
Woensdag 6 december 2000
62e jaargang no. 41

editie vorden

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 551010 • Fax 551086 • ISDN 555678
E-mail: contact@weevers.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 09.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Tel. (0575 ) 55 10 10 • Lid NNP

Overname advertenties berichten verboden

Inzamelingactie klein wit- en bruingoed verloopt goed:

Mevrouw Schumaker wint fiets

Mevrouw Schumaker heeft
vorige week de Gazelle stadshy-
bride fiets gewonnen die deel
uitmaakt van de inzamelings-
actie klein wit- en bruingoed.
De afgelopen maand maakten
455 personen uit Vorden en
omgeving gebruik van de
mogelijkheid om hun kapotte
strijkijzers, radio's en scheer-
apparaten in te leveren bij
één van de vijf inzamelings-
adressen.

Voorzitter H. Kettelerij van de Vor-
dense Ondernemers Vereniging
verrichte vorige week donderdag-
avond de trekking en overhandig-
de na afloop de flets - die beschik-
baar is gesteld door Profil Bleum-
ink Tweewielers - aan mevrouw
Schumaker. Verder werden er vier
walkmans weggegeven in verband
met de kleurplaat die aan de actie
is gekoppeld. De walkmans wer-
den gewonnen door Vera Koren-

blik, Kevin Vliem, Farah Wagner
en Wilma Klein Kranenbarg.

De inzamelingactie klein wit- en
bruingoed loopt nog tot eind de
cember. Op 30 december zal er op-
nieuw een Gazelle stadshybride
flets worden verloot onder de
mensen die hun oude wit- en
bruingoedspullen hebben ingele-
verd bij de Welkoop, A Si P, Super
de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys, Barendsen of de firma
Sueters. Ook zullen er weer vier
walkmans worden weggegeven on-
der de jeugdige deelnemers van de
kleurplatenactie.

De inzamelingsactie klein wit- en
bruingoed is een initiatief van de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging, Berkel Milieu, de Nederland-
se Vereniging voor de verwerking
van Metallectische Producten en.
de gemeente Vorden. De spullen
die worden ingeleverd bij één van

de vijf inzamelingsadressen wor-
den gerecycled. De initiatiefne-
mers zijn bijzonder tevreden over
de resultaten tot nu toe.

Halverwege de actie zijn er nu al
81,5 apparaten ingeleverd per dui-
zend inwoners. In een vergelijk-
baar proefproject dat enige jaren
geleden in de gemeente Delft werd
gehouden, waren aan het einde
van dat project - duur drie maan-
den - gemiddeld 115 apparaten per
duizend inwoners ingeleverd. Het
ziet er naar uit dat de actie in Vor-
den dit aantal ruim gaat overtref-
fen.

De verwachting is dat de inzamel-
bakken ook in 2001 zullen blijven
staan bij de eerder genoemde vijf
ondernemers. "Het is van het aller-
grootste belang dat de gang erin
blijft", aldus Herman Brussen die
namens de gemeente Vorden de
actie coördineert.

Kerstmarkt
De Wehme'

geslaagd
Aangezien niet alle bewoners van
'De Wehme' in staat zijn de
wekelijkse markt in Vorden te
bezoeken, heeft een activiteiten-
commissie onder leiding van
Gerda Leusink het idee geopperd
om in recreatiezaal van 'De
Wehme' een Kerstmarkt op touw
te zetten.

Deze markt vond vorige week
woensdag plaats. Ook werd mede
werking verleend door de Wereld-
winkel en de afdeling Vorden van
de Welfare. Er waren allerhand
kramen met kerstartikelen, bloe-
men, cosmetica e.d.

Het was een gezellige middag en
zal volgens de organisatie volgend
jaar zeer zeker herhaald worden.

De Mitsubishi Spacestar
heet niet voor niets zo.

De Mitsubishi Spacestar: The sky is
the limit! Pure techniek secombi-
neerd met een mooi uiterlijk. Wat
wilt u nos meer? Bij De Eme vertellen
ze u er alles over. U bent er van
harte welkom.

£r de limë
De Stoven 23a, Zutphen
Tel. (0575) 526 590

BEZOEK ONS OOK OP INTERNET: WWW.DE-EME.NL

Kerstkollecte en Kerstattentie-aktie
van en door de Raad van Kerken te Vorden:
Een gebaar van Vordense meelevendheid!

De kerstkollecte en de daaropvolgende kerstattentie-actie is een jaar-
lijks terugkerend initiatief van de Raad van Kerken alhier.

