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Broers te Velthuis schenken Vorden
grote kerstboom met verlichting!

Overname van advertenties/berichten is verboden

Gemeente

Vorden

Zie p a g i n a U. 5 en 6 van d e z e u i t g a v e

Voorzitter van de VOV de heer H. Kettelerij, tweede van rechts, dankt de gebroeders te Velthuis
Een simpele handeling, de stekker in het het stopcontact en zie
Vorden heeft nabij, het Staringbeeld in het centrum van het
dorp een prachtige grote kerstboom.
De verlichting werd dinsdagavond
om precies 18.00 uur ontstoken!
Boom en verlichting werden aangeboden door de broers Ernst, Johan, Harrie, Gerrit en André te
Velthuis. Dinsdagavond werd het
geheel symbolisch aan de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV)
"overhandigd". Namens de VOV
nam voorzitter Harrie Kettelerij de
honneurs waar.
Schuin tegenover de "grote" kerstboom, op het grasveld voor de Ned.
Hervormde kerk, staat een
prachtige kerstklok, welke enkele
jaren geleden door de firma Barendsen werd aangeboden. Het is
al vele jaren gebruikelijk in Vorden dat de grote kerstboom wordt
"gesponsord". Vorig jaar stond er
geen boom. Vele Vordenaren waaronder de gebroeders te Velthuis,
vonden dat eigenlijk maar niks.

L

In dit nummer:

Dus vandaar deze geste. "Wij waren bij ons huis aan de Oude Zutphenseweg bezig een aantal bomen om te zagen. Toen kwamen
we op het idee om de gemeenschap een (kerst)boom te schenken. Wij besloten gelijk om daarbij
ook de verlichting aan te bieden",

aldus Gerrit te Velthuis.
VOV voorzitter Harrie Kettelerie
was danig in zijn sas over het cadeau voor de Vordense bevolking.
"Wij hopen uiteraard dat er de komende jaren opnieuw Vordenaren
bereid zijn een kerstboom te sponsoren", zo sprak hij dinsdag.

Actie 25% korting
op alle artikelen tijdens de maand december 2003.
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 december 10.00 uur ds. J. Kool;
19.00 uur Kerstsamenzang in de Dorpskerk.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 december 10.00 uur Zangdienst - Kerstsamenzang.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 december 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur Kerstsamenzang in de Dorpskerk.
R.K kerk Vorden
Zondag 21 december W.00 uur Pastoor Hogenelst. Eucharistieviering
m.m.v. Neva Ensemble. 19.00 uur Kerstsamenzang in Herv. Kerk.
|

Weekblad Contac

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 december 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 21 december 10.00 uur Woord- en Communiedienst, herenkoor.
Weekendwacht pastores
27-22 december G. Zweers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

Met ingang van l januari 2004
is Weekblad Contact editie
Vorden geen abonnementsblad meer. Vanaf week 2, dinsdag 5 en woensdag 6 januari
zal het blad dan ook iedere
week in de hele gemeente
Vorden gratis huis aan huis
worden verspreid.
Contact komt dan met dezelfde
inhoud als voorheen met allerlei
plaatselijk nieuws uit uw eigen
omgeving op dinsdag of woensdag bij u in de bus.
De bezorging van de krant gebeurd door Jansen Verspreidingen, Veilingstraat 22-24, 7391
GM Twello. Om de eventuele bezorgklachten correct af te handelen, staat vanaf 5 januari een
klachtenlijn open:

ontvangen. Uiteraard als abonnementsblad. Het abonnement
kost € 60,- inclusief btw binnen
Nederland en € 100,- inclusief
btw buiten Nederland. Deze forse verhoging wordt veroorzaakt
doordat Contact buiten de gemeente Vorden nu verzonden
wordt als losse post en niet meer
voor een gereduceerd periodiekentarief. De verhoging is dan
ook geheel ter dekking van de
portokosten.
Voor informatie anders dan over
de verspreiding, kan natuurlijk
altijd contact opgenomen blijven worden met:

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

(0571)274058

d r u k k e r i j Weevers

Abonnee's buiten de gemeente
Vorden kunnen Contact blijven

Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10.

Tandarts
20-21 december P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon 06-53736310.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 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 hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uuren
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 Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl Email: info@destiepel.nl
Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmeringen Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lokaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur. za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24 uur
per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25
678.
Pedicure L. Evers-Jansen. tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst tel.
(0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.
Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen, Industrieweg la, Vorden.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 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. Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag 14.00- 20.30 uur, woensdag 14.0017.30 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 13.30-16.00 uur; vrijdag van
9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. 0575520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U kunt
een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via de VIT
tel. (0544) 48 23 23.
Personenajarmering 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.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een dag
van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo,
tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00 uur
in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hiervoor €2,25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Kerstbomen diverse maten.
Keuze uit 4 soorten. Met inpakservice. En voor iedere koper
een leuke attentie. B. Waarle,
Hamsveldseweg 2, Kranenburg,
info tel. 0651148066.

• Kapvergunning verleend
wegens roestrot. Herplantplicht klein formaat met geringe uitstraling, www.bochtbewoners.tk

• Lichttherapie ter bestrijding
van winterdepressies. Verhuur
van speciale lamp. Maria van Rijsewijk,
Shiatsu-therapeute,
Wamsveld, tel. (0575) 54 39 24.
• Warnsvelds Mannenkoor.
Concert op maandag 29 december a.s. in Antonius van
Paduakerk Kranenburg-Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open
19.30 uur.
• Grote oudejaarsopruiming
van 2e hands meubelen door
de Veiling Commissie Vorden.
Op zaterdag 27 dec. van 9.00
tot 15.00 uur aan de Schuttestraat 20 te Vorden.
• Gery Groot Zwaaftink vertelt
op zaterdag 20 dec. om 20.00
uur en zondag 21 dec. om
14.30 uur Scrooge & Marley
in „De Kranenburg", Bergkappeweg 2, Kranenburg. Info en
reserv. 55 62 16 of dekranenburg@planet.nl
• Warnsvelds Mannenkoor.
Concert op maandag 29 december a.s. in Antonius van
Paduakerk Kranenburg-Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open
19.30 uur.
• Tijdelijke arbeidskracht
nodig? Bel Bouwmeester
Dienstverlening. Tel. (0573) 46
12 06 of 0622011004.
• Te koop: kerstbomen. G.
Walgemoet, Brandenborchweg
10, Vorden.
• Even een time-out nodig of
een ander verrassen voor Kerst?
Organic Move, Praktijk voor holistische massage. Tel. (0575)
556217.
• Zat. 20 dec. van 2 tot 4 uur:
American style house sale.
O.a. babymeubels, div. kasten,
tafels, banken, lampen, huish.
art., boeken, koelkast, speelgoed, kinderkleding. Wiersserbroekweg 12, Vorden.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:
afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

• Voor huisslachtingen: Kelderman Keijenborg, tel. (0314)
641855.

• Adventsconcert 20 december a.s. om 20.00 uur in de
Christus Koningkerk te Vorden
door Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda en Gospelkoor
Inspiration.

• Te huur: Kerstmankostuums.
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen, tel. (0575) 45 20 01.
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Herbalife-producten
Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604
Advies en begeleiding:
Jans Bakering

gemengde sla
100 gram

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.
• Te koop: kerstbomen vers
uit de grond. Ook bomen van
plm. 5 meter. Fam. Kappert,
Ruurloseweg 87, Kranenburg,
tel. (0575) 55 69 35.
• Adventsconcert 20 december a.s. om 20.00 uur in de
Christus Koningkerk te Vorden
door Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda en Gospelkoor
Inspiration.

^gg vissalade
€ l •

i«

i 100 gram
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Voorafje...

kipcocktail

De Echte
Groenteman Vorden

• Heeft u 2 rechterhanden
nodig voor klussen in en om
het huis, bel: (0575) 57 1336.

• Warnsvelds Mannenkoor.
Concert op maandag 29 december a.s. in Antonius van
Paduakerk Kranenburg-Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open
19.30 uur.

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 46 13
32.

• Adventsconcert 20 december a.s. om 20.00 uur in de
Christus Koningkerk te Vorden
door Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda en Gospelkoor
Inspiration.

• Kerstbomenverkoop. Van
klein tot groot, ook in potten.
Breegraven 117, Warnsveld
tegenover Super de Boer.

• Computerles aan huis. Voor
agrariërs en senioren. Op uw eigen computer. Uitleg (ook) in
dialect. Tel. 06 10241517.

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrijwilligers. Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost,
tel. (0575) 54 60 57.

bij de Echte Groenteman Vorden

• Aankomen, afslanken en
niet meer moe? Dat kan! Ik
maak een persoonlijk plan. Gratis begeleiding, voedingsadvies
en vetmeting. Bel Jema Bruggink (0575) 46 32 05 .

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40,
7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

• Verhuisd per 20 december Topkwaliteit voor een eerlijke prijs ook met de feestdagen ...
2003: J.B. Hilge en A.G.M.
Hilge-Jansen van Margrietlaan 6 naar De Delle 81, 7251
Geldig woensdag 17 december t/m dinsdag 23 december.
AJ Vorden. Tevens wensen
Eens iets anders..
Vers voor u gesneden .
wij u prettige feestdagen.

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 551617
internet: www.de-echte-groenteman.nl
Kom eens langs bij de Echte Groenteman en Elbrink bloemen.
Wij zijn klaar voor de Kerst! A.s. weekend open huis!

BAIIENL
HARDWARE a SOFTWARE VOOR IEDEREEN

WWW.COMPUTERBAIIE.NI

DE VOORDELIGE COMPUTE

Het plaatselijk
nieuws in
Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

• Te koop goed, weinig gebruikt paardentuig. Vraagprijs
€350,-. Tevens diverse accessoires voor een redelijk bod.
Antieke mangel €25,-. Oude
bouwstenen. (vuil, kalkmortel)
ong. 1000 stuks voor een redelijk bod. Tel. (0575) 55 34 58
(na 18.00 uur).
• Hengelvereniging De Snoekbaars houdt vrijdag 19 december van 19.00 tot 21.00 uur zitting in sporthal 't Jebbink voor
het ophalen van de visvergunning.
• Aljo, nog 6 nachtjes slapen en dan is het zover! Alvast gefeliciteerd! Groeten van
ons . .

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF
ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Muziekvereniging

Concordia
dankt iedereen
die eraan heeft
bijgedragen
dat onze

HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461424

Dagmenu's
15 dec. t/m 19 dec. 2003
ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.
Dinsdag 16 december
Wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade / ijs met slag-

OLIEBOLLENACTIE
een groot succes is geworden.
De eerstvolgende oliebollenactie is in dec 2004.

Woensdag 17 december
Champignonsoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappels
en groente.
Donderdag 18 december
Karbonade 'de Rotonde' met frieten en wintersalade / Apfelstrudel
met vanillesaus.

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Vrijdag 19 december
Uiensoep / tafelspitz met rösti-aardappels. groente en bieslooksaus.
Maandag 22 december gesloten.
U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ooka la carte geopend, koffie met huisgemaakte gebaksoorten,
lunchkaart, ijssalon en diner-cadeau-bonnen, catering.
Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen we dit graag,
Wendie en Thomas
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Op maandag 22 december zijn wij 25 jaar |
getrouwd.

Voor velen een verrassing
voor ons een grote beslissing
maar zeker, geen vergissing.

Wim van Til

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

en

Ans van Til-Oortgiesen

Ruben

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van
harte welkom op onze receptie van 15.30 uur
tot 17.30 uur in Hotel Bakker aan de Dorpsstraat 24 te Vorden.

Hij is geboren op 5 december 2003 om 15.33 uur,
weegt 3400 gram en is 51,5 cm lang.
André Zweverink en Erna Maalderink

!
December 2003
Hoetinkhof 63
7251 WL Vorden

Hengeloseweg 3
7251 PA Vorden
Tel. (0575) 55 51 10

J

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat dit ons dan even weten.

.

.

Wie mij wil feliciteren is welkom.

dankbaarheid en blijdschap geven wij u
| kennis van de geboorte van onze dochter mijn zusje

Na een kort ziekbed is toch nog onverwacht overleden
mijn lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en
onze liefhebbende oma

Albertine Pauline
van Striep-Feberwee
Tine
weduwe van Hendrik Willem van Striep
* 17 februari 1926

f 10 december 2003

We weten datje van ons houdt.

Hiep Hiep Hoera
ik word 1 jaar op vrijdag 19 december 2003.

..........

Elk afscheid is het begin van een herinnering.

a.ote

Rianne Verstege
Berkenlaan 69
7255 XE Hengelo (Gld.)

Anke Luijendijk-van Striep
Jaap Luijendijk
Willem
Dirk
Oude Borculoseweg 3
7231 PR Warnsveld
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Yvet Annabeth
P.S. Ik slaap van 12.00 tot 15.00 en na 18.30 uur.

Yvet

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig
en kalm overleden onze lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

is geboren op 8 december 2003.
Maandag 29 december a.s. hoop ik
Martin, Maria en Bas van der Stroom

H. Meulenbrugge

Hendrika Johanna
Weekhout-Harmsen
sinds 15 augustus 1997 weduwe van H. Weekhout

90 jaar te worden.

i............

l
Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van |
20.00 tot 22.30 uur in café-rest. „De Keizers- ;{:
kroon", Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Verwacht en toch verwonderd..
Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Leeuwerikstraat 19
7261 GA Ruurlo

f Zutphen,
11 december 2003

* Hengelo (Gld.),
31 januari 1918

Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel
van Sutfene, afd. Drogenap,
voor de liefdevolle verzorging.
H.J. Mombarg-Weekhout
B.H. Mombarg
Sabine en Michiel

Dominique
Zij is geboren op 9 december 2003.
Gerhard, Nancy & Lucas Weevers-Visser

i

Hiermee willen wij iedereen heel hartelijk bedanken |
die ons Gouden Huwelijksfeest in welke vorm dan •
ook tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Pastorieweg 2
7251 AK Vorden

Het was een geweldige dag!
Met je kleine lieve handjes
raak je me aan.
Met Ie kleine lieve oogjes
zie je mij daar staan.
Denken aan jou
dat vind ik zo fijn.
Ik ben echt superblij
jouw grote broer te zijn.
Lucas

Reind Zweverink
Annie Zweverink-Zieverink

Correspondentieadres:
Kostedeweg 6
7251 MZ Vorden
De begrafenis heeft dinsdag 16 december plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

lekink 8, Hengelo (Gld.)
„God had ik lief"
Vanwege een misverstand is deze advertentie vorige
week niet geplaatst.
Na een leven van werken en zorg is op
bijna 90-jarige leeftijd, geheel onverwacht, van ons heengegaan onze
moeder, groot- en overgrootmoeder

Zo klein
Zo lief
Zo welkom

Alberta Hendrïka
Pardijs-Wuestenenk
sinds 18 maart 2002 weduwe van Hendrik Pardijs

Daan
Hendrik Willem
Hij is geboren op 11 december 2003 om 20.37 uur,
weegt 3010 gram en is 49 cm lang.

A.G. Rikkerink-Weekhout
H.B.J. Rikkerink
Milou
Nelleke

Dankbetuinging

Willemijntje
Jeeninga-Stuivenberg
Wil
* 6 december 1923

Ate en Annie
Jesper en Maaike
Rinske en Björn

Jan en Harmke
Annie en Piet t
Henny en Jan t
Henk en Janny
Klein- en achterkleinkinderen

Mirjam Enzerink en Erwin Hengeveld
Johan van Oldenbarneveltlaan 5
7241 HP Lochem

José en Gerrit
Willeke en Frank
Laura
Ines

De Delle 91
7251 AJ Vorden

Jouw kleine leven, ons grote geluk!

$

i»

Onze dochter is geboren op 12 december 2003
om 10.06 uur.

» Michiel en Daniëlle van Gijtenbeek-Brunnekreeft
i
Stationsweg 3

112 december 2003
Jip Jeeninga

t 5 december 2003

27 december 1913
,

Met groot verdriet, maar vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis dat, een week na haar 80e
verjaardag, is overleden mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en Beppe

Douwe
Anneke en Robert
Thijs
Daan
Emma

De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgehad.

(A

Prins Clauslaan 15
7251 AS Vorden

Massa's boeken hierover bij:

De afscheidsdienst voor haar zal worden gehouden op
donderdag 18 december om 13.00 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De Vonk

Aansluitend is er gelegenheid om de familie te condoleren.

Evangelische boekhandel
Nieuwstadskerksteeg 15, Zutphen
Telefoon (0575) 51 09 33

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Gemeente

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250HAVoixlen
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Voiden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
Laatste datum in 2003:
18 december van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders

Felicitatieregister voor
prinses Amalia
tekenen kan nog
In het gemeentehuis is sinds
vorige week een felicitatieregister
geopend dat u tijdens openingstijden kunt tekenen om prins
Willem-Alexander en prinses
Maxima geluk te wensen met de
geboorte van hun dochter prinses
Amalia. Het register is open tot
19 december a.s. 12.00 uur.
U kunt uw gelukwensen dus
nog overbrengen! Ook kunt u
brieven, cadeautjes en andere
zaken afgeven. Deze zullen
burgemeester en wethouders aan
het koninklijk paar toezenden.
De Oranjevereniging is in overleg
met de gemeente of in Vorden
een blijvende herinnering ter ere
van de geboorte van de prinses
kan komen.

• Burgemeester E.J.C. Kamerling
Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Y o r d e n

Nieuwe Afvalkalender 2004
binnenkort huis aan huis bezorgd

Heeft u op maandag 29 december a.s. nog geen nieuwe Afvalkalender
ontvangen? Bel dan de Afval-Informatie-Lijn: (0575) 545 646 (op
werkdagen van 09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur).

Let op:
• de inzameling op maandag wijk
11 (bebouwde kom Vorden en
Kranenburg, binnen de 30/50 km
snelheidszone, + Rondweg nrs. 2
en 4, Mispelkampdijk en Ruurloseweg vanaf rotonde tot Industrieweg) verandert per l januari
in dinsdaginzameling wijk 21
• de inzameling op dinsdag wijk 25
(deel buitengebied met normale
huisvuilauto, dit gebied is
omsloten door Zutphenseweg,
Rondweg en Hengeloseweg (exd.
deze wegen), de grens met de
gemeenten Hengelo, Ruurlo en
Lochem, met uitzondering van
de containers die op dinsdag
geleegd worden) verandert per
l januari in maandaginzameling
wijk 15. Zie voor alle details de
nieuwe Afvalkalender 2004.

Milieucontroleur gemeente werkt bij hercontrole
altijd samen met politie

Avondopenstelling
burgerzaken in 2004
De afdeling burgerzaken is in
2004 naast de normale openingstijden overdag, standaard iedere
vierde donderdagavond van de
maand geopend, behalve in de
maand juli. Tijd: van 18.30 -19.30
uur. Mochten zich wijzigingen in
de data die hieronder zijn weergeven voordoen, dan informeren
wij u hierover op deze pagina.
Data in 2004: 30 januari,
27 februari, 27 maart, 24 april,
22 mei, 12 juni, 26 juni,
28 augustus, 25 september,
23 oktober, 27 november,
18 december (let op deze laatste
datum is afwijkend in verband
met kerst en oud en nieuw).

Openingstelling gemeente
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op woensdag
. 24 en 31 december tot 12.00 uur
geopend. Op 25 en 26 december
en op l en 2 januari is het gemeentehuis de gehele dag gesloten. In de dagen voor kerst (22 t/m
24 december) en tussen kerst en
oud en nieuw (29 t/m 31 december) is de bezetting minimaal en
de dienstverlening beperkt. Op
5 januari a.s. is het gemeentehuis
vanaf 10.00 uur geopend.

Milieucontroles zijn wettelijk verplicht en de gemeente controleert
milieubelastende bedrijven in Vorden dan ook op naleving van de wetten en regels op milieugebied Een
milieucontrole gaat als volgt in z'n
werk De milieuambtenaar (controleur) komt op afspraak langs voor
een eerste controle. Bij de controle
gaat de controleur uit van onder
andere voorschriften in de vergunning van het bedrijf, geldende Alge
mene Maatregelen van Bestuur, het
CFK-besluit en/of de Wet bodembescherming. Na de controle worden
de bevindingen doorgenomen met
de bedrijfsvoerder. Als de zaken niet
in orde zijn, krijgt het bedrijf een
bepaalde periode de tijd de overtredingen in orde te maken, voor een
niet aangekondigde hercontrole
plaatsvindt Samenwerking met
politie Hercontroles gebeuren over

het algemeen samen met de politie.
Redenen voor dit gezamenlijke
optreden zijn eenduidigheid in de
constateringen en voorkomen dat
een bedrijf op het ene moment
bezoekt krijgt van de politie voor de
hercontrole en de milieucontroleur
bijvoorbeeld een week later voor
hetzelfde langskomt Als er nog
onregelmatigheden zijn bij de
hercontrole, kan de politie een
proces-verbaal opmaken en de
gemeente een dwangsom opleggen.
Dit is wettelijk zo geregeld. Uitgangspunt is altijd door goed
overleg met de (mogeüjke) overtreder na te streven dat geen milieuhygiënisch ongewenste situatie
ontstaat (preventieve handhaving).
Overigens hebben de meeste bedrijven de zaken na hercontrole goed
voor elkaar. Slechts enkelen blijken
ook na de herkeuring de noodzake-

Wijziging
afvalinzameling
in de gemeente
Vorden in
verband met
Kerstmis

lijke veranderingen niet doorgevoerd te hebben en krijgen een
proces-verbaal en dwangsom. Brandblusmiddelen, de opslag van gevaarlijke stoffen en vloeistofdichte vloeren zijn regelmatig niet in orde. Ook
blijkt dat bedrijven bij veranderingen/ verbouwingen vaak geen nieuwe vergunning aanvragen en/of een
melding indienen. Voor omwonenden van een bedrijf betekent een
goedgekeurd naastgelegen bedrijf
een bepaalde mate van zekerheid en
veiligheid als het gaat om de bedrijfsvoering. Bedrijven die de controles goed doorstaan hebben, weten
dat ze op milieugebied een goed beleid voeren. En de gemeente en politie weten door het uitvoeren van de
controles wat er speelt bij bedrijven
in de gemeente. Mocht er iets bij een
bedrijf gebeuren dan hebben zij
direct gegevens beschikbaar.

• VRIJDAG 26 DECEMBER; 2E KERSTDAG
WIJZIGING LEDIGING CONTAINERS:
De containers in wijk 57 worden geleegd
op zaterdag 27 december.
Voor wijknummers /ie straatnamenalfabet
in de Afvalkalender.
N.B. OP DE GEWIJZIGDE DAG WORDT OM
07.00 UUR GESTAR1 MET DE INZAMELING.
U BENT DUS MOGELIJK EERDER AAN DE
BEURT DAN NORMAAL. Zet daarom uw
container bijtijds aan de weg.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu; telefoon 0575 - 545 646,
bereikbaar van 09.00 - 12.30
en 13.00 - 16.00 uur.

-[RAADSVERGADERING]
1 8 december 2003
De gemeenteraad vergadert
besluitvormend op donderdag
18 december a.s. om 20.00 uur
in het gemeentehuis. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan onder andere
de volgende onderwerpen:
• Wijziging Referendumverordening
gemeente Vorden 2002
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2004
• Verordening
afvalstoffenheffing
2004
• Verordening rioolrechten 2004
• Rechtenverordening 2004
• Vervanging en inrichting
serverpark VHS
• Voorbereidingsbesluit kasteel de
Wildenborch
• Wet Werk en Bijstand
• Bermstrook Hackfortselaan
• Lokaal gezondheidsbeleid Vorden
• Renovatie /nieuwbouw sporthal
• Aanvullend krediet voor
voorbereiding nieuwe gemeente
Bronckhorst

Hieronder zijn enkele onderwerpen nader belicht:
Verordening onroerendezaakbelastingen 2004
Het college vraagt de raad de
Verordening op de heffing en
invordering van onroerende
zaakbelastingen 2004 vast te
stellen. De onroerende-zaakbelasting blijft gelijk aan 2003.
Verordening afvalstoffenheffing 2004
Het college vraagt de raad de
Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing 2004 vast te stellen.
Hierin is opgenomen dat de
afvalstoffenheffing ten opzichte
van 2003 stijgt met € 6,- voor
meerpersoonshuishoudens naar
€ 264,- en € 3, - voor eenpersoonshuishoudens naar € 198,-Verordening rioolrechten 2004
Het college vraagt de raad de
Verordening op de heffing en
invordering van rioolrechten
2004 vast te stellen. Hierin is
opgenomen dat de rioolrechten
in 2004 € 102,- gaan bedragen.
Dit is de helft minder dan vorig
jaar.
Rechtenverordening 2004
Het college vraagt de raad de
Verordening op de heffing en
invordering van rechten in 2004
vast te stellen. Hierin is opgenomen dat de rechten in 2004 met
3% stijgen.

Vervanging en inrichting
serverpark VHS
De vier hoofdcomputers van
Vorden, Hengelo en Steenderen
(die een gezamenlijk systeembeheer hebben) voldoen niet meer
aan de eisen en wordt maximaal
belast. Vervanging is noodzakelijk. Het nieuwe serverpark
gaat voldoen aan de eisen van de
nieuwe gemeente Bronckhorst.
Burgemeester en wethouders
vragen de raad een krediet van
€ 106.000,- beschikbaar te
stellen.
Voorbereidingsbesluit kasteel
de Wildenborch
Burgemeester en wethouders
vragen de raad in te stemmen
met de voorbereiding tot herziening van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' ten behoeve
van een verbouwing van kasteel
de Wildenborch en het aanbrengen van een lifttoren op het
perceel. De werkzaamheden zijn
nodig om de mobiliteit van de
bewoners te vergroten.
Wet Werk en Bijstand
Per l januari 2004 geldt een
nieuwe bijstandswet, de Wet
Werk en Bijstand. Deze
algemene, landelijke wet is aan
de raad voorgelegd samen met
het voorstel het huidige beleid
van de gemeente Vorden
voorlopig te handhaven. De
nieuwe wet is pas eind 2003
goedgekeurd en de gemeente
Vorden stelt pas in de loop van

2004 naar aanleiding van deze
wet nieuw beleid voor de eigen
gemeente op. Vanzelfsprekend
volgt op deze gemeentepagina
in 2004 meer informatie over
het nieuwe beleid.
Bermstrook Hackfortselaan
In samenspraak met de bewoners willen burgemeester en
wethouders om de verkeersveiligheid te vergroten aan de
noordzijde van de Hackfortselaan de binnenste rij grasbetonstenen vervangen door asfalt, de
buitenste rij grasstenen aan de
zuidzijde verwijderen en een
plateau ter hoogte van de inrit
van de huisnummers 2 en 4
aanbrengen. Hiervoor is een
bedrag van € 50.000,- nodig.
Renovatie/nieuwbouw sporthal
Tijdens de begrotingsvergadering van 13 november j 1. heeft
de gemeenteraad burgemeester
en wethouders gevraagd een
vergelijk te maken tussen de
kosten en mogelijkheden voor
renovatie van sporthal 't Jebbink
ten opzichte van de bouw van
een nieuw sporthal elders in
Vorden.

hal (achter het station) een stuk
verder van de scholen (belangrijkste doelgroep) af ligt.
Aanvullend krediet voor
voorbereiding nieuwe
gemeente Bronckhorst
Voor de voorbereidingen van de
nieuwe gemeente Bronckhorst is
aan Vorden een aanvullend
krediet gevraagd van € 66.000,(de kosten zijn berekend op
basis van het aantal inwoners).
Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u of
het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u
mag geen onderwerp aan de orde
stellen dat op de agenda staat.
U kunt u uiterlijk woensdag tot
17.00 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave van
het agendapunt waarover u wilt
spreken.

Dit is gebeurd en burgemeester
en wethouders stellen de raad
(wederom) voor te kiezen voor
het opknappen van de huidige
sporthal onder meer omdat
nieuwbouw veel duurder is
(financiële afweging) en de
beoogde plaats van de nieuwe

Gezond en veilig wonen. Dat wilt u toch ook?
We steken veel tijd en energie in het
opknappen en verfraaien van onze
woningen. Thuis moet een plek zijn
waar het plezierig en behaaglijk is.
Maar weet u ook hoe veilig en gezond
uw woonsituatie is? Lang niet
iedereen is bekend met de diverse
gezondheids- en veiligheidsrisico's
binnenshuis. Over hoe het zit met
brandveiligheid, de veiligheid van gas
en elektra, burenlawaai en schoon
drinkwater verschenen de afgelopen
weken artikelen op deze
gemeentepagina. Ook op
www.vorden.nl en www.vrom.nl
vindt u meer informatie over gezond
en veilig wonen. Deze laatste week:
Ventilatie nodig voor gezonde
woning

Het is buiten al flink koud.
Gelukkig heeft u uw huis goed
geïsoleerd. Om vooral geen
kostbare warmte te verliezen,

zorgt u er voor dat ramen en
deuren zoveel mogelijk geslo-

ten blijven. Toch wil het niet
echt behaaglijk worden in
huis. Waarschijnlijk staat u er
niet bij stil, maar dagelijks zijn
wij bezig om de lucht binnenshuis flink te 'vervuilen'. We
koken, douchen, roken, zetten

de vaatwasser aan of stoken de
open haard nog eens op. Al
deze handelingen vervuilen de
lucht binnenshuis. En ons
eigen lichaam doet daar een
schepje bovenop. Ademen en

Ook ontstaat er overlast door
ongedierte. Toch kunt u al eerder
vochtproblemen ontdekken, bijvoorbeeld doordat ruiten langdurig
beslagen zijn of er een bedompte
lucht in huis hangt. Continu
ventileren kan in veel gevallen de
grootste problemen oplossen.
De ongezonde invloed van
vocht

zweten veroorzaken een hogere luchtvochtigheid. Dat levert
een ongezonde situatie op.
Goed ventileren is daarom erg
belangrijk.
Vocht in huis
Veel mensen gaan er vanuit dat
vocht in huis van buitenaf komt.
Lekkages, doorslaande muren of
optrekkend vocht kunnen de boosdoeners zijn. In nieuwbouwwoningen zijn zelfs grote hoeveelheden
bouwvocht aanwezig, soms wel
vierduizend liter. Toch komt er ook
veel vocht van 'binnenuit'. Gemiddeld zeven liter per dag. Door
slechte ventilatie blijft vocht in de
woning aanwezig en hoopt zich op.
Bewoners ontdekken vocht meestal
in een laat stadium als er zwarte
schimmelplekken op de muur
ontstaan, behang loslaat, verf
afbladdert of hout begint te rotten.

Een vochtige woning kan bij
mensen met astma of
aandoeningen aan de luchtwegen
allerlei klachten veroorzaken.
Denk aan benauwdheid, hoesten,
hoofdpijn, slijmvorming of
chronische neusverkoudheid.
Maar ook kinderen die opgroeien
in een vochtig huis, hebben een
grotere kans op
gezondheidsklachten. Onderzoek
wees uit dat die kans 25 procent
hoger ligt dan van kinderen die in
een gunstiger woonklimaat leven.
Overigens ontstaan
gezondheidsproblemen niet door
het vocht zelf. Vooral schimmels
en huisstofmijten zijn de
boosdoeners. Deze gedijen goed in
een vochtige omgeving.
Ventileren versus isoleren?
Met goed isoleren willen we het
milieu sparen en de energierekening laag houden. In goed
geïsoleerde woningen is het extra
belangrijk om goed te ventileren.

Want door alle kieren en naden te
dichten, is er geen luchtcirculatie
meer in huis. Daarvoor moeten
ventilatievoorzieningen als roosters en bovenlichten zorgen.
Anders blijven vocht, rook en
stoffen waarvoor mensen
allergisch kunnen zijn in huis
blijven hangen. Lucht daarom na
het koken, douchen en slapen uw
woning en zorg daarnaast
continu voor goede ventilatie.
Gebruik dus de ventilatieopeningen waarvoor ze bedoeld zijn en
sluit ze zeker niet af. Dat is

een verkeerde manier van
isoleren! Voor goede ventilatie
is een continu zwakke luchtstroom nodig om vervuilde
lucht af te voeren en frisse lucht
aan te voeren. Om te toetse
of uw woning wel over voldoende ventilatiemogelijkheden
beschikt, kunt u de 'Toetslijst
Ventilatie' raadplegen. Deze
vindt u op de website van de
Woonbond, VEH of het Astma
Fonds.

Noteer nu vast in uw agenda:
de Nieuwjaarsreceptie met de bekendmaking
van de Vrijwilliger van het jaar 2003!
Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op 5 januari
2004 om 20.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden. Alle inwoners,
instellingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte welkom! Een prima
gelegenheid om in ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en
drankje (nader) met elkaar kennis te maken, de banden te verstevigen en
elkaar het beste toe te wensen. Een
goede muzikale achtergrond ontbreekt
vanzelfsprekend niet Belangrijk
onderdeel op het programma is
natuurlijk de verkiezing van de
'Vrijwilliger van het jaar'. Wie wordt
het? De genomineerden maken wij
volgende week bekend op de
gemeentepagina. U wilt er toch ook bij
zijn als de winnaar bekend wordt gemaakt? Mis de nieuwjaarsreceptie
dan niet. Noteer de datum nu vast in
uw agenda.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Bouwaanvragen
Lichte bouwvergunningen

Reguliere bouwvergunningen

• Baron van der Heijdenlaan 3 in Wichmond, voor het aanbrengen van een nieuwe
geldautomaat, datum ontvangst: 4 december 2003
• de Boonk 27, voor het vergroten van een woning en het bouwen van een carport,
datum ontvangst: 4 december 2003
• Hoetinkhof 265, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:
4 december 2003

• Broekweg 9 in Wichmond, voor het inpandig verbouwen van een woning, datum
ontvangst: 4 december 2003
• Eikenlaan 26, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 8 december 2003
• de Leuke 6, voor het veranderen van een woning, datum ontvangst: 4 december 2003
• Ruurloseweg 113, voor het bouwen van een brug en plaatsen van een hooiberg,
datum ontvangst: 5 december 2003

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

VERVOLG

Vergunningen algemeen

buiten de bebouwde kom:
Almenseweg
Baakseweg
Beunkstege
Berkendijk
Deldensebroekweg Deldenseweg
Ganzensteeg
Galgengoorweg
Heerlerweg
Hamminkweg
Holskampweg
Hilverinkweg
Kiefskampweg
Joostinkweg
Lankhorsterstraat Larenseweg
Maandagweg
lindeseweg
Onsteinseweg
Okhorstweg
Reeoordweg
Polweg
Schimmeldijk
Schoneveldsdijk
Stuwdijk
Sluiterdijk
Vennemansweg
Venhorstinkweg
Waarlerweg
Vosterweg
Wientjesvoortseweg Wiersserbroekweg
Zomervreugdweg

• Vergunning verleend voor het houden van een carnavalsweekend in Kranenburg op
vrijdag 20 februari van 19.00 tot 01.00 uur, zaterdag 21 februari van 20.00 tot 01.30
uur en zondag 22 februari van 14.00 tot 21.00 uur op het terrein van S.V. Ratti
• Vergunning verleend voor de aanwezigheid van l speelautomaat in een café aan de
Nieuwstad 13 in Vorden voor het jaar 2004
• Vergunning verleend voor de aanwezigheid van 2 speelautomaten in een café aan
Dorpsstraat 25 in Wichmond voor het jaar 2004

binnen de bebouwde kom:
Burg. Galleestraat Dokter C. Lulofsweg Enkweg
Het Vaarwerk
Het Wiemelink
Hackforterweg
Insulindelaan
Kerkhoflaan
Nieuwstad
Bramerenstraat
Zutphenseweg

• Vierakkersestraatweg 32 in Vierakker, voor het vergroten van een kapschuur en
ligboxenstal, datum ontvangst: 8 december 2003
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen
Reguliere bouwvergunningen

• Houtwal 4, voor het bouwen van een garage annex bergruimte
• lieferinkweg l, voor het vernieuwen en verplaatsen van een bedrijfswoning en
bouwen van een kapschuur
Sloopvergunningen

• Heidepolweg 4, voor het geheel slopen van een bergruimte
• Riethuisweg l, voor het geheel slopen van een wagenloods

Vrijstelling bestemmingsplan verleend voor:
• Verharden 300 m Wientjesvoortseweg, tb.v. bereikbaarheid waterwingebied
'Dennenwater' voor zwaar transport in verband met de te realiseren
onthardingsinstallatie (door toepassing artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening).
De Algemene wet bestuursrecht geejl belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na
bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen
bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U
kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE. Wanneer de
vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de sector grondgebied.

