 berg op Kreta; 387
rivier in Siberië; 388 bijbels fig.;
390 vogel; 391 vis; 392 gewicht;
393 wreed heerser; 395 niet even;
396 strafwerktuig; 397 genade-
loos; 398 en andere; 399 Europese
hoofdstad; 400 pas; 401 dierenver-
blijf; 402 neon; 404 nimmer; 405
kennen; 407 aanvang; 410 graan;
412 numero; 413 Europeaan; 414
ontspanning; 415 heden; 417 ope-
ning; 418 kraan; 420 groente; 421
recht vaarwater; 422 kunstpro-
duct; 423 vr. munt; 425 gods-
dienst; 426 leeg; 429 achter; 431
strikje; 433 alarmsein; 435 water
in Friesland; 438 vrouwelijk dier;
439 schijnen; 441 viervoeter; 444
weinig; 446 vervelend; 448 roem;
449 onverschrokken; 450 boom;
452 bijbels fig.; 453 boomvrucht;
455 gevierde zangeres; 457 dwars-
hout; 459 lichte klap; 460 duindal;
461 persoonlijk vnw; 462 paradijs;
463 herbergier; 464 ontkenning;
465 pi. op de Veluwe; 467 vismand;
469 noot; 471 persoonlijk vnw.;
473 steensoort; 474 klap; 475 oude
maat; 476 daar; 477 Duitse partij;
479 krijg; 480 bouwwerk; 481 ge-
vuld; 483 Europese hoofdstad; 485
opdracht; 487 sein; 488 immer;
489 Noorse goden; 491 nauw; 493
rivier in Frankrijk; 496 roofdier;
498 zoogdier; 500 loop; 502 duin-
vallei; 503 plaats; 505 betrekking;
509 weg; 511 bijbels fig.; 513 we
reldtaal; 515 meisjesnaam; 517
snel; 519 voordat; 521 neon; 522
voorz.; 523 noot; 525 numero; 526
voorz.; 528 noot; 529 Frans lid-
woord; 530 Frans lidwoord.

Als u het grote diagram juist hebt ingevuld, kunt u de gevraagde letters uit het kleine diagram opzoeken en invullen, dan
ontstaat er een wens.

Ie prijs:

€ 12,50
2e prijs:

€10,-
3e prijs:

€7,-

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 12 januari 2002 met vermelding in de linker-
bovenhoek van KRUISWOORDPUZZEL aan:

Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Denk aan voldoende postzegels!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:

4e t/m 10e prijs:

€5,- Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.



Een puzzelkluif voor de feestdagen



enartus
R E S T A U R A N T

"Avenarius" kerst traiteur
biedt u de mogelijkheid thuis een schitterend
kerstdiner te serveren. Wij hebben voor u de

gerechten alvast voorbereid. Het enige dat u nog
dient te doen is het verwarmen (indien "warm")

en het presenteren van de gerechten

Traiteur-menu a fl. 45,= p.p.
Wildpaté met cranberrysaus

* » *

Wildbouillon met bospaddestoelen
* * *

Hert gestoofd in wildsaus met stoofpeertjes
aardappelpuree en spruitjes

of
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus

aardappelpuree en schorseneren
* * * v ':'.

Luchtige bavarois van bosvruchten
met frambozen coulis

U kunt uw bestelde menu's afhalen op 24, 25 en 26
december tussen 12 en 13 uur. U dient uw bestelling

vóór 23 december door te geven!