In de week van 11 tot 15 december gaan zeker zo'n honderd
collectanten in Vorden en omgeving op pad om gelden in te zamelen
voor attenties ten behoeve van onze ouderen, zieken, en rouwende
medemensen.

In aanmerking voor de kerstgroet komen:
- alle bejaarde mensen boven de 80 jaar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis in het ziekenhuis liggen;
- de partners, ouders of huisgenoten van hen die in het afgelopen

jaar een overlijden te betreuren hadden;
- de bewoners van onze tehuizen.

Een van de prettigste dingen die men kan doen, is andere mensen blij
maken. Dat werkt naar twee kanten: Je doet een ander een plezier
maar je beleeft er zelf ook plezier aan.
Dat is het uitgangspunt van de activiteiten van de Raad van Kerken
rondom Kerstmis. Om deze traditie te kunnen voortzetten, wordt er
in de week van 11 tot 15 december een collecte gehouden. Het
spreekt vanzelf dat alle Vordense kerken deze actie van harte onder-
steunen. Mocht u de kollecte gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage
storten op de rekening van de Raad van Kerken nr. 3664.06.485.
De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig
2001 toe.
NB. De eveneens traditionele Kerstsamenzang vindt plaats op zondag-
avond 17 december in de Dorpskerk op de gebruikelijke tijd. Dit jaar
met medewerking van de koren Interchrist en Cantemus Domino.

Grote Kras-actie
bij Super de Boer
Vanaf maandag 4 december
organiseren Yvonne en Wilbert
Grotenhuys 'n grote kras-actie
onder het motto 'Kras-je-prijs'.
Hierbij zijn fantastische prijzen te
winnen o.a. 'n lang weekend Center-

Parcs en verder vele waardevolle
prijzen. De prijzenpot bestaat
maar liefst uit ƒ 20.000,=!
Als men prijs heeft kan men bij
de stand bij de informatiebalie de
prijs meteen afhalen.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 december 10.00 uur ds. J. ter Avest, Dieren.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 december 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 december 10.00 uur ds. A. Hagoort, doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 december 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds.
H. Borgers uit Rijssen.

R.K kerk Vorden
Zondag 10 december 10.00 uur woord-/communieclienst, m .m .w.
Herenkoor

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 december 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 10 december 10.00 uur woord-/communiedienst.

Weekendwacht pastores
10-11 december f. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 52 69 65.

Weekenddienst huisartsen
9-10 december dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
9-10 december J .H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaai, Ooyerhóekseweg 8, tel. (0575)
592592, Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-1130 uur (na overleg). Kraam-
afdeling lOJO-1130, 1530- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (dag en nac&t). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10,00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16,00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem. tel. 0900-8844, fax 0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 133fr-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17,45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16,30 uur, Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8,00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZprgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr, Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkmk-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustmart tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a,
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 830-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Monuta Stichting rouwcentrurn Het Jebbink 4a, tel. 0575-
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14,00-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10,00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdagvan 0930-1730 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. 0575-520934, Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafclrjchdek-jc info/aanvraag ma. t|m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Rüurlo, tel 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
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. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen MJB.y.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Rüurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315483249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020,

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel jratis her-
plaatst.

• Concordia 8 en 9 decem-
ber oliebollenactie

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. 0543-
451311

• Jong gezin zoekt: woon-
ruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Rüurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Be-
reid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575-
552201

• Jack Russelpups zoeken
een lieve baas. Kortharig,
laagbenig, bruin/wit en 3 kleu-
ren. Engelse afkomst. Kinderen
gewend. Tel. 0575-462131

• Te huur: kerstmarv/kerst-
vrouwkostuums. DS Design,
Molenkolkweg 33, Steenderen,
tel. 0575-452001

• Vrouw alleen zoekt: woon-
ruimte. Tel. 0575-463063

• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt per medio januari voor
door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kin-
deroppas voor hun tweeling
van ± 10 mnd oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor re-
acties bel 0575-572560 na
18.00 uur

• Kom kerstversiering ma-
ken voor binnen of buiten (vo-
gelvoederbak) in Reurles
Huus, Wildenborchseweg 15
op zaterdagmiddag 16 decem-
ber 14.00 uur. Kosten f 35,-.
Opgave tel. (0573) 453090 of
452075

• Te koop: kerstbomen
blauwspar en groene. Tevens
staan wij zaterdag op de kerst-
markt in Wichmond. Ruurlose-
weg 87, Kranenburg, tel. 0575-
556935