Toelichting verharding Wientjesvoortseweg
Op korte termijn is waterbedrijf Vitens, beheerder van waterwingebied Dennenwater,
van plan hier een onthardingsinstallatie te plaatsen. Het onderhoud van deze installatie
vereist dat ongeveer éénmaal per twee weken met zwaar transport naar de locatie
wordt gereden. De aanvoerroute vanaf de Galgengoorweg loopt via de onverharde
Wientjesvoortseweg naar de ingang van het terrein. Om de continuïteit van de werking
van de onthardingsinstallatie te waarborgen, moet het terrein goed bereikbaar zijn en
blijven. In het natte seizoen komt het voor dat de Wientjesvoortseweg niet of minder
begaanbaar is voor zwaar verkeer. Wanneer dan toch via deze weg wordt gereden,
wordt ook de bereikbaarheid van verderop aan de weg gelegen woningen vanaf de
Galgengoorweg beperkt of onmogelijk gemaakt Voor de bewoners zou dit inhouden
dat zij via de Ruurloseweg moeten omrijden. Daarom heeft Vitens verzocht om
verharding van het gedeelte van de Wientjesvoortseweg vanaf de Galgengoorweg naar
de toegang tot het terrein waar de onthardingsinstallatie staat opgesteld. Dit gedeelte
heeft een lengte van ongeveer 300 meter.
Gemeentelijk beleid
De Wientjesvoortseweg is een onverharde weg, die ligt in het gebied Het Groote Veld.
Het Groote Veld is een gebied waar de nu nog verspreid liggende stukken natuur
aaneengesmeed worden door natuurontwikkeling. Door het gebied lopen enkele
doorgaande wegen. Een behoorlijk deel van de wegen in het gebied is onverhard. In dit
beeld past het dat wegen die nu onverhard zijn, ook onverhard blijven. Dit draagt bij
aan het beperken van de automobiliteit in het gebied. Verharding van onverharde
wegen kan alleen als geen nadelige gevolgen voor Het Groote Veld ontstaan.
Afweging verharding Wientjesvoortseweg
Het weggedeelte van de Wientjesvoortseweg tussen Galgengoorweg en de toegang tot
het terrein Dennenwater is momenteel alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
Deze beperking blijft ook in de toekomst gelden. Het bedoelde weggedeelte vormt na
verharding geen verbindingsweg. In feite loopt de verharding dood. Het aantal
verkeersbewegingen stijgt dan ook niet noemenswaardig. In principe zijn alleen de
verkeersbewegingen in verband met de onthardingsinstallatie extra. Dit zijn twee
vrachtwagens per week en is marginaal. De ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van Het
Groote Veld wordt niet aangetast

Beltenweg
Bleuminkmaatweg
Eikenlaan
Gazoorweg
Heidepolweg
IJselweg
Kostedeweg
Lekkebekje
Mispelkampdijk
Oude Borculoseweg
Riethuisweg
Schoolhuisweg
Tolweg
Vierakkersestraatweg
Warkenseweg
Wilmerinkweg

Bergkappeweg
Brandenborchweg
Enzerinckweg
Hamelandweg
Heijendaalseweg
Ijzerhorst
Kruisdijk
lieferinkweg
Nieuwenhuisweg
Oude Zutphenseweg
Sarinkdijk
Schuttestraat
Veldwijkerweg
Vosheuvelweg
Weidemanweg
Zelledijk

Groeneweg
Hoetinkhof
Van

Koopzondagen in Vorden in 2004
Burgemeester en wethouders hebben de volgende zondagen aangewezen als
speciale koop(zon)dagen in 2004: 25 januari, 14 maart, 4 april, 12 april (2e paasdag),
23 mei, 31 mei (2e pinksterdag), 12 september, 17 oktober, 7 november,
12 december, 26 december (2e kerstdag) en een nog nader aan te wijzen datum.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan aanvragers daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer het besluit aan aanvragers bekend is
gemaakt, kunt u navragen bij de sector samenleving (units).

Bestemmingsplannen
Voornemen medewerking vrijstelling

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 5 van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een carport op het perceel de Boonk 27. Deze
vrijstelling maakt de bouw aan de zijde van de openbare ruimte mogelijk.
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Deldenseweg 2. Deze
vrijstelling maakt de bouw aan de zijde van de openbare ruimte mogelijk.
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub a van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Nieuwstad 55. Deze
vrijstelling maakt uitbreiding van het hoofdgebouw aan de achterzijde mogelijk.
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
6, lid 7 sub f van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Eikenlaan 26. Deze
vrijstelling maakt het mogelijk om de burgerwoning in het buitengebied met
50% oppervlak uit te breiden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 18 december t/m
7 januari 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Rectificatie ontwerp-kapvergunning vellen dennenbos
sportpark W Vorden
Op de gemeentepagina van vorige week (10 december jl.) stond vermeld dat een ieder
zijn zienswijze over de ontwerp-kapvergunning voor het vellen van een dennenbos op
het terrein van W Vorden in verband met de aanleg van een oefenveld t/m 14 januari
2004 kenbaar kan maken. Dit moet zijn t/m 7 januari 2004.

Wet milieubeheer
Openbare

kennisgeving

o n t w e r p - b e s lu it ( a r t .

1 3 . A W m en

a r t . 3:1 9 A w b )

Procedure
Gelet op de geringe impact van de verharding van een deel van de
Wientjesvoortseweg, kan vrijstelling worden verleend van het bestemmingsplan. Uit
vooroverleg is gebleken dat een procedure ex. artikel 19.2 WRO kan worden gevolgd.
Zowel de provincie Gelderland als de VROM-inspectie hebben op voorhand
aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van deze vrijstelling. Tijdens
de inspraakperiode 2 t/m 29 juli 2003 hebben enkele omwonenden gereageerd.
Burgemeester en wethouders hebben in die reacties geen aanleiding gezien de
procedure niet voor te zetten. Met hun commentaar op de inspraakreacties hebben zij
het voornemen om daadwerkelijk vrijstelling te verlenen voor de 300 m verharding
ter inzage gelegd van 22 oktober tot 29 november, met de mogelijkheid zienswijzen
kenbaar te maken. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Vervolgens hebben
burgemeester en wethouders in hun vergadering van 9 december jl. de bovenstaande
vrijstelling verleend.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een buurtfeest is de Bongerd op zaterdag 20 december a.s. van 15.00
tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Op 20 december vindt in de Kerstraat vanaf de NH-kerk tot aan de bibliotheek de
kerstmarkt plaats van 12.00 tot 19.00 uur. De weg is dan zoveel langer of korter als
nodig is, afgesloten

Verkeersmaatregelen rond bomenonderhoud
Vanwege bomenonderhoud met behulp van een hoogwerker zijn de volgende wegen in
de periode van 5 januari tot 31 maart 2004, tussen 8.00 uur en 17.00 uur, telkens
voorzover en voor zolang de werkzaamheden dat vereisen, tijdelijk afgesloten voor het
verkeer

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 19 december 2003 tot en met 23 januari 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op
de aanvraag van:
• de H. Garritsen, Vierakkersestraatweg 16, 7233 SB Vierakker, voor: een
revisievergunning voor een een rundvee- en varkenshouderij, datum aanvraag:
15 september 2003, adres van de inrichting: Vierakkersestraatweg 16, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 454
• Vitens Gelderland, Postbus 23, 6880 BC Velp, voor: een oprichtingsvergunning
voor een pompstation ten behoeve van de productie en levering van drinkwater,
datum aanvraag: 6 oktober 2003, adres van de inrichting: Wientjesvoortseweg
ong., kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B, nr. 1131
Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
24 januari 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 24 januari
2004.

"Ambachtelijk bereid
tot enmet het touwtje" 9°"rmet «^
fondue schotel
steengrill of
bouillon fondue
Voor een heerlijk hapje
hebben we verschillende
soorten salades en vele
soorten paté:

We hebben weer prachtige rollades
voor de Kerst. Met zorg gemaakt en
kant-en-klaar gekruid.
Tip: laat de rollade na 't braden zo'n
10 minuten rusten. Vleessappen en
warmte verspreiden zich dan
gelijkmatig en u kunt de rollade
makkelijker snijden.

Natuurlijk hebben wij ook kalfs- en lamsvlees:
kalfsoester, fricandeaulapjes, kalkoen- en kipvlees.
Indien u WILD op de menukaart zou willen,
dan willen wij dat ook graag voor u verzorgen.
We hebben een beperkte voorraad, daarom is vroegtijdig
bestellen beter, om teleurstelling te voorkomen.
Wilt u geen rollade of niet gaan gourmetten,
dan hebben wij nog keuze voldoende zoals:

Cranberry

Walnoot
Wildpaté
Abrikozen
Knoflookpaté

GrOOt VleeS bijvoorbeeld:
* ROSBIEF * BRAADVLEES * KALFSFRICANDEAU *

Fijn klein vlees:
* ENTRECOTE * OSSEHAAS * VARKENSHAAS
* VARKENSOESTERS *
* KOGELBIEFSTUK *

diverse soorten zoals:

runderrollade

Voor de feestelijk
belegde boterham:

(mager of doorregen)

varkensfiletrollade
schouderfiletrollade
half om half rollade
lenderrollade
kalfsrollade
allemaal handgeknoopt

Ardenner
Haasje

1!

89

7 00 gram €

* eigen gemaakte
vleeswaren
* gebr. rosbief
* runder-, varkensen kalfsrollade
* gekookte
achterham
* gegrillde ham
* diverse soorten
rauwe hammen
* kerstspecialiteiten
salami soorten

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen
Keurslagerij
Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Eerste en Tweede Kerstdag

Kerstbuffet
Er is een middag- en een avondzitting.

Openingstijden winkels
rond Kerstmis
zaterdag 20 december: kerstmarkt
maandag 22 december:
gehele dag open
dinsdag 23 december:
gehele dag open + koopavond
woensdag 24 december:
gehele dag open + 16.00 uur gesloten
donderdag 25 december:
(Ie Kerstdag) gesloten

De prijs van het buffet bedraagt

27.50

P-P-

Graag verwelkomen wij u tijdens één van deze dagen.
Reservering gewenst.
Ook kunt u voor uw salades en catering bij ons terecht.

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

zoais:

RESTAURANT

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld
Tel. (0575)43 1336
E-mail: info@heteethuus.nl

(Industrieterrein 'De Mans' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

vrijdag 26 december:
(2e Kerstdag) gesloten

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a.

2,8%

Bel direct (0573) 40 84 40
Financieringen
Hypotheken
Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

€NA S" NORDE l

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

Hair & Beauty
Zoekt u een

kerstcadeau ?
Geef 'n

cadeaubon!
Kapsalon
Zonnestudio
Schoonheidssalon
Dreef I I , 7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:
A Ruiterkamp
J.B. Eppink
Almen
Steendieren
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 4.5 16 21

Beschuit met muisjes van het
Oranjecomite \^erakker-Wichmond

Oud en Nieuwfeest Stevo uitverkocht!!!
Het Oud & Nieuwfeest dat zal
worden gehouden in Sporthal
't Jebbink is reeds 2 weken van
te voren al uitverkocht.
Het is ook niet mogelijk om nog
een kaartje aan de kassa te kopen.
Voor alle mensen die wel een

kaartje hebben gekocht belooft
het een groots feest te worden.
De organisatie (Stichting Evenementen Vorden) dankt alvast alle
mensen die een kaartje gekocht
hebben, de snelle verkoop van
kaartjes heeft hun ook verbaast

Veel bezoekers
kerstmarkt Vierakker
Ondanks het feit dat er deze
zondagmiddag tegelijkertijd in
Vierakker een kerstconcert
werd gegeven, was de organisatie van de Kerstmarkt meer dan
tevreden.

Op maandagmorgen 8 december
rond 10.00 uur eem drukte van
belang op t Spieker in Vierakker.
Daar waren vrijwilligers van
het Oranje-comite Vierakker/
Wichmond bijeen gekomen om
beschuiten met muisjes te smeren, limonade te maken en vlaggetjes te vouwen en te plakken.
Om kwart voor elf was de klus zover

geklaard, dus snel naar Wichmond,
eerst naar peuterspeelzaal Peuterpret in Withmundi om te trakteren en daarna naar de basisschool
'de Garve' om de leerlingen te verrassen met limonade, beschuit
met muisjes en vlaggetjes.
En dit alles ter ere van de geboorte
van 'prinses Catharina-Amalia' (de
naam was toen nog niet bekend).

Een en ander viel zo goed in de
smaak dat de lessen wel even konden worden onderbroken.
Om 12.00 uur (toen de leerlingen
middagpauze hadden), werden de
klokken geluid van zowel de Nederlands Hervormde kerk als de
Katholieke kerk
Al met al een zeer feestelijk geheel

Eerste certificering Vrijwilligers
Terminale Zorg in Oost-Gelderland

In totaal trok de markt die in en
rondom het Ludgerusgebouw werd
gehouden ruim vijfhonderd bezoekers. "Voor ons een flink aantal,
zelfs nog meer dan voorgaande jaren", aldus sprak mevrouw
Bouwmeister, namens de organisatie. Een flink succes, de zogenaamde kinderkraam. Kinderen in leeftijd van drie tot tien jaar werden
met behulp van volwassenen in de
gelegenheid gesteld om zelf kerstbakjes te maken.
De kinderen, ruim 50 in getal vonden het prachtig en toonden zich
bijzonder creatief. Datzelfde kan
gezegd worden van de kleurwedstrijd die deze middag voor de

jeugd werd gehouden. De kleurplaten van Sanne Wit en Marloes
Roosendaal werden door de jury als
de mooiste beoordeeld.
Terwijl het dweilorkest van de muziekvereniging 'Jubal' vrolijke tonen de lucht in blies, probeerden
hobbyisten hun waar aan de man
te brengen, want daar staat de
kerstmarkt in Wichmond om bekend, het is een markt voor creatieve en handige mensen. Zo was er allerhand zelfgemaakt kerstattributen in de "aanbieding".
Verder veel groendecoraties, figuurtjes uit hout etc. etc. Natuurlijk ook de traditionele oliebollen,
erwtensoep, glühwein, kortom de
inwendige mens werd deze zondagmiddag niet vergeten.. En wat
voor de organisatie nog bijzonder
leuk was, na afloop kwamen diverse concertbezoekers nog even een
kijkje op de kerstmarkt nemen!!

Belangstelling 'Midwinterwandeling'
Wildenborch viel mee
Het was alweer de dertiende
keer dat er zondagmiddag in
het buurtschap Wildenborch
een zgn. "Midwinterwandeling"
werd gehouden.
De afgelopen jaren trok deze wandeling steevast zo'n 600- 700 bezoekers. Zondagmiddag gingen er
bij de Kapel circa 250 wandelaars
van start. Een meevaller voor de organisatie, want gezien de plensbuien van zaterdag op zondagnacht was op nog minder bezoekers gerekend.

De wandelaars die wel kwamen
opdagen zullen beslist geen spijt
hebben gehad van hun beslissing,
want behoudens een buitje rond
half twaalf, bleef het droog. De Kapelcommissie had twee routes uitgezet, één 7 kilometer en één van
14 kilometer. Onderweg werden
de wandelaars getracteerd op erwtensoep en glühwein of chocolademelk. Midwinterhoornblazers uit
Ruurlo gaven nog een speciaal cachet aan deze wandeling door de
buurtschappen Mossel en de Wildenborch.

Percussie instrumenten voor 'Concordia'
De oliebollenactie die de muziekvereniging "Concordia" het
afgelopen weekend hield is uitstekend geslaagd.
Vrijdagmorgen begon de bakploeg
met het bakken van de oliebollen.
Omdat de organisatie dit jaar niet
in het Dorpscentrum terecht kon,
werd uitgeweken naar camping
"De Goldberg". Vrijdagavond werd
met de huis-aan-huis verkoop begonnen. Zaterdag werd de actie
voortgezet De "oüebollencommissie" was na afloop zeer content

met het verloop en stortte een
flink bedrag in de clubkas.
Van de opbrengst zal voor het slagwerk enkele percussie instrumenten worden gekocht. Deze instrumenten zullen te horen zijn in het
Nieuwjaarsconcert dat volgende
maand zal worden gehouden. Dit
concert staat na de pauze in het teken van de Latijns- Amerikaanse
muziek. "Concordia" is de plaatse
lijke bevolking zeer erkentelijk
voor de "afname" van deze puur
hollandse lekkernijen.

Discodancing Indoor Sport Vorden
Vrijwilligers Terminale Zorg ontvangen een certificaat
Op 27 november jl. ontvingen 20
vrijwilligers uit verschillende
plaatsen in de Achterhoek. Een
certificaat voor het volgen van
de basiscursus voor Vrijwilligers
Terminale Zorg en Hospices in
Oost-Gelderland. Onderwerpen
die aan bod komen tijdens deze
cursus zijn Ziekenverzorging,
stervensfasen, communicatie,
houding t.a.v. ziekte, pijn en
dood en de Organisatie van de
VTZ en het Hospice. Het is voor
het eerst in Oost-Gelderland dat
dit certificaat wordt uitgereikt
aan vrijwilligers. Het certificaat
onderstreept de kwaliteit van
het vrijwilligerswerk.
ENTHOUSIASME

Naast de juiste motivatie voor dit
vrijwilligerswerk, is een goede
voorbereiding erg belangrijk. Vrij-

willigers VTZ verzorgen terminaal
zieken die thuis willen sterven.
Meestal nemen familie en naasten
de taak van verzorger als vanzelfsprekend op zich, maar die taak
kan hen soms teveel worden.
Ondersteuning van een vrijwilliger
biedt dan een steun in de rug. Vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige of zwaar huishoudelijke
taken, maar verlenen dezelfde zorg
als de familie of naasten (mantelzorgers). Naast het officiële deel
was er op 27 november ook volop
ruimte voor vrijwilligers om hun
eerste ervaringen uit te wisselen.
De meeste vrijwilligers zijn erg enthousiast over het werk en vindende basiscursus erg zinvol en een
goede praktijkondersteuning.
DE ORGANISATIE

In Oost-Gelderland zijn er 7 lokale

VTZ-organisaties en 2 Hospices. De
VTZ-organisaties zetten vrijwilligers in voor verzorging van terminaal zieken in thuissituaties, terwijl het hospice onderdak biedt
aan terminaal zieken die niet langer thuis verzorgd kunnen of willen worden.
Er is geen speciale voorkennis nodig om voor vrijwilliger in aanmerking te komen. Wel is eerst de cursus verplicht. Meer informatie opvragen of aanmelden als vrijwilliger kan bij Germaine van Roemburg of Ria Teunissen coördinatoren van Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp (Zutphen e.o).
Het telefoonnr. is (0575) 54 33 66.
Voor Hengelo (G) kan men bellen
naar Marijke Droppers (0575) 46 22
79 of Ria Rijpkema (0575) 46 24 39.
Bezoek ook eens onze website:
www.vtzoostgelderland.nl

Dolle pret zaterdagavond bij
Indoor Sport Vorden.
Daar hadden Jaap en Gerdien Hesselink een discodancing georganiseerd voor al hun jeugdleden in de
leeftijd van 4-12 jaar.

In totaal kwamen circa 85 jongens en meisjes in feestelijke
kledij gestoken naar de sportschool waar ze zich een paar
uurtjes onder het genot van een
hapje en een drankje prima vermaakten.

Hengelo (Gld.)

de veel betere supermarkt
tegen concurrerende prijzen!

Varkenshaas
kilo van 15.90 voor
max. 2 kilo per klant

MANDARIJNEN
kist 2,2 kilo

nu

GULDEN KRAKELING
KI IRSTKRANSEN

99

21

ZUIVELHOEVE
YOGHURTVLA

PRINGELS
koker 200 gram a 1.72
DIVERSE SMAKEN

nu 3 kokers halen

2 kokers betalen
~

nu 3 pakken voor

AGE
ENROL

COCA CO14
fles 1,5 liter a 1.02

6 rollen

beker 500 gram
van 1.59 voor

O."

nu 4 flessen halen—

3 nessen betalen

van 5.25 voor

99

GALL[§GALL B M O L E N H O E
TIA MARIA LIKEUR 70 c 17.99
TIA LUSSO CREAM LIKEUR
70 ci 14.99
48
nu samen

DE

WINKELHOEK

VAN

HEN

o

Oh HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)464612
Openingstijden:
Openingstijden rond Kerst:

maandag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

maandag 22 en dinsdag 23 dec. 8.00-21.00 uur
woensdag 24 dec. 8.00-17.00 uur
donderdag 25 en vrijdag 26 dec. gesloten
zaterdag 27 dec. 8.00-17.00 uur.

Lekker betódfaar by de groenteman!
^•T

Geldig van

Kistje met zoete mandarijnen

775

nu voor €•fc«

O98

heel kilo nu €:V»

Mooie blanke witlof
Heerlijke rundvleessalade

van cin-ci,gocdgcvui^
*r

3

.

800 gram €

50
•
g fruit

Tevens u*

.^raat5AB

de ideeën!

W#' k^/^y/ ^ Prettige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar.

Nieuw tenue voor Dash Heren l Kerstsamenzang 2003
Aanstaande zondag 21 december 's avonds wordt er in de
Dorpskerk de traditionele
Kerst samenzang gehouden,
uitgaande van de Raad van Kerken Vorden/Kranenburg.
Er staan mooie en bekende kerstliederen op het programma. Het
Vordens mannenkoor en het 30+
koor zullen dit jaar hun medewerking verlenen.

J

Het orgel zal bespeeld worden
door de bekende organist dhr. W.
Kuipers uit Apeldoorn.
Hij zal al ruim voor de aanvang
fraaie advents- en kerstliederen
ten gehore brengen. Het is dus
zeer de moeite waard om al vroegtijdig naar de kerk te komen.
De Raad van Kerken nodigt een
ieder van harte uit.

GENDA VORDEN
,NTEB

y INTER BWn-

9CHUURMAM

SCHUURMAN

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Op de foto (staand vlnr) Gerand Wullink, Emiel Grootjebbink, MarcHoffman, Sander Spaarwater, Mark Droppers,
Wietze ten Kate (coach), Sponsor Intersport Schuurman (gehurkt vlnr) Elles Zents (verzorgster), Hans Leunk,
Robert EUenkamp, Arjan Bikkel. Op de foto ontbreken nog: Gerrit Harmsen (trainer), Riek Bikkel, Herman
EUenkamp en Tonny Jansen
Onlangs heeft onze sponsor
Intersport Schuurman uit Borculo het eerste herenteam van
DASH voorzien van een nieuw
sporttenue.

op. Dat het de prestaties ten goede
komt mag blijken uit het feit dat
de gedeelde tweede plaats nu bezet wordt door dit team.

De heren zijn er erg blij mee want
het oude tenue was echt helemaal

Intersport Schuurman wordt dan
ook van harte bedankt voor de
voortgezette sponsoring. 'Aan een

dergelijke langdurige samenwerking heb je echt wat en dat werkt
altijd twee kanten op' was het welgemeende commentaar. DASH Hl
speelt elke thuiswedstrijd om
17.00 uur thuis in sporthal 't Jebbink, U bent natuurlijk van harte
welkom.

Jeugdleden Flash Vorden
badmintonnen voor pepernoten!

Hobbyen op maandag-, woensdag- 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.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Countryline dancing les. Slankklup cursus.
ledere dinsdagavond: Volksdansen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Schietvereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Harmonie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmiddag van de maand soos voor se
nieren.
DECEMBER

16 Passage, Kerstmaaltijd mevr.
Laimann

17 Kerstfeest N.B.v.P. vrouwen van
Nu 's avonds in de Herberg
17 Bridgeclub BZR 't Stampertje
17 ANBO Klootschieten bij Kleine
Steege
17 HVGWichmond,Adventviering
17 HVG Dorp Kerstviering
17 Herhalingskassen EHBO Vorden
17 Kerstviering HVG linde
18 Klootschietgroep de Vordense
Pan
18 Bejaardenkling, Kerstviering
18 Kerstbijeenkomst PCOB in 't
Stampertje, mevr. Lamann Trip
19 Kerstviering in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker
19 Workshop Kerststuk N.B.v.P.
vrouwen van Nu bij de Elzentuin
20 Adventsconcert in RK Kerk Vorden
20 Kerstmarkt in Vorden
21 Kerstwandeltocht
Kranenburgs Belang
22 Bridgeclub Vorden in 't Stampertje
24 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege
29 Bridgeclub Vorden in 't Stampertje
31 ANBO Klootschieten bij de Kleine Steege

Bij Super de Boer, Yvonne en Wilbert Grotenhuys

De allerlaatste toegangskaarten
wintercircus: op = op
Bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys zijn nog
enkele (82) toegangskaarten
over voor het wintercircus. Dus
wees er snel bij voor de allerlaatste toegangskaartjes.

Yvonne en Wilbert Grotenhuys.
Velen zullen aan het eind van het
jaar weer genieten van de vele en
mooie circusacts in de sporthal
aan 't Jebbink.

Het mag duidelijk zijn, het wintercircus is een grandioos succes voor

De voorstelling van maandagmiddag 29 december is helemaal uitverkocht

Kerstwandeltocht
Kranenburg
V.Ln.r. Hendrik Poelman, Jeanine Heyenk, Bemadeth Heyenk, Randy Meijer, Geeske Menkveld enJeUe van Rossem
Zittend: Emile Laarveld (jeugdcommissie) en Madeleine Winkeler (Technische commissie)
Onverstoorbaar bleven de jeugdleden van Badni iiitonvereniging
Flash Vorden badmintonnen,
toen onverwachts Zwarte Piet
op het veld rondsprong.
Ter gelegenheid van Sinterklaas
werd er namelijk op Zaterdagmorgen 6 december, een Pepernoten
toernooi georganiseerd voor alle
jeugdleden. Een uur lang werd er
fanatiek partijtjes gespeeld met
gemixte teams. Voor iedere wedstrijd kon er pepernoten worden
verdiend, die later de finale plaatsen bepaalde. De enthousiaste
jeugd ging echter zo op in het spel
dat Zwarte Piet een tijd lang niet
werd gesignaleerd!

In de pauze had deze vrolijke Piet terug op een erg leuk en gezellig
echter een belangrijke rol en deel- Pepernoten toernooi, waaraan de
de hij enthousiast chocolade let- jeugdleden enthousiast en gemotiters en pepernoten rond aan ieder veerd meededen en waar diverse
jeugdlid. Hierna werden de finales verenigingsleden belangeloos en
gespeeld waarin de eerste, tweede met plezier aan meehielpen. Korten derde prijs van de twee poules om, een geslaagde morgen en er
werd bepaald. Na drie spannende wordt weer uitgekeken naar een
games, waarin 6 teams met Zwar- volgend badminton evenement.
te Pieten cape en pet speelden, was
het tijd voor de prijsuitreiking. De Zin om ook te badmintonnen?
prijswinnaars, Geeske Menkveld, Kom een keertje kijken op zaterRandy Meijer (eerste plaats), Jeani- dagochtend (jeugdleden), of op
ne Heyenk, Hendrik Poelman donderdagavond (senioren) en
(tweede plaats) Bemadeth Heyenk speel drie keer gratis mee!
en Jelle van Rossem (derde plaats),
ontvingen moe maar toch voldaan Voor inlichtingen Emile Laarveld
het pakje en er werd tevreden naar (jeugd), 0544-468507 of Marian te
huis gekeerd. De organisatie kijkt Riele (senioren), 0575-551140.

Op zondag 21 december organiseert het Kranenburgs Belang
weer de jaarlijkse kerstwandeltocht.
Ook dit jaar is door enkele leden
een schitterende route van ca 10
km uitgezet door de prachtige bosrijke omgeving van Kranenburg.
Onderweg is een stop, waar iets
warms genuttigd kan worden. De
mogelijkheid bestaat, dat u de
kerstman tegenkomt. Voor alle
kinderen heeft hij een presentje

bij zich. Na afloop is in het restaurant een stamppottenbuffet (3 soorten stamppot en 3 soorten vlees).
Kinderen kunnen kiezen uit het
buffet of friet met een snack. Deelname aan het buffet is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid (vol=vol).
Inschrijving en start is zondagmiddag mogelijk bij Pannenkoekrestaurant Kranenburg aan de
Ruurloseweg. Honden mogen mee,
mits aangelijnd.

Kanker betekent lang niet altijd het einde.
KWF
KANKER
BESTRIJDING

Poelier Van Hunen

Jansen & gal

Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

autoschadebedriif

Bestel tiidia voor Kerst
haas, hert, struisvogel, ree.
saté, hamburger, zigeuner- en
wiener schnitzel, kaashamburger, gemarineerde kipfilet.
Extra lUXe gOtirmet: bijna alles van varken en rund.
Rundvink, saté, biefstuk, slavink, hamburger,
gehakt cordon bteu's, shoarma.
Hele kalkoenen: filet, dijen, haasjes.
Rollade kalkoengehakt. Wild konijn.
Haas: bout, rug, rugfilet, hazenpeper, hazenpepervlees.
Wilde eend: eendenfilet. Fazant: fazantfilet. Ree - Wild zwijn.
Hertenbiefstuk enz.

Reparatie en verkoop van alle merken tuin/parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Schadeherstel

aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BDVAE Telefoon (0575) 57 16 60

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

•«.- -Jfc.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Let op: niet alles is op voorraad. Bestellen Is raadzaam.
Wij hebben ook tam konijn en konijnenbouten beperkt op
voorraad. Wees er snel bij, op = op.
Wij verzorgen ook dit jaar weer runder/kipsalades.
Per abuis stond er vorige week rollades vermeld.

Denk aan uw veiligheid!!!!
Brandvertragend impregneermiddel
Branddekens
Brandblussers
Rookmelders

HARMSEN

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Sensire

Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en
verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,
personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies
lokaal tarief, 24 uur per dag

Bankzaken kunt u 24 uur per dag regelen.
Kijk op www.rabobank.nl. Of bel de Rabofoon.

0900 - 8856

Hef is tijd voor de Rabobank.

www.sensire.nl

Rabobank

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53
Deze aanbiedingen
zijn alleen geldig bij
de Edah in Hengelo!!!
Aanbiedingen geldig van ma. 15 dec. t/m za. 20 dec. Edah Hengelo (Gld.)

Dat is gewoon Edah. De gehele week:

e

2 Gourmetschotel: V. prijs !!!
Warsteiner van 11,99 voor

7,99

Spaart u al zegels voor een gratis boodschappendoos?
Openingstijden Edah Hengelo:
maandag
dinsdag
woensdag

8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur

donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00-22.00 uur
8.00-22.00 uur
8.00-20.00 uur

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Hertog
Luxe ijs
Diverse smaken
Bak 875 ml.

2.85

per küo

29

Grillrollade
-.__

12.90
per kilo

100 gram

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Uniekaas
Black label
Vers van het mes. Aan het stuk
500 gram

Herten- of wildzwijnpaté
Pakje 140 gram

GEGARANDEER

GEGARANDEERD

NERGE

NERGENS

GOEDKO

GOEDKOPE

99

Malse lange varkenshaas
Roze garnalen
Pakje 125 gram

Lekker in diverse smaken gemarineerd
500 gram

GEGARANDEERD

GEGARANDE

NER

NERGENS

GOE

GOEDKOPER

PLUS
Handsinaasappelen
Net 3 kilo

13.98
per kilo

Kaapse Roos
Chenin Blanc
of Rooiwyn
Heerlijke wijn uit de
Wes-Kaap Zuid-Afrika.
Fruitige wijn en lekker
bij alle mogelijke
vleesgerechten en
vele soorten kaas
Fles 75 cl.

H Spaar mee voor 4O
| GRATIS boodschapt

69

3

4.92
per liter

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1

Kijk snel in de winkel en haal de spaarkaart op i»

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Bij PLUS kunt u nu sparen voor een boodschapp(
waarde van € 40. Helemaal GRATIS en propvol
producten. Voor de versproducten in het pakket
uiteraard een tegoedbon. Spaar dus snel mee,
straks met een doos vol gratis boodschappen naa|

www.plussupermarkt.nl

Tel. 0573 - 251056

ordeel!
GEGARANDEERD

GEGARANDEERD

NERGE

NERGENS

GOEDK

GOEDK

Kogelbiefstuk
500 gram 6.99
Haasbiefstuk
250 gram 6.49
Of bief stuk
500 gram

99

5

Zak 4 stuks 1.33

GEGARANDEERD

NERGENS

NERGENS

GOEDKOPER

GOEDKOPE

o

25

Italiaanse bollen

GEGARANDEERD

Witlof
500 gram

npakket ter
met diverse
ontvangt u
dan gaat u
r huis. Hoe?

zakken

59
1.18

per kilo

Fanta
Diverse smaken
Fles 150 cl.

GEGARANDEERD^

GEGARANDEERD

NERGENS
VGOEDKOPER!