Internet: www.avenarius.nl
Tel. (0573)45 U 22
Fax (0573) 45 37 44

Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo

Wees eens een (kerst)-engel
en breng sfeer met de

VW-aanbieding

'Avondje uit
dinerbon plus theater- of

bioscoopbon in stijlvolle verpakking
met een cd als bonus.

vanaf f 7Of-
Er zijn natuurlijk ook de vertrouwde

geschenkbonnen in alle prijsklassen

Dé specialist In
relaxfauteuils
Helmink heeft een ruime collectie relaxfauteuils |

voor zitcomfort op maat. Met verstelbare rug/zitting,
zit- of fauteuillift of hoog/laag instelling. In zowel in
klassiek als modern. Alle modellen zijn leverbaar in
diverse kleuren stof of leer en met diverse massage-
programma's. En u kunt kiezen tussen electrische

of handbediening.

c
c

c
Ë

Seniorencomfort voor u persoonlijk op maat!
Seniorenfauteuils worden (eventueel bij u thuis of we halen u op)
aangemeten naar uw persoonlijke comfortwensen en lichaams-ei-

genschappen. Bel ons voor een vrijblijvende demonstratie.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514 meubelen Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Er zijn
twee adressen

waar u
goed kunt eten-...

het uwe
en het onze

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en 'n Voorspoedig Nieuwjaar

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

c LI n n o
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Wij zijn beide Kerstdagen geopend.
Reserveer tijdig.

Wij zijn van 27 december t/m 7 januari
gesloten. Op Oudejaarsdag zijn wij
geopend tot 18.00 uur

café-restaurant

't Wapen van 'tMedler
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
tel. (0575) 55 66 34

Wij u \

en een vi|pf ndig 2002

Installatiebedrijf
Altena'

Borculoseweg 9, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 64

J



Decem beractie
n 2 meeneemmeiVs (oaar keuzl

Wtójn geslq|en van maandag 24/fecember t/m
woenSdag 26 ofteemter en ffïaapdag 31 december.

Varlaf woensdag 2I|anuari zijf%/ij weer open.
11

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
tot ziens in he/nieuwe jaar.

l/ IAI A l I
R WALI
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

f

Dorpsstraat 8 • Vorden
lelefoon (0575) 55 43 55

u allen
Prettige Feestdagen

en een Voorspoedig 2002
Het adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk

T W E E W I E L E R - EN M A A l E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Telefoon (0573) 45 31 00 - www.fokkinktweewielers.nl

MEUBELSHOW
IN UW REGIO:
BIJ OTTEN ZIT
U HEEL GOED
OTTEN biedt u diverse typen prachtige en
degelijke meubels: bankstellen, kasten,
salontafels, eethoeken, losse fauteuils, tv-stoelen,
seniorenfauteuils en nog veel meer, teveel om
hier op te noemen! Keuze uit vele modellen in
meerdere kleuren, keuze uit vele stoffen in diverse dessins.
OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor uw oude meubels, indien u bij hem
nieuwe koopt, mooi meegenomen! Ook voor het nieuw stofferen van uw
huidige bankstel, stoelen of fauteuils bent u bij OTTEN aan het goede adres.
Kom naar Halle en vraag er maar eens naar.
Openingstijden: maandagochtend gesloten, maandagmiddag geopend
vanaf 13.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur; vrijdags
koopavond tot 20.00 uur, zaterdags open tot 16.00 uur.

Kom/ncuwHcMe>, kom/naa^OTTEN!
DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL. (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b*v.

Tegen inlevering van deze advertentie

Kerst-slagroom-
of mokkataart
van ƒ30,- voor ƒ25,-
Graag van tevoren bestellen.

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

Prettige f ee9tdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

, Pirectie en Medewerkers

Uhivé Oost

Wij wensen u allen I*rettige Kerstdagen
en de beste wensen voor 2002

U>on-engixmdveraetbedrijf. A. BeefÜTLk &
* Handel in zand en grint enz.
* Landschapswerken
* Bosbouw o. a. klepelmaaier, bosfrees en mobiele versnipperaar
* Rupskraan o. a. stobbenschaar en sorteergrijper

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
tel. (0575) 55 12 49 / 55 25 03
fax. (0575) 55 20 95

Erkend door Het Bosschap

Accountantskantoor

Th.J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

• Verzorgen aangiften inkomstenbelasting
• Samenstellen en controleren van de jaarrekening
• Begeleiden van (startende) ondernemers
• Fiscale en bedrijfseconomische adviezen
• Samenstelling en controle Minas-aangifte

Hengelo (Gid.)
Tramstraat 4
7255 XB
(0575)461391

Ulft
Middelgraaf 40a
7071 WT
(0315)640480



Koltkerellen
voor de

feestdagen

BENODIGDHEDEN:

600 gram lamshaasjes,
l zakje californische
pruimen zonder pit,

l dl rode wijn,
kaneel,

l bekertje crème fraiche,
2 uien,

l eetlepel suiker,
boter,
zout

en peper.