• Beeldhouwster zoekt: werk-
ruimte, lege stalruimte of iets
dergelijks. Liefst in landelijke
omgeving. Wie kan haar aan
deze ruimte helpen? Tel.
524378 of 542625

• Concordia 8 en 9 decem-
ber oliebollenactie

• Te koop: kerstbomen.
Brandenborgweg 10, Vorden,
tel. 0575-556775

• Te koop: Ford Fiësta 1.3 l
Flash b.j. 1994, 47.000 km;
Fiat Panda 1000 CL b.j. 1990,
59.000 km. Rietman Autoban-
den, tel. 0575-462779

• Kom kerststerren vouwen
in Reurles Huus, Wilden-
borchseweg 15 op zaterdag-
middag 9 december 14.00 uur
of dinsdagavond 12 december
20.00 uur. Kosten: f 15,-. Op-
gave tel. (0573) 453090 of
452075

• Te huur te Vorden voor ten
minste 1 jaar: 1 w.k., 2 sl.k.,
gebr. v. keuken, douche, toi-
let, kelder, serre, parkeer-
plaats en fietsenstalling per
1 januari 2001 f 673,50 per
maand incl. g/l/w/ excl. gem.
bel. Tel. 0575-554114

• Nog steeds van kracht:
f 100,- beloning! Voor terug-
bezorgen weggelopen poes,
grijs gestreept met witte bef,
buik en poten, witte snorharen,
grijsgroene ogen. Heeft drin-
gend hulp dierenarts nodig.
Tel. 552830

• De Wereldwinkel heeft er
ook weer afgeprijsde honing
bij.

Kijk voor
meer

nieuws
op;

Voor onze
bloemen- en plantengroothandel

te Vorden

vragen wij:

allround chauffeur
die tevens bereid is licht magazijnwerk

te verrichten.

Aanmelden alleen schriftelijk

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251JG Vorden
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betaalbare
topkwaliteit
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Diverse soorten vlaaien,
vraag er naar In de winkel!
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kan er maar één de echte zijn. Sl*H*TKERp5i

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

De echte groenteman
zorgt voor snei'

Daarom deze week:

l KANT EN KLARE
ERWTENSOEP
2 EMMERTJES 10,00

tn pers:

SINAASAPPELEN
voorhanden
SALUSTtANA
15 voor

veldverse:
PREI t*, + KNOLSELDERU
per stuk
de lekkerste stoofpeer:
GIESER WILDEMAN
l Va kilo

598
149
398

NIEUW van de chef:

EI-PREI SALADE
200 gram

bak maar een grote pan:

BISTROPARTJES
500 gram

vers gesneden:

PREI
500 gram

298
279
198

Ook dit jaar is een
echte groenteman

AGF-specialist van het jaar
geworden!

FAM. J. HUIT1NK
Burg. Galteestraat 3 * Vorden

Telefoon 0575-551617
Aanbiedingen week 49



Wij willen langs deze weg
graag iedereen bedanken voor
de vele felicitaties en cadeaus
die wij hebben mogen ontvan-
gen.

Jan en Wendy
Wasseveld

Vorden, december 2000

Wij willen langs deze weg
graag iedereen bedanken voor
de vele felicitaties en cadeaus
die wij hebban mogen ontvan-
gen.

Jan en Wendy
Wasseveld

Vorden, december 2000

De Vordense
huisartsen

Landelijke
zondags-

dienst
Zoals u

wellicht uit
kranten hebt

vernomen,
houden alle
Nederlandse
huisartsen

14 december
zondagsdienst.

Voor Vorden
heeft

14 december
zondagsdienst
(dus alleen voor
spoedgevallen)

G.H. Sterringa
Schoolstraat 9

Tel. 551255

's morgens om
09.30 uur

spreekuur voor
spoedgevallen.

SEKVIC-K BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fo.Heijink
Leestenseweg 10- Zutphen

Tel. 0575 - 5217 96

Loopt uw koopsompolis af?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een optimaal resultaat

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

Overweging

Diep in mijzelf heb ik weet van mijn afkomst.
Toch vloeit het weg, pakken kan ik het niet.
Toekomstgericht evolueert ieder wezen,
het doel is oneindig maar zeker de weg.
Veel vragen te stellen is altijd weer goed,
antwoorden komen en passen zich in.
Wie het weet, mag het zeggen
maar het blijft overwegen en dat is maar goed.

Jan Th. Gijsen

Diep bedroefd geven wij u kennis dat is overleden on-
ze lieve moeder, schoonmoeder, oma en schoonzuster

WILHELMINA GIJSEN-WASSINK
WEDUWE VAN JAN THEODOOR GIJSEN

op de leeftijd van 84 jaar.