GOEDKOPER

65

O

0.44

per kilo

NERGENS

Meikan
Slag room
Normaal of light
Bus 250 gram

Kaiserbroodjes
of petits pains
Wit
Zak 8 stuks 1.33

La bombe glacée
Een ambachtelijke roomijstaart uit Frankrijk.
Bestaande uit vanille roomijs en
aardbeienvruchtijs.
Doos 1600 ml.

Croky
Chips of
crinkle chips
Diverse smaken
Zak 170/200 gram

99
4.37
per kilo

Let op onze gewijzigde openingstijden I Zie het raambiljet in de win

Geldig donderdag 18 december t/m woensdag 24 december 2003
51/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!

Hendrik Karel Makkink, zoon van een fruitteler uit Vierakker, gepromoveerd tot doctor

'Proefschrift heeft mijn leven verrijkt'!

Zeer zware veldrit
De deelnemers aan de zogenaamde 'Grote Veld', veldrit
hebben zondagmorgen een
uitermate zwaar parcours voorgeschoteld gekregen.
"We merkten zaterdag bij het uitzetten van de rit al dat niet alle paden en weggetjes goed berijdbaar
waren. Wij hebben dan ook een
aantal stukken in het parcours
moeten wijzigen. Zelf waren we
deze zaterdag klets- en kletsnat.
We hadden met de slechte weersverwachtingen in het vooruitzicht
absoluut niet op veel deelnemers
gerekend.

Dat er toch nog 460 rijders aan de
start verschenen, heeft onze verwachting verre overtroffen", aldus
sprak Wtm Norde zondagmiddag
namens de organiserende vereniging VRTC "De Achtkastelenrijders".
De rijders kónden kiezen uit twee
afstanden te weten 30 of 45 kilometer. De grootste afstand bleek
de voorkeur te hebben.
Start en finish waren bij het gemeentelijk sportpark waar de rijders zich na afloop de warme soep
goed lieten smaken.

Tien jaar Galerie Agnes Raben

Je moet niet alleen talent hebben, maar ook over veel doorzettingsvermogen beschikken,
om in je vrije tijd te gaan studeren, een proefschrift te schrijven, vervolgens te promoveren,
zodat op het visitekaartje, behalve "ir." ook nog de titel "dr."
(doctor) mag prijken. Hendrik
Karel Makkink (roepnaam
Henk) lukte dit een paar weken
terug en stelt achteraf: "Ik heb
het proefschrift als hobby geschreven en concluderend kan
ik zeggen dat het mijn leven
heeft verrijkt".
Henk Makkink heeft het proefschrift laten drukken bij " Drukke
rij Weevers B.V." en heeft het als
titel mee gegeven: "Drijvende en
sturende krachten achter de ontwikkeling van consumentenartefacten'' (consumentenproducten)
en "Structurering en modelvorming aan de hand van elektrische
huishoudelijke apparaten". Henk
Makkink: " Zonder al te technisch
te worden, mijn bedoeling is om
een bijdrage te leveren aan de
theorievorming over de ontwikkelingsprocessen van technische
consumentenproducten die zich
einde 19e eeuw in de vrije markteconomie afspeelden of anders gezegd, ik wilde een stukje geschiedenis van de techniek neerzetten".
Zo heeft Henk Makkink in zijn
proefschrift een hoofdstuk gewijd
aan de ontwikkeling van de stofzuiger. Weinigen zullen weten dat
de stofzuiger al dateert uit 1901 en
is ontwikkeld door de Engelsman
Booth. "Ik heb willen aantonen dat
er bij het ontwikkelen van producten heel wat komt kijken. Zo worden bijvoorbeeld stofzuigers ontwikkeld door technische mensen
(fabrikanten). De consument heeft
invloed op het product, de overheid met zijn regeltjes, heeft ook
invloed, net als de consumentenbond, de milieubeweging etc. Je
moet het eigenlijk zo zien, de consumenten sturen de fabrikant en
die moet er maar rekening mee
houden. De fabrikant vormt wel
de drijvende kant", zo zegt Henk
Makkink.
"DE REVELHORST"

In zijn woning aan Het Wekenstro
in Warnsveld, vertelt de nieuwe
'doctor' ons onder het genot van
koffie met speculaas over zijn
jeugd, zijn loopbaan tot nu toe en
wat hem heeft bewogen om zo'n
23 jaar geleden te beginnen met
een 'doctorsstudie'. Henk Makkink
werd in 1948 geboren in Vierakker
in "De Revelhorst". Pa Hendrik
runde daar een fruitteeltbedrijf.
(Overigens werd "De Revelhorst"
rond 1931 door de "Makkinks" gebouwd).
Henk Makkink: "Het werd na de
oorlog al wel vrij snel duidelijk dat

je niet met twee gezinnen van het
fruitteeltbedrijf kon leven. Het bedrijf was ruim twee hectare groot.
Mijn vader zag dat op gegeven
moment ook wel in. Toen ik van de
lagere school afkwam heb ik nog
wel even met de gedachte gespeeld om de tuinbouwschool te
gaan volgen. Ik was immers met
"het fruit" opgegroeid. Het werd
uiteindelijk toch de Mulo in
Zutphen. Daarna ging ik naar de
UTS (Uitgebreide Technische School')
in Apeldoorn.
Ik wist toen voor mijzelf dat ik
elektrotechnicus wilde worden.
Een driejarige opleiding in Apeldoorn, twee jaar theorie en één
jaar praktijk. De praktijk was onder meer bij Thomassen en Drijver
in Deventer (tekeningen maken,
reparaties verrichten). Bij het bedrijf "Nieaf' (meet- en regeltechniek). De derde stageperiode was
bij de Nederlandse Spoorwegen.
Daar was ik schema-tekenaar. Het
was in die tijd dat de treinen nog
aardig op tijd liepen", zo grapte
Henk Makkink
GEMS

Vervolgens in militaire dienst. Bij
de luchtmacht, vliegbasis Twente,
lekker dicht bij huis en op gegeven
moment tijd genoeg om te studeren. "Dat deed ik ook, ik volgde de
avond HBS in Deventer. Eenmaal
uit dienst ben ik bij de Gems in
Vorden gaan werken, vijf uur per
dag, zodat ik in de gelegenheid
was de HBS af te maken". Na het
diploma behaald te hebben (1971)
liet Henk Makkink zich inschrijven aan de T.H. in Delft. Zes jaar later studeerde hij af als elektrotechnisch ingenieur.
Na zijn afstuderen werkte Henk
Makkink van 1977-1982 als ontwikkelingsingenieur op het Van
Swinden laboratorium van het ijkwezen (Nederlands Meetinstituut).
Daar ontwikkelde hij meetsystemen. Daarna werd hij redacteurjournalist. Zegt hij: " Ik merkte dat
ik het leuk vond om te schrijven.
Ik heb toen eigenlijk mijn gevoel
gevolgd. Bij Stam- tijdschrijften
werkte ik op de afdeling "technische teksten". Ik heb in die tijd ook
nog enkele boeken geschreven
over meettechniek, sensoren, industriële pompen e.d. Alles gericht
op de industrie", zo zegt Henk
Makkink die tussen de bedrijven
door nog een jaar docent "Natuurkunde" was in Apeldoorn en Nijmegen.
Henk Makkink schreef in die periode vrijwel altijd in opdracht In
1991 werd hij zelfstandig ondernemer als tekstschrijver onder de
naam "Makkink-Studies" (Techniek
en Samenleving). Hij werkte niet
alleen als zelfstandig schrijver
maar was daarbij tevens "technisch historicus". Hij schreef een

tiental studieboeken over onder
meer Civiele techniek en de geschiedenis van het technisch onderwijs. Titels zoals "Met hoofd,
hart en handen" en "De geschiedenis van het middelbaar technisch
onderwijs in Nederland". Ook
schreef hij diverse artikelen over
onder meer de geschiedenis van
elektrotechniek, mechanisering
van huishoudelijk werk e.d.
TERUG IN DE ACHTERHOEK

Henk Makkink schrijft in opdracht
van de T.U. in Delft in het tijdschrift "Zicht op Delft"Hij heeft in
dat blad een eigen historische rubriek over onder andere de geschiedenis van de Universiteit zelf.
Momenteel is hij ook bezig met
het schrijven van artikelen over de
"Vrouwelijke Ingenieurs" in
Delft". Hoe deze vrouwen zich
staande houden in een toch wel
specifieke mannenwereld. Henk
Makkink stapte in 1985 in het huwelijksbootje. (Tussen twee haakjes het echtpaar Makkink heeft
drie kinderen, de zeventienjarige
tweeling Eveline en Albertine en
de vijftienjarige zoon Matthijs).
"Ze hebben alle drie belangstelling
voor natuur en techniek. Dat zit
waarschijnlijk in de genen", aldus
een trotse vader.
Zijn echtgenote, Utrechtse van ge
boorte, wilde eigenlijk altijd al
naar het oosten van het land. Een
jaar voor hun trouwen solliciteerde zij en werd gelijk in 1984 in
Zutphen aangenomen als wijkverpleegkundige. Zij bekleedt deze
functie daar nog steeds. Zoals in de
aanhef beschreven, Henk Makkink
is rond 1980 als "zelfstandige" begonnen om te proberen een doctorstitel te behalen. "Dat het een
lange studie is geworden, is wel
verklaarbaar. De studeerde in mijn
eigen tijd, naast al die andere
werkzaamheden. De studie werd
eigenlijk over een heel jaar "versnipperd". De tijd ontbrak gewoon
voor een studie aan één stuk. In
feite studeerde ik twee maanden
per jaar actief'. Thans is hij terecht
trots dat hij het heeft voltooid.
Zelf omschrijft Henk Makkink
zich als een doorzetter, als een beschouwend mens. Eigenlijk "sober
levend", een redelijk tevreden persoon. "Mijn vrouw en ik voelen ons
erg happy", zo zegt de kersverse
doctor. De natuur in, wandelen en
fietsen, dat zijn de favoriete vrije
tijdsbestedingen in huize Makkink. Toch bij de heer des huizes
nog wensen. Nu hij zijn studie
heeft voltooid hoopt hij meer opdrachten binnen te halen. " De opdrachten waar ik me nu mee bezig
hou, zijn niet voldoende voor een
fulltime job. Het "doctor-zijn" is
leuk, geeft wat meer aanzien,
waarbij ik toch wel hoop dat het
mij meer werk gaat bezorgen", zo
zegt Henk Makkink

De "Galerie Agnes Raben" aan
de Nieuwstad 20 bestaat tien
jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er vanaf 14 december t/m 25 januari 2004 een
expositie met beeldend kunstenaars en vormgevers gehouden.
Het leuke aan deze feestelijke expositie het feit dat er een zevental
exposanten deelnemen van wie in
het verleden één of meerdere keren in deze galerie werk te zien
was. Hans Bosman uit Deventer
exposeert olieverfschilderijen, portretten van mensen die doen denken
aan vroegere tijden.
Omid Moshksar, geboren in Iran,
is een uitgesproken tekenaar. Oost
Indische inkt is één van zijn favo-

riete materialen.
Hugo Pasman neemt de bezoeker
met zijn prachtige Romaanse kerkinterieurs, geschilderd met vele lagen in olieverf op doek, mee naar
mystieke sferen.
Onder de naam "The Coloured Motion" exposeren Marielle van der
Schrier en Nicoline Reinders een
feestelijke collectie hoeden en
sjaals.
De expositie die 14 december werd
geopend is t/m 25 januari 2004 te
bezichtigen op vrijdag/zaterdag/
zondag/maandag-middag.
Bovendien extra geopend op 30 en
31 december.

Super de Boer Yvonne en WUbert Grotenhuys

Laat een wens van één
land in vervulling gaan
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys doet mee aan
de Kerstactie van de 'Doe een
Wens' stichting en laten daarmee zien dat er ook tijdens een
grote prijzenslag ruimte is voor
mooie initiatieven die een goed
doel als de 'Doe een wens' stichting heeft.
De 'Doe een Wens' stichting heeft
als doelstelling, het vervullen van
de allerliefste wens van kinderen
tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Deze wensen
kunnen alléén gerealiseerd worden dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de financiële steun
van donateurs.
Ook Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys doet mee met
de kerstactie en ondersteunt op
deze manier de 'Doe een Wens'
stichting.

HOE WERKT DE ACTIE

Van maandag 15 december tot en
met woensdag 24 december worden er bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys, blauwe, zilveren of gouden sterren verkocht
voor respectievelijk €!,-/€ 2,50 /
€5,-.
De koper mag achterop deze ster
zijn of haar persoonlijke wens
schrijven en vervolgens deze in de
kerstboom hangen die bij de informatiebalie staat opgesteld.
Na de kerstdagen wordt door
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
één wens vervult. De opbrengst
van deze actie gaat rechtstreeks
naar de 'Doe een Wens' stichting.
p.s. zet duidelijk: naam, adres,
woonplaats, telefoonnr. achter op
de ster van degene, waarvoor de
wens bestemd is.

Koud?
OPEN DORPSKERK TIJDENS
DE KERSTMARKT TE VORDEN
OP ZATERDAG 20 DECEMBER.
Loop gewoon eens binnen.

Warm aanbevolen!

o
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat

d r u k k e r i j We e ver s

Stanswerk voor verpakkingen

Nieuwstad 30

<
<c

7251 AH Vorden

NEVENVESTIGINGEN:

Tel. (0575) 55 10 10

ZUTPHEN:

WEVODRUK,

TEL (0575) 5123 06

Fax (0575) 55 10 86

ZELHEM:

WEEVERS DRUK,

TEL (0314) 62 50 53

E-mail: info@weevers.nl

RUURLO:

STUDIO CONTACT,

TEL (0573) 4512 86

Internet: www.weevers.nl

LICHTENVOORDE:

WEEVERS ELNA,

TEL (0544) 37 13 23

Trekkingslijst Nationale
Zonnebloemloterij 2003
De Nationale Zonnebloemloterij
2003 is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie
(LO. 690/0086/015.03 dd. 20 februari 2003). De uitslag is als volgt:
^ PRIJSNR
Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
lle prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
k
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs

LOTNR
1125425
1346380
0669567
1119153
0980868
1081346
1292944
0032153
0614985
1160966
0341488
0037157
0483004
1037926
0793317
0375754
0136518
0071207
1441284
0427293

BEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

21e
22e
23e
24e
25e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

1283919
03333%
0986819
0798636
0416222

€
€
€
€
€

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP DE
VOLGENDE EINDCIJFERS
26e prijs 62891
€ 100,00
27e prijs 21188
€ 100,00
28e prijs 64542
€ 100,00
29e prijs 4944
€
50,00
30e prijs 4037
€
50,00
31e prijs 3488
€
50,00
32e prijs 419
€
15,00
33e prijs 508
€
15,00
34e prijs 583
€
15,00
(onder voorbehoud van typefouten)
Prijswinnaars worden verzocht
het winnende lot, desgewenst aangetekend, te zenden aan Nationale
Vereniging de Zonnebloem, ta.v.
de loterij, Postbus 2100, 4800 CC
Breda met vermelding van het giroof banknummer waarop de geldprijs gestort moet worden.

Belastingontduiking in Zutphen
(Van onze correspondent)

ZUTPHEN - De belastingdienst heeft sterk het vermoeden dat in Zutphen een bedrijf het plan heeft
de B.T.W. te ontduiken. Navraag bij het betreffende bedrijf leverde in eerste instantie geen reactie
op. Later verklaarde men niet te begrijpen hoe de
voorgenomen plannen waren uitgelekt en lichtte
één en ander toe: 'Vanaf maandag 15 december tot
en met woensdag 24 december gaat Duthler
mode Zutphen onder de prijs door en worden
de goederen zonder B.T.W. (Belasting Toegevoegde
Waarde, red.) verkocht; aldus John Peter, directielid Murray Mode. 'Wat er van komt, komt er van
roept hij enthousiast: anderhalve week lang 19%
korting voor onze klanten!' Duthler mode vind u
in het koopcentrum 'De Vijver' te Zutphen.

Wïntersportservice
' free-wheel compleet

Bridgen
BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 10 december
Groep: A
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Bergman 64,17%; 2 Mw. R. den Ambtman/Mw. R. Thalen 61,25%; 3 Dhr.
J. Duinkerken/Dhr. J. Post 60,83%.

Wat het onderhoud betreft mag de
Vordense buitensportzaak zich nu
met recht dé specialist in de regio
noemen. Naast het onderhoud van
schaatsen en langlaufski's kan
men nu ook hier terecht voor alpineski's en snowboards.

Voor Raymons Mars, zelf een enthousiast en ervaren skier is het
een logische stap.
'Er kwamen steeds meer wagen
voor het onderhoud van ski's en
snowboards en op het gebied van
onderkleding en accessoires hebben wij al het nodige te bieden.'aldus de mede-eigenaar van freewheel. Na afloop van het winterseizoen wordt besloten of ook tot
verhuur en verkoop van ski's en
snowboards wordt overgegaan.

BEURSPRAAT

deze dalingen. De dalingen van de
Amerikaanse beurzen was beperkter, en dat gold ook voor de wereldindex. We zien de gevolgen van de
Golfoorlog in 1990, de beurscrash
in 1987, de eerste oliecrisis van
1973 en 1974, de Vietnamoorlog in
1966.

Groep: B
l Dhr. J. Holtslag/Dhr. H. Wagenvoorde 63,33%; 2 Mw. H. Stertefeld/Dhr. F. Stertefeld 61,67%; 3
Dhr. G. Gille/Dhr. B. Kloosterman
61,25%.

1962 was het jaar van de Cubacrisis, toen Russische raketten op dat
eiland werden geplaatst en een nucleaire oorlog dreigde. In 1957
raakte de economie in een dip terecht na de Suezcrisis. Nog verder
terug: oorlogsdreiging in Europa
in 1937, het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914, financiële paniek in de VS in 1907 en 1903.

Voetbal
SVRATTI

Programma 20/21 december
Ratti Dl - Zeis D2
Grol 8 - Ratti 2
Dames: Voorwaarts Tw. l - Ratti l
SOCII
Een rustig weekend door de natuurlijke weersomstandigheden
geregeld en toch bestaat er bij
Socii de mogelijkheid om dan op
zondagmorgen de sporthal in te
gaan. Afgelopen weekend waren
de lagere elftallen aan de beurt en
hier werd dan ook gretig gebruik
van gemaakt. Donderdag 18 december de laatste training van het
jaar 2003 worden alle spelers van
zowel de selectie als lagere elftallen verwacht om samen te trainen
en daarna even gezellig te vertoeven in de kantine.
Programma 21/22 december
Socii Dl - O.B.W. D4; De Hoven Al Socii Al; Zutphania 2 - Socii 2;
Socii 3 - Vorden 5; Brummen 6 Socii 5; D.E.0.4 - Socii 6.

PC de Graafschap
Zondag 7 december was er een
springwedstrijd in Gorssel, daar
behaalde Tessa Roelofs met Miranda
een 4e prijs in de klasse L lisanne
Schippers met Pica een Ie prijs in
de klasse Z.
Zondag 14 december was er een
dressuurwedstrijd in Laag Soeren.
Vera Kingma met Moortje een Ie
prijs in de klasse B met 165 punten.
Jorieke Pellenberg met Tania een
Ie prijs in de klasse B met 158 punten. Sebastiaan Hamer met Yvonne een Ie prijs in de klasse LI met
158 punten. Marieke Rouwenhorst
met Kaylie een Ie prijs in de klasse
LI met 158 punten. Linda Berenpas met Jasmine een Ie prijs in de
klasse L2 met 161 punten. Wendy
Beeftink met Happy een 6e prijs in
de klasse LI. Elodïe Stokman met
Passe-Partout een Ie prijs in de
klasse Ml met 165 punten. Bart
Hartman met Erwin een 2e prijs
in de klasse M2 met 157 punten.
Lisette Bijenhof met Survivor een
Ie prijs in de klasse Zl met 176
punten.

Volleybal

Met de installatie van een tweetal machines voor onderhoud
van ski's en snowboards biedt
free-wheel vanaf nu een compleet wintersportservicepakket.

(Advertorial)

PELGRUM DASH
zaterdag 13 december
Dames
WIK Dl - Pelgrum Dash D3: 3-1
Pelgrum Dash Dl - Mevo D4: 3-1
Pelgrum Dash D2 - Smash'68 Dl: 40
Rivo-Rietmolen D4 - Pelgrum Dash
D5:40
Heren
KSV Hl - Pelgrum Dash Hl: 3-2
WIK Hl - Pelgrum Dash D2:1-3
Pelgrum Dash H3 - Longa'59 H2:04
Meisjes
VIOS E. MB1 - Pelgr. Dash MB1:04
VIOS-Beltrtum MCI - Pelgnun
Dash MC3: 2-3; Pelgr. Dash MCI Orion MCI: 2-3; Willems/Gemini
MC2 - Pelgrum Dash MC2: 2-3.

Beleggen
in december
December is traditioneel een topmaand voor beleggers. Deze
maand komt bij de AEX en de DJ
EuroStoxx 50 op een eerste plaats,
bij de Dow Jones, de S&P 500 en de
MSQ World op een tweede, bij de
Nasdaq op een derde en bij hekkensluiter CBS toch nog op een
vierde plaats. De gemiddelde rendementen van december liggen op
een flink hoger niveau dan dat van
de andere maanden.

Misschien is het ook goed om in
deze laatste maand van het jaar
even na te denken over uw beleggingsbeslissingen van dit jaar, en
over de verwachtingen voor het
komende. ligt uw financieel plan
op schema? Is er een herziening
van uw doelstellingen noodzakelijk? Is uw risicoprofiel veranderd?
Laat u zich daarbij door de korte
termijnbewegingen op de beurs
niet in de luren leggen. Ongeacht
of die bewegingen sterk positief of
sterk negatief zijn geweest

We herhalen nog eens een aantal
Van de 20 decembermaanden op basisprincipes. Koester geen al te
de AEX in de peilperiode van deze hoge verwachtingen. Neem geen
agenda kwam deze maand slechts risico's, die u niet kunt dragen.
twee maal negatief uit. De MMB Neem weloverwogen en rationeel
voor december ligt dan ook op een beslissingen. Zorg ervoor dat uw fihoog niveau. Maar ook de Dow Jo- nancieel plan goed doordacht is.
nes en de S&P 500 daalden maar
enkele keren in december.
In geval van twijfel, overleg met
uw adviseur. En bedenk: elk aanDecember is ook traditioneel de deel, elke obligatie, elk beleggingsmaand om eens terug te kijken. fonds dat u bezit, zou u moeten
Wat is er het afgelopen beursjaar willen kopen als u het niet had.
gebeurd? Was het een goed jaar, of
een slecht? Wat waren daarvan de We wensen u alvast het allerbeste
oorzaken? De oorzaken voor de voor het komende jaar. In alle opslechte beursjaren zijn allemaal zichten.
redelijk duidelijk
In 2002 de teruglopende economie, de oplopende onzekerheid bij
beleggers, de toenemende volatiliteit, de SARS-epidemie, de oorlogsdreiging. Het vertrouwen raakte
weg en de koersen daalden sterk.
We zien met name dat de Nederlandse beurs de dupe werd van al

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

olitie varia

GROEP VORDEN

Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland. District IJSSELSTREEK
14 december 2003, om 06.24 uur
Bij een uitslaande brand op de
Nieuwstad zijn twee schaftketen
in vlammen opgegaan. De keten
stonden niet gekoppeld, maar en-

kele meters van elkaar verwijderd.
Er waren geen slachtoffers te betreuren.
De politie sluit brandstichting niet
uit Een onderzoek volgt

Adventsconcert
Geniet u ook zo van al die
mooie kerstliederen die momenteel overal weerklinken?
Op zaterdagavond 20 december
aanstaande kan men er een avondlang van genieten. Het harmonie
orkest van muziekvereniging Sursum Corda én Gospelkoor Inspiration Vorden, met medewerking
van sopraan Alie Boiten-Oosterhoff uit Zutphen, geven een uniek
adventsconcert.
Uniek omdat dit de eerste keer is
dat zij samen een concert verzorgen
en uniek omdat u bekende adventsliederen in diverse uitvoeringen

hoort. Het orkest speelt, het koor
en de soliste zingen en wanneer
dit allemaal samen gaat kan kerst
niet ver weg meer zijn.
Dirigent Wolbert Baars van Sursum
Corda en dirigent Piet Piersma van
Gospelkoor Inspiration zorgen ervoor
dat alle spelers en zangers hun beste kunnen tonen. Het beloofd een
sfeervolle avond te worden. Komt
u ook in de Christus Koningkerk
aan Het Jebbink te Vorden, entree
gratis?. In de pauze wordt er voor
koffie, thee en fris gezorgd.
Voor meer informatie bel telefoon
(0575) 55 69 06.

Medicijnknaak
wordt ingevoerd

in het oo
spnngent
Dat doet drukwerk

BART DE BOER

1 ) 1 . N l l . \ A ( . - V;m;if' l januari 2001 «aal
lift kabinet ovci lol invocritu' v^n H»

alleen indien er alle
aandacht
en zorg

Medicijnknaa
wordt niet
ingevoerd

aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis
hand in hand gaan

EWOUDT SEVEREIN

en ingespeeld wordt

H K N H A A ( ; - I l r t k a b i n e t heelt Ix-.sloicn d e
veelbesproken rnedu i j n k n a a k

op de
specifieke wensen

van u!
Wij maken in het

Vertrouw in deze tijd op Univé,
de zorgverzekeraar zonder winstoogmerk.

oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een

Doet ie 't of doet ie 't niet? De overheid lijkt u een beetje
aan uw lot over te laten, als het om zorgverzekeringen

uitdaging
om kennis en

gaat. Proefballonnetje hier. Plannetje daar.

Offerteaanvraag
Ja, ik wil mijn huidige premie vergelijken met de gunstige premie van Univé.
Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van onderstaande gegevens.

U doet er dus verstandig aan zelf voor zoveel

vakmanschap om te

mogelijk zekerheid te zorgen. Dat kan nu makkelijk,

zetten in een

want binnenkort gaat de premie van uw zorgverzeke-

uitstekend

ring ongetwijfeld weer omhoog. Dus mag u per 1 januari

resultaat!

2004 overstappen naar een ander. 'Waarom zou ik?',

Voorletters

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon

E-mail

Te verzekeren personen

Wii ziin daarin
uw partner.

m

v

Geb. datum

DD

nD
nD

zegt u misschien. Wel, hierom:

DD
DD
DD

• Univé werkt zonder winstoogmerk. Dat houdt de premies gezond.
• Bovendien gaat er meer van uw premie in de vergoedingen zitten;
u krijgt meer zorg voor uw geld.

Ziekenfonds

Particulier'

Student

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
U
D

D
D
D
D
U
D

'Deze offert 'aanvraag geldt voor personen tot 65 jaar.

• Univé heeft en houdt een zeer compleet basispakket en
aanvullende mogelijkheden. Zo kunt u de verzekering precies

Vul de bon in en verstuur hem in een ongefrankeerde envelop naar:
Univé Oost, Antwoordnummer 302, 7470 VC Markelo

afstemmen op uw persoonlijke situatie.
• Voor zowel ziekenfonds als de particuliere ziektekosten-

Uw gegevens worden vastgelegd door Univé Verzekeringen. Het doel van het bestand is om u te
informeren over onze producten en diensten.

verzekering kunt u kiezen uit 3 aanvullende pakketten.
• Met 150 kantoren in het land zijn we altijd dichtbij.

d r u k k e r i j Weevers

'VERZEKERINGEN

Vraag dus snel een offerte aan en vergelijk uw huidige

Daar plukt ü de vruchten van!

premie met de gunstige premie van Univé.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Univé Oost

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, tel. 0547 - 36 70 00
Delden, Langestraat 5, tel. 074 - 377 1710

Ruurlo, Stationsstraat 12, tel. 0573 - 45 83 20
Lochem, Graaf Ottoweg 18, tel. 0573 - 29 81 00

ALLE SOORTEN

DRUKWERK

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

"* Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel waarschuwt:

"Dierziektebeleid in Europa is handelspolitiek. We zijn er nog lang niet!"

die jaren bij varkenspestuitbraken ook varkens geënt. Ieder dier
in Nederland wordt gevaccineerd
tegen varkenspest, tegen coli, te
gen vlekziekte en tegen allerlei
andere ziektes. Dat vlees is volkomen veilig", zegt Ormel. "Daar is
niets mis mee. Het zijn ziektes
waar mensen niets van kunnen
krijgen. Volkomen veilig! Dan vind
ik het schandalig om dat soort
dieren massaal dood te maken".
De Hengelose politicus legt uit
waarom het vaccineren niet door
alle landen wordt geaccepteerd.
"Wij zijn onderdeel van de EC. Er
zijn landen in de EC zoals Groot
Brittanië, Denemarken en Zweden die tegenstander zijn van vaccineren. Ook nu nog. Die denken
dat het misschien niet helemaal
veilig is. Onzin! Die denken dat ge
vaccineerde dieren het virus tóch
kunnen verspreiden. Ook dat is
niet waar. Wij moeten proberen
om die landen daar van te overtuigen. Dat wordt nog een hele klus.
Niet juichen voordat de beer geschoten is".

* DOOR TEST HOEVEN
VARKENS NIET DOOD BIJ PEST

Door Huub Baakman
Brussel/Hengelo Gld. Bij een uitbraak van varkenspest is het niet
altijd meer nodig om de varkens
massaal te doden. Vaccineren en
testen kan in sommige gevallen
genoeg zijn.
De Europese Commissie (EC) heeft
5 december een nieuwe test goed»- gekeurd. De test maakt onderscheid tussen geënte en besmette
dieren. Daardoor is vaccineren en
testen in sommige gevallen afdoende. De EC heeft ook twee vaccins toegelaten. Omdat de test op
heden nog niet bestond, moesten
uit voorzorg bij een uitbraak
steeds alle varkens in de omgeving van een besmet bedrijf worden vernietigd. In 1997 en 1998
ruimde de Nederlandse overheid
nog bijna twee miljoen varkens
bij een uitbraak
Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel,
namens het CDA woordvoerder
van de commissie Dier en Welzijn,
waarschuwt voor een te grote optimisme. "Deze test is nieuw. Het
markervaccin is ook nog vrij
nieuw. Het is nu wel goedgekeurd
maar er moeten nog wel héél veel
juridische hobbels worden genomen
om deze test ook daadwerkelijk in
de praktijk te kunnen gebruiken".
Kamerlid Ormel (CDA) maakt zich
nog grote zorgen over de aanpak
bij een uitbraak, vooral in Europees verband. "Minister Veerman
heeft gezegd, dat wanneer er onverhoopt weer varkenspest zou
uitbreken, dan ga ik vaccineren.
Dan laat hij vaccineren door die
renartsen. Dat betekent, dat we
preventieve vaccinatie in ringen
rondom de haarden gaan krijgen.
Het zijn noodentingen, beschermde
vaccinatie, wanneer de uitbraak
er al is", benadrukt Ormel.
"We weten allemaal dat die uitbraak en zeker bij varkenspest die wordt pas laat ontdekt - op
veel plekken kan zijn. Als je daar
rond omheen gaat vaccineren en
vervolgens is in Europa niét geregeld dat het vlees van gevaccineerde dieren Vermarkt' mag worden,
dan zitten we alsnog met een gigantisch probleem".
CONFERENTIE EUROPESE UNIE

2004 IN NEDERLAND

Ormel is zeer tevreden dat vrij recent en op zijn initiatief besloten
is, dat er volgend jaar tijdens het
voorzitterschap van Nederland
van de Europese Unie (EU) een
conferentie in Nederland wordt
gehouden over het Europees dierziektebeleid. "Die conferentie is
volgend jaar november. Het is ook
weer niet de oplossing van alles.
Maar het toont wel aan dat we
vanuit Nederland, ik draag daar
mijn steentje aan toe bij, voortdurend bezig zijn om het non-vaccinatie van Europa aan de kaak te
stellen. Dit is in het belang van de
dieren, boeren en alle mensen
hier in het land".
MARKERVACCIN

De Europese Commissie (EC) heeft
een nieuwe test nu goedgekeurd.
Die test kan onderscheid maken
tussen een vaccin en het besmettelijke virus. De Achterhoekse (ex) dierenarts legt uit wat voor vaccin het is. "We praten over varkenspest. We hebben te maken
met een markervaccin en een test
die nodig is om te onderscheiden
of een varken anti-lichamen heeft
tegen het markervaccin of anti-lichamen tegen het varkenspestvirus. Het nieuwe is, dat men een
vaccin heeft kunnen maken waar
bepaalde eiwitten zijn uitgehaald.
Daar maakt het varken dus geen
afweerstoffen tegen. Vervolgens
kan met de test aangetoond worden dat het varken dié afweerstoffen niet maakt. Dus, dat het varken die afweerstoffen niet heeft".
"Deze test is nieuw. Het markervaccin is ook nog vrij nieuw" vervolgt Ormel. "Maar", waarschuwt
hij, "het is nu wel goedgekeurd,
maar héél veel juridische hobbels
moeten nog worden genomen om
deze test ook daadwerkelijk in de
praktijk te kunnen gebruiken. Wij
zijn hier in Nederland vóór vaccineren en tégen het massaal doodmaken van gezonde dieren. Wij
hebben bij de ziekte van aujezky
bijvoorbeeld, ook een markervaccin en het lukt ons om die ziekte
uit te roeien met behulp van verplicht vaccineren".

out politiek die leidt tot het zinloos doden van dieren is immoreel en uit de tijd. Tijdens de varkenspestcrisis in 1997 zijn 2 miljoen gezonde varkens gedood en
vernietigd en tijdens de MKZ-crisis
van 2001 265.000 gezonde runde
ren, varkens, schapen, geiten, lama's en herten. Respectloos is met
dieren en mensen omgegaan.
Wanneer komt de volgende crisis?, vroeg Ormel zich toen af.
Als dierenarts heeft hij het meege
maakt vanuit de praktijk. "We
hebben ook varkenspest hier in
Toldijk gehad". (Enkele kilometers vanaf zijn woonplaats Henge
lo Gld. H.B.). "De enige uitbraak
boven de grote rivieren. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is",
klinkt het bitter. "Verschrikkelijk
voor boeren en ook verschrikkelijk voor mensen die van dieren
houden". Zijn stem klinkt nog
steeds woedend als hij eraan
terug denkt. "Ik zie het dan ook
als één van de belangrijkste drijfveren waarom ik mijn mooie be
roep als dierenarts aan de wilgen
heb gehangen en de politiek in
ben gegaan. Het staat niet iedere
dag in de krant, maar ik ben er eigenlijk hartstikke druk mee bezig". In diezelfde folder schrijft
Ormel verder: Europa gebruikt
achterhaalde bestrijdingsmethodes. Er zijn moderne vaccins en
we kunnen zieke van gevaccineerde dieren onderscheiden. Ik wil
mij als volksvertegenwoordiger
en dierenarts inzetten voor het ge
bruik van vaccins om dierziekten
te bestrijden. De tekst in de folder,
die ook opgenomen is in het verkiezingsprogramma van het CDA,
wordt afgesloten met: Het doorbreken van het non-vactinatiebe
leid en de totstandkoming van
een beleid waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen dierziekten
die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid en overige dierziekten die
niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, maar wel gevolgen
hebben voor economie en dierenwelzijn.
MASSAAL DODEN
SCHANDALIG