Lamshaasjes met
pruimensaus

Lamshaasjes moet u tijdig bestel-
len want daar zijn er niet zoveel
van. Het is een lekker zacht stukje
vlees dat u maar even hoeft te bak-
ken. Kan niet mislukken.

Was de pruimen en zet ze met wat
wijn en kaneel op een laag pitje en
kook ze in een kwartiertje gaar. U
kunt ze ook drie minuten in de
magnetron zetten. Zet ze weg.
Door de zich in de pruimen bevin-
dende pectine krijgt u dan een
smeuïge pruimencompote. Snijd
de uien in ringen. Doe wat boter in
een wijde pan en laat die licht
bruin kleuren. Voeg de uien en de
suiker erbij en laat de suiker cara-
melliseren. Pas op voor verbran-

den! Strooi er wat peper uit de mo-
len over, doe het deksel op de pan
en laat de uien zacht worden.
Pureer nu de pruimen met de
staafmixer. Het kan nodig zijn om
een beetje warm water toe te voe-
gen. Roer er tenslotte naar smaak
crème fraiche door. Warm de saus
op een laag pitje voor gebruik even
door of zet hem heel kort in de
magnetron.
Bak nu de lamshaasjes in de hete
boter, kort maar lekker bruin.
Schep een lepel saus op een voor-
verwarmd bord, leg de haasjes er
naast en verdeel de uien over het
vlees. Heel lekker hierbij zijn beet-
gaar gekookte sperziebonen en
met kaas gegratineerde aardappel-
krieltjes.

KooMs in monchou-saus
met garnalen

ODIGDHEDE

400 gram koolvis,
100 gram gepelde
Noorse garnalen,

50 gr boter,
2 eetlepels bloem,
kippenbouillon,

l pakje monchou,
l rode paprika,

peterselie,
zout en peper.

Koolvis is een goedkope vissoort
maar daarom niet minder smake-
lijk. We kunnen verse koolvis ko-
pen, maar pakjes uit de diepvries
zijn ook heel goed te gebruiken.

Laat de vis ontdooien en snijd ze
in grove stukken. Smoor de vis in
een beetje boter net gaar. U kunt
ze ook enkele minuten in de mag-
netron zetten.
Doe 50 gram boter in een steelpan
en doe daar twee eetlepels bloem
bij. Roer met een houten lepel of
een garde het mengsel glad en
voeg er een klein beetje warme
bouillon bij en roer het mengsel
weer glad. Voeg steeds een beetje
bouillon bij tot u een niet te dun-
ne béchamelsaus hebt verkregen.
Roer er dan het pakje monchou
door met een garde zodat u een
mooie gladde saus hebt. Spoel de
garnalen af met heet water (uit de
kraan) laat ze uitlekken en roer ze
door de saus em maak deze op
smaak met zout en peper.
Snijd een sukje van de rode papri-
ka en maak daar snippers van.
Was de peterselie, dep ze droog en
pluk er blaadjes van. Schep nu de
koolvis in grove stukken door de
saus. Doe het voorzichtig zodat
het wel stukjes blijven. Warm de
ragout nog even door, eventueel in
de magnetron. Doe het mengsel
over op vier voorverwarmde bor-
den of schaaltjes en strooi er wat
gesnipperde paprika over en als
laatste wat peterselieblaadjes.