Voorburg:

Vorden:

Lochem:

Willem Gijsen
Ange Gijsen-Rolfast

Angela en Reinoud
Mircya en Nicky

Carry Spiegelenberg-Gijsen
Martin Spiegelenberg

Paul en Annika
Vincent

Mieke van der Wal-Gijsen
Mammie van der Wal

Sven
Anouk en Arno

Enschede: Jan Gijsen
Renate Saverin

Den Haag: Hugo Gijsen t
John van Zundert

Berkel en Rodenrijs: Irene van der Putten-Gijsen
René van der Putten

Tim en Florieke

Arnhem: Jo Kamphuis-Gijsen

28 november 2000
Vorden, Woonzorgcentrum De Wehme

Correspondentieadres:
Oude Zutphenseweg 5b, 7251 J P Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd, delen wij u mede dat, na een liefdevolle ver-
zorging in Zuytvenne te Zutphen, rustig is ingeslapen
onze moeder, grootmoeder, zuster en tante

TITIA TE SLAA-VAN DER KOOI
WEDUWE VAN D.H. TE SLAA

op de leeftijd van 78 jaar.

Hengelo (Gld.): Greet te Slaa
Gerrit-Jan Pelgrum

Joris en Linda

Epse: Dick te Slaa
Jacqueline te Slaa-Bulten

Alieke en Maud

Warnsveld: Joop van der Kooi
Toos van der Kooi-Bouwmeester

Vierakker: Thea van der LJnder-van der Kooi
Ben van der Linden

Rosanne en Floris

Zutphen, 29 november 2000

Correspondentieadres:
D. te Slaa
Smeenkskamp 16
7214 BV Epse

De crematieplechtigheid heeft maandag 4 december
plaatsgevonden te Dieren.

En ik zag het Nieuwe Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel.

In dit geloof is, na een moedige strijd, overleden onze
onvergetelijke schoonzoon en zwager

EVERT JAN VENDERINK
ECHTGENOOT VAN ONZE LUCIAN

PAPPA VAN HARMEN EN DIEDERICK

A.J. Smeenk
LT. Smeenk-Jansen
Wilma en Peter
Ingrid en Dinand
Marijke en Ron
Neefjes en nichtjes

Vorden, 29 november 2000

Een stem die doorklinkt
doorzingt

Een onvergetelijke stem

EVERT VENDERINK

* 2 augustus 1954 t 29 november 2000

Zanggroep Interchrist

Afscheid
Afscheid nemen telkens weer
en opeens
dan ben je er zelf niet meer.

Gerrit

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve vader en opa

GERRIT VAN WERVEN
WEDUWNAAR VAN CHRISTINA VAN OMMEN

op de leeftijd van 76 jaar.

Hennie Laarkamp-van Werven
Bernard Laarkamp

Bart

Vorden, 29 november 2000
De Steege 2
Correspondentieadres:
H. Laarkamp-van Werven
Almenseweg 48, 7251 HS Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 4
december op de Algmene Begraafplaats te Vorden.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden fe, /
Telefoon (0575) 552928 ...ƒ ;

Geboord op streekrodio Achterhoek FM
en nu door u voordelig te proeven.

Bosveltjes:
5 stuks
voor de prijs van 4

Bosveltvlaai: d Bos
van 16,95 voor 13,95
BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk
Internet Diensten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleiding
Cursus PC voor beginners
- maandag 8 januari
cursus Internet basis
-woensdag 10 januari

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- dinsdag 19 december
- donderdag 18 januari
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
- donderdag 4 januari
Cursus Website-beheer
- vrijdag 15 december
- donderdag 11 januari
Cursus HTML-pro
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december
- dinsdag 30 januari

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b. v.
internet dienstverlening.

cursussen en computerverkoop

partner van
• A

...• ...... ..-.»•

*A l»
A

A
Zutphen Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
email: info@prolink.nl

Tel: 0575 -441344

Koopsom-aftrek 2000?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor het beste rendement

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

lllMii
SKRVIl^K HOCW&f AKKTI

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fa.Heijink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575 • 5217 96

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
«• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.iil

'Oude' lijfrentepolis?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een perfecte ombouw naar

het nieuwe belastingstelsel

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ARIEVEN VOOR DE ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
2001 (OZB)

Op 19 december 2000 behandelt de gemeenteraad een voorstel over de ta-
rieven voor de onroerendezaakbelastingen voor het jaar 2001. Het gaat
om voorlopige tarieven omdat de hertaxatie van alle onroerende zaken
nog niet klaar is. Momenteel is ruim 75 % van alle objecten getaxeerd. Als
alles getaxeerd is kunnen de definitieve tarieven berekend worden.
Op de nogal ingewikkelde wijze van berekenen geven burgemeester en
wethouders de volgende toelichting.