RESPECT VOOR MENS EN DIER
Ormel heeft zelf altijd gepleit
vóór het vaccineren. In zijn eigen
campagnefolder 'Respect voor
mens en dier (2002)' schrijft hij
ondermeer: Stop het non-vaccinatiebeleid. De Europese stamping-

De Hengeloër kan zich er nog
steeds kwaad over maken. "Het is
zó belachelijk!", reageert hij fel.
"Ik ben twintig jaar dierenarts ge
weest waarvan ik vijftien jaar, ie
der jaar alle koeien heb geënt te
gen mond en klauwzeer. Ik heb in

Dat de EC de nieuwe test en het
vaccin heeft goedgekeurd is wetenschappelijk bewezen. "Het feit
dat de EC ze goedkeuren is een
stap, maar zegt nog niet alles.
Want vervolgens moet het wel zo
zijn, dat het vlees van gevaccineerde dieren 'vermarkt' kan worden.
Wij produceren zeventig procent
van onze varkens die geëxporteerd worden. Als wij nu mogen
vaccineren van de EU tijdens een
uitbraak, maar vervolgens dat
vlees niet mogen exporteren dan
zitten we hier met een gigantisch
probleem. Ook dat moeten we
nog oplossen. We zijn er nog lang
niet!".
"Het betekent dat ik nog niet kan
terugkeren als dierenarts. Dat ik
nog een tijdje in de politiek moet
blijven. Want, men denkt er te ge
makkelijk over. Het is een enorm
groot probleem. Ik vind dat het
niet meer mag gebeuren dat die
ren zo maar gedood moeten worden bij ziektes waar mensen niks
van kunnen krijgen. Kortom, de
grootste hobbel die genomen
moet worden is, dat vlees of producten zoals melk van gevaccineerde dieren dat die vrij 'verhandelbaar' zijn in de EU".
"Twee miljoen varkens zijn gedood tijdens de varkenspestcrisis
in 1997. Daarvan waren 1.9 miljoen gezonde varkens. Als wij die
allemaal hadden laten leven of allemaal zelf moeten opeten, dat
kan niet. Dat kunnen we niet aan.
Die moeten wij exporteren", is de
overtuiging van Ormel
EUROPEES BELEID

"Als het aan Nederland had gele
gen, waren we gewoon door gegaan met het vaccinatiebeleid en
waren we ook gewoon doorgegaan met het vaccineren tegen
mond en klauwzeer", vervolgt Ormel. "Als er varkenspest kwam
waren we gaan vaccineren en dan
hadden we de ziekte kunnen stoppen net zoals bij de ziekte aujezky. Dan hadden we het vlees gewoon kunnen eten. Want daar
was niks mis mee! Maar ja, dat is
Europees beleid. Wij plukken ook
veel vruchten van Europa. Wij
kunnen niet zonder Europa. Dat
wij dit moeten slikken vind ik een
zeer zure appel. Ik zal mijn best
blijven doen die zure appel zoet te
maken".
"Het nieuws uit Brussel is vrij recent. Het is natuurlijk wel een
stap in de goede richting. Het is
een overwinning. We hebben een
veldslag gewonnen maar de oorlog nog niet Wat dat betreft moe
ten we gewoon doorgaan. Ik ben
blij en trots dat het me gelukt is
dat we volgend jaar voorzitter zijn
van de EU-conferentie. Dan zal dit
één van onze speerpunten zijn".
"Ik ben veearts geweest om din-

gen te zeggen zoals ze zijn en te
proberen dat te doen wat ik gezegd heb", verwijst Ormel naar
zijn folder (2002) over 'Stop het
non-vaccinatiebeleid'. "Dat doe ik
in de politiek niet anders".
WETENSCHAPPELIJKE
GOEDKEURING IS NOG GEEN
POLITIEKE GOEDKEURING

De EC heeft ook twee vaccins tegen varkenspest toegelaten. Het
zijn vaccins van verschillende fabrikanten. "Van varkenspest is het
voordeel dat het een vrij gemakke
lijke virus is. Daar heb je er maar
één van. Terwijl je van mond en
klauwzeer heel veel verschillende
types hebt. Bij vogelpest is het nog
heel anders. Daar heb je erg veel
varianten. Bovendien is vogelpest
ook erg gevaarlijk voor de mens",
zegt politicus Ormel.
Een vaccin moet van geval tot ge
val bekeken en goedgekeurd worden. Een vaccin is een diergenees-"
middel dat geregistreerd moet
worden. "En om geregistreerd te
worden moeten er proeven mee
gedaan worden. Die proeven zijn
gedaan met die varkenspestvaccin
en goedgekeurd door het registratiebureau en de EC. Je kunt dat
wel zeggen, maar als je dan vervolgens ook niet de regelgeving
aanpast waar ben je dan", vraagt
Ormel zich af. Hoe gaat zo'n keuring in z'n werk? Ormel: "Als fabrikant moetje een dossierinleve
ren bij het registratiebureau. In
het dossier moet staan wat er in
het vaccin zit, hoe het gemaakt is
en hoe het vaccin getest is met be
hulp van dier- en veldproeven",
legt hij uit. "Dit vaccin is getest tijdens de varkenspestuitbraken, ik
geloof in Mexico. Want elders in
de wereld vaccineren we gewoon", legt Ormel de werkwijze
van de keuring geduldig en duide
lijk uit. "Nou, daar is het vaccin
getest of het ook werkt Al die ge
gevens worden dan in een dik
boekwerk aangereikt aan het registratiebureau. Het bureau beoordeelt dat boekwerk en die
heeft het groene licht gegeven".
"Ik wil graag benadrukken, dat dit
een wetenschappelijke goedkeuring is. Wat nog moet volgen, is
een politieke goedkeuring. Daar
wringt de schoen en daar moeten
we nog heel veel werk verrichten.
Want, vergeet niet dat het dan
vaak een machtsstrijd wordt",
weet het kamerlid. "We hebben
het gezien met het begrotingstekort van hoe grote landen zich opstellen tegen de kleinere landen.
Een dierziektebeleid in Europa is
gewoon handelspolitiek". Volgens
praktijkman Ormel is men jaloers
op Nederland omdat Nederland
het zo goed doet. "Daarom is het
voor Nederland ook erg moeilijk
om te zeggen tegen de rest van Europa: het moet op deze manier.
Dit is de beste manier! Want, andere landen zullen dan zeggen:
dat kun je wel zeggen maar dat
past niet in ons straatje".
MINISTER VEERMAN
VAN LANDBOUW

Het Brusselse besluit van de Europese Commissie over de goedkeuring van een nieuwe test, stemde
minister Veerman van Landbouw
tevreden. Ormel: "Minister Veerman had een reactie die lijkt op
mijn reactie. Hij is blij. Maar ook
hij zegt, we zijn er nog niet We
moeten nog meer doen. Ik heb
Veerman in de Kamer gevraagd,
in het openbaar, wat doet u bij
een volgende varkenspestuitbraak. Gaat u weer zo massaal die
ren doden?" En wat was het antwoord van de minister? "Veerman
heeft gezegd, dat zal niet meer ge
beuren. Dit vaccin, dat nu is goedgekeurd zal worden ingezet". Dat
betekent vervolgens ook", gaat Ormel verder, "dat de boeren die het
betreft een enorme schadepost
krijgen en dat de vooruitzichten
voor die boeren moeilijk zullen
zijn. Dus, daar moeten we zeker
ook nog aan werken".

organiseert een

KLAVERJASEN
JOKERAVOND

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint 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 Vorder
Telefoon (0575) 55 29 28

donderdag
18 december

THEO TERWEL

aanvang: 20.00 uur

AUTOSCHADESPECIALIST

Kantine
De Ark

EEKMARK3L
Rollades

Ierse ossenhaas per 100 gram Cfci

1•99
1•29

C 50

Hoh rollade

1000 gram € D •

Lende rollade

1000 gram c9?5

Ook zijn er enkele soorten paté en
natuurlijk speciale feestelijke vleeswaren
in ons assortiment.

Gourmet- en fondueschotels

Standaard:

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Op zaterdag 20 december kunnen wij eventueel uw bestelling 's morgens bezorgen.

biefstuk, varkenshaas, gehaktballetje, O 95
slavinkje, hamburger, schnitzel p.p. € O •

( www.compusystem.nl
Internet/Office PC

Specialiteiten voor de feestdagen

Varkensrollade 1000 gram c5?9
Runderrollade 1000 gram c6?9

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

Luxe schotel:

Bestel tijdig uw feestelijk vlees.

haasbiefstuk, varkenstiaas, rolladeschijf,
A 95
gordon bleu, schnitzel, tartaartje, kipfilet p.p. €*§•

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2004

DIJKGRAAF

Elke week op de markt in Vorden UW

v.a. € 489,-

AMD 2000+, 256 MB DDR, 52J
AMD2000+, 512 MB DDR,

Q QQ

Varkensschouderrollade 1000 gram € O •

Telefoon (0578) 66 20 74

R> € 489,È€ 535,-

3 hyacinten
kerstster
20 rozen
kerstbakje
graftak

r

TopPC (metAfi

.a. € 609,-

AMD XP 2400+, ','56 MB DDR 4(
l € 609,AMD XP 2600+, 512MB DDR ^
€689,AMDXP2800+, b12MB DDR 400
' € 739,Luxe Miditower ATX,
1.00 Mbit Ethernet, Stille Koelers,
6 x USB ,'J.0, 144MB Diskdrive, Logitech Keyboard, Logitech ScrollwheelMuis

Actie: 10x Princo DVD-R 4,7 GB Spindle

3

l

••

10Ox Speer CD-R 7OO MB Spindle € 35.Meerprijzen:
V-««^_^MHH^^
Windows XP Homo € 89,- • Cordless Desktop € 'c "-• 5?x32x52 CDRW € 43,- •
HP DeskJet 3550 € 65,- • 17 Inch TFT € 449.- • Canon Flatbed Scanner € £
• 17 Inch monitor € 119 • NEC DVD +/- Brander €129,• Andere onderdelen op aanvraag.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

2.99
2.99
4.99

bloemen en planten
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

<y y

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

De openbare bibliotheek
is gesloten
op beide Kerstdagen,
Nieuwjaarsdag en op
woensdag 24 december,
zaterdag 27 december en
woensdag 31 december.

Prettige feestdagen.
Bestuur en medewerkers
van de bibliotheek

HET PAKHUIS
ANTIEK
CURIOSA
RUITERSPORT

nCAFÉ • RESTAURANT • ZAALT

„Sc Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

"\X~V^^
Vrijdag 1 januari

Nieuwjaarsvisite
met

Kas Bendjen
en de

Vacuumcleaners

Varsseveldseweg 25,
Lichtenvoorde
tel. 0544-37

Openingstijden:
Donderdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.00
Zaterdag van 10.00 - 12.00 en
n 13.30 - 16.00 uur of op afspraak
* Reparatie * Restauratie * Loogwerk
Meubelen op maat gemaakt * Stoelen matten

De Mc IJL E

Autorijschool

Ruesink
Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

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

Ruime sortering:
kerstslagroomtaart, kerststollen,
kerstkranzen, rumbol, kerstkransjes,
straciatella kerstcake, roomboter
amandelstaaf, kerstbonbons
Salade voor de kerst bereid in eigen keuken

H u/arensalade €3* 00 pp
Russische eieren c3*85 PP
Zalmsalade
€ 430 pp
Een heerlijke afsluiting van uw kerstdiner

BA VAROIS en IfSTAARTEN
Diverse smaken ambachtelijk bereid
Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

28, 29 en 30 december 2003 Alphen aan den Rijn
Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis

Kastelen congres
Kastelen in soorten en maten,
vroeger en nu, archeologisch en
mythisch, de mensen en de gebouwen! Lezingen, workshops
en excursies voor iedereen tussen de 12 en 26 jaar.
Zondag 28 tot en met dinsdag 30
december 2003 organiseert de
Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis haar jaarlijks driedaags
congres. Dit jaar met het thema
kastelen.
Het congres vindt plaats in de
middeleeuwse herberg van het Archeon in Alphen aan den Rijn. Omdat het congres drie dagen duurt,
wordt hier ook overnacht en zijn
alle (thema) maaltijden inbegrepen.

dekken over de diverse verschijningsvormen van versterkte woningen (want dat zijn kastelen
meestal). Dit alles ondersteund
door een mini-informatiemarkt en
een congressyllabus met alle lezingen en informatie over het congres.
De tweede dag is gevuld met excursies. In chronologische volgorde bezoeken we vier sprekende
voorbeelden van kastelen in de
provincie Zuid-Holland. Bij terugkomst in het Archeon kunnen de
opgedane indrukken de basis zijn
voor een workshop zandkastelen
bouwen!

Overdag is er een gevarieerd programma met dia-lezingen en voordrachten door experts op het gebied van kastelen. Deze (kunst)historici, archeologen, architecten en
wetenschappers laten je uit verschillende standpunten alles ont-

De derde dag is toegankelijk voor
iedereen tussen de 12 en 35 jaar
die archeologie en het wonen in
vroegere tijden een warm hart toe
draagt. De lezingen staan op deze
dag in het teken van bewoning en
gebruikers van kastelen, ook
wordt ingegaan op de archeologische vondsten die hierover (on)ze
kerheden geven.

Bijzondere actie
tijdens kerstmarkt
Vorden

Geheel op eigen kosten nemen 15
gezinnen elk de zorg op zich voor
de twee 'vreemde' kinderen. Nog
eens twee gezinnen krijgen leerkrachten in huis.

30 kinderen uit het Tsjernobylrampgebied komen voor een
gezondheidsreis naar Zutphen/
Vorden. De kinderen komen op
uitnodiging van De Rotary 't
Kwartier van Zutphen. De Rotary zal gezamenlijk met de Duitse zusterclub Neanderthal met
een kraam op de markt staan
om kerstartikelen en versnaperingen te verkopen. De opbrengst is voor het goede doel.

De kinderen komen uit het dorp
Krasnapolje, dat in het gebied ligt
dat nog steeds radioactief is door
de ramp met de kerncentrale in
1986.
Door hun verblijf van zes weken in
Nederland bouwen ze weer weerstand op, krijgen ze weer kleur op
hun wangen en wordt hun bloed
ververst.

's Avonds worden de deelnemers
gedurende het hele congres verrast door een middeleeuws of Romeins diner.
Dan is het ook tijd voor 'historisch
verantwoord' vermaak' Een professionele verhalenverteller zorgt de
eerste avond voor vervoering, ook
is er een marathonuitzending van
de serie Floris.

Verschijning
weekblad Contact
december 2003
WEEK 52 ( 22-26 DECEMBER)

Deze week verschijnt editie Ruurlo niet.
Contact Vorden verschijnt op woensdag 24 december Copy
aanleveren maandag 22 december voor 09.00 uur.
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 22 de
cember. Copy aanleveren donderdag 18 december voor 09.00
uur.
WEEK l (29 DECEMBER- 2 JANUARI)

De tweede dag wordt er van alles
geleerd: de workshop zandkastelen bouwen spreekt voor zich,
daarna volgt een les 'tafelmanieren in de middeleeuwen' en tijdens het gekostumeerd bal - met
prijs voor de origineelste creatie is er de mogelijkheid tot het leren
van de quadrille: een hofdans. Het
congres wordt de derde dag afgesloten met een borrel en het uitreiken van de congressyllabus. Kijk
voor meer informatie en het congresprogramma op: www.njbg.nl
Aanmelden voor 18 december a.s.
via info@njbg.nl of (070) 347 65 98.
De organisatie van de kindergezondheidsreis, Rotarydub 't Kwartier van Zutphen heeft in het voorjaar van 2003 ook een groep kinderen naar Nederland gehaald. Deze
reis is een groot succes geworden.
De organisatie is overspoeld met
positieve reacties. Zo kreeg een
van de vrijwilligers spontaan een
briefje van 50 euro in haar hand
gedrukt. Dat geld en andere zaken
zijn mee naar Wit Rusland gegaan.
De organisatie en een groep gastouders heeft de kinderen met de
bus weer veilig thuis gebracht

Kerstmis aan het front

Contact Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 31 december Copy aanleveren woensdag 24 december voor 12.00 uur.
Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 30 de
cember Copy aanleveren maandag 22 december voor 17.00
uur.
WEEK 2 ( 5 JANUARI-9 JANUARI)

Contact Hengelo en Warnsveld verschijnen op dinsdag 5 januari Copy aanleveren maandag 29 december voor 17.00 uur.
Ruurlo en Vorden verschijnen op woensdag 6 januari. Copy
aanleveren maandag voor 09.00 uur.
Contact komt dus, op editie Ruurlo na in week 52, iedere week
op de normale verschijndagen uit. Wij verzoeken een ieder zoveel mogelijk rekening te houden met de gewijzigde inlevertijdstippen.
De redactie

Gery Groot Zwaaftink
vertelt/speelt "Scrooge & Marley"
Op zaterdag 20 en zondag 21 de
cember speelt Gery Groot
Zwaaftink in landgoedboerde
rij "De Kranenburg" opnieuw
zijn kerst voorstelling ' Scrooge
& Marley'.
Dit is het wereldberoemde verhaal
van Charles Dickens over de gierige vrek Scrooge die in de kerstnacht bezoek krijgt van zijn overleden compagnon Marley. Deze
waarschuwt hem nadrukkelijk om
zijn leven te beteren. Om Scrooge
te helpen 'stuurt' Marley hem drie
geesten en wel de geest van het
verleden, heden en toekomstig
kerstfeest. Dit maakt zo'n indruk
op Scrooge dat hij zijn leven verandert en een totaal ander man
wordt.
Deze voorstelling wordt alweer
voor de 8e keer door Groot Zwaaftink uitgevoerd. Na de vertelling
zingt Gery nog een aantal liedjes
die binnen de kerstsfeer passen
"De Kranenburg" is een kleinscha-

lig landgoed. Van oudsher hebben
op deze plaats allerlei activiteiten
plaats gevonden variërend van
boerenbedrijf en herberg tot
schuilkerk. De voormalige boerde
rij is recent op ecologische wijze
verbouwd en (weer) in gebruik als
multifunctionele ontmoetingsplek. Voor deze voorstelling wordt
deze prachtige Saksische boerderij
omgetovert tot een theater waar
plek is voor maximaal 70 personen
De boerderij is te vinden bij Kranenburg (gem.Vorden) aan de
Bergkappeweg 2.
De voorstelling is geschikt voor
volwassenen en kinderen vanaf
plm. 12 jaar.
De voorstellingen zijn zaterdagavond 21 december en zondagmiddag 22 december.
Het reserveren van kaartjes is mogelijk op tel: 0575-556216. Of via e
mail: dekranenburg@planet.nl
(Zie ook de contactjes).

Snel Internet via ADSL nu ook in
Hengelo (Gld), Ruurlo en Vorden

Bijzondere objecten uit het de
pot van het Achterhoeks Museum 194O-1945 in Hengelo Gld.
zullen tijdens de kerstmarkt op
20 december getoond worden.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren vele soldaten met kerstmis aan het front ergens in Europa. Vaak moesten ze het doen met
een extra rantsoen eten op kerstavond en als ze geluk hadden was
er net post van het thuisfront
binnen gekomen. Dergelijke brie
ven hadden een enorme waarde
voor de frontsoldaten.
Afhankelijk van de plaats waar de
soldaten gelegerd waren organiseerden ze ook wel vertier met de
kerstdagen, en werden er eenvou-

dige missen en/of kerkelijke diensten gehouden in het veld zo goed
en kwaad als dat mogelijk was.
Uit het archief zijn allerlei goede
ren te zien met betrekking tot de
kerstbeleving aan het front en
vooral ver van huis.
Een pas zeer recent vanuit Duitsland binnengekomen zeer bijzondere aanwinst zijn de Duitse kerstballen van echt glas met allerlei
symboliek van de Nazi's er op.
Ongelofelijk dat zelfs het feest van
de vrede door de Duitsers in de
oorlog misbruikt werd voor hun
propaganda doeleinden.
Bijzondere winterkleding die in de
extreem koude winters onontbeerlijk was, had lang niet iedere sol-

daat en velen beleefden dan ook
geen warme huiselijke kerst in die
laatste oorlogsjaren. Een selectie
van militaire winterkleding is er
ook te zien in het museum. Een be
zoek aan het museum is een uitstekende gelegenheid van bezinning. Uiteraard willen we de bezoekers niet helemaal in de kou laten staan en wordt er tijdens de
kerstmarkt op zaterdag 20 december en ook op tweede kerstdag
heerlijke koffie met kerststol geserveerd.
Deze bijzondere expositie is tot en
met 31 maart te bezichtigen in het
Achterhoeks Museum 1940-1945
Marktstraat 6 Hengelo Gld. Geopend op woensdag, zaterdag en
zondag 's middags.

KPN investeert nog verder in de
beschikbaarheid van ADSL voor
consumenten en voor de kleinzakelijke markt door het aanpassen van de centrale in de ge
meente Hengelo (Gld), Ruurlo
en Vorden. Met ADSL kan een
internetgebruiker supersnel informatie opzoeken, films en
muziek downloaden, oiiline gamen en email versturen. Bezitters van een ADSL-aansluiting
hebben continue toegang tot
internet voor een vast bedrag
per maand en zijn tijdens het
internetten altijd telefonisch
bereikbaar.
Het is inmiddels voor meer dan
87% van de bevolking mogelijk om
zeer snel te internetten via ADSL
KPN investeert in 2004 verder in
de uitrol van ADSL om de beschikbaarheid van deze dienst verder te
verhogen. Hiermee komt ADSL
voor 97% van de huishoudens in

Nederland beschikbaar. KPN biedt
verschillende ADSL-abonnementen voor elk type internetter. Kijk
voor meer informatie op
www.kpn.com, waar ook door
middel van een postcodecheck
kan worden achterhaald of ADSL
van KPN op een specifiek adres be
schikbaar is.
Per vandaag is de postcode-check
bijgewerkt met de planning voor
2004. ADSL van KPN kan besteld
worden bij alle bekende Internet
Service Providers connected by
KPN.
Binnen uw gemeente zal met deze
aanpassing ADSL voor bijna iedereen beschikbaar komen, met uitzondering van locaties waar een
technische oorzaak beschikbaarheid van ADSL onmogelijk maakt
Meestal betreft het hier een te grote afstand van het huisadres tot de
centrale.

TapTr

Hoff

SUttf
restaurant - catering

lunchroom

Belangrijke fiscale
informatie

Openingstijden Kerstdagen:
Kerstavond (woensdagavond) +

Heeft u het vruchtgebruik van een woning uit een nalatenschap verkregen in verband met een
langstlevende testament? Het is dan zaak actie te ondernemen om te voorkomen dat uw fiscale
situatie aanmerkelijk verslechtert. Om de hypotheekrenteaftrek te behouden dient u het vruchtgebruik te laten vastleggen in een notariële akte.

3e en 4e Kerstdag
(zaterdag/zondag 27-28 dec.) geopend.
U kunt gewoon bestellen a la carte voor normale prijzen.
Per 1 december is onze kaart aangepast met diverse
nieuwe vóór- en hoofdgerechten.

Situatie:
Als de langstlevende bij overlijden van zijn of haar echtgenoot het recht van vruchtgebruik van
het nagelaten woonhuis heeft verkregen blijft de fiscale regeling van het eigenwoningforfait
voor de inkomstenbelasting - en daarmee de hypotheekrenteaftrek !- alleen van toepassing als
binnen 2 jaar na overlijden het vruchtgebruik is vastgelegd in een notariële akte. Is dat niet
gebeurd dan komt de fiscale hypotheekrenteaftrek in box l (grotendeels) te vervallen.
Bovendien wordt de woning ook nog eens gedeeltelijk belast in box 3.

1e en 2e Kerstdag gesloten.
Dinsdag 23 en 30 december zijn wij geopend.

Wat te doen:
Als deze situatie voor u van toepassing is - of als u twijfelt - neem dan contact op met de
medewerkers van de afdeling familierecht op één van onze kantoren. Wij kunnen snel beoordelen of uw fiscale situatie kan worden verbeterd. Indien gewenst maken we alles voor u in orde.

Periodiek onderhoud computernetwerken

Tap Tromp van Hoff Notarissen
Hengelo (Gld)
Spalstraat 41,7255 AB Hengelo (Gld), tel. (0575) 468 568, fax 0575 463 462

Lochem

^^^ Jm

Marinus Naefflaan 16,7241 GD Lochem, tel. (0573) 298 398, fax (0573) 251 892

Weevers

Zutphen
Piet Heinstraat l, 7204 JN Zutphen, tel. (0575) 584 584, fax 0575 512 695

iv lp j.
1" C l

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Weevers

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

"Let op onze gewijzigde openingstijden
in verband met KERST en NIEUWJAAR"

voor uw regio!
Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

Tussen maandag 22 december en zaterdag 3 januari:

HÉ. deBÓs

Showroom geopend:
Maandag t/m vrijdag:
Vrijdagavond:
Zaterdag:
Woensdag 24 december:

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop dï. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315)
24 11 69

09.00 -17.30 uur
19.00 - 21.00 uur
10.00 -16.00 uur
09.00 -15.00 uur

Bouwmarkt en afhaalbalie geopend:
Maandag t/m vrijdag:
08.00 -17.30 uur
Zaterdag:
08.00 -16.00 uur
Woensdag 24 december: 08.00 -15.00 uur

Onze showroom en expeditie]zijn gesloten op 25,26,31
december en 1 januari. Van 22 december t/m 3 januari kunnen
artikelen en materialen niet worden bezorgd.

Nergens goedkoper

NIEUWE
ZONNEHEMELS/
-BANKEN

Wij wensen u hele plezierige feestdagen

en een steengoed 2004! j HCL Helemaal mijn idee"

vanaf € 125,-

hfraL.

Rechtstreeks verkoop
magazijn, 16 modellen. Kijken na tel. afspraak.

entefiHCI

Zelhem, 06-53317 790

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
un bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

DECEMBER
OCC

Gratis Deze 4 extra voordelen bij
vier nieuwe
banden!

aankoop van een Q-Line occasion:
+ Alle Quality Une-occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN
+

Set winterbanden INCL STALEN VELGEN

Winterbanden

Micra

va € 395

UW PRIJS € 197.

]

Almera

v.a. € 525,

UW PRIJS € 261

Tino

va €539,

UW PRIJS €270.

Primera

v.a. € 709,

UW PRIJS € 354.

/2 prijs

5,9%
of uitgestelde
betaling

+

Superscherp financieringsvoordeel: 5,9% of UITGESTELDE BETALING

•f

Radio/CD-speler, type CDX LS80X, 4 x 50 w. incl. montage (tw.v. € 230,)

Waarom u kiest voor Q-Line Occasions:
• 1 jaar garantie • Op 88 punten gecontroleerd

De gehele maand december groot aanbod occasions super laag geprijsd
inclusief de vier extra voordelen + de merkgarantie: QualityLine!
Doetinchem:

Plakhorstweg 14
Tel.(0314)333055

Hengelo G.:
Kruisbergseweg 8
Tel. (0575) 462 244

Zevenaar:

Ampèrestraat 6
Tel.(0316)529320

Gratis

• Gratis mobiliteitspas • 24-uurs alarmservice •

Sony
Radio/CD

Gratis dienstverlening bij pech • Omruilgarantie
• APK-gekeurd •

AUTO HERWERS
www.herwers.nl
Vraag naar de voorwaarden.

Uniek Kerstconcert in Lochem door Holland Spectaculaire opening
Boys Choir, Jan Vayne en Louis van Dijk
Beachclub Witkamp Laren

^^^•j

Maandag 22 december aanvang
1930 uur in de Grote Kerk in Lochem een bijzonder Kerstconcert met wereldberoemde
Christmas Carols en pianospel
van allure!

uit Elburg maakte prachtige opnamen met de pianisten Jan Vayne
en Louis van Dijk. Pieter Jan Leusink ontwikkelde Holland Boys
Choir naar de Engelse koortraditie
maar met een eigentijds gezicht
wat past in onze cultuur. De jonEen unieke samenwerking tussen gens krijgen hun muzikale opleieen van de meest bekende Europe ding aan het muziekinstituut in
se jongenskoren: Holland Boys Elburg waar zij 3 maal per week
Choir en de uiterst succesvolle pia- repeteren. Een veel gelezen reactie
nisten Louis van Dijk en Jan Vayne in de pers is dat de jongens met
staan garant voor een bijzonder hun enorme gedrevenheid, enKerstconcert. Tijdens de uitvoerin- thousiasme en talent een uitvoegen presenteert Holland Boys ring brengen, die voor NederlandChoir ook de nieuwe CD: Kerstcon- se begrippen ongewoon is. De
cert. Het succesvolle jongenskoor unieke synthese die tijdens optre-

Zaterdag 20 december is het
eindelijk zover. Dan opent Witkamp in Laren (Gld.) namelijk
de Beachclub, een extra zaal vol
entertainment en een hoog partygehalte in de superpopulaire
Dancing/Discotheek. Speciale
gast deze avond is Mental Theo
'on the Road' die Tv-opnamen
komt maken voor zijn programma op de clipzender TMF.

den met Holland Boys Choir, Jan
Vayne en Louis van Dijk ontstaat,
wordt door de concertbezoekers
als bijzonder ervaren. Een combinatie van wereldberoemde Christmas Carols, gezongen door het
koor en de virtuositeit in het spel
van de pianisten op 2 concertvleugels maken het programma boeiend, sfeervol en spectaculair.

Vaste bezoekers was het natuurlijk
al opgevallen dat er de laatste weken druk verbouwd is boven het
cafégedeelte van Witkamp. Op zaterdag 20 december kun je eindelijk het resultaat zien van deze grote verbouwing.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
VW in Lochem, VW in Zutphen,
WV in Ruurlo, VW in Vorden en
VW in Borculo. Telefonische reservering: 0525-684819 of via internet: www.hollandboyschoir.com.

De Beachclub mag rustig uniek
worden genoemd in onze regio.
Als je richting de Beachclub loopt
zal onmiddellijk het heerlijke zomerse gevoel in je naar boven komen.

Univé laat verzekerden niet in
de kou staan

De gehele entourage is vol gekkigheden zoals palmen, wandschilderingen, een echte mini cooper aan
de wand en uiteraard zomers ge
kleed personeel. De Beachclub
heeft een zeer losse uitstraling en
staat in het teken van maar één
ding: Party!

De overheid heeft afgelopen najaar een aantal ingrijpende beslissingen genomen in het ziekenfondspakket. Zowel bijvoorbeeld de vergoeding voor de
tandarts en de fysiotherapeut
worden vanaf l januari 2004
f niet meer vergoedt voor volwassenen van 18 jaar en ouder. En
zo heeft de overheid nog een
aantal beperkende maatregelen genomen vertelt G.J. Vruwink van Univé Oost. Univé Verzekeringen laat echter haar verzekerden niet in de kou staan.
Bijna alle verstrekkingen die
nu uit het ziekenfonds verdwijnen, blijft Univé gewoon vergoeden in haar aanvullende
verzekeringen.
Hiermee doen we precies wat we
in onze nieuwe zorgcampagne be
loven, licht G.J. Vruwink toe. Vanaf
de derde dinsdag in september tot
aan de dag van vandaag is er veel
geschreven over de inkrimping
van het ziekenfondspakket. Een
aantal voorstellen om onderdelen
uit het ziekenfonds te schrappen
zijn inmiddels in de politiek gesneuveld. Er is alleen zoveel besproken de afgelopen maanden
dat de consument door de bomen
het bos niet meer ziet Neem nu de
discussie over het invoeren van de
medicijnknaak. Gelukkig is deze
maatregel niet ingevoerd maar
veel Nederlanders denken nog

De weduwnaar Frank Zuidema is
een succesvol schrijver. De deftige
familie Van Haeften vinden hem
dan ook een goede partij voor hun
dochter Clyvia. Oma Zuidema en

steeds dat ze vanaf l januari 2004
een eigen bijdrage aan de apothe
ker moeten gaan betalen. Univé
biedt haar verzekerden helderheid
en zorgt voor passende alternatie
ven. Onze verzekerden hoeven
zich dus geen zorgen te maken.
Het is immers niet voor niets dat
we binnenkort de 500.000e ziekenfondsverzekerde kunnen verwelkomen!
VEEL KEUZE VOOR
ZIEKENFONDSVERZEKERDE

Als een van de weinige ziekenfondsverzekeraars in Nederland
biedt Univé maar liefst drie verschillende aanvullende pakketten.
Een ruime keus dus voor het hele
gezin. We willen het onze verzekerden zo gemakkelijk mogelijk
maken vertelt G.J. Vruwink, vandaar dat wij nu eenmalig de moge
lijkheid aan onze verzekerden bie
den om een aanvullend pakket hoger af te sluiten zonder hiervoor
een medische keuring te hoeven
ondergaan.
GELD TERUG

Hierin zit ook het grootste verschil
met andere ziektekostenverzekeraars. Univé is een verzekeraar
zonder winstoogmerk. Hier onderscheiden we ons mee in de markt.
Niet alleen betalen nieuwe klanten geen poliskosten bij ons maar
keren wij bij winst zelfs een gedeelte in geld aan onze klanten

kleinzoon Kees laten duidelijk
merken hoe blij ze met deze keuze
zijn. liesbeth, de verpleegster en
de bediening Hanna, Jan en Kitty
dragen ook hun steentje bij in dit

uit In combinatie met andere verzekeringen die Univé biedt kan
het voordeel voor de klant oplopen
tot maar liefst 15%.
Een ander voordeel is dat wij de
enige zorgverzekeraar zijn met
maar liefst 150 kantoren verspreid
over heel Nederland. De klant kan
dus altijd bij ons naar binnen stappen voor advies. Wie zich liever
zelf oriënteert kan terecht op onze
internetsite www.unive.nl.. Hier
kan niet alleen de premie bereke
nen maar ook de verzekering online afsluiten

De nieuwe zaal beschikt over een
draaibaar dansplateau, veel verhogingen waar naar hartelust op gedanst kan worden en is voorzien
van een moddervette geluidsset en
dito lichtshow. Je zult ogen en
oren tekort komen!
De bars zijn extra breed gemaakt,
zodat de dames ook op de bar kunnen dansen.
Je merkt het al, de Beachclub
wordt dé plek om helemaal uit je
dak te gaan en niets is te dol! De
beste DJ's uit de regio zullen weke

lijks voor de lekkerste zomerse
muziek zorgen met veel pompende beats en een hoog feestgehalte.
Elke week wordt het weer knallen
in de nieuwe Beachclub.
Voor zaterdag 20 december staan
DJ Jeronimo (bekend als café DJ
in Witkamp tijdens de kermis) en
DJ Dennis (Top party DJ van Nederland) achter de draaitafels.
En zoals gezegd komt Mental Theo
Tv-opnamen maken voor TMF, dus
met een beetje mazzel kun je je
zelf terugzien op deze populaire
clipzender. Niet te missen dus!
De Funbar wordt vanaf zaterdag
20 december omgeturnd in een
Rockcafé waar ook met regelmaat
live-optredens plaats zullen vinden, zowel op volle sterkte als
akoestisch.
Voor de opening op 20 december
staat de steengoede rockband Zipper live in het rockcafé. In de balustradezaal staat de Top 100 band
Flippen samen met DJ Berry Hlsman. Uiteraard is er in de Dance
kelder weer veel dance, trance en
R&B.
Al met al belooft het zaterdag 20
december een megaparty te worden in Witkamp. En stappen in
Witkamp zal na de opening van de
Beachclub nooit meer hetzelfde
zijn. Stappen in Witkamp wordt
een ervaring die je elke week weer
wilt meemaken. Zeg niet dat we je
niet gewaarschuwd hebben!
Enne, vergeet je niet lekker zomers gekleed te gaan voor deze
speciale gelegenheid? Tot dan!
Zaalgegevens: Witkamp, Dorpsstraat 8, 7245 AK LAREN (Gld.)
info@witkamp.com,
www.witkamp.com

EERDER GEHOLPEN

De zorg is complex en verandert ieder jaar. Het is voor ons goed voor
te stellen dat een klant niet altijd
weet waar hij zo snel en zo goed
mogelijk geholpen kan worden,
vertelt G.J. Vruwink Daarom hebben wij specialisten in huis die onze verzekerden daar zo goed moge
lijk in begeleiden. De vraag naar
bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling neemt jaarlijks toe. Met behulp van deze bemiddeling kan
een klant soms wel tien weken eerder behandeld worden. Uiteraard
kunnen geïnteresseerden hier altijd meer informatie over krijgen.
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met Univé Oost,
Markelo: tel.0547-367000, Ruurlo:
0573-458320, Lochem: 0573298100 en Delden: 074 - 377 17 10.

leuke blijspel "Eigen aard is goud
waard", geschreven door Hemmink-Kamp. Houdt zaterdag 20
maart vrij voor Toneelgroep linde,
in het Dorpscentrum te Vorden.