Hazelnootcrème

BENODIGDHEDEN:

75 gr ontvelde
hazelnoten,

4 eieren,
1/2 liter melk,
60 gr suiker,

l pakje vanillesuiker,
4 blaadjes gelatine,

dtroensap.

Maal de hazelnoten fijn. Roer de
eidooiers los met de melk, suiker
en de vanillesuiker. Verwarm dit
mengsel au bain marie tot het dik
en luchtig is, het mag beslist niet
koken. Week de blaadjes gelatine
in koud water. Knijp ze uit en los
ze op in 4 eetlepels heet water en
meng ze door de nog hete crème.
Sla het eiwit met enkele druppels
citroensap stijf en roer dit voor-
zichtig door de afgekoelde crème.
Vul er vier coupeglazen mee en
gameer ze met wat slagroom en
wat hele hazelnoten.

Benodigdheden:

400 gr rozijnen,
150 gr krenten,

l borrelglaasje rum,
75 gr oranjesnippers,

75 gr sukade,
250 gr amandelen,

amandelaroma,
l kg bloem,
100 gr gist

melk,
150 gr suiker,

een theelepel zout
rasp van een citroenschil,

450 gr boter,
50 gr boter,

poedersuiker.

Weinachtsstollen
Was de rozijnen en de krenten
goed en laat ze in een vergiet uit-
lekken. Doe ze in een schaal, doe
de rum er over en zet ze een tijdje
weg. Hak de oranjesnippers en de
sukade fijn. Week, indien nodig,
de amandelen om het velletje te
verwijderen en hak ze daarna ook
fijn.

Zeef nu de bloem in een kom en
maak in het midden een kuiltje.
Giet hier de gist in die u hebt los-
geroerd met een theelepel suiker
en wat lauwe melk. Laat dit zoge-
naamde 'zetsel' toegedekt een
kwartiertje rijzen.

Voeg er daarna de resterende sui-
ker, het zout, de citroenrasp, de ge
smolten boter en zoveel melk aan
toe tot en kneed alles tot een stevig
deeg. Kneed het zo lang tot het
deeg glad en glanzend is en blazen
gaat vertonen. Meng er dan de ro-
zijnen, krenten, oranjesnippers,
sukade, amandelen, en wat aman-
delaroma door. Nog even goed
kneden en daarna laat u het deeg
op een warme plaats een paar uur
rijzen. Verdeel het daarna in twee
stukken. Vorm uit iedere helft een
ovaal brood. Druk met een deegrol
iets uit het midden in de lengte
richting een deuk. Sla de kleine
helft over de grotere. Leg de bro-
den op een beboterd bakblik en
laat ze toegedekt nog l tot 2 uur
rijzen. Bak ze daarna in een tot
220 gr voorverwarmde oven goud-
bruin en gaar in 45 tot 60 minu-
ten. Bestrijk de warme stollen met
gesmolten boter en bestrooi ze dik
met poedersuiker.

Hoe zit dat met
de kerststol?

denken. Volgens anderen zou het een sym-
bool van de vruchtbaarheid kunnen zijn.

Het eten van kerstbrood is al een zeer oud ge
bruik. De meest voorkomende naam is de
stol. We zien ze echter, afhankelijk van de
streek, ook onder andere namen: Kerststoet,
kersttimp, kerstwigge en korssewegge.

Ontstaan

Er wordt allerlei uitleg gegeven aan het ont-
staan van de naam 'kerststol'. Stol is een oud
woord voor 'stut'. De broden werden in de
oven vaak gebakken in een vorm of ring. De
broden zouden daarom in de oven worden
'gestut'.

De vorm

Ooit heeft iemand geopperd dat de vorm die
de stol krijgt door het dubbel slaan van het
deeg, aan een in doeken gewikkeld kind doet

De kerststol werd vroeger dagen vaak door
het bakkersgilde aan de adel en de geeste
lijkheid geschonken.

De ontvangers stelden echter wel hoge eisen
aan de kwaliteit. De bakkers konden toen de
kosten van de dure grondstoffen niet meer
dragen en sloegen de handen ineen gaven
soms wel 7 bakkers samen één grote stol.

Heidens

In het voorchristelijke tijdperk werden ech-
ter al offerbroden gebakken. Veel historici
menen daarom dat de huidige kerststol daar-
uit ontstaan is, waardoor het dus in feite van
oorsprong een heidens gebruik is.



Lubbers Wonen & Slapen gaat verhuizen
naar Woonboulevard Doetinchem.

Profiteer daarom nu van extra kortingen!

PLUK EXTRA

UDEN5 ONZE
* ' ' jj flifi

ICVIM
40% 55

40% 30%
50%

Van 15 december t/m 31 december kunt u bij aankoop uit onze voorraad
showroommodellen EXTRA KORTINGEN plukken uit onze kerstboom.

Dus extra kortingen bovenop de basis-leegverkoopkorting van 15%.
TREKT U BIJVOORBEELD EEN KORTINGSENVELOP VAN 3O%.

DAN BEDRAAGT UW TOTALE KORTING 15% + 3O% = 45% KORTING!!!

Maar wees er snel bij, want op is op!

KIES UIT ONZE VOORRAAD
SHOWROOMODELLEN:

~l Bankstellen
Slaapkamers
Auping bedden
Linnenkasten
Eethoeken
Salontafels
Kleinmeubelen
Karpetten
Bedtextiel
Kersen meubelen

^ DIREC.
l LEVERBAAR

z£> onen lap en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00 *) m.u.v. woningtextiel



www.pelgrum.nl

Pelgrum Woningmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijk en professioneel.

Wij wensen u
prettige kerstdagen en een
gezond en in alle opzichten
voorspoedig 2002
Uw contactpersoon:
Udo Heij, lid NVM Wonen

PELGRUM

cea

Woningmakelaars
Zutphenseweg29,7251 DG Vorden
T (0575) 55 55 55, F (0575) 55 36 97
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl

NVM-WONEN

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon (0575) 44 15 81

wenst u allen een prettig Kerstfeest en 'n voorspoedig Nieuwjaar

Brandenbarg
vlees-, vee- en
varkenshandel

wenst haar clientèle

prettige Kerstdagen
en gelukkig Nieuwjaar

BRANDENBARG
vee-,vtees- en varkenshandel

Hoogstraat 7, 7227 NB Toldijk. • Tel. (0575) 52 15 70

l

FINANCIËLE PLANNING

De Regt Financiële Planning
Nieuwstad 44
7241 DR Lochem
Tel. (0573) 25 53 00
Fax (0573) 25 53 81
E-mail: deregt@deregt.nl
www.deregt.nl

CAFÉ • RESTAURANT • ZALEN

„DE KEIZERSKROON"

Voor de Kerstdagen
diverse salades en puddingen

Gaarne vroegtijdig bestellen vóór 19 december.

De familie Van Tuil en medewerkers
wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2002

U bent van harte welkom bij café Uenk
Wij zullen dit jaar niet op de kerstmarkt staan,
kom dus gewoon maar op de Nieuwstad aan.

Kerstavond maandag 24 december gesloten om 19.00 uur.
Eerste Kerstdag dinsdag 25 december gehele dag gesloten.

Tweede Kerstdag woensdag 26 december
vanaf 15.00 uur geopend.

Oudejaarsdag maandag 31 december gesloten om 18.00 uur.
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2002 'nieuwjaarsreceptie'

van 15.00 tot 17.00 uur.
ƒ y' / V X

andaOudejaarsdag maandag 31 december zijn er bij café Uenk zoals
ieder jaar weer leuke prijzen te winnen met het kurkbiljart,

balero en potbiljart aanvang 11.00 uur t/m 17.00 uur.

M^JBmsdag 2 januari 2002 geopend vanaf 16.00 uur.

Wij wensen al onze klanten, leveranciers, kennissen en vrienden
een gezond en gelukkig 2002.

TOON, YVONNE EN NANCY
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