Engels voor volwassenen
in de regio
Omdat in de toekomst de Europese taal Engels wordt, heeft
mevr. Rots-Beusink inspelend
op deze ontwikkeling een cursus Engels voor volwassenen
ontwikkeld.
Engels was al een wereldtaal, nu
door de éénwording van Europa, is
voor een Europeaan, enige beheersing van de Engelse taal noodzake
lijk geworden.
Deze cursus is in het bijzonder ge
richt op volwassenen die onafhankelijk van hun leeftijd en vooropleiding, de Engelse taal in woord,
spraak en geschrift willen kunnen
hanteren.
Sinds kort wordt deze cursus "Engels voor Volwassenen" ook gege
ven in Ruurlo en Vorden.

Voor deze opleiding zijn begrijpe
lijke boeken geschreven door de
docente mevr. Rots-Beusink; daarbij kan gebruik worden gemaakt
van moderne audio hulpmiddelen
zoals de audio CD voor thuisgebruik. Veel aandacht wordt er ge
schonken aan de uitspraak, daarnaast ook aan de nodige lees- en
schrijfvaardigheid.
Er zijn in de regio (op verschillende locaties) meerdere kleine groe
pen, met onderlinge verschillen in
kennis. Er is dus voor ieder niveau
wel een passende groep met doorgroei mogelijkheid.
Voor inlichtingen en aanmelding
voor deze praktische cursus, kan
men contact opnemen met mevr.
Rots-Beusink op telefoon nr. (0543)
451476.

o
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Wamsvekbe Zeifttandigheid
In SJntertdaasverpakkins
: £25-tÊa

Weekenddiensten

Folders
Kranten

Kinderboekenweek
woensdag van start

Boeken
1
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Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat

d r u k k e r i j Weevers

Stanswerk voor verpakkingen

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

NEVENVESTIGINGEN:

Tel. (0575) 55 10 10

ZUTPHEN:

WEVODRUK,

TEL (0575) 5123 06

Fax (0575) 55 10 86

ZELHEM:

WEEVERS DRUK,

TEL (0314) 62 50 53

E-mail: info@weevers.nl

RUURLO:

STUDIO CONTACT,

TEL. (0573) 4512 86

Internet: www.weevers.nl

UCHTENVOORDE:

WEEVERS ELNA,

TEL. (0544) 37 13 23

tussen natuur en historie in
het centrum van
• Prijzen vanaf € 138.700 v.o.n.
• Speciale projectrente vanaf 2,6%
• Netto rentelast per maand € 323,(o.b.v.-5 jaar rentevast bij hypotheek
van € 140.000,-)
• Lagere woonlasten in vergelijking
met huurappartement
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OPDRACHTGEVER/ONTWIKKELAAR

JLTHOMA
Prins Bernhardweg 7, 7241 DH Lochcm
Telefoon 0573-222 444, Fax 0573-222 445
E-mail: info@thoma.nl, Internet: www.thoma.nl

Kijk voor
nieuws
ook op:

Aanbieding diverse
soorten tegels,
ook restantpartijen,
vanaf € 3,50 per m2.
Tevens diverse
bouwmaterialen en
sanitair voordelig
,
te koop i.v.m.
magazijnopruimimg.
Gevelstenen:
waalformaat v.a. € 0,15
amstelformaat v.a. € 0,20
per stuk.
Maak uw keuze op
zaterdag 27 of
maandag 29 december.

Bouwbedrijf
Bruggink
Molenweg 11
Heelweg,
Telefoon (0315) 24 29 29
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Klaassen Vastgoedontwikkeling B.V.
Markweg 6, 6883 JM Velp
Telefoon 026-369 81 99, Fax 026-369 81 88

S M l1

v.o.f.
_

s c h o o r ste e n ve eg be d r i jf

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

LIPPEN!

uw tapijtspecialist
uw trap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten
voor slechts €

185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt
totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd
voor slechts € 225.°°

Heeft u al een
advertentiecontract?
Vraag eens naar de zeer ruime
mogelijkheden.
Telefoon (O575) 55 10 1O.

Complete stoffering
van een woning

±i4i±J^^H^HKV" /TMrpMB
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voor slechts € 7959°
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar vernouding,
prijzen vanaf € 795.-.
Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een
prijsopgave!
Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Bobbus
opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Harfsen, Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek, Bonte
Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45. Meer info: www.witkamp.com

2003

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. • NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN • TEL. (0575) 55 10 10
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Wïj wenden allen
Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 2OO4.

•^•H
l ^^ ^1
V
T
^^^ l
l
Nederland b.V.

Financieringen
Hypotheken
Assurantiën
Spaar/Pensioenadvies

Ook s avonds en in het weekend bereikbaar
Telefoon (0573) 40 84 40.
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

Lekker, niet duur en
kindvriendelijk!!
Daarvoor gaat u op Tweede Kerstdag naar:
Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Wij serveren u vanaf 12.00 uur een heerlijk

PANNENKOEKKEUZE-MENU
(3-gangen)

Volwassenen € 16,00
kindermenu's van € 7,00 en € 5,00
Voor de kinderen ligt er een kerstcadeautje klaar.
Wij raden u aan tijdig te reserveren.

Tevens kunt u bij ons vlees- en vissalades
bestellen voor de kerstdagen
en oud en nieuw vanaf £ 5,00 p.p.
OP 24, 25, 30 EN 31 DECEMBER EN OP l JANUARI 2004 ZÜN Wü GESLOTEN.

Wij wensen u prettige kerstdagen
'en een gelukkig nieuwjaar!
FAM. KEMPERMAN-NEKKERS
Ruurloseweg 64, Vorden
Telefoon (0575) 55 62 89

Free-wheel, de langlaufspecialist.
Grote collectie langlaufski's, -schoenen en kleding (Odlo).

de kcrstvuhcintie

langlaufen!
GRATIS langlaufen 12.00 - 16.00 uur.

Eindejaarsmarkt
opruiming skates-skeelers, schaatsen, ATB's
en nog véél meer.
Voor info:

f ree wheel
Netwerkweg 7 te Vorden
Tel. (0575) 55 42 28 • E: info@free-wheel.com

Wij wensen
al onze klanten en
bekenden
een heel gelukkig
nieuwjaar.

HASSELO

schilders

Nieuw adres:
Groenloseweg 13
Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 87

A. BREUKERS H J. DE GRUIJTER TANDARTSEN
BREEGRAVEN 2

7231 JD

WARNSVELD

Wij wensen onze cliënten
een vrolijk Kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar.

Anton Breukers, Rik de Gruijter,
Kirsten Post, Anneke Vergeer,
Marisca Goedhart, Diane Braakhekke,
Lesley Muller

AUTOSERVICE VAN DER WIEL
Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar
Rijksstraatweg 91, 7231 AD Warnsveld
Tel. (0575) 52 99 28

Tr
Extra vuurwerkkoopavonden:

^

Een koningskind Vuurwerk bij Welkoop
Somber kijkt de koning voor zich
uit. Gedachteloos lijkt hij te spelen
met zijn wijsvinger in een kroes
wijn. Het geroezemoes in de raadszaal lijkt aan hem voorbij te gaan.
Hij neemt nog eens een teug en
staat op. Het geroezemoes verstomd en tien paar ogen kijken in
zijn richting, verwachtend dat hij
iets zal zeggen. Maar hij zegt niets.
Langzaam loopt hij naar het vensterraam dat uitkijkt over de stad.
Ver beneden hem ziet hij een waterdrager die snelt door de nauwe
straten, een moeder met twee kleine kinderen die lachend staat te
praten met een buurvrouw, een
oude man in vieze kleren die op
een stok leunend verder strompelt. De stad. Zijn stad. Zal ie er
over eenjaar nog staan? Zullen deze mensen er over een jaar nog
zijn? Peinzend leunt hij met zijn
linkerhand tegen het venster. De
signalen die hij hoort vanaf de
grens zijn alarmerend. Vreemd
krijgsvolk loopt af en aan. Twee
buurlanden verzamelen hun troepen en maken zich op om zijn
land binnen te vallen. Ze zijn het
niet eens met zijn bondgenootschap met die vreemde, machtige
koning uit het Oosten. Wat hij wil
is vooral rust. En met rust worden
gelaten. Hij heeft een machtig
bondgenoot in die koning in het
oosten, daar vertrouwt hij op, ook
al kost hem dat een lieve duit. En
die woont nog ver weg ook. Hij
peinst er niet over om zijn plannen te laten varen. Maar met dat al
naderen de legers van zijn buurlanden. Wat moet hij doen? Een
zucht, een diepe zucht.
Zijn hart beeft. Net als het hart van

zijn volk. Al zijn raadsheren achter
zich latend loopt hij de stad in. Zal
zijn stad bestand zijn tegen een beleg? En hoe lang zal het duren?
Zullen we genoeg water hebben?
De koning loopt verder tot het waterbekken van Siloa. Hij wil weten
wat kan en wat hem te wachten
staat. En weer staat hij peinzend
bij de geul.
'Maak u niet ongerust,' hoort hij
achter zich. De koning draait zich
om. Een rilling gaat over zijn rug.
Daar staat de profeet. Die onruststoker, die praatjesmaker, juist op
een moment als deze. Hij kan 'em
missen als kiespijn. 'Maak u niet
ongerust, o Koning,' zo begint de
profeet weer, 'U hebt niets te vrezen van die twee buurlandkoningen. Het zijn twee rokende stompen brandhout, anders niet. Laat u
niet meeslepen in deze zinloze
oorlog. Heb toch een beetje vertrouwen! Vraag God om een te
ken!'
'Ai, een teken,' denkt de koning.
'En als ik er een krijg moet ik er
naar luisteren ook! Ik hoef geen teken, ik trek mijn eigen plan.' En
wendend naar de profeet bromt
hij: 'Ik wil de Heer niet om een teken vragen. De stel hem niet op de
proef.'
'U wilt geen teken?' De stem van
de profeet trilt van verontwaardiging. 'U wilt geen teken? God zal u
toch een teken geven.' En wijzend
op het paleis waar de koningin
woont roept hij uit: 'Zie, de jonge
vrouw die zwanger is zal een zoon
baren en hem de naam Immanuël
geven, God met ons. U, koning, die
uw eigen plan trekt en het zonder
God wil doen, zult het veld ruimen

voor een zoon die wel op de Eeuwige vertrouwt en als een goede herder zal leven uit het geloof dat God
met ons is.'
De koning wordt stil. Een oordeel
is geveld, maar het is nog niet afgelopen. 'De jonge vrouw die zwanger is zal een zoon baren en hem
de naam Immanuël geven, God
met ons.' Een koningskind. Een
prins
Jozef wordt wakker. Wat een
vreemde droom. Een bange koning, een wat barse profeet, een
koningskind. Het komt hem allemaal vreemd voor. Net alsof hij dit
al eerder gedroomd heeft of ergens gelezen heeft. 'De jonge
vrouw die zwanger is zal een zoon
baren en hem de naam Immanuël
geven. Hij kijkt naar Maria. Mooi is
ze, met haar dikke buik. Het zal
niet lang meer duren. Hij glimlacht. Het Kind dat zij krijgt is een
koningskind. Dat had hij uit die
droom wel begrepen. God zal door
dat Kind laten zien dat Hij met ons
is, maar dat Kind zal ons ook voorleven en voor-geloven dat God met
ons is. 'Dat hebben we nodig,' zegt
Jozef tegen zichzelf. Dat we in tijden van spanning en donkerte, als
we niet goed weten welke kant het
opgaat in deze wereld, als toekomst ongewis is, dat woord
klinkt: God-is-met-ons. En Hij zal
het blijven door dat Kind. Die zal
ons leiden. Als een echte koning.
Gods koning.'
Jozef loopt naar buiten, naar de
stal. Hij had gisteren alles al in gereedheid gebracht. Hij pakt de ezel
en loopt naar Maria. Het is nog een
lange weg naar Betlehem.
Pastor G. Zweers*

De Welkoopwinkels in deze regio
hebben ook dit jaar weer buitengewoon spectaculair vuurwerk. De
bestellijsten hiervoor kunnen tot
en met 24 december worden ingeleverd. Klanten krijgen in de voorverkoop tot ruim dertig procent
korting in de vorm van siervuurwerk. Oftewel, grijp deze buitenkans!
De Welkoop staat garant voor kwaliteitsvuurwerk geproduceerd volgens hypermoderne technieken.
Nieuw in het assortiment zijn de
Exellent Fireworks Type S en T met
daarin Romeinse kaarsen, kometen, mortieren en fonteinen. Hoogwaardige kwaliteit samengesteld
in een moderne showdoos. Ook de
Maximum is absoluut het vermelden waard. Deze rechthoekige lan-

ceerbasis telt maar liefst 31 schoten verdeelt in twee verschillende
kalibes met effecten die echt uniek
zijn in z'n soort. Ook de Powerballs zijn nieuw in het assortiment
van Welkoop. Deze extra zware
mortierpijlen zullen het nieuwe
jaar flink doen laten schrikken.
Voor een uitgebreid overzicht van
het vuurwerkassortiment van Welkoop kan men ook de nieuwe folder raadplegen. Achterop deze folder vindt men de bestellijst voor
het vuurwerk.
Om iedereen de mogelijkheid te
geven om zijn vuurwerk op te halen houden de vestigingen in Vorden, Ruurlo en Hengelo op maandag 29 en dinsdag 30 december
een extra vuurwerkkoopavond.
Zie ook advertentie.
*

Neva-ensemble

The Vacuumdeaners op wereldtoer!
Als eerste Vordense band zullen
The Vacuumdeaners in 2004 alle
landen ter wereld doorkruisen. De
ze "Tour de Force" vangt aan in
Vorden op l januari en eindigt in
Dahkla (Westelijke Sahara) op 31
december. E.e.a. zal begin 2005
waarschijnlijk resulteren in een live-CD die zijn weerga niet kent.
Hoe komt het dat deze band niet
op safe speelt en zich soms zelfs
waagt in het hol van de leeuw?
"Het is waar", geeft bassist Niels
toe. "Dat er enige risico's kleven
aan het spelen in landen als Übe
ria, Irak en Tadzjikistan. Niette
min vinden we het een beetje
flauw om deze landen over te
slaan, zeker gezien we daar toch in
de buurt zijn."

Nederlandse muziekjournalisten
betwijfelen of al deze landen zitten te wachten op een bandje dat
oefent in een stacaravan in Kranenburg.
In een recent interview met de
band in NRC Handelsblad weerlegt drummer Sja'ko Visser deze
kritiek. "In 80% van de landen die
we bezoeken kennen ze ons min of
meer. Het is daarnaast frappant
om te zien hoe totaal verschillende culturen toch hetzelfde anticiperen op bepaalde nummers. Een
nummer als "1256" doet het bijv
erg goed op de radio in landen als
Guatemala, Nigeria en Bangladesh, terwijl deze landen toch
doorgaans niets gemeen hebben.
Blijkbaar is onze mimetische eclec-

tica toch grensoverschrijdend."
Een scherpe criticus vroeg zich in
Vrij Nederland af waarom een
blijkbaar wereldberoemde band
op l januari in het voorprogramma staat van Kas Bendjen in plaats
van andersom. "Puur om praktische redenen", vertellen toetse
niste Miranda en gitarist Wilfred
gelaten. "Al onze apparatuur staat
die datum namelijk al in Wuppertal, waar we 2 januari op moeten
treden. En om nu de show te gaan
stelen met de spulletjes van een
ander, dat lijkt ons ongepast. Nee,
we nemen graag een bescheiden
rol in ontvangst op deze avond.
Daarom zien ze ons ook graag verschijnen in de wat armere landen
als Mali, Benin en Eritrea...
-k

Het wordt traditie en ook dit
jaar zal het fameuze Neva-Ensemble uit Sint Petersburg in
Rusland een kerkdienst opluisteren in de Christus Koningkerk te Vorden.
Tijdens de Eucharistieviering om
10.00 uur van zondag 21 december
zal het ensemble Oosters Orthodoxe liturgische werken uitvoeren
van grote Russische componisten
als Tsjaikovsky, Rachmaninov en
Bortniansky.
Het repertoire wordt gebruikt in
de Byzantijnse kerk maar past uitstekend in de liturgie van de katholieke vieringen.

De musici hebben een gedegen
muzikale opleiding genoten aan
de hogeschool voor muziek en aan
het conservatorium van St. Petersburg.
Dus een hoge kwaliteit is gegarandeerd.
De kerkdienst wordt besloten met
een twintig minuten durend licht
klassiek programma en enkele
volksliederen.
Er wordt geen entree geheven
maar na afloop van de dienst houden de leden van het koor een
deurcollecte. Tevens is er de moge
lijkheid om enkele indrukwekkende CD's te verkrijgen.
*

Sfeervolle feestdagen
en een gezond en
zonnig 2004 wenst u

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kopsa/on Te/. (0575) 55 1423
Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

Koude moeten ?
Spaanse si

Stik
e n

h LJ i <d v e r z o r~g i n g

Zowe/ voor dames als heren

HEGROl

wenst u
Prettige Feestdagen

parket en zonwering

en een

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

Gezond en Voorspoedig
2004.

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO!

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en ADVIES

SCHOENMODË]

'Avondje uit

Hoveniersbedrijf

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een gezond
en sportief 2 004

Er zijn natuurlijk ook de vertrouwde
geschenkbonnen in alle prijsklassen.

lifcililllNKEL
;§::X:;:::XyXv:-: •••-••

Raadhuisstraat 6 • Vorden • Telefoon 0575-554155

Wereldwinkel Vorden
wensf al haar klanten
en medewerkers
hele fijne feestdagen.

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

Wij wensen u allen

EN MEDEWERKERS

Prettige Kerstdagen
BOCJVV

en een

GARANT

Gelukkig Nieuwjaar

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

www.GJesen.Shoo8.nl E G!esen@Shoes.nl//

Vanaf € 37.O5

Addinkhof 16-7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54

NVOB
wenst allen
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 2004.

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 73 61

CAFÉ • RESTAURANT • ZALEN

DE KEIZERSKROON
Dorpsstraat 15, Ruurlo, Telefoon (0573) 45 14 16

Voor de Kerstdagen
diverse salades en puddingen

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2004

iaarne vroegtijdig bestellen vóór 20 december.

Installatiebedrijf
ALTENA

De familie Van Tuil en medewerkers
wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2004.

.

x BeatrtxpWn6,7031AJWehl / /
Dorpsstraat4,7251 BB Vorden/ /

vandeVW. ^^^
Een combinatie van een dinerbon
met een theater- of bioscoopbon
in stijlvolle verpakking
met een cd als bonus.

en medewerkers

Wij wensen u
fijne Kerstdagen
en een gezond 2004

6.95

IE5EM

Wees eens een (kerst)-engel
en br^ng sfeer met het

Kettelerij v.o.f.

Sportsokken
Spaar

alu-therm
zolen

Altena'
Borculoseweg 9, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 64

Herders op weg naar de koning uit Egypte geroepen
DE TWEE VAN PUTTEN

De twee van Putten. Dat zijn twee mannen, Herman du Bois en Wilco Viets, die veroordeeld zijn, omdat ze Christel Ambrosius zouden
hebben verkracht en vermoord in het huis van haar oma in de bossen rond Putten. Ze hebben steeds volgehouden onschuldig te zijn,
ook toen ze in de gevangenis zaten. Nadat Peter R. de Vries in dertig
programma's had aangetoond, dat ze het nooit gedaan konden hebben, werden ze uiteindelijk vrijgesproken. Het bleek dat de politie
niet zo zorgvuldig was geweest en dat Herman en Wilco onder te
grote druk hadden gezet om te bekennen. De rechter zei, na alles tot
op de bodem te hebben uitgezocht: hun schuld kan niet bewezen
worden.
Het zal je maar gebeuren: jaren onschuldig in de gevangenis. Je leven is dan behoorlijk verknoeid. Het zal niet snel meer woorden, zoals het was. Je draagt de littekens van die vreselijke periode met je
mee.
Maar weetje wat nu het mooie is? Herman du Bois is tijdens zijn gevangenschap christen geworden. Hij heeft op een of andere manier
de Here Jezus leren kennen en is in Hem gaan geloven. Hij heeft
kracht geput uit zijn band met God.
JEZUS IN GEVANGENSCHAP

Het is midden in de nacht. Alles is
donker en het is stil. Ssst...
In het veld zitten herders bij elkaar. Ze passen op hun schapen.
Heel dag dag hebben ze gras gezocht in de velden rondom Bethlehem. Nu kunnen de schapen uitrusten, maar de herders slapen
niet. Ze passen goed op hun schapen. Ze letten op of er geen wilde
dieren komen, en kijken of er niet
een lammetje wegloopt.
Het is koud, brrr... De herders hebben een vuurtje gemaakt en warmen hun handen eraan. Zachtjes
praten ze met elkaar.
Wat is het rustig en stil. Ver weg,
hoog in de lucht blinken wat sterren, en daar is een stukje van de
maan te zien. Het is een donkere
nacht.
Maar plotseling, wat is dat? Een
héél fel licht; het lijkt wel of de
zon gaat schijnen.
De herders schrikken, ze springen
overeind en slaan hun handen
voor hun ogen. Wat is dat? Waar

komt dat felle licht vandaan? Opeens horen ze een stem: 'Wees niet
bang, want ik kom jullie het
mooiste nieuws vertellen, dat je
ooit hebt gehoord'. Voorzichtig kijken de herders tussen hun vingers
door.
Het is een engel van God. De engel
zegt: 'Het is groot nieuws voor heel
het volk. Vandaag is in Bethlehem
de Redder geboren, Christus de Here. Het Kindje ligt in doeken gewikkeld, in een voerbak'.
De herders luisteren verwonderd,
ooo...
En plotseling is de lucht vol met
engelen, overal waar ze kijken zijn
engelen. En ze zingen het mooiste
lied dat ze ooit gehoord hebben:
'Ere zij God in de hoge, vrede op
aarde bij de mensen die naar Gods
wil leven'.
Oo... wat mooi. De herders blijven
naar de lucht kijken. Langzaam
houdt het zingen op en gaat het
licht weg. Nu is het weer donker,

alleen wat sterren blinken en er is
een stukje van de maan te zien.
De herders kijken elkaar aan:
'Kom mee', zeggen ze, 'we gaan
vlug naar Bethlehem. Nu de Here
ons dit verteld heeft, gaan we vlug
kijken wat daar gebeurd is'.
Ze lopen snel naar het stadje en
vinden daar Maria en Jozef. Daar
zien ze het Kindje. Het ligt in een
voerbak, precies zoals de engel gezegd heeft.
Wat voelen ze zich blij. Deze kleine baby, dit is de Messias, de Zoon
van God. De herders knielen neer
bij de voerbak en aanbidden de
pasgeboren Koning: 'Dank u wel,
God, dankuwel voor uw Zoon'.
Ze vertellen wat er is gebeurd aan
Jozef en Maria.
Maria luistert stil en onthoudt alles dat ze zeggen.
Dan gaan de herders weer terug en
ze vertellen aan iedereen, die in
Bethlehem tegenkomen, dat Jezus
is geboren, de grote Koning.
*

Kerstfeest in de Gereformeerde Kerk te Vorden
Op eerste kerstdag komen we om
10.00 uur bij elkaar voor de grote
kerstdienst. We zingen kerstliederen die jong en oud bekend in de
oren klinken. Het chr. gemengd
koor 'De Lofstem' uit Hengelo zal
voor ons zingen.
De boodschap van deze dienst is: Er
is hoop voor de wereld door de geboorte van Gods Zoon. Zoals keizer
Augustus met zijn volkstelling Jezus'komst niet kon voorkomen, zo

zullen de gebeurtenissen van onze
tijd niet kunnen tegenhouden, dat
de wereld eens weer een paradijs
zal zijn.
In deze dienst doen ook de kinderen mee. Ze steken de kerstkaarsen
aan en zingen voor ons.
Op oudejaarsavond begint de
dienst om 19.30 uur. In deze dienst
staan we stil bij het bijna vervlogen
jaar 2003. We gedenken de leden
die gestorven zijn, danken voor de
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goede dingen die we hebben ontvangen.
Aan deze dienst wordt meegewerkt
door een oud-solist van Lords Moor
Singers, de friese bariton Jan de
Jong. Hij zal enkele liederen ten gehore brengen, begeleid door organist Ger Hovius. In beide diensten
gaat de eigen predikant, ds. D.
Westerneng voor. U bent van harte
welkom kerstfeest en oudejaar bij
ons mee te vieren.
*

Niet lang na de geboorte van Jezus gebeurt er iets schitterends. De
Wijzen uit het oosten zien een ster, komen naar Bethlehem, aanbidden Jezus en brengen Hem geschenken. Prachtig, dat verdient Gods
Zoon! Maar de duivel zou de duivel niet zijn, als hij zoiets moois niet
probeerde om te buigen in iets vreselijks. Want Herodes ziet in Jezus
een bedreiging. Hij neemt zich voor de jonge koning te doden. En als
hij er niet achter kan komen om welk jongetje het gaat, laat hij ze
allemaal maar vermoorden. Gelukkig ontkomt Jezus aan de slachting, omdat Jozef en Maria met Hem naar Egypte vluchten.
EGYPTE

Jezus in Egypte, dat is toch wel heel wrang. Egypte is onlosmakelijk
verbonden met een verschrikkelijke periode uit de geschiedenis van
Israël. Jaren hebben Israëlieten dag in, dag uit, als slaven gewerkt als
bouwvakkers in de voorraadsteden van de farao. Ze werden uitgeput
en mishandeld. Maar uiteindelijk had de Here hun gejammer gehoord en hen bevrijd door middel van Mozes, zijn knecht. Eindelijk
kon Gods volk naar het beloofde land. Eindelijk kon het wonen in
het land van melk en honing en daar op weg gaan naar Gods doel:
de komst van de Messias.
En nu is Gods Zoon gekomen om de wereld te gaan bevrijden van de
zonde. Nu komt Hij zijn volk verlossen van de slavernij van de satan
en dan moet Hij naar het slavenhuis Egypte uitwijken om niet te
worden vermoord. Dat lijkt de wereld op z'n kop.
UIT EGYPTE GEROEPEN

Maar Mattheüs ziet daarin juist een bewijs, datjezus echt de Messias is. Want heeft de profeet Hosea niet gezegd, dat God zijn Zoon uit
Egypte zal roepen? Luister maar: "Toen Israël nog een kind was,
hield Ik ervan als van een zoon en haalde hem uit Egypte. Maar hoe
meer Ik het volk riep, des te meer het rebelleerde; het bracht offers
aan Baal en brandde wierook voor gesneden afgodsbeelden. Ik leerde de mensen lopen, Ik hield hen in mijn armen, maar ze wilden
niet erkennen dat Ik het was die hen genas ... Israël, hoe zou Ik u ooit
kunnen prijsgeven? Hoe zou Ik u ooit kunnen laten gaan? ... Ik verlang er hevig naar u te helpen!" (Hosea 11:1-3 en 8).
DE BOODSCHAP VAN MATTHEÜS

Begrijp je wat Mattheüs wil zeggen tegen Israël? God wil zijn volk
helpen, terwijl het zich geen bal van Hem aantrekt. De Here kan het
niet over zijn hart verkrijgen om Israël te laten stikken in zijn zonde. Hij zal het helpen; zo vol liefde is zijn hart. En daarom roept de
Here uit Egypte opnieuw zijn Zoon. Jezus gaat net zoals zijn volk
eens uit Egypte terug naar het beloofde land om daar te laten zien
hoe God het allemaal heeft bedoeld. Hij is gered van de dood en mag
nu in het beloofde land laten zien hoe Hij daarop reageert. En Jezus
zal het wel goed doen. Hij zal niet buigen voor afgoden, Hij zal niet
wegdwalen bij God. Hij zal trouw zijn en precies leven zoals zijn Vader graag wil.
En zo zegt Mattheüs tussen de regels door tegen zijn volk: 'Kijk nu
eens goed naar wat Jezus deed. Dan is het toch duidelijk dat jullie
Hem moeten geloven. Dan kun je toch niet anders meer dan leven
zoals Hij? Geloof in God, neem aan wat Hij geeft en doe wat Hij zegt'.
TEN GOEDE GEKEERD

Als de Israëlieten luisteren naar de oproep van Mattheüs is de verschrikkelijke gebeurtenis in Bethlehem niet alleen maar een ramp
geweest. Dan is daar ook nog iets goeds uit voortgekomen. Velen
hebben ernaar geluisterd, gelukkig wel. Gods kerk is gaan groeien,
tot vandaag toe. En het gaat altijd door!
Veel kinderen leren God kennen door hun ouders, in de kerk en op
school, waar de verhalen over Gods liefde worden verteld. Prachtig!
Maar soms maakt God ook mensen tot zijn kinderen via een zwarte
bladzijde in hun leven, zoals bij Herman du Bois. Daar begrijp je
niks van: onschuldig in de gevangenis en dan toch Gods liefde leren
kennen. Onvoorstelbaar!
Daarin zie je nu de liefde van God. Hij maakt van alles gebruik. Van
gelukkige momenten, waarvoor mensen Hem kunnen danken.
Maar ook van zwarte bladzijden, waarin alles lijkt te spotten met
Hem. Is dat niet het beste bewijs, dat die God de touwtjes in handen
heeft en ook jou gelukkig kan maken?
Ds. Dick Westerneng, Vorden
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MÜLTIMATE
S ERV l CL

0OVWMARK

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen Tel. 521796

TON'S SNACK &
GRILLCORNER

Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld
Uw snackbar met net iets meer dan andere!

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
en een goed 2004 toe.
Wij verzorgen ook voor u in het nieuwe jaar
- warme meeneem-maaltijden
- koude en warme buffels
- snack-schotels
Afhalen van salades:
24 en 31 december tot 17.00 uur.
Wij zijn gesloten: 25, 26 december en 1 januari.

IS GOED EN BLIJFT GOED, OOK IN 2004
Heidi, Debbie, Emma, Roeline, Tessa, Nienke, Anneke en Ton.

Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen
en de beste wensen voor 2004.
Fa. A. Beeftlnk & Zll. Loon- en grondvercetbedrijf

* Handel in zand en grint enz.
* Landschapswerken
* Bosbouw o. a. klepelmaaier, bosfrees en mobiele versnipperaar
* Rupskraan o. a. stobbenschaar en sorteergrijper
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Feestdagen??...
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Ploeteren in de keuken??
Welnee!!!

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
tel. (0575) 55 12 49/55 25 03
fax. (0575) 55 20 95

Bestel nu tijdig uw salades, hapjes,

Erkend door Het Bosschap

maaltijdcomponenten, buffetten
en stamppotten!

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en 'n Voorspoedig Nieuwjaar
Schoonmaakbedrijf

GLINMO

Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Broekweg 5
7255 KP Hengelo Gld.
Tel.(0575)464532

Dan worden ze op het juiste tijdstip
bij u thuisbezorgd.

of 06-121196 24

Wij wensen u allen
Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 2004
^et adres voor vakkundige reparatie en slijpwerk
TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM

FOKKINK v.o.f.

Brandenbarg

Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Telefoon (0573) 45 31 00 - www.fokkinktweewielers.nl

vee- en

vleeshandel
wenst haar clientèle

prettige Kerstdagen
en gelukkig Nieuwjaar

Tegen inlevering van deze advertentie

j Kerst-slagroomj of mokkataart
van €16,95 voor

€12,951

Graag van tevoren bestellen.

BRANDENBARG V.O.F.
vee- vlees- en varkenshandel
Hoogstraat 7, 7227 NB Toldijk. • Tel. (0575) 52 15 70

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

De sneeuw die ons op 24 oktober verraste was nog geen record in
Nederland. Op 13 oktober 1975 viel er ook al sneeuw, ook een paar
centimeter. De nacht van 17 oktober was bijzonder koud, in Twente werd 8,4 graden onder nul genieten. Dit was op l nieter hoogte
en dat betekent dat het aan de grond meer dan 10 graden gevroren
heeft. Dat was ook nét geen record. Het is al weer zo'n zes jaar ge
leden dat we in Nederland een strenge winter beleefden. Die van
1996-1997 was geen topwinter, maar vooral december 1996 bracht
voldoende vriezend weer om van een echte winter te kunnen spreken. Voor het eerst sinds februari 1986 kon er weer een Friese Elfstedentocht worden gereden, die al op de vierde januari 1997
plaatsvond en in alle opzichten een ongekend succes werd. Het feit
dat de tocht op zaterdag werd gereden (voor velen een vrije dag)
droeg er extra toe bij dat het een schitterende sportdag werd. Overigens was de winter van 1995-1996 strenger dan die van 1996-1997,
maar de Elfstedentocht ging toen op het nippertje niet door. Vanaf 1997 was het in ons land vrijwel met de strenge winters gedaan,
enkele kleine plaagstootjes daargelaten.
1947 NOG ALTIJD DE KOUDSTE

Het valt dit jaar niet mee om ons
te concentreren op een mogelijk
strenge winter, met veel vorst,
sneeuw en ijzel. Een groot deel van
2003 was Nederland in de ban van
veel tropische zomerdagen, die gedurende juni, juli en augustus in
een lange stoet voorbij trokken. En
laten we niet vergeten dat daaraan
vooraf ook te genieten viel van een
zeer fraai voorjaar, dat evenals in
2002 eigenlijk al in februari (!) begon. Prachtig waren dit jaar de
feestdagen als Pasen en hemelvaartsdag. Alleen in mei was er
even sprake van een kleine terugslag, maar daarna zou de zon
Nederland weer veroveren. De
paraplu was een artikel dat in de
drie zomermaanden nauwelijks
tevoorschijn hoefde te worden gehaald. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 18,1 graden. We
praten dan over uitzonderlijk hoge waarden.
Lang heeft het er naar uitgezien
dat het befaamde record van 1947
zou worden gebroken. De klassieke zomer van dat jaar heeft een legendarische faam. De ook mooie
zomers van 1975, 1976, 1983,
1992, 1994 en 1995 konden de zomer van 1947 niet van de eerste
plaats verdrijven. Maar in 2003
leek het dan eindelijk te lukken.
Vooral door de langdurige hittegolfvan augustus stond het trotse
record van 1947 op springen. Maar

in de laatste dagen van deze
maand verspeelde de zomer van
2003 zijn kleine voorsprong en behield 1947 zijn koppositie.
Maar 1947 was niet alleen wat de
zomer betreft een bijzonder jaar.
De winter was dat jaar, gerekend
vanaf januari, eveneens de strengste van de vorige eeuw. De koppositie van deze winter is zo mogelijk
nog onaantastbaarder gebleken
dan die van de zomer in dat jaar.
De winter begon overigens al begin december 1946 en zette door
in de maanden januari en februari. Pas in de loop van maart zouden vorst en sneeuw wijken. Voor
de meeste Nederlanders kwam de
ze winter zeer ongelegen, al konden de schaatsliefhebbers zich
maanlang uitleven en er ook een
Elfstedentocht werd gereden.
Maar twee jaar na Wereldoorlog n
was Nederland tamelijk arm. De
meeste mensen hadden geen centrale verwarming. De kachel stond
nog in praktisch elke huiskamer,
maar de kolen waren nog op de
bon en een groot deel van de bevolking moest rondkomen van een relatief laag inkomen. In de winter
van 1947 is er dan ook veel kou ge
leden. Des te groter was het
contrast in juni, toen de zomer be
gon en de Nederlanders in drie
jaar tijd vijf hittegolven voor hun
kiezen kregen.

"Want een kind is ons geboren, een (vers 5 en 6), die omstreeks 700 v.
Zoon is ons gegeven en de heer- Chr. leefde. Deze woorden van de
schappij rust op zijn schouder en grote profeet worden vaak betrokmen noemt Hem Wonderbare ken op de geboorte van Jezus, welke
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Va- met Kerst herdacht wordt
der, Vredevorst Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede Jezus werd in Bethlehem geboren.
op de troon van David en over zijn Hoewel hij in de ogen van de
koninkrijk, doordat hij het sticht en Christenen de Zoon van God is en
grondvest met recht en gerechtig- de Redder van de mensheid, is hij
heid van nu af aan tot in eeuwig- onder bescheiden omstandigheden
heid De ijver van de Here der heer- ter wereld gekomen. In vele kerken
scharen zal dit doen", aldus Jesaja en huizen staat, naast de kerst-

Is een strenge winter als in 1947
ook nu mogelijk? Weerkundigen
achten de kans hierop gering. Zij
menen dat de kans op hete zomers
zoals die van 2003 veel groter is
dan de kans op strenge winters. De
sterke "opwarming van de aarde",
die ook in Nederland heeft geleid
tot gemiddeld hogere temperaturen, zou de kans op strenge winters aanzienüjk verkleinen. De
weerkundige feiten lijken deze
theorie te ondersteunen, maar hè
lemaal zeker weten ze het niet In
1994 en 1995 beleefden we in ons
land ook zeer hete zomers. Maar in
december 1995 waren de discussies over de opwarming van de
aarde snel van de baan toen het
flink begon te vriezen. De winter
van 1995-1996 was geen topwinter
als die van 1947,1963,1985, maar
koud was het wel. Dat geldt eveneens voor de winter van 1996-1997
die voor het eerst sinds 1986 weer
een Elfstedentocht mogelijk maakte. De winters van 1996 en 1997
waren wel de enige in de jaren ne
gentig die de kwalificatie "streng"
verdienen. De meeste winters in
de jaren negentig stelden hoegenaamd niets voor. Illustratief was
het warmterecord, dat op 13 januari 1993 werd gevestigd toen
midden in de winter dus, in ons

land 16 graden boven nul werd ge
meten. De laagste temperatuur
ooit werd gemeten op 27 januari
1942. Het werd die dag 24,8 graden
onder nul. Het paste bij deze zeer
strenge winter, de koudste tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
KWAKKELWINTERS
Deze eeuw hebben we nog geen
strenge winter meegemaakt. Alleen de winter van 2000-2001
sprong er in zekere zin uit. Een
koude winter was het niet, maar
wel met meer sneeuw dan we ge
middeld meemaken. Vooral in december 2000 sneeuwde het flink,
meer zelfs dan in de winters van
1996 en 1997, die wel een stuk
kouder waren. In december 2002
was er even een elfstedentochtstemming in Nederland, toen deze
maand koud begon en we leken af
te stevenen op een koude winter.
Maar na veertien dagen was het
over en beleefden we de zoveelste
kwakkelwinter. In februari, vroeger toch vaak een koude wintermaand, kreeg het weer al zonnige
voorjaarstrekjes. Op 2 februari
2002, toen kroonprins WillemAlexander en Maxima in het huwelijk traden werd het maar liefst
20 graden.
Een met ijspret doordrenkte winter zou vooral de schaatsliefheb-

Een pak sneeuw op 24 oktober 2003!
boom, een kerststalletje als aandenken aan de plaats van zijn geboorte.
De baby werd in doeken gewikkeld
en in een voerbak voor dieren ge
legd, bij gebrek aan een echte wieg.
Deze aanvankelijke eenvoud komt
in de geschiedenis een aantal malen
voor bij mensen die van groot be
lang waren voor hun volk In dezelfde bijbel die het verhaal over Jezus
bevat wordt verteld dat Mozes weliswaar niet in een krib lag, maar wel
in een mandje, verstopt tussen het
riet van de rivier de NijL Later werd
hij de grootste leider van het Joodse
volk
In de tijd van Jesaja ontplooide zich
echter Assyrië tot een machtig rijk,
dat ook Israël veroverde. Assyrië
werd geleid door de grote koning
Sargon. Hij was de tweede koning in
het Tweestromenland van die
naam: Sargon I van Akkad was ongeveer 2650 v. Chr. de eerste die in
dat gebied een groot rijk stichtte.
Hij dreef als baby in een mandje de
rivier af, tot hij gevonden en gered
werd door de waterputter Akki Zijn
naamgenoot Sargon n veroverde in
709 zelfs de grote stad Babyion. In
705 werd hij vermoord en opge
volgd door zijn zoon Sanheiib. Ze
venhonderd jaar later, in de tijd van
Jezus' geboorte, werd de wereld be
stuurd door Caesar Augustus, de
eerste Romeinse keizer. Rome was
gesticht in de tijd van Jesaja en Sargon: in 753 v.Chr. Ook de stichters
van het machtige Imperium dreven
in een mandje op de rivier, in dit ge

val de Tiber, tot zij door een wolvin
werden meegenomen en gezoogd
De herder Faustus nam daarna hun
opvoeding ter hand Romulus en Re
mus bouwden de eerste muren van
Rome, Romulus werd de eerste koning van de nieuwe stad
Jezus werd geen stichter van een
groot rijk, maar de grondlegger van
een grote godsdienst. Zijn macht
gaat niet over paleizen en legers,
maar over de juiste manier van Ie
ven. Hij is geen invloedrijk staatsman of financier geweest, maar een
profeet van de gewone mensen. Zijn
moeder hield hem op schoot in een
stal, die als tijdelijke behuizing
dienst deed Maria en haar baby zijn
talloze malen door kunstenaars afgebeeld. Moeder en Kind vormen
een geliefd motief bij beeldhouwers
en schilders.
Niet alleen bij christelijke kunste
naars zijn moeder en kind populair.
Sommige Indianen in Noordwest
Amerika hadden een merkwaardig
sociaal-religieuze organisatievorm.
Zij leefden in danverband Een dan
is een verwantschapsgroep, die zijn
afstamming terugvoert naar een bovennatuurlijk wezen, dat vaak de
gedaante van een dier heeft. De
stamvader van de Beerclan bijvoorbeeld stamde af van een vrouw, die
door de berenkoning was ontvoerd
Haar zoon kon dan ook zowel de gedaante van een mens als van een
beer aannemen. Op een afbeelding
heeft de moeder een hoed op, die
met de oren van een beer is versierd

bers goed uitkomen. Of dat er in
de komende winter eindelijk weer
eens van zal komen, kan niemand
voorspellen. Niet altijd gaat een zogenaamd strenge winter gepaard
met zeer felle lage temperaturen.
Dat bleek wel in 1996 en 1997 toen
het weer zeer koud aandeed. Met
een snerpende oostenwind kan
het zeer koud zijn. We spreken
dan van de "gevoelstemperatuur",
d.w.z. dat het kouder aanvoelt dan
de thermometer aangeeft.
LANG OF KORT
Koude winters kunnen lang of
kort duren. Lange winters beginnen meestal al in december. De be
faamde winter van 1947 was daar
een voorbeeld van. Maar sommige
winters die in december begonnen, waren januari al weer ten einde. In december 1997 vroor het dat
het kraakte, zodat rond de jaarwisseling het ijs goed genoeg leek
voor een Friese Elfstedentocht Die
werd dan ook op 4 januari 1997 ge
houden. Daarna verloor de winter
zijn greep al heel snel Zo was het
ook in 1933. Door strenge vorst in
december kon dat jaar nog een Elfstedentocht worden gereden. Sommige Elfstedentochten werden pas
op het laatste nippertje gereden,
zoals die in 1985 en 1986, op 27 fe
bruari. Als het in december niet of
nauwelijks gevroren heeft, hoeven
we dus niet te denken dat een
strenge winter niet meer mogelijk
is. De beruchte winter van 1963
startte na de kerst en dat gold ook
voor de winter van 1979, die enke
Ie dagen eerder vlak voor oudejaarsdag 1978 begon. De barre winter van 1985 startte pas na nieuwjaarsdag. Zelfs als december en januari weinig kou en sneeuw brengen kan februari nog roet in het
eten gooien. Voorbeelden zijn de
winters van 1956 en 1986, die erg
koud waren. Voordeel van een in
februari beginnende winter is dat
hij altijd minder lang duurt en in
maart spoedig sneuvelt Of de komende winter koud zal worden is
niet te zeggen. Het verhaal dat na
een hete zomer vaak een koude
winter volgt, wordt door de geschiedenis niet bevestigd.
en ze heeft haar op haar wangen. De
brede onderlip werd bij deze indianen kunstmatig teweeg gebracht
en gold als teken van schoonheid
Het kind, de stichter van de clan,
heeft hier de gedaante van een beertje. Hij wordt ook als menselijke baby met berentanden afgebeeld
Het Christendom ontstond in een
wereld die tot een eenheid was gemaakt door de Romeinen. Het rijk
strekte zich uit van Engeland tot
Perzië en van Utrecht tot de Sahara.
Binnen die grenzen konden zowel
producten als ideeën over grote afstanden veilig verspreid worden. De
Romeinse auteur P. Vergillius (70-19
v. Chr.) schreef in het jaar 40 een ge
dicht, waarin hij de geboorte bezingt van een kind dat, uitgerust
met bijzondere eigenschappen, de
Redder van de Mensheid zal worden. Onder zijn heerschappij zullen
vrede en recht hersteld worden, de
aarde zal een paradijs zijn. Dieren
zullen geen ploegen meer hoeven te
trekken, omdat het land uit zichzelf
een rijke opbrengst geeft. Gevaarlijke zeereizen horen tot het verle
den, want de duurste specerijen zullen overal vanzelf gaan groeien en
de schapen zullen wol geven van de
juiste kleur. Het kind, dat in Bethle
hem werd geboren, vestigde echter
geen paradijs op aarde. Deze redder
bracht geen materieel maar geeste
lijk heil en bracht zo een uniek licht
in de wereld
Drs H.G. WESSENDORF

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

IcBerbera
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherberoyorden.nl

25 december

kerstdiner

Comfortabele kleding
voor de sportieve
man en vrouw

in onze sfeervolle kerstzaal,
gewoon bestellen van de menukaart.
P.S. Voor de kinderen hebben we een
video en speelhoek.
Zaal open vanaf 17.00 uur.
Reserveren gewenst.

U vindt ons ook op de kerstmarkt.

26 december

kerstdiner

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

in het restaurant
Reserveren gewenst.

Wij wensen u allen fijne feestdagen
en een goed begin van 2004.

Wij verzorgen graag uw salades (huzaar, rus, ei, zalm)
diverse soorten pudding en hapjes.
Aangepaste openingstijden december:
donderdag 18 december:
vanaf 16.00 uur geopend
woensdag 24 december:
vanaf 17.00 uur gesloten
donderdag 25 december:
vanaf 16.00 uur open
vrijdag 26 december:
vanaf 11.00 uur open
woensdag 31 december:
oudejaarsspelen, 18.00 uur gesloten
Nieuwjaarsnacht;
01.00 uur café open,
kaarten in voorverkoop
Nieuwjaarsdag:
18.00 uur café open, zaal vanaf 20.00 uur
open

Bendjen m.m.v. Vacuumcleaners
kaarten in voorverkoop € 8,-.

Hanny, Volkert en medewerkers
wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2004.

HANS
TUINMACHINES-TUINBEREGENING-BRONBORINGEN

l

ZELHEM

Gildenweg 4
7021HZZelhem

f

VERZEKERINGEN EN

FINflNCIERING
INANUtHINü

wenst allen Prettige Kerstdagen
Kerstdagei en een voorspoedig 2004.

wenst u prettige Kerstdagen &
een gelukkig nieuwjaar
en dankt u voor het vertrouwen.

Lankhorsterstraat 5, 7255 LB Hengelo (Gld.)

werkzaamheden:

Tel. (0575) 46 13 84 • Mob. 06 10836096
Fax (0575) 46 51 87

Bosklepelen • Bospadenschaven • Stobbefreezen
Machinaal heg knippen • Bermen en sloten maaien
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EINDEJAARSSHOW
Kom langs tussen 22 december en 3 januari en bekijk alvast het
nieuws van Daewoo voor 2004. De Matiz is nu nog completer en de
Kalos is vanaf nu leverbaar als ruime 4 deurs sedan! De Tacuma
heeft zelfs een complete restyling ondergaan! Daarnaast bieden
wij bij aanschaf van een occasion tot maar liefst 1500 euro meer
inruil ten opzichte van de ANWB koerslijst voor uw auto!!* De
diverse financieringsmogelijkheden maken uw aankoop extra
voordelig.

AUTOBEDRIJF

rrnnt «* DAEWOO
Vjl ^^^^L

jebbink

land- en tuinbouwmechanisatie
Brandeerhorstweg 5
Keyenborg tel 0575-462026

wio weisiseu u
eezouo 9004!
ROENMNNEMINGSBEDRIJF

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

tel 0314-621472
bgg 06 29448016

Rondweg 2, Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

Vooral jongeren willen knalvuürwerk!
In Nederland is vorig jaar voor 50 miljoen euro aan vuurwerk besteed. Vijfjaar geleden was dat nog 70
miljoen gulden. In de officiële handel is het aandeel aan siervuurwerk ten aanzien van de knallers van
60 naar 80 procent gegaan. Veel (jonge) Nederlanders gaan echter even de grens over om knalvuürwerk
te kopen. In België gelden andere regels dan in Nederland. In sommige winkels in België liggen speciale foldertjes klaar voor Nederlanders om hen te waarschuwen. Ze vertellen dat bepaalde producten
in Nederland verboden zijn en het dus strafbaar is om het in bezit te hebben. Siervuurwerk is minder
belastend wat geluidsoverlast betreft en minder gevaarlij k maar het is wel slechter voor het milieu. Gemiddeld zit er in vuurpijlen aanzienlijk meer kruit dan in knalvuürwerk.

* *

GEVAARLIJK VUURWERK

Na jaren van daling vielen er bij de
laatste jaarwisseling weer veel gewonden. Er waren zelfs twee dodelijke slachtoffers te betreuren. In
Almelo schoot een 29-jarige man
zwaar vuurwerk af met een zelfgemaakt mortier. Het mortier ontplofte vlakbij zijn hoofd In Maarsbergen kwam een 52-jarige man
om toen een doos vuurwerk in zijn
huis ontplofte. In Zaandam werd
een man tien meter weggeslingerd
toen een doos vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Meer dan 1000
mensen moesten in het ziekenhuis
behandeld worden. Verreweg de
meesten raakten gewond door
knalvuurwerk dat in de hand tot
ontploffing kwam.
VUURWERKTOERISME

trekpleister is Baarle Hertog/Baarle
Nassau. In december zijn daar veel
'gewone' winkeltjes omgebouwd
tot vuurwerkpaleisjes. Ze liggen vol
met allerhande kanonslagen, zwarte weduwen en andere gevaarlijke
troep.
ILLEGAAL VUURWERK
Elk jaar wordt er veel illegaal vuurwerk in beslag genomen door de
politie, maar er is geen houden
aan. Er wordt gepraat over een uniforme regelgeving op Europees niveau, maar België en Duitsland
houden vooralsnog de boot nog af.
Vorig jaar heeft de politie meer illegaal vuurwerk in beslag genomen
dan ooit, 131.000 kilo. Het jaar
daarvoor was dat 96.000 kilo. Het
grotere aantal vangsten van de politie is toe te schrijven aan het succes van de anonieme kliklijn, Meld
Misdaad Anoniem. In de maand december van het vorig jaar kwamen
er meer dan honderd meldingen
over illegaal vuurwerk binnen.

Een groot aantal ongevallen vond
plaats vóór 31 december en de
meeste slachtoffers vielen in de leeftijdscategorie tussen tien en negentienjaar. Het meeste letsel werd veroorzaakt door rotjes, strijkers en
meervoudige klappers. De vuur- Dan hebben we nog "Halt Nederwerkverkopers in de grensstreken land". Dit is een initiatief van het
hebben de laatste jaren hun omzet Ministerie van Justitie, de gemeenzien dalen. Zij zien veel van hun ten en de politie. Zij geven voorlichklanten de grens oversteken naar de ting aan jongeren van 13 tot 16
concurrentie in België en Duitsland. jaar. Ieder jaar verzorgen zij een
Honderden
vuurwerktoeristen voorlichtingscampagne over vuurgaan in de buurlanden op zoek naar werk Deze is vanaf half november
goedkoop maar gevaarlijk of in hun tot aan de kerstdagen. Er is ook een
ogen het mooiste vuurwerk. In Bel- website waar allerlei informatie
gië bestaan veel minder strenge re- over vuurwerk vanaf gehaald kan
gels wat vuurwerk betreft. Bekende worden.
*
-

"N.

Onze jaartelling pas in het jaar 525 uitgedacht
e/t /ui
Hoe het allemaal is gegaan
Jozef en Maria moesten in
het bevolkingsregister
ingeschreven staan.
Daar werd hun een plaats voor
aangewezen
Zo kunnen wij in de bijbel lezen
Als het gebeurd was in die tijd van
nu had alles moeten zwichten
Dan was alles bekend gemaakt
door de T. V.
En nieuwsberichten
Maar het werd wereld kundig
gemaakt door bazuingeschal
Zo dat nooit iemand het
vergeten zal
Toen de geleerden uit het oosten
een ster aan de hemel zagen
Kwamen zij om naar dat wonder
te vragen
En zij hebben het kindje gevonden
in doeken gewonden
Het was een schapenschuur in
Bethlehem waar Jezus is geboren
De hele wereld heeft er van kunnen
horen
Het gaat met de kerst niet om het
lekkere eten
Dat zullen wij allemaal wel weten
Maar Jezus is voor ons geboren
Dat laten de kerstklokken steeds
weer horen.
*

Een eeuw bestaat uit 100 jaar.
Ja, maar dan óók de eerste
eeuw! Geen verwarring dus, met
eerste eeuw van 99 jaar en de
rest 100 jaar. Maar dan is die
eeuw niet geëindigd in het jaar
99, maar op 31 december 100. Iemand die in 1900 geboren werd
is daarom niet in de 20e eeuw
geboren, maar in de 19e. En in
het jaar 2000 begon niet de 21e
eeuw, maar eindigde de 20e. De
21e eeuw is pas begonnen op l
januari 2001. Door precies dezelfde oorzaken begint een decennium niet in 1990 maar in
1991.
riet verband met het Kerstfeest
bestaat daarin, dat Kerstfeest
Christusfeest betekent en dat onze
jaartelling begint met Christus' geboorte. Christus werd geboren tijdens de regering van Herodes de
Grote. Deze vorst stierf echter (en
dat staat vast, omdat de Romeinen
nauwkeurig boekhielden inzake
hun vazallen) in het jaar 4. v.Chr.
En in ieder geval zijn Jozef en Maria naar Egypte gevlucht vóór de
moordenaar van Bethlehem aan
zijn einde gekomen was, anders
hadden zij niet behoeven te vluchten. Nu geeft iedere encyclopedie
uitvoerige inlichtingen over de perikelen waarin men verzeild raakt
als men zich in de jaartellingen
verdiept Wij pikken dus de slechts
minder bekende feiten uit de hoeveelheid gegevens om enkele
merkwaardige zaken te ontdekken.
Zoals gezegd rekenen wij onze
jaartelling vanaf Christus' geboorte en zijn op zijn minst 5 en op zijn
hoogst 8 jaar mis. Overigens is die
Christelijke jaartelling pas in 525
door Dionysius Exiguus uitgedacht en aanbevolen en heeft het
nadien nog een heel tijdje geduurd voor men zijn plannen aanvaardde. Dat men dit toch deed
kwam doordat het Christendom

intussen een groot deel van de
meest ontwikkelde streken van de
Oude Wereld had veroverd en het
dus zinloos was geworden om al
die oude kalenders (bijvoorbeeld
vanaf de veronderstelde stichting
van Rome) te handhaven.
Ook het feit dat de Joden een goede kalender hadden speelde mee.
Zij rekenen vanaf de schepping der
aarde en laten die in 3760 v. Chr.
beginnen. Als u vraagt waarop zij
dit grondden, is het antwoord niet
moeilijk De bijbel, althans het Oude Testament, bevat vele geslachtsregisters met namen en leeftijden.
Denk maar aan Methusalem, die
969 jaar oud werd. Zeer orthodoxe
Joden nemen dat jaartal 3760 v.
Chr. nog serieus, maar het merendeel van de gelovige Joden toch
niet meer.
Als verklaring van het jaartal, dat
wil zeggen om het in overeenstemming te brengen met moderne
onderzoekingen geven zij een
tweetal explicaties. De eerste is dat
men zich kan afvragen of de geslachtsregisters wel volledig zijn.
Zoon kan immers ook afstammeling betekenen (Christus is een
zoon van David enz.) en dan kunnen er heel wat méér eeuwen zitten tussen schepping en het begin
van de Christelijke kalender. Ten
tweede is het Joodse jaar wel zeer
nauwkeurig berekend, maar wanneer men Adam en Eva aanvaardt
als de eerste en enige mensen op
aarde, dan mag men hen geen Joden noemen. Dat volk is pas veel later ontstaan. Daarmee zou dan ook
de Joodse tijdrekening vervallen
voor zover die betrekking heeft op
de tijd vóór Abraham. Nog andere
verklaringen zijn er, bijvoorbeeld
dat getallen in de bijbel vaak alleen een zinnebeeldige betekenis
hebben.
Voor onze voorouders bestond
een jaar uit de afwisseling van drie
seizoenen: lente, zomer en winter

(de herfst gold niet als jaargetijde).
Een maagd van 18 lentes was 18
jaar oud. Aan een nauwkeurige
dagtekening hadden zij oorspronkelijk geen behoefte en zodra die
er wél was kon men met maanmaanden gaan rekenen. Toch was
het jaar dan een zonnejaar, zoals
de feesten van midwinter- en zomerzonnewenden bewijzen. Zodra
onze voorouders een gezeten leefwijze hadden en dus landbouwers
werden, was dit nodig. Oogst en
zaaien moeten immers in bepaalde tijden gebeuren.
Leel anders was het bij volkeren
H<
die rondtrokken. Deze hadden in
het algemeen een maanjaar van 12
maanden = 354 dagen. Dat klopt
helemaal niet met de zon en daarom voegt men regelmatig een 13e
of schnkkelmaand in. Vroeger
deed men dat bij de Joden om de
twee of drie jaar naar gelang van
de stand van de oogst. De tegenwoordige Joodse kalender kent
vaste regels: Men rekent met
maanjaren, maar in een tijdperk
van 19 jaar heeft men 12 jaren van
12 en 7 jaren van 13 maanden. Dus
stelt men 19 jaar gelijk aan 235
maanden. En dat zit rekenkundig
goed in elkaar, want de maanmaand duurt 29,53 dagen. Rekent
u nu maar uit: 235 x 29,53 =
6939,55 dagen. Onze zonnejaar
telt 365,24 dagen. En 19 x 365,24 =
6939,60 dagen. Dat scheelt dus
maar heel weinig.
Maar wat is nu toch een jaar? Och,
er zijn tal van jaren. Men kan zeggen: het is de tijd die de zon nodig
heeft om van lentepunt tot lentepunt te komen. Dat is 365 dagen, 5
uur, 48 minuten en 45,17 seconden. Dit volgen wij en omdat wij
dan elk jaar een beetje te kort rekenen, voegen wij slechts eenmaal in
de vier jaar een schrikkeldag in,
namelijk de 29e februari om die 5
uur, 48 minuten, enz. in te halen.
Daarnaast kent men het siderische
jaar (tijd die de zon nodig heeft om

dezelfde stand in te nemen ten
aanzien van de vaste sterren), het
maanjaar, het burgerlijke jaar, het
kerkelijke jaar, het economische
jaar enz. De laatste twee hebben
echter niets te maken met lengte
van het jaar in dagen, uren en se
conden. De laatste grote kalenderovergang, namelijk van de Juliaanse naar de thans geldende Gregoriaanse, had plaats in de 17e eeuw.
L/oor het weglaten van de schrikkeljaren was men namelijk 12 dagen achter geraakt Men sloeg die
eenvoudig over, stelde een goede
regeling in voor de schrikkeljaren
en de zaak was rond
Zijn wij nu met onze kalender helemaal gelukkig? Nee, dat niet Per
eeuw lopen wij toch weer seconden voor. Afgezien daarvan vinden
handelsmensen en ruimtevaartdeskundigen het bezwaarlijk, dat
onze 12 maanden ongelijk van
lengte zijn. Velen wensen dat een
bepaalde datum (laten wij zeggen:
25 december) elk jaar op een zelfde
weekdag (bijvoorbeeld zondag) zal
vallen. Dat kan als wij elk jaar één
week van 8 dagen invoeren plus
per schrikkeljaar twee weken van
8 dagen, de zogenaamde blanco
dagen.
In 1954 reeds hebben de Verenigde Naties een besluit genomen tot
herziening van de Gregoriaanse
kalender (die toch wel op de hele
wereld erkend wordt) bij internationaal akkoord. Maar dat akkoord
is nooit bereikt Waarom niet? Er
zijn voornamelijk godsdienstige
bezwaren. Een of twee blanco dagen, dat zijn de dagen die men wilde toevoegen aan l week per jaar
en aan 2 weken per schrikkeljaar,
zijn absoluut onaanvaardbaar
voor Joden en Zevendedagsadventisten en ook voor de Moslims. Tenslotte ook voor de vele Christenen
die de zondag in ere houden en dat
regelmatig om de 7 dagen willen
doen.
*
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l eigendom; 5
lak; 10 viskaar; 13 toestaan; 17
persoonlijk vnw.; 20 bijziend; 25
kromme; 30 hooivork; 32 kleur;
33 borstharnas; 35 geldla; 36 werkelijk; 38 palm; 40 vr. munt; 41
kunst; 42 vogel; 44 de oudere; 45
insect; 46 makker; 47 oude maat;
48 toverheks; 50 bijbels priester;
51 neodymium; 52 truc; 54 rivier
in Rusland; 56 legerafdeling; 57
emeritus; 58 koor; 60 dierengeluid; 61 stoomschip; 62 onzes inziens; 63 luisteren; 64 item; 65
naaldboom; 67 uier; 68 plaksel; 70
gram; 71 babydoek; 73 laatstleden; 75 kruiderij; 77 motto; 78
boerenbezit; 79 platzak; 81 watering; 82 bijgevolg; 83 persoonlijk
vnw.; 84 kerel; 85 buidel; 87
paardenkracht; 89 speelstok; 91
vogel; 92 indien; 94 schaakstuk;
96 zaadkorrel; 97 bevestiging; 98
houtmaat; 100 zoen; 102 kilogram; 104 gril; 106 leersoort; 109
eerwaarde heer; 111 vaatwerk;
112 spoedig; 113 pijnkreet; 114 bedekking; 115 eiland v.d. Bahama's;
117 stuk hout; 119 aarzeling; 121
paard; 123 twijg; 124 familielid;
125 vlaktemaat; 127 wereldtaal;
128 klant; 130 de mindere; 132
ruisen; 134 snel; 136 bron; 137
bast; 140 zuster; 142 Spaanse rivier; 143 banier; 145 grondsoort;
146 persoonlijk vnw.; 147 aangaande; 150 fijnmaken; 151 knol;
153 tasto solo; 154 slaghout; 155
hond; 157 motorraces; 158 handschoen; 160 gemeenteweiland;
162 gevangenis; 163 w. maat; 164
gesteente; 166 cijferen; 168 jammer; 169 vermogend; 170 volle
maan; 172 gevangenis; 174 waterstand; 176 decibel; 178 schreeuw,
180 veerkracht; 181 ten bedrage
van; 183 lidwoord; 184 Engelse
taxi; 186 ongeveer; 187 pi. in België; 189 proefwerk; 191 spoed; 193
klamp; 194 graansoort; 196 houtsoort; 198 muurholte; 201 enthousiasme; 203 ondernemingsraad;
204 snuit; 206 plakken; 208 vogel;
209 land in Azië; 211 water in
Friesland; 213 verstandig; 215
inktvis; 217 Spaanse titel; 218
achterkant; 220 web; 222 schaal;
224 pi. in Gelderland; 226 voormiddag; 227 Europeaan; 229 jaargetijde; 231 kous; 233 marterachtige; 234 vertrek; 236 plant;
238 koningszoon; 240 oorvijg; 242
foedraal; 244 Frans lidwoord; 245
kostbaar; 247 pi. in Flevoland; 249
grappenmaker; 251 sierplant; 252

zangnoot; 254 stopzetten; 256
kwab; 258 habijt; 259 in persoon;
261 schrijfgerei; 263 Fr. voegwoord; 264 islamitisch boek; 266
centimeter; 267 slot; 269 handelsterm; 271 pro Deo; 272 wier;
273 loods; 275 ooievaar; 277
grondsoort; 278 trekgat; 279
schijnrechtvaardiging; 280 Ver.
Naties; 281 voorz.; 282 kimonogordel; 283 soort antilope; 285
laus Deo; 287 onderzoeksinstituut; 288 verwerping; 290 schildpad; 292 medisch specialisme; 294
voegwoord; 296 omstandigheid;
298 zangnoot; 300 droogstoof; 302
luchtbol; 305 fazantenhaan; 306
nikkel; 307 maanstand; 310 aartsbisschop; 312 honingcel; 313 kledingstuk; 315 wak; 316 voorganger; 318 onzes inziens; 319 stobbe;
321 blaasinstrument; 323 lijst;
324 potpourri; 326 tendens; 327
masker; 328 elkeen; 331 provinciebewoner; 332 gelofte; 333 voordeel; 335 biertje; 337 en andere;
339 vr. munt; 341 vogeleigenschap; 342 pi. in Friesland; 344
kuip; 345 congresgebouw, 348 en
dergelijke; 350 afgemat; 351 stafdrager; 353 bolgewas; 354 hamer;
356 uitroep; 357 hoofdtelwoord;
359 bloedwei; 360 streepjescode;
362 draagband; 364 lokspijs; 365
tegenover, 367 voeg; 368 soort katoen; 370 pi. in Drenthe; 371 laagte; 372 namelijk; 374 heilige; 376
klap; 377 bergpas; 379 dominee;
381 selenium; 382 huid; 384 zilver; 386 oevergewas; 387 trapper;
389 uitgave; 394 sportploeg; 399
honingdrank; 401 steltioper; 403
vrij; 405 milliliter; 406 boom; 408
persbureau; 409 dreumes; 411 bijwoord; 412 verhindering; 414 pi.
in Gelderland; 416 rubidium; 417
Ned. rivier; 419 pi. in Noord-Brabant; 422 rivier in Italië; 424 kanon; 425 dag v.d. week; 427 walvis; 428 kustinsnijding; 430 beroep; 432 nimmer, 433 santé; 434
in plaats van; 436 tijdrekening;
437 niet even; 438 bleek; 440 straf;
442 briefopschrift; 443 nakroost;
445 speelgoed; 446 kleefstof; 447
Rijksstudietoelagen; 448 jong
dier; 449 trek; 451 achter; 452 zeuren; 454 waagstuk; 456 luiaard;
458 onder; 460 opnieuw; 461 naschrift; 462 mak; 463 aanleggen;
465 uitgelezen; 466 ijsduiker; 468
wolpluis; 470 muziekschijfje; 472
windgat; 474 huisdier; 475 titel;
476 erg; 477 rivier in Schotland;
478 aanwensel; 480 voorz.; 481

kleiduiven schieten; 482 rivier in
Engeland; 484 jongstleden; 486
kolenkachel; 488 numero; 489 volgroeid; 490 ABC-eiland; 492 puist;
494 Rode Kruis; 495 dier; 496 de
onbekende; 497 zijns inziens; 499
klaar; 501 voor; 502 aldus; 503
compagnon; 504 stuurboord; 506
snelschrift; 507 Rijkswaterstaat;
508 in orde; 510 springstof, 511
stop; 512 kalmeren; 514 atrium;
516 voorz.; 518 een en ander, 519
familielid; 520 zwemvogel; 522
Europese taal; 524 bloem; 525
drenkplaats; 527 Frans telwoord;
528 gereedschap; 530 pit; 531
schittering; 532 kruiderij; 533 pi.

in Gelderland; 534 bordspel; 535
droog; 536 kampeerwagen; 537
vrieskou.
VERTICA
l vuur; 2 vroeger; 3
schaakterm; 4 persoonlijk vnw.; 6
snede; 7 zaak; 8 wreed heerser, 9
in loco; 10 prooi; 11 grafvaas; 12
dichterbij; 14 in orde; 15 roeischip; 16 boom; 17 vogel; 18 lidwoord; 19 reukorgaan; 21 dierengeluid; 22 groente; 23 schil; 24
voorz.; 26 bijbelse pi.; 27 hert; 28
reistas; 29 keur; 31 schreeuwen;
33 vochtig; 34 bijbels figuur; 36
zeehond; 37 slimheid; 39 afmeting; 42 godin; 43 alternatief; 48
arriveren; 49 bijbelse vrouw; 53
golfterm; 55 bankroet; 58 toeloop;
59 wat; 62 voorteken; 63 afsluiting; 66 niets; 69 lekkernij; 70 persoonlijk vnw.; 71 jong dier; 72
vaarwater; 74 langspeelplaat; 76
merkteken; 78 toespijs; 80 kippengeluid; 82 projectieplaatje; 83 hectare; 84 brood; 86 goedzak; 88

kosten koper; 90 tijdsdeel; 92
autokeuring; 93 schram; 95
katachtige; 96 literair genre; 97
precies; 98 grip; 99 hemelbrood;
101 sluis; 103 dik; 105 graan; 107
kleurstiftje; 108 mestvocht; 110
menigte; 112 de dato; 113 drank;
114 erfelijkheidsdrager; 115 Am.
Geheime dienst; 116 prul; 118
vaas; 120 persoonlijk vnw.; 122
aansporing; 124 bink; 126 geestdrift; 127 titel; 129 pi. in Gelderland; 130 omvang; 131 toespraak;
133 tikje; 135 rivier in Italië; 136
hint; 138 pantoffel; 139 voegwoord; 141 vogel; 143 roofvogel;
144 plezier; 146 verpakking; 148
millimeter; 149 zuiver; 151 legerafdeling; 152 plaats in Joegoslavië;
154 witte plek; 156 bevel; 158 persoonlijk vnw.; 159 televisie; 161
gevangenis; 163 loco-burgemeester; 165 rechercheafdeling;
167 delfstof; 171 familielid; 173
vrucht; 175 stel; 176 kindergroet;
177 Europese hoofdstad; 179
atoomgroep; 182 bovenbeen; 183
vrouw; 185 bijvoorbeeld; 186 bemanning; 187 neepjesmuts; 188
pakken; 190 boom; 192 gemeen;
193 getalletter; 195 getij; 197 bedrog; 199 tropische vrucht; 200
roofvis; 202 Ned. Kampioenschap;
205 zicht; 207 onbepaald vnw.;
208 vleet; 210 sterke drank; 212
moeder; 214 noodsein; 216 zangstem; 217 aanhouden; 219 hoedenstof; 220 kleur; 221 betaalmiddel; 223 grap; 225 klok; 227
stadium; 228 familielid; 229 vis;
230 kolos; 232 schreeuw, 233 persoonlijk vnw.; 234 krottenwijk;
235 metselspecie; 237 vervoermiddel; 239 rivier in Zwitserland; 241
Europeaan; 243 voorheen; 246
dwarshout; 248 droog; 250 voedingsgewas; 253 monstering; 255
paardje; 256 scheepsjournaal; 257
teil; 260 karakter; 261 leerrede;
262 bijbeldeel; 264 lemmet; 265
mist; 266 warboel; 267 vogelproduct; 268 schuld; 269 slee; 270 familielid; 271 medicijn; 272
sprookjesfiguur; 274 loot; 275 akkerland; 276 mollengang; 284
schoolonderzoek; 286 roeipen;
288 beroep; 289 eenmaal; 291 water in Noord-Brabant; 293 kieuw;
295 panel; 297 roofdier; 299 bij;
301 schors; 302 lint; 303 militair,
304 voortdurend; 306 rivier in
Egypte; 308 jong dier; 309 grassoort; 311 mispunt; 312 gebogen;
314 steen; 315 torso; 316 want;
317 planeet; 318 kijken; 320

strook; 321 platvis; 322 bestek;
323 opstootje; 325 klinknagel; 327
insect; 329 corpulent; 330 soepel;
333 ontkenning; 334 rivier in
Azië; 336 persoonlijk vnw.; 338
vrucht; 340 lied; 341 aansteekkoord; 342 lichtengel; 343 water
in Utrecht; 346 Europese taal; 347
telefoneren; 349 overeenkomst;
350 persoonlijk vnw.; 351 schil;
352 enthousiasteling; 355 persoonlijk vnw.; 356 schor, 358 Ver.
Staten; 360 eikenschors; 361 pi. in
Frankrijk; 363 tijdelijk; 366 rund;
368 maaltijd; 369 gebruik; 370 pi.
in Gelderland; 373 rivier in Limburg; 375 kinderuitroep; 376 metaal; 378 hinder; 380 vacht; 382
ongerechtigheid; 383 opgewekt;
385 bordspel; 386 koeienmaag;
387 dakterras; 388 vrouwelijk
dier; 390 werppijltje; 391 titel; 392
ter plaatse; 393 Europese munt;
395 quod est; 396 voormalig eiland; 397 soort metaal; 398 per
maand; 399 voorhistorische grafzuil; 400 plaats in Zeeland; 401
binnenste; 402 thulium; 404 Europese hoofdstad; 405 menigte; 407
oude munt; 410 knobbel; 412 Latijns voorvoegsel; 413 losse naad;
414 lieslaars; 415 titel; 417 schapenvacht; 418 pausennaam; 420
kansbriefje; 421 nachtvogel; 422
ledemaat; 423 plaats in Noord-Brabant; 425 Deo Volente; 426 verbandmiddel; 429 aldaar; 431
reeks; 433 visje; 435 per persoon;
438 schudkorf, 439 herhaaldelijk;
441 kloosterlinge; 444 ruig; 446
zwart; 448 golfterm; 449 pelsrob;
450 keurig; 452 bezittelijk vnw.;
453 ijverig; 455 flink; 457 in casu;
459 uitroep; 460 onderdompeling;
461 public relations; 462 kegelvormig; 463 troep; 464 teugje; 465
toorts; 467 voorz.; 469 Christusmonogram; 471 discjockey; 473
hoofddeksel; 474 omroepvereniging; 475 zangnoot; 476 insect;
477 titel; 479 lichaam; 480 bijtijds;
481 tennisterm; 483 hoefdier; 485
nonsens; 487 pi. in Zuid-Holland;
488 Europese taal; 489 bloem; 491
Grieks voorvoegsel; 493 penseel;
496 maatstaf; 498 denkbeeld; 500
sprookjesfiguur; 502 dwaas; 503
deftig; 505 gewas; 509 Spaanse koningin; 511 vleessoort; 513 berg;
515 gard; 517 speelgoed; 519
handvat; 521 dyne; 522 Griekse
letter; 523 dat is; 525 wettelijke
aansprakelijkheid; 526 decimeter;
528 barium; 529 zangnoot; 530
uitgeteld.

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

Ie prijs:

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 10 januari 2004 met vermelding in de linkerbovenhoek van KRUISWOORDPUZZEL aan:

€15,-

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

2e prijs:

€ 12,50

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Oplossing:

3e prijs:

€10,4e t/m 10e prijs:

€5,-

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.
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Vorden
voor een
sfeervolle
Kerstmarkt

Op de
Kerstmarkt uitzoeken

Op de kerstmarkt
hebben wij ze weer voor u,
die overheerlijke kerstkransjes
/met amandel of suiker, groot en klein.'

Kom daarom
gerust proeven!
Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 • Vorden
Tel. 0575-551384

Kaarsen
Kandelaars
€ f,00 p. stuk
4 voor €

3,00

natuurlijk bij
SPEELGOED
HUISHOUD-EN

p

rz?Er

^^ •
^^ •
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LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15
- 7251 BA VORDEN
- TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

e kerstmarkt
Rookworst

VLOGMAN

zaterdag 20 december

Zutphenseweg 16 • Vorden
Tel. 0575-551321

van 12.00 tot 18.30 uur op het marktplein
Met optredens van diverse zangkoren, muziekverenigingen en midwinterhoornblazers.
Voor de kinderen gratis kerstattraktie, kerststukjes maken en een rondrit arreslee. Verder vele kramen in kerstsfeer, houtvuur, brood bakken, marathon spinning, ga samen
op de foto met de KERSTMANNEN en een boerenkoolmaaltijd met worst.

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

DEELNEMERS AAN DE KERSTMARKT
De Herberg café • Sueters speelgoed/huishoudelijke artikelen • Ten Kate drogist •
Van Asselt bakkerij • Vlogman slagerij • De Rotonde petit-restaurant/kinderrestaurant • Bakkerij Joop brood en banket • Asya pizzeria • Flash badmintonvereniging •
Raad van Kerken gezamenlijke Vordense kerken • Kluvers dierbenodigdheden • Anthony's Country Store cadeauartikelen • Vordense Tuin bloemen etc. • Roosenstein Quality Wear • Yvonne's Kinderkleding • Super de Boer Wilbert en Yvonne
Grootenhuis • Strada Sports • Rotary • Foto Willemien.
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20 december na de Kerstmarkt
"LAAIELICHTERS"

Jfl

LieBerberg"
met die heerlijke

We hopen u
ook te mogen
ontmoeten op de
Kerstmarkt
ROOSENSTEIN
QUALITY
WEAR

GLUHWEIN
gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze.
.Voor de kinderen warme,
chocomel

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden
Tel. (0575) 55 38 79

BISTRO
DE ROTONDE
KERSTMARKT 2003
Dit jaar geheel op z'n Oostenrijks..^
Om te drinken:
Originele Glühwein...
Snaps... al eens geproefd...
Warme chocolademelk
met of zonder strohrum
Kinderpunch... veel lekkerder dan ranja
Om te snoepen:
Vanille-gipferl... koekjes met vanille suiker
Origineel van recept van Sisi:
Kaiserschmarrn met poedersuiker
Bratworst met of zonder broodje
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 15 19

ANTHONY'S

WE

DOL

BOL

Voor gezellige sfeer
en kwaliteit.
Let op de speciale
kerstmarktaanbiedingen

ïjdschema
12.00-12.45 uur
12.45-13.45 uur
13.45-14.15 uur
14.15-14.45 uur
14.45-15.15 uur
15.15-15.45 uur
15.45-16.15 uur
16.15-16.30 uur
16.30-17.00 uur
17.00- 17.15 uur
17.15- 18.00 uur
18.00 uur
18.15 uur
18.15 uur

Iedereen een heel gezond,
gelukkig en modieus

2004
Zutphenscweg la, 7251 DG Vorden.
Telefoon (0575) 55 06 66

Kerst kent ook wel de term:
'Feest van het licht"

Verenigingen
Kerstmuziek
CELLO 'HET SCALA' ENSEMBLE
JEUGDORKEST SURSUM CORDA
KINDERKOOR KERKUILTJES
VORDENS MANNENKOOR
KNUPDUUKSKES
30+ KOOR
MIDWINTERHOORNBLAZERS
CONCORDIA
MIDWINTERHOORNBLAZERS
GOSPELKOOR SPIRIT MET LIVE BAND

Prijsuitreiking eindejaarsactie
Muziekinstallatie
Uitgifte BOERENKOOLMAALTIJD met worst

Vorden
voor kerstsfeer
en gezelligheid

Op de Kerstmarkt:
RONDRIT ARRESLEE
DEMONSTRATIE
SMEDEN
KAMPVUUR MET
ROODJESBAK

En licht, dat hebben we in Vorden!
Alle verlichte bomen, de "aangeklede" grote kerstklok en een
mega grote kerstboom die de zaak compleet maakt.
Aangeboden door dorpsbewoners inclusief verlichting.
Fijn dat zij hun "licht" over deze kerst laten schijnen.
Kortom; licht is er voor het kerstfeest voldoende.
Wat is er verder dan nog nodig om de kerst compleet te maken ?
Wellicht een goed gevoel.
De ondernemers in Vorden doen er alles aan om voor een ieder hun waren
aan te bieden, die door aankoop het goede gevoel kunnen bevorderen.
Extra openingstijden, uitgebreide kerstmarkt en sfeervolle winkels,
dorpsgevoel ten top.
En toch is het niet compleet.
Het echte kerstgevoel zit in de mensen zelf...
Open en oprecht met de ander omgaan.
Interesse hebben in de medemens en dat ook laten merken.
Even stil staan bij datgene wat te wensen overlaat.
Er zijn voor die ander wanneer dat nodig is, ook zonder opdracht,
gewoon spontaan.
De ondernemers in Vorden danken u voor uw vertrouwen en wensen u alle
goeds toe om ook deze kerst gezamenlijk als een "kerstfeest" te mogen beleven.
Voorzitter VOV; H.H. Kettelerij

Sfeervolle Kerstmarkt in verlicht Vorden
Zaterdag 20 december is weer de
jaarlijkse kerstmarkt. De kerstmarkt begint om 12.00 uur en er
zijn verschillende activeiten
waar ook de bezoekers aan kunnen deelnemen.
Zo is er o.a. een zes uur lange marathon spinning, door sport- en gezondheidsstudio Strada, met de opbrengst steunen zij de Nederlandse
Hartstichting ook broodjes bakken
voor de kinderen, aangeboden door
bakker Joop, boven een groot kampvuur die de scouting verzorgt. Sme-

derij Oldenhave geeft een demonstratie siersmeedwerk vervaardigen,
een oud ambacht die zij nog dagelijks uitvoeren.
Kinderen kunnen hun eigen kerstbakje maken, de Rotary afdeling
Vorden zal dit onderdeel ondersteunen (en geld inzamelen voor de kinderen van Tsjernobyl).

aangeboden door keurslagerij Vlogman, om een ritje door het dorp te
maken. Uitgerust kunt u dan weer
genieten van verschillende koren
met als afsluiting gospelkoor Spirit
en wie weet, het is natuurlijk best
mogelijk dat u zelfs de kerstman te
gen het lijf loopt.

Als u aan een pauze toe bent van
het lopen langs alle kramen op de
kerstmarkt en u heeft bij de plaatse
lijke horeca uw innerlijke mens versterkt dan neemt u de arrenslee,

Dit alles wordt door de ondernemersvereniging Vorden verzorgt, de
ondernemers weten wie hun klanten zijn en wat zij verwachten. Het
zijn dus dagen, speciaal voor iedereen die graag in Vorden is.
*

KERSTSHOW
in onze kassen
• Kerstbloemwerk

• Kerstmaterialen en
• Kerstgroen
voor D-H-Z

• Binnen- en
buitenplanten
• Kerstbomen
vers van 't land
in alle soorten en maten
Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
Baak (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06

Dagelijks open 8.00 -12.00 en 13.00 -18.00 uur
en zaterdag tot 16.00 uur.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen

HORSTMAN
voor verkeersopleiding
op uw tempo.
Al meer dan 10 jaar nemen wij
de tijd voor kwaliteit en zekerheid

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een geslaagd 2004.

A
' HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. 06 53730183

Rabobank

kerstdag open
Van l ] - } 7 uur

Kerstshow op 22, 23, 24, 26 en 27 deceml
Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in een
comfortabele fauteuil. Of heerlijk dineren aan een
sfeervolle eethoek. De wintermaanden brengen veel
warmte en gezelligheid in huis. Bij Helmink zijn de
toonzalen weer volop in kerststemming gebracht en
staan bol met de laatste meubeltrends. Kom tijdens de
kerstshow maar eens kijken om inspiratie op te doen
voor een sfeervolle inrichting van uw woning.

www.helrninkme

i en . ni

Eïbercjen
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK

eien

VIJFENVEERTIG

JAAR

Ondanks het digitale tijdperk
Stille nacht, heilige nacht... is het bekendste kerstliedje. Maar aan de
wijze van vieren is de laatste decennia veel veranderd. Feest is het
gebleven, maar de invulling is wel aangepast aan de veranderde
maatschappelijke verhoudingen. Het is minder een familie-, maar
meer een gezinsfeest geworden. De verwereldh'jking van het Kerstfeest is sterk toegenomen. Het heeft daarom grote gevolgen gehad
voor de economische aspecten van het kerstgebeuren. Het is een
groots geschenkenfeest geworden, waar de handel dankbaar gebruik van maakt. Maar door de stagnatie van de economie zien we
echter dat de consument de hand op de knip is gaan houden. Vooral de horeca heeft hieronder te lijden. Veel restaurants hebben hun
prijzen naar beneden aangepast, die door de komst van de euro erg
waren gestegen.
ANDERE BELEVING
Het Kerstfeest is een briljant gebeuren in een hele rij van andere hoogtijdagen. De kerstboom is voor velen een bron van licht in de donkerste weken. Hij staat vroeger en
langer in de huiskamers, kantoren
en openbare gebouwen dan voorheen. De kerstboom dus als symbool van vriendschap en collectie
ve gezelligheid. Dat verbreedt de
handel en helpt de tuincentra en
markthandel omzetten maken.
In Nederland en in veel meer landen hoeft de maatschappij niet
meer haar grootste steunpilaar in
het gezin te vinden. Het individu
wordt meer centraal gesteld. Met
het toenemen van het grote aantal
mensen dat alleen woont is het
thuis zijn en het samen optrekken
minder vanzelfsprekend geworden. Dus leeft men ook niet meer
toe naar de hoogtepunten in de
kleinere gemeenschappen, waartoe familie en gezin behoren. We
ontmoeten elkaar vaker buitenshuis, ook met de feestdagen. Ook
het kerstcadeau is volledig ingeburgerd
>EDINGSMAAND

De Kerstnacht is niet stil meer.
Het zakenleven krijgt door de
sterk toegenomen welvaart
veel meer kans om de commercie rond Kerstmis
sterk aan te scherpen. Ondanks dat de consument
wat voorzichtiger is geworden met het uitgeven van de euro verwacht men dat dit
Kerstfeest weer
een topdrukte
te zien in de
warenhuizen en winkels. Wil men
kerststemming, dan
kan dat ook in een grote
reeks concerten waarbij alle laden met "kerstcomponisten" worden opengetrokken. Of
die componisten hun werk bedoeld
hadden als kerstmuziek doet niet
meer ter zake. In de weken vóór
Kerstmis zullen dit jaar alle commerciële registers worden opengetrokken om meer dan ooit de de
cembermaand weer te maken tot
de beste bestedingsmaand van het
jaar.
Dat geldt bovenal voor de geneugten buitenshuis. De culturele sector, nu meer geprivatiseerd, zal
zich op meer kerstconcerten werpen dan in het verleden, omdat deze sfeervolle tijd van het jaar zich
daar bijzonder voor leent In de recreatieve sector ligt er een keur van
kerstreizen te wachten naar alle
delen van de wereld. Voor Neder-

land liggen de Duitssprekende landen het gunstigst. Nu de drang om
thuis Kerst te vieren niet meer zo
sterk is, mag er een overweldigende belangstelling worden verwacht. Ondanks de prachtige zomer van dit jaar gingen veel mensen in de herfstvakantie nog even
weg. In de reisbranche verwacht
men evenveel belangstelling voor
kerstreizen. Voor de liefhebbers
van de wintersport is het heel
moeilijk om met de gewoonte zowel 's zomers als in de winter op vakantie te gaan te breken. Als er
sneeuw ligt in de landen van de
kerstplaatjes, zal men er in drommen naar toe trekken. Maar ook de
zonbestemmingen zijn heel populair, terwijl voor verre reizen wat
minder belangstelling lijkt te zijn.
KERSTWEEK

In het binnenland zal de horeca
ons weer kerstarrangementen presenteren. En waarschijnlijk tegen
concurrerende prijzen. Er wordt
daarbij meer gemikt op een combinatie van een enkele dagen durend
verblijf met een of twee kerstdiners. De toch steeds niet onbelangrijke grote groep van kerstvierders
thuis zal zich de nodige inspanningen getroosten om dit jaar
het 'feest van het licht' weer
luisterrijk te vieren. Duidelijk
is dat het kerstdiner bij ie
dereen een belangrijk ge
beuren in het jaar is geworden. Gelukkig wordt dit
hoogtepunt in de eetcultuur meer en
meer benut om eenzamen erbij te betrekken. In dit
kerstlicht gezien is het
gunstig dat
ook de gedachte
om kerstpakketten uit te
delen en te verzenden opnieuw veld begint te winnen. Voor het bedrijfsleven
extra aantrekkelijk, omdat hier
een kans wordt geboden om buiten het strenge fiscale regime nog
iets extra's voor hun medewerkers
te doen. De distribuerende handel
zal daar stellig profijt van ondervinden. Een andere herleefde tendens is die van het dragen van stijlvolle feestkleding. Dat is dan einde
lijk weer een meevaller voor de kle
dingzaken die het de afgelopen tijd
moeilijk hebben gehad Geven wij
tenslotte nog even een knipoog
naar allen die het verzenden en
schenken van kerstcadeaus op hun
programma hebben staan, dan is
daarmee het kerstoptimisme 2003
compleet Dat optimisme zal voor
ieder een andere inhoud hebben.
De kerstviering zal gevarieerder
zijn en meer dan ooit uiterlijke
glans worden gegeven.

;g steeds een lawine aan kerstKaarte:

Het sturen van wenskaarten is nog
steeds populair. Er worden in de
week voor kerstmis meer dan 200
miljoen kerst- en nieuwjaarskaarten verzonden. De decemberzegels
dragen zeker bij aan het succes.
Vorig jaar moest de PTT per dag zo'n 40 miljoen brieven en kaarten
verwerken en zat daardoor met
grote capaciteitsproblemen. Ondanks dat er veel extra krachten
werden aangenomen en het vaste
personeel moest overwerken, hebben honderdduizenden hun kerstkaarten te laat gekregen. Het is
daarom raadzaam uw kaarten tijdig te verzenden.

De eerste Kerstkaart werd verzonden door de Brit Henry Cole in
1843 verzonden aan zijn vrienden
en kennissen. Hij had deze speciaal laten ontwerpen. Hij zag het
niet meer zitten om iedereen de
gebruikelijke brief te schrijven en
bedacht de methode die wij nu

nog steeds hanteren. De kaart is eigenlijk bedoeld voor diegenen die
we niet zo vaak zien en toch een
persoonlijke wens willen zenden.
Maar vooral de laatste jaren sturen
we iedereen die we kennen een
kaartje.
Het is natuurlijk wel de bedoeling
dat er een kaartje teruggestuurd
wordt. En zo is de wederzijdse relatie weer in stand gehouden of zelfs
verbeterd.
Zoals bij zoveel andere zaken
wordt de "wenskaart" zo langzamerhand ook voor velen een statussymbool. Je kunt ze kopen van
vier voor een piek, maar je hebt ze
ook die een tientje kosten. Het
hangt natuurlijk af van hoeveel
waarde je aan een dure kaart
hecht en hoeveel geld je er voor
over hebt
Nu hebben we het natuurlijk over
de status wat het hebben van veel
geld betreft. Maar je kunt er ook
een andere status mee willen veroveren. Zij die een talent voor teke
nen hebben maken zelf graag een

tekening. Deze kun je tegenwoordig heel fraai laten reproduceren
en je hebt daardoor natuurlijk wel
een zeer persoonlijk karakter aan
je wenskaart gegeven.
Anderen laten de dichtader rijke
lijk vloeien, terwijl we ook vaker
kaarten ontvangen met de fraaiste
filosofische uitspraken. Hier is natuurlijk niets tegen want vooral
met de feestdagen zijn we daar bijna allemaal gevoelig voor.
Ook moeten we nog even de fröbe
laars noemen en hen de eer geven
die hen toekomt. Knip en plakwerk wordt ook heel veel geleverd
in de fraaiste kleuren. De
prachtige amateurfoto's die we
ook meer en meer in de bus krijgen geven ook een goed beeld van
de verzender en zijn hobby. Maar
wat we ook verzenden, het belangrijkste van alles is toch de gedachte achter de wenskaart De behoefte hebben om familieleden, vrienden en bekenden te laten weten
dat je aan ze denkt!

armte van kaarsjes
In een huis waar veel kaarsen branden is het altijd gezellig. Kaarsen verhogen de sfeer. Ze versterken het gevoel van intimiteit en
bescherming. Waarom is niet duidelijk, maar kaarsen symboliseren het goede. Ofschoon tegenwoordig het hele jaar door de
kaarsen branden is december toch de kaarsenmaand bij uitstek.
Vooral tijdens de feestdagen genieten we volop van deze sfeermakers.
Het is nog niet eens zo lang gele
den dat de kaars de enige lichtbron was. In ons land was het maken van de kaarsen toen het werk
van de zeepzieders. In de Middeleeuwen waren er ook rondtrekkende kaarsenmakers. Later werd
het een eerzaam beroep en was er
zelfs een "Kaarsenmakersgilde".
De Waskaarsenmakers stonden in
hoger aanzien dan de vet- of
smeerkaarsenmakers.
Aan het einde van de negentiende
eeuw verkreeg men bij de raffinage van ruwe aardolie de stof stearine, die met paraffine - dat er aan
wordt toegevoegd om de kaars voldoende stevigheid te geven - de be
langrijkste grondstof van kaarsen
is geworden.
De keuze in kaarsen is momenteel
zeer groot. Er zijn ware kunstwerken te bewonderen, waarvan het
bijna zonde is om ze op te branden. Maar ja, als we het gezellig
willen maken moet toch de vlam
erin.

Tot slot nog wat tips voor het ge
bruik. Het lijken heel voor de hand
liggende zaken, maar het is toch
goed om te weten.

Zorg dat kaarsen mooi recht staan.
Vooral in een veelarmige kandelaar is dit belangrijk. Gebruik
eventueel kaarsenhulzen.
De stompjes zijn dan ook gemakkelijker te verwijderen. Bij kostbare glazen kandelaars voorkomt u
dan ook dat de vlam bij het glas
komt en springt als u hem eens
vergeet. Opstijgende warme lucht
van een radiator kan druipen veroorzaken en door ze te dicht bij
een brandende open haard te zetten kunnen ze smelten
en dan zelfs brand veroorzaken. Bij een dikke
kaars kan het aandrukken van de randen het
branden soms gunstig
beïnvloeden. Als een
kaars gaat roeten of
flakkeren is het beter
hem eerst te doven en
dan bij te werken. Als u
een kandelaar wilt verplaatsen is het ook beter de kaarsen eerst
even te doven. U voorkomt hiermee brandge
vaarlijke situaties en
het knoeien met kaarsvet
Nou, na al deze wijze
raadgevingen zult u in
de feestmaand december vast veel kaarslichtplezier genieten.

KLEURPLAAT
Wie kleurt er mee?

Ie prijs € 15,- • 2e prijs € 10,- • 3e prijs € 7,50 • 4e t/m 15e prijs € 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 10 januari 2004. Wel voldoende postzegels plakken: € 0,39.

Leeftijd:
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De verwaande Dick Boom
Er was eens een heel trotse kerstboom. Hij heette Dick Boom en stond midden in een groot bos. Hij
stond op een mooie plek alsmaar vreselijk stoer en trots te zijn. Om hem heen stonden veel andere
kerstbomen maar die waren allemaal veel kleiner. Dick Boom was bovendien de oudste kerstboom
van het bos. Zijn takken waren dik en breed en zijn wortels staken diep de grond in. Dat jaar was het
een strenge winter. Het vroor dat het kraakte en aan de boomtakken hingen lange ijspegels. Ze waren
zo lang dat ze bijna de grond raakten. Het bos lag onder een dikke laag sneeuw.
De oude boom Dick Boom had het
er wel een beetje moeilijk mee.
Het gewicht van de sneeuw drukte
zwaar op hem. Af en toe zuchtte
hij: "Hè, hè!" Hij zuchtte zachtjes,
omdat de andere kerstbomen het
niet mochten horen. Maar die waren niet gek. En ook niet doof!
Trouwens de stam en de takken
van Dick Boom kraakten bij het
minste briesje. Dat zegt toch zeker
genoeg!
Op een dag dat het wel heel erg
koud was en Dick Boom vervaarlijk kreunde onder zijn zware last
had een piepjong dennenboompje
durven fluisteren: "U wordt oud,
meneer Boom! U kraakt aan alle
kanten." Die woorden waren bij
Dick Boom hard aangekomen.
"Wat durf jij daar te beweren, brutale aap?", had hij met barse stem
geroepen. "Ik ben de mooiste, de
grootste en de sterkste kerstboom
ter wereld. Je zult zien dat ik ooit
nog eens een heel belangrijke
plaats in de mensenwereld krijg.
Bij het kerststalletje. Op het hoofdplein van een wereldstad, of zoiets.
Wacht maar eens af, kleine snotneus die je bent!"
Het jonge kerstboompje zweeg geschrokken.
De volgende dag was er onverwacht hoog bezoek gekomen. Het
was de opperhouthakker van het
bos. Bij hem waren een houthakker met een gemeen gezicht en
een grote bijl, en een dikke meneer met een uilenbril. Die dikke
meneer was de burgemeester van
de hoofdstad. De kerstbomen
hoorden dat, want de opperhouthakker zei maar steeds: "Ja, meneer de burgemeester" en "Nee,
meneer de burgemeester".
"Ik wil een prachtige kerstboom
voor onze stad", zei de burgemeester. "Voor ons grote plein. Bij
de kerststal. Het moet een gezonde
boom zijn. Hij moet lang mooi blijven. Van begin december tot de

dag na Driekoningen."
De kerstbomen hoorden wat de
burgemeester zei. Iedere kerstboom wilde wel graag hoofdstadkerstboom worden, want dat was
heel gezellig en een hele eer.
Bescheiden wachtten ze af wie er
van hen gekozen zou worden. Alleen Dick Boom besloot zijn kans
waar te nemen. Trillend van trots
en opwinding schudde hij de
sneeuw van zich af. Geholpen door
de wind spreidde hij zijn machtige
takken. Zo probeerde hij de andere
kerstbomen achter zijn groen te
verbergen.
"Mmmm", bromde de burgemeester keurend. "Die grote vind
ik wel erg mooi. Ja, die daar!" De
burgemeester wees gebiedend met
zijn vinger naar Dick Boom.
"Neemt u mij niet kwalijk, meneer
de burgemeester", zei de opperhouthakker. "Als ik u was, zou ik
die niet nemen. Hij is veel te oud!
Zijn wortels zitten veel te diep om
hem uit te graven en dus zullen
we hem moeten kappen."
De andere kerstbomen lachten
stiekem in hun vuistje. Maar Dick
Boom werd vreselijk boos. Hij riep:
"Ik ben de mooiste en de sterkste.
De andere kerstbomen zijn bij mij
vergeleken maar miezerds." Terwijl hij dat zei, deed hij nog meer
zijn best om zijn takken te spreiden. Hij verborg de andere bomen
nu bijna helemaal.
"Geen gezeur", mopperde de burgemeester. "Kappen die Dick
Boom en daarmee basta!"
Nu was de beurt aan de houthakker met het gemene gezicht. Hij
zette het scherp van zijn bijl aan
de voet van de reusachtige kerstboom. Dick Boom beet op zijn lippen. Nu moest hij doorzetten.
Maar met enkele slagen was het
karweitje geklaard.
Twee dagen later stond Dick Boom
te pronken op het plein van de
hoofdstad. Hij leek werkelijk de
mooiste kerstboom van de wereld.

Kerst Inn 2003
*
"Een flonkering van vrede
Op zondag 21 december 2003
wordt in Ruurlo voor de 25ste
keer de jaarlijkse Kerst Inn gehoduen in de Ned. Herv. Kerk aan de
Dorpsstraat. De Kerst Inn is een
gezamenlijke kerstviering voor ie
dereen, van klein tot groot, en
waarbij niet van een kerkelijke
achtergrond wordt uitgegaan. Het «thema van dit
jaar, "Een flonkering
van vrede", verwijst
naar de gespannen
situatie op veel
plekken in onze
wereld, waar oorlog
heerst en strijd, maar waar te
gelijkertijd altijd weer mensen
het licht van de vrede brandend
proberen te houden.
Omdat muziek ons kan helpen
aan onze gevoelens richting te ge
ven, nodigen wij u graag uit om
deze Kerst Inn samen met ons te
komen beleven. Medewerking
wordt dit jaar verleend door Kon.
Muziekver. Sophia's Lust het Hervormd Kerkkoor, door het kinder-

koor Sing a Song, en door Markant Bovendien is er veel ruimte
in het programma voor samenzang. Ook zullen de prijswinnaars worden bekend gemaakt
van de kleurwedstrijd, waaraan
de kinderen van de Basisscholen
in Ruurlo meedoen.
De entree en het programmaboekje zijn gratis. De Kerst Inn wordt
financieel gesteund
door het lokale be
drijfsleven. Daarnaast zal er na afloop een collecte worden gehouden om de resterende kosten te
dekken. De Kerst Inn begint om
19.30 uur, de kerk is vanaf 19.00
uur geopend. Vorig jaar was de
belangstelling groot. Komt u
daarom a.u.b. tijdig, om teleurstelling te voorkomen.
Voor verdere informatie kunt u
bellen met Peter J. Hendriks, be
stuurslid en penningmeester van
de Stichting Kerst Inn (tel. 0573453792).

De mannen van de gemeente hadden hem versierd met wel duizend
lichtjes en kaarsjes en met
prachtige zilveren en rode ballen.
Aan zijn takken hingen engeltjes,
vogeltjes, muzieküistrurnentjes en
klokjes die rinkelden in de wind.
Vanuit de hoogte keek Dick Boom
trots neer op de mensen die bewonderend om hem heen liepen.
De eerste dag ging het allemaal
goed. Maar de tweede dag werd de
oude Dick Boom toch wel een
beetje moe van al dat staan zonder
zijn wortels. En wat een ontzettende dorst kreeg hij! Niemand gaf
hem water. De dorst kriebelde
hem door zijn stam, door zijn takken tot in zijn dennennaalden.
"Moeder, help", klaagde Dick
Boom. "Dat valt niet mee. Als ik
dat maar uithoud."

Maar o jeetje! Op de derde dag be
gonnen de eerste dennennaalden
al uit te vallen. En elke dag vielen
er meer. Een paar dagen voor
Kerstmis zat er geen naald meer
aan Dick Boom. Zo kaal als een afgekloven visgraat stak hij de lucht
in. De mensen stootten elkaar verbaasd aan. Boos haalden ze de burgemeester er bij. Die zat er danig
mee in zijn maag. Meteen liet hij
een auto van gemeentewerken komen. Wat er nog over was van Dick
Boom werd vliegensvlug afgetuigd, op de vrachtauto geladen en
terug naar de opperhouthakker
gebracht
Die maakte korte metten. Hij hakte Dick Boom in stukken om hem
op te stoken in zijn open haard.
"Zie je", zei het kerstboompje dat
Dick Boom twee weken geleden
'oud' had durven noemen, "was

Dick Boom maar niet zo ijdel en
trots geweest. Dan had hij nog lekker met zijn wortels hier in de bosgrond gestaan."
Toch waren de kerstbomen allemaal verdrietig over het droeve
einde van Dick Boom.
De burgemeester kwam voor de
tweede keer naar het bos, maar nu
om een jonge kerstboom uit te kiezen.
"Ik neem die daar", zei de burgemeester tegen de opperhoutvester,
terwijl hij naar een kerstboom
wees.
"Maar deze keer neem ik hem met
kluit. Dan kan hij na Kerstmis
weer terug naar het bos."
De volgende dag prijkte een nieuwe, jonge en sterke kerstboom op
het plein van de hoofdstad. En ie
dereen was de ijdele Dick Boom
nog diezelfde dag vergeten.
-k

Een goed alternatie f voor echte sneeuw

Langlaufbaan bij
Free-wheel in de
Kerstvakantie * '
Van 22 december t/m 2 januari
2004 wordt in Vorden een langlaufbaan aangelegd van ca. 100
nieter. De baan die al diverse
keren op kerstmarkten in de
regio op veel enthousiasme
kon rekenen, ligt nu aan de
rand van het Groote Veld tijdens de kerstvakantie achter
het pand van Free-wheel op het
Industrieterrein in Vorden.
Iedereen, die iets van de sfeer van
het langlaufen wil proeven, kan
van maandag t/m vrijdag gratis
van de baan gebruik maken tussen 12.00 en 16.00 uur. Dit geldt
zowel voor volwassenen als voor
jeugd (vanaf schoenmaat 34).
Freewheel heeft een groot assortiment aan verhuur-materiaal,
waaronder langlaufski's, schoe-

nen en stokken. Uiteraard ontbreekt de warme chocomel en de
gluhwein niet bij deze winterse
aktiviteit. Als er echte sneeuw ligt
wordt er ook gelanglaufd op Bussloo waar in samenwerking met
het Recreatieschap Gelderse Vallei loipes worden getrokken.
In de ontvangstruimte van het
nieuwe pand van Freewheel
wordt in dezelfde periode tevens
een speciale Eindejaarsmarkt gehouden, waar ook mountainbikes
en skeelers/skates uit de verhuur
en modellen van 2003 worden
aangeboden. Ook is er een groot
assortiment aan gebruikte schaatsen, waaronder de populaire free
skate, de schaats met de langlauf
binding. Voor meer informatie en
routebeschrijving zie www.free
wheel.com.
*

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
AUTOBEDRUF

AUTOBEDRIJF

De deelnemers aan
Autocontact
danken hun klanten
voor het vertrouwen
in 2003 en
wensen iedereen
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 2004

NIESINK

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

Dambroek 9 - Baak

AUTO

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2004!

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2004!

\

i\ /

APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG
(0575)4411 14

Autobedrijf

Hoge Wesselink 2 - Steenderen ^

(0575) 45 19 74

Opel Zafira XI .8XE1 16V Comfort Zwart 1999
Renault Megane Coupe 1.6E blauw bj 1996
Seat Cordoba 1.4 L CLX bj 1997 km 80.000
Toyota Avensis 2.0 16V Wagon bj 1998
Volkswagen Golf 1.4 16V 3d Basis bj 2000

Diverse auto's vanaf 340 euro

GARAGEBEDRIJF

TEERINK ZELHEM
Boeninksteeg 14 7021JZ Zelhem

M

www.autobedrijfmelgers.nl

Volkswagen Golf TD 4-drs bj 1992 blauw
Ferrari rode Volvo 440 bj 1991
Citroen BX Turbo diesel bj 1990 blauw
Suzuki Baleno 1.8 LPG 1997 groen

Z.E. weg 113, 7223 DB Baak, Tel. +31 (0)575 - 44 14 48

(0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

Dambroek 11 - Baak

Autobedrijf Robert Wisselink

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond

(0314) 32 44 53

€ 15950
€ 7500
€ 6950
€ 12750
€ 12950

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden

(0575) 55 32 00

www.auto-nijenhuis.nl

Wij wensen u prettige kerstdagen en

Wij wensen u prettige kerstdagen en

een voorspoedig 2004!

een voorspoedig 2004!

RlfTMAN
AUTOBAND6N & AUTO'S

//ƒƒ AUTOBEDRIJF //ƒƒ

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld)

(0575) 46 27 79

Winterbanden

• veilig bij sneeuw en vorst
• ook bij regenweer geschikt
• door speciale samenstelling van het rubber
• heeft de winterband meer grip op de weg
Informeer naar de mogelijkheden

Citroen Xantia 1,8! X Break 108000 km 1997
Ford Sierra 2.0 CL 5 deurs 160000 km 1992
Hyundai Atos Multi 1.0 GL 72920 km 1999
Mazda 626 1.8! LX Sedan 147600 1994

€ 62 50
€ 750€ 4950
€ 3250

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak

(0575) 44 29 76

BRUIL
Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.vangeldereautos.nl

www.autobedrijfbruil.nl
VW Polo 1.4 zwart bj 1998
VW Golf 1.4 5-drs-zilver
Nissan Almera 1.4 GX bj 1998 Rood

€ 7.500.€10.250
€ 7.250-

BMW 325i automaat 216000 km 1991
Chrysler Voyager 3.3i SE 1995
Daihatsu Feroza Hard-Top 1.6 179.000km
Ford Escort 1.6i Wagon CTX 119.000km

€
€
€
€

3950
6950
3950
6750

Gevulde avocado's
BENODIGDHEDEN: 2 avocado's, 150 gram garnalen, 12 zwarte olijven, l citroen, 2 eetL olijfolie, peterselie, zout en peper.

Kerstman
Kerstkransjes bakken
Het kerstdiner is voor de meesten
van ons het hoogtepunt van 'het
feest van het licht', maar we moeten ook iets lekkers in huis hebben
voor bij de koffie, thee enz. We
kunnen natuurlijk allerlei lekkernijen in de winkels kopen. Maar is
het niet leuk om één van die lekkernijen zelf te maken. We hebben
voor u een bijzonder goed recept
voor kerstkransjes op de kop getikt U hoeft er niet van terug te
schrikken, want we houden zelfs
rekening met de 'beginners'.

ook rondjes van. Bestrijk de rondjes met losgeklopt ei. Meng de suiker door de amandelsnippers en
bestrooi hiermee de kerstkransjes.
Ondertussen heeft u de oven tot
ongeveer 160 graden Celcius voorverwarmd. Schuif de bakplaat in
de oven en na ongeveer 15 minuten zijn de kransjes lichtbruin en
gaar. Neem ze van de plaat en laat
ze afkoelen.
*

Snijd de avocado's in de lengte door en verwijder de pitten.
Haal met een lepel het grootste deel van het vruchtvlees uit de avocado en maak het met een vork fijn. Maak de binnenkant van de schil
nat met dtroensap. Roer de rest van het dtroensap door de olie en doe
er wat zout bij. Roer de avocadopulp, saus en gamalen door elkaar en
vul daarmee de avocadohelften. Gameer ze met de zwarte olijven, een
half partje citroen en een toefje peterselie. Warm stokbrood is hier lekker bij.

Crépes Suzette
BENODIGDHEDEN: 120 gram
bloem, snufje zout, 30 gram suiker, 2 eieren, 3 dl melk, 60 gram
boter. Voor de vulling: 60 gram
boter, 60 gram suiker, 2 sinaasappels, l citroen, 2 eetlepels bosbessenjam, 2 eetlepels marmelade.
Meel, zout en suiker in een kom
doen. De eieren er een voor een
door kloppen. Voeg de melk toe,
tot er een glad beslag ontstaat Bak
de flensjes aan de onderkant in bo-

BENODIGDHEDEN: 100 gram
bloem, 1/2 theelepel bakpoeder,
75 gram boter, een mespuntje
zout, 40 gram basterdsuiker, l
dessertlepel koude melk, rasp
van een halve citroen, l losgeklopt ei, l eetlepel suiker, 25
gram geschaafde amandelen.
Snijd de boter in stukjes en doe de
ze in een kom. Voeg daar de bloem,
melk, bakpoeder, zout, basterdsuiker en de geraspte citroenschil bij.
Houd uw handen even onder de
koude kraan, droog ze dan af en
kneed een soepel en samenhangend deeg. Het deeg is goed als het
in een bal vanzelf van de kom los
laat Laat het dan ongeveer een uur
rusten. Rol het daarna uit op een
met bloem bestoven aanrecht met
een eveneens met bloem bestoven
deegrol, net zo lang tot de lap circa
3 mm dik is. Maak het deeg als het
aan het aanrecht plakt, los met
een (pannenkoek)mes. Doop de
rand van een glas in de bloem en
steek er rondjes uit Met een appelboor kunt u de kleine rondjes in
het midden eruit steken. Leg de
rondjes op een beboterde bakplaat
Rol de resten weer uit en maak er

ter goudgeel, keer ze om en bak
heel even de andere kant. Leg de
flensjes op een voorverwarmd
bord en houd ze warm. Voor de
vulling roeren we de boter tot
room. Voeg de suiker en 4 eetlepels van het sap van de vruchten
toe. Rasp de schil van de citroen en
van de sinaasappels, meng dit
door elkaar, samen met de bosbessenjam en de marmelade. Doe dit
mengsel over de flensjes en rol ze
op of vouw ze in vieren.
*

Salmis van
fazant
BENODIGDHEDEN: 2 fazanten
(eventueel met pluimage), 150
gram boter, 2 dl bouillon, l ui,
l wortel, bosje peterselie, 9
zwarte peperkorrels, l blikje
champignons, l eerlepel worcestersaus, wat jeneverbessen,
rozemarijn en selderij. Voor
het larderen vet spek en voor
het afblussen l dl rode wijn,
bloem.
De fazanten larderen, als dit
nog niet bij de poelier gedaan
is. Daarna in boter bruin en
gaar bakken in circa een 1/2
uur. De fazanten trancheren en
de stukken in een gesloten
schaal warm houden. Het karkas, ui, wortel, peterselie, selderij, zwarte peperkorrels, jeneverbessen en rozemarijn in het
braadvet doen en blussen met
wijn, nog wat bouillon toevoegen en een half uurtje laten
trekken.
De saus zeven en binden met
bloem. Champignons en fijngesneden peterselie toevoegen en
op smaak afmaken met zout en
peper.
De stukken fazant opmaken
met de pluimage en als ondergrond hiervoor aardappelpuree
gebruiken.
Geef hierbij zuurkool met ananas en gepocheerde appelen ge
vuld met Preiselberen.
De appels schillen, doorsnijden
en uithollen. Aan de kook brengen in het sap van l citroen
met wat water, dan het vuur
uit en de appelen in het vocht
af laten koelen. Schep de appelen uit de pan en vul ze met
Preiselberen uit een pot De appels kunnen naar wens, nog
even in de magnetron of oven
worden warm gemaakt
*

*

Kalfsfilet met fijne groenten
De Kalfsfilet is een van de fijnste vleessoorten, we dienen haar daarom ook met de grootste omzichtigheid te
behandelen. Bij fijn kalfsvlees eten we altijd fijne
groenten, die niet de smaak van het vlees gaan overheersen.
BENODIGDHEDEN: l kalfsfilet
van l kilo, 50 gram boter, 2 uien, l
teentje knoflook, 2 preitjes, l rode paprika, 3 stengels bleekselderie, 2 laurierbladeren, 10 gevriesdroogde peperkorrels, tijm, peper, zout l glas witte wijn, 2 eetlepels geraspte mierikswortel of
twee theelepels uit een potje, gehakte peterselie, schijfjes citroen,
half kopje room en l eetlepel
maïzena. Was het vlees onder de
lauwe kraan en dep het droog
met een schone keukendoek, of
wat keukenpapier. Wrijf het vlees
in met zout peper en tijm naar
smaak

Zet een flinke braadpan op het
vuur en laat hierin de boter bruin
worden, maar niet verbranden.
Leg het vlees hierin en schroei het
snel aan alle kanten dicht. Gebruik voor het keren de bolle kant
van twee vorken. U voorkomt hiermee dat u in het vlees prikt en dat
daardoor vleessappen verloren
gaan. Snipper de ui en het teentje
knoflook en laat deze even bij het
vlees meefruiten maar niet te donker worden. Na enkele minuten
voegt u er de schoongemaakte paprika aan toe, die u in stukjes hebt
gesneden evenals de bleekselderie
en de zeer goed gewassen prei.

Laat alles enkele minuten gaan en
laat dan langs de rand van de pan
langzaam de wijn bij het vlees
lopen. Laat het vlees nu in ongeveer een halfuur gaar worden. Als
u merkt dat er teveel vocht verdampt, laat dan een kopje warm
water langs de zijkant in de pan
lopen. Als het gaar is haalt u het
vlees uit de pan en legt het op een
snijplank. Doe nu de mierikswortel bij het groentemengsel en laat
het nog enkele minuten gaan. Om
te voorkomen dat er teveel vleessappen weglopen wacht u 5 minuten. Dan snijdt u het vlees in plakken van circa l cm en u legt ze
dakpansgewijs op een voorverwarmde schaal. Nu lengt u de
maïzena aan met de room en u
bindt hiermee het groentemengsel. Schik dit om het vlees heen en
gameer de schotel met fijngehakte peterselie en dunne schijfjes citroen. Geef bij dit zeer fijne gerecht peterselieaardappelen en
een koele witte wijn.

Gegratineerde *.
K
tonfffilet
BENODIGDHEDEN: 4 tongfilets, 2 eetlepels olijfolie, verse dille, 50
gram paneermeel, een teentje knoflook, 2 dl witte wijn, 30 gram
gesmolten boter, zout en peper.
Wrijf een grote vuurvaste schaal in met olie, leg daarin naast elkaar
of dakpansgewijs de visfilets. Wrijf ze in met het geperste teentje
knoflook, peper en zout Bestrooi ze met fijngehakte dille en paneermeeL Giet de wijn langs de kant in de schaal en de gesmolten boter
over het paneermeeL Zet de schaal in een tot 200 graden voorverwarmde oven tot de vis gaar is en het paneermeel mooi van kleur. U
kunt ook de schaal in de magnetron zetten en daarna onder de grill
het paneermeel bruin kleuren, ir

* *

Bestel nu voor de feestdagen/
RUNDVLEESSALADE
ZALMSALADE
l JSTAARTEN (van boeremjs)

Voor een stijlvol arrangement:

m

Bloembinderij

Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel.
0575-551508
Fax
0575-553070

Vorden

E-mail: info@kettelerij.nl • Internet: www.kettelerij.nl

Net even anders..

altijd lekker en voordelig!
Vraag naar de vele mogelijkheden.

Kapper-Lammers AGF
Dennendijk 2a, 7207 EB Zutphen (Leesten)
Tel. (0575) 52 11 41 - Fax (0575) 57 37 08

Zaterdag 20 december
eam BARENDSEN
CÉURENjfsfAND
voor de winkel
Top Geuren
V

42?

>=op

Tevens schenkt onze Kerstman
een lekker glaasje glühwein
^L

^^- iiHBir"^^

tOSBARENDSEN

SALADE
voor de feestdagen?

A

CAMPING
KLEINE STEEGE

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 • 7255 AA Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 13 74

Hackforterweg 33 - 7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575)44 1992
Graag vroegtijdig bestellen.
Thuis bezorgen kan.

Wij wensen u fijne feestdagen

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

De woonwinkel van Warnsveld
Wenst u allen
e/i ee/i

t/ e/i

Gymnastiekvereniging
Sparta Vorden
wenst u fijne feestdagen
en 'n sportief'2004

astvrü

olttl

Voor een 9

interieuradviseur
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Jaap en Wil wensen u prettige

agen en een vooral gezellig

Café/Restaurant "D'n Olde Kriet" Dorpsstraat 25 7234 SM Wichmond.
Tel. 0575-441600 Fax. 441572

Schildersbedrijf

PETERS
en medewerkers
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkels in verf, behang, etc.

Wij wensen alle relaties,
vrienden en bekenden
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2004.

it en Royal Cla
/Voor professionals
in sier vuur werk 20 verschillende
Knalvuurwerk O.a. siof TNT, 200
o.a. slof babypijlen, 144 stuks

STUKIVDOORSBEORUF

l/enfersteeg 3 - RUURLO
- -. as

inden BSO, ?6o, 1250,2000 schots

'aal voor een ^Mtgebreid

Het wordt voor Bennie Scholten en Monique Blok samen
met dochter Yanna uit China een wel heel bijzondere Kerst!
Eén van de mooiste dingen die
een mens in zijn leven kan overkomen is verliefd zijn. De bekende vlinders in de buik krijgen.
En als de verliefdheid wederzijds is dan is dikwijls de volgende stap gaan samenwonen of
gaan trouwen. Het is maar waar
de voorkeur van de geliefden
naar uit gaat. Dan wordt er zoals
dat zo prachtig wordt omschreven, een gezin "gesticht". Sommige paren verkiezen een gezin
zonder kinderen. De meeste
zien hun liefdesrelatie gaarne
bekroond worden met een kind
(kinderen).
Maar alvorens het zover is wordt er
dikwijls een planning gemaakt en
hoor je vaak zeggen, we gaan eerst
nog een aantal jaren aan onze carrière werken en over pakweg vier
jaar nemen we een kind. Het "plannen" en het "nemen" van een kind
is natuurlijk prachtig, maar zo
werkt het in de praktijk natuurlijk
niet altijd. Het is niet voor elk paar
op deze manier weggelegd. Echtparen te over in Nederland die dolgraag een kind willen, echter op de
één of andere reden lukt dat niet
Artsen worden geraadpleegd etc,
etc. Sommige paren leggen zich bij
deze situatie neer, weer anderen
denken aan het nemen van een
adoptiekind.
Dat hieraan heel wat haken en
ogen zitten hebben Monique Blok
en Bennie Scholten uit Vorden ge
merkt. Zij sloten op l september
jongstleden in het verre China, de
toen één jaar oude Yanna in hun
armen. Thans woont Yanna al enkele maanden bij papa Bennie en
mama Monique aan de Raadhuisstraat in Vorden. In de hoek van
een kamer heeft pa Bennie een
speelhoekje voor zijn dochter gecreëerd. Toen we bij Bennie en Monique binnen kwamen om uit hun
mond te vernemen, wat er zoal bij
het adopteren van een kind komt
kijken, kijkt Yanna ons met haar
donkere oogjes nieuwsgierig aan.
Ze wil toch wel heel graag weten
wat de bezoekers voor haar hebben
meegebracht. Vooral het "gunste
rende" pakpapier vindt ze prachtig.
Haar gezichtje verandert in een lie
ve glimlach. Moeder Monique ziet
het tafereeltje vertederend aan.
"Yanna is toch zo'n blij en vrolijk
kind. De gehele procedure heeft bijna vier jaren geduurd, maar is het
dubbel en dwars waard geweest",
zo zegt ze. Echtgenoot Bennie
knikt liefdevol. Het is duidelijk te
zien, het leven van Bennie en Monique is radicaal veranderd. Ze voe
len zich met de komst van Yanna
de koning te rijk'
ALTIJD AL GEWILD

Nadat Bennie Scholten, uitvoerder
bij "Normbouw" in Deventer en
Monique Blok, werkzaam als sekre
taresse bij de adjunct-directeur in
paleis 't Loo, elkaar hadden leren
kennen, was hun vurige wens het
krijgen van een biologisch kind en
een adoptie kind Monique: " Vroe
ger zei ik altijd tegen mijn moeder,
dat ik een Koreaans kindje wilde
adopteren. Toen "biologisch" niet
lukte, besloten Ben en ik in december 1999 een kind te adopteren. Ik
kan het niet helemaal verklaren,
maar onze voorkeur ging uit naar
een kind uit een Aziatisch land. Dat
past gevoelsmatig en qua karakter
ook bij ons. Een betovergrootvader
van mij kwam uit Indonesië, misschien heeft dat er wat mee te maken", zo zegt Monique lachend.
Intussen waren Bennie en Monique
getrouwd, want om een kind te

mogen adopteren moet je nu eenmaal getrouwd zijn. Nadat ze via
internet en andere informatiebronnen inlichtingen
hadden ingewonnen, om grofweg
te weten te komen wat er allemaal
bij komt kijken, werd op 7 januari
2000 een brief naar het Ministerie
van Justitie gezonden met het verzoek om in aanmerking te kunnen
komen voor een adoptiekind. Bennie: " Je weet vaag hoe het gaat,
maar de realiteit is toch wel anders.
Justitie laat je eerst een jaar wachten. Een periode die is bedoeld om
voor je zelf nog eens alles op een
rijtje te zetten en bovenal nadenken over de vraag of je straks nog
steeds een adoptiekind wenst".
Begin februari 2001 gingen Bennie
en Monique op cursus. Zes keer
een ochtend Monique: " Deze cursus werd gegeven door het Bureau
VIA (Voorlichting Interlandelijke
Adoptie). Tijdens deze cursus werden alle problemen behandeld die
je bij het adopteren van een kind
kunt tegenkomen. Kinderen die
door hun achtergrond bijvoorbeeld
"een deuk" hebben opgelopen. Hoe
ga je daar mee om. In het begin
stonden we sceptisch tegenover de
ze cursus. Je moest het ook zien als
een "algemene" cursus. Het is ook
niet op een specifiek land geënt",
aldus Monique.
RAAD VAN
KINDERBESCHERMING

Inmiddels is het eind zomer 2001
en draait" de molen" gewoon door.
Bennie: " In de herfst van dat jaar
kregen we tc^stemming om te
gaan praten met de "Raad van de
Kinderbescherming". Deze instantie bekijkt dan of je wel geschikt
bent om een kind te adopteren. Vrij
heftige gesprekken", zo herinnert
Bennie zich In januari 2002 kwam
het bericht "we geven in beginsel
toestemming". Dan zoek je een be
middelingsbureau, een bureau dat
hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat. Dit soort bureaus hebben
contacten in verschillende landen
in de wereld en weten alles van
adoptie. De bureaus hebben ook

contacten met de kindertehuizen
in dergelijke landen", zo zegt Bennie Scholten.
Dan komt "China" met heel veel eisen zoals het moeten overleggen
van actes van goed gedrag, foto's en
rapporten over je huis, financiële
status, de auto.medische keuring
etc. Monique: " China is een trots
land. De autoriteiten willen weten
waar de geadopteerde Chinese
meisjes terecht komen. En dan ben
je er als aanstaande ouders van een
te adopteren kind nog lang niet De
notaris van Vorden wordt ingeschakeld, de rechtbank in Zutphen, het
Ministerie van Justitie, het Ministe
rie van Buitenlandse Zaken, het
Chinese consulaat Het pakket ge
gevens moet vervolgens in het Engels en Chinees worden vertaald.
Op 18 april 2002 hebben Bennie en
Monique het pakket naar China opgezonden.
ZIEKTESARS

Bennie: " Dan is er vervolgens nog
een wachttijd van circa 14 maanden alvorens je een "voorstel" ontvangt Voor ons een lange periode
van in spanning zitten. Toen kwamen er eind 2002 de problemen
rondom de ziekte SARS bij en werd
alles stopgezet". Monique vult aan:
" Je moet over een hele lange adem
beschikken. We hebben nooit ge
dacht "we kappen er mee". We zijn
er altijd in blijven geloven. Gedurende het gehele proces zijn Bennie
en Monique tegenover iedereen
zeer openhartig geweest. Tegen
een ieder die het maar horen wilde
( familie, vrienden) vertelden ze
over de stand van zaken.
Het lange wachten werd beloond,
want zie op 16 juli jongstleden
kwam er een telefoontje uit China
"jullie hebben een dochter. Jullie
krijgen tien minuten bedenktijd of
je ermee akkoord gaat Monique: "
We hebben gehuild en gelachen te
gelijk Een buurjongetje snapte er
niets van, hoe kun je nu blij zijn en
huilen tegelijk, dat gaat toch niet samen", zo sprak het jochie. Monique:
" Vervolgens krijg je een medisch

dossier toegestuurd met een piepkleine foto van je dochter, de éénjarige Yanna. Dan kijk je in de ogen
van het kind dat je nog niet kent
Zeer emotioneel en ontzettend
spannend allemaal", zo zegt ze.

spannende situatie. Hoe zou Yanna
reageren op de honden bij haar
nieuwe ouders. Toen Monique en
Bennie in 1997 gingen samenwonen, betekende dat ook een samenwonen voor twee honden.

Bennie heeft de foto wel 25 keer ge
copieerd en aan iedereen uitge
deeld. Het echtpaar Scholten/Blok
vertrok op 31 augustus naar China.
Een dag later werd Yanna in de armen gesloten. "Wat een apart ge
voel, je sluit een kwetsbaar kindje
in de armen. Je bent plotseling papa en mama. Zo voelden wij dat
ook", zo zegt Monique. Haar eigenlijke naam: Yanna Guo Hua Jiam. (
Guo is de achternaam en dat bete
kent staat cq. vaderland "Hua" be
tekent "gearriveerd in 2002". "Jiam" betekent gezondheid", zo legt
Bennie geduldig uit. Nog even ter
informatie: Yanna is op de eerste
dag van haar geboorte ( l maart
2002) gevonden op de stoep van het
"Vrouwen- en Kmderaekenhuis in
Zhanjiang, een stad met 5 miljoen
inwoners, gelegen in Zuid China in
de provincie Guandong, op 200 kilometer afstand van Hong Kong.

Bennie: " Ik had zelf een "Berner
Sennen", een Zwitserse werkhond
die wordt gebruikt om flessen
melk vanuit de bergen naar bene
den in het dal te brengen. Mijn
"Sanne" is een blije hond. Het
beestje is bijna elf. Ze kan het heel
goed vinden met "Aafje" (genoemd
naar Aafje Heynis). Aafje is de tekkel van Monique en is inmiddels
acht jaar". Monique:" In China hebben ze ook wel honden, maar die
worden als voedsel gebruikt Voor *
de Chinezen een delicatesse. Yanna
was dus eigenlijk geen honden ge
wend. Onze angst bleek onge
grond, de honden reageerden positief op Yanna en andersom ook
Met "Aafje" is ze inmiddels dikke
maatjes geworden".

ANGSTIG

Monique heeft intussen haar baan
opgezegd en wil ze al haar energie
aanwenden om Yanna op te voeden,
zien opgroeien en om toch vooral
maar een goeie moeder voor haar te
zijn. Echtparen die overwegen om *
ook een kind te adopteren, worden
door Bennie en Monique eensluidend geadviseerd: " Vooral doen en
geduld hebben, praat er samen
over, ook met andere mensen. Het is
het lange wachten en de kosten die
eraan verbonden zijn,meer dan
waard". Monique: "We hebben inmiddels een nieuwe aanvraag, voor
een tweede kind ingediend".

Na de eerste emotionele kennismaking toch ook wel een beetje angst
bij Bennie en Monique. Hoe zou
het kind, dat nog nooit een blanke
had gezien, reageren. Gelukkig" zo
bleek, zeer positief! Bennie en Monique zijn nog een aantal dagen in
China gebleven. Noodzakelijk vanwege de nodige vergunningen
waarin staat aangegeven dat een
buitenlander met een Chinees kind
mag reizen. Vervolgens de reis naar
Nederland waar het drietal op 23 Toen ons gesprek met het gelukkiseptember j.l. arriveerde. En dan ge ouderpaar was beëindigd kregen
we een Chinees gelukskoekje bij de «»
opnieuw de "papiermolen".
koffie. Een koekje met daarin een
Inschrijven bij de vreemdelingen- papiertje, in ons geval met de tekst
dienst, verzekeringen, kinderbij- "Een oude wens die in vervulling
slag etc. etc. Dat alles betekent dat gaat". Eigenlijk een tekst die perfect
de kleine Yanna op 23 september past bij Bennie en Monique. Een lek2004 (eenjaar na aankomst) offici- ker koekje, dat wel! En Yanna, die
eel Nederlandse is. Haar naam: dribbelt naar ons toe en geeft ons
"Yanna Hua Jiam Scholten" , roep- bij het weggaan een kusje. Een Chinaam dus Yanna, Trouwens bij aan- nees kusje, eigenlijk nog lekkerder
komst in Vorden opnieuw een dan het Chinese gelukskoekje!! *

NU VUURWERK
BESTELLEN
Voorverkoopkorting

Een nieuwe naam in het nieuwe jaar

Wesselink o[ Lanjouw
Makelaardij
wordt

\j /O t/m 24 dec. 2003.

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

Cerard Wesselink
Makelaardij
Wij wensen u een goed nieuwjaar toe
in de woning die bij u past!
Zoekt u nog?
Kom dan eens langs!
Ons adres blijft

Borculoseweg 150, 7261 BC Ruurlo
Telefoon (0573) 45 4<> 27

Ook tijdens de
3 voorverkoopdagen
voldoende voorraad.

SERVICE BOUWMARKT

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

De Vuurwerkspecialist

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.
Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.
Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2004.

inanciële planning

de REGT

www.gerardwesselink.nl
info@gerardwesselink.nl

SCHOENREPARATIES

'Het vermogen om verder te denken.'
Onder dit motto hebben wij u het afgelopen jaar kennis laten maken
met onze nieuwe huisstijl en positionering.
Onder dit motto denken wij het komende jaar opnieuw met u mee,
denken wij verder.
Onder dit motte streven wij naar bestendiging van onze samenwerking
en intensivering van ons partnerschap.
Onder dit motto wensen wij u een verhelderende Kerst en een
in vele opzichten verrijkend 2004
De Regt Financiële Planning
Nieuwstad 44, Lochem.

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 2004
Na Kerst zijn we tot 5 januari gesloten. Tot ziens.

Er zijn
twee adressen
waar u
goed kunt eten ...

bet uwe
en het onze
Openingstijden:
Woe 24-12 gesloten
!e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag gesloten
Zat 27-12 Open
Zon 28-12 Open
Ma. 29-12 Open
Oudjaarsdag Gesloten
Nieuwjaarsdag Gesloten

Vrijdag 2 januari weer openl
Heeft u Onze Nieuwe zaak al gezien?
U bent welkom ook In 2004 bij: Laat u verrassen door onze nieuwe
inrichting en veelzijdige keuze in
Snacks,
o.a. 8 vegetarische Snacks

rijS

V^foodfc
• foodfor

all
Dorpsstraat 8 . Vorden . Telefoon (0575) 554355

Wij wensen
iedereen
fijne feestdagen

en een
voorspoedig 2004.

Wij zijn
beide Kerstdagen
Voor zowel Eerste als
Tweede Kerstdag
hebben wij een keuzemenu
waaruit u uw 3- of4-gangenmenu kunt samenstellen.
Wij sturen u graag
ons kerstmenu op.
café-restaurant
Ruurlosewcg 114, 7251 LZ Vorden
tel. (0575) 55 6(>
Wij zijn van 27 december
t/m 8 januari gesloten.

TT^T5T Jr*\
EKJ

E

De Vordense
Weekmarkt

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
goede jaarwisseling

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

altijd 'n bezoek waard

Ook voor Kerst

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

BOTERSTOL 1000 gram nu

ROOMBOTERAMANDELSTAAF
ROOMBOTER

Q

BENNENTAKnulOvoor

BAKKERIJ' STOEPJE

KERSTYELLOWS 5 voor

O

Fruithandel F. Huusken en Zn.
BILDTSTAR
AARDAPPELEN
GIESSER WILDEMAN

ROODSTOVERS
PRACHT WITLOF

00 SALUSTINIA'S

10 kilo

3.'

98

O.
98
1 , O.
1 WK,

ki 0

HAND EN PERS

00
40 stuks

Voor iedere klant cn
leuke kerstattentie.

Wij wensen al onze klanten fijne Kerstdagen en voorspoedig 2004.
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BUITENGEWOON VUUR WERK
tot ruim 30% korting in voorverkoop.
Bestel nu uw vuurwerk.
U kunt uw bestellijst inleveren tot^en met 24 december.

itzondering van Welkoop Toldijk.

maandag 29

december tot 20.00 uur.
•

Hengelo (Gld):
Spalstraat 37, tel. (0575) 46 17 13

^

Ruurlo:
Krashof 10, tel. (0573) 45 25 00

1J

Toldijk:
Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. (0575) 45 14 41

Vorden:
Stationsweg 16, tel. (0575) 55 15 83

www.ballorig.nl

Prijzen
Onbeperkt spelen van 10.00 - 19.00 uur
'10-rittenkaart'
Ouders en begeleiders

€ 5,00
€45,00
gratis

Bal-lorig arrangement kinderpartijtje: € 7,50
• entree
• één consumptie
• naar keuze een portie patat,
pannenkoek of poffertjes
• cadeautje voor de jarige
Peuter ochtend arrangement tot 12.OO uur:
(vanaf 15 kinderen)
•1V 2 uur spelen
• 1 Vj uur spelen + limonade
€ 3,00
• 1 V, uur spelen + limonade + kinderpatat € 3,

G roepsarrangement
(vanaf 15 kinderen)
entree
2 x limonade
• patat
ijsje

Industrie terrein "De Mars"
Tèk 05.75-54229 7