Bij de berekening van de tarieven voor de OZB 2001 is de volgende pro-
cedure gevolgd.
1. Eerst is de huidige opbrengst berekend. Dit is gebaseerd op de econo-
mische waarden per peildatum l januari 1995 en de tarieven voor ge
bruikers en eigenaren van het jaar 2000.
De totale economische waarde in Vorden is f922.000.000,—.
De opbrengst van de OZB is f 1.606.000-

2. Daarna is nagegaan wat de opbrengst zal zijn na de hertaxatie met als
peildatum l januari 1999 op basis van de huidige tarieven.
De totale economische waarde zal toenemen tot f 1.163.000.000— Hier-
door zal de opbrengst toenemen tot f2.016.000,—. De opbrengst stijgt met
f410.000,-.

3. Het is niet de bedoeling dat de opbrengst toeneemt door de hertaxatie.
Daarom dalen de tarieven. Het is toegestaan de tarieven te differentiëren.
Op grond van een nieuwe wet (die nog behandeld moet worden door de
Eerste Kamer) mogen gemeenten de tarieven dusdanig berekenen dat de
opbrengst uit woningen hetzelfde blijft. Dit geld eveneens voor de niet-
woningen (bedrijven, boerderijen etc).
De huidige opbrengst van de woningen is f 1.248.000,—. Door de tarieven
te verminderen blijft die opbrengst f 1.248.000,— ondanks de waardestij-
ging.
Hetzelfde geld voor de niet-woningen. De opbrengst blijft f358.000,—.
De totale opbrengst blijft hierdoor f 1.606.000,—. De tarieven dalen zoveel
dat de opbrengst voor en na de hertaxatie van de woningen en niet-wo-
ningen gelijk blijft.

4. De gemeenteraad heeft in de begrotingsraad besloten de tarieven te
verhogen met 13 %. De gemeenteraad heeft besloten de tarieven met 10 %
te verhogen om de financiën van de gemeente te verbeteren. Tevens is be-
sloten de hondenbelasting af te schaffen. Dit heeft een verhoging van de
tarieven van de OZB met 3 % tot gevolg. De opbrengst neemt toe met
f 209.000,- tot f 1.815.000,-.

s

5. Voor alle duidelijkheid. De gemeenteraad stelt nu nog geen definitieve
tarieven voor het jaar 2001 vast. Dit komt omdat de hertaxatie nog niet
gereed is. We weten de totale waarde na hertaxatie van alle objecten in
de gemeente nog niet. De gemeenteraad moet wel voor l januari tarie
ven voor 2001 vaststellen. Zodra de uitkomsten van de hertaxatie bekend
zijn zal de gemeenteraad de nieuwe tarieven vaststellen. Deze zullen la-
ger zijn omdat nu de waardestijging bewust laag gehouden is. Immers
een lage waarde heeft hoge tarieven tot gevolg om dezelfde opbrengst te
verkrijgen.
Bij de berekeningen zijn we nu uitgegaan van een waardestijging van wo-
ningen met 30 % en voor niet-woningen met 10 %. Landelijk liggen deze
percentages op 60 % en 30 %.

6. Wat betekent dit nu voor u als belastingbetaler.
De belastingaanslag zal omhoog gaan omdat de gemeenteraad besloten
heeft de tarieven met 13 % te verhogen.
Door de hertaxatie gaat u gaat u waarschijnlijk niet meer belasting be-
talen omdat de opbrengst van alle woningen voor en na de hertaxatie ge
lijk blijft. Individueel kan er wel een gering verschil zijn. Als uw woning
meer in waarde stijgt dan de gemiddelde waardestijging van de wonin-
gen in Vorden, gaat u wel meer belasting betalen.
U ontvangt eind februari 2001 een beschikking op grond van de Wet
WOZ. Daarin staat de nieuwe waarde van uw onroerende zaak. Dan zul-
len ook de definitieve tarieven bekend zijn. Dan kunt u berekenen wat u
moet betalen voor de OZB.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

bonden pakketjes aanbieden. Alle papier en karton is in principe wel-
kom, plastic dat vaak om reclamemateriaal zit hoort niet bij het oud pa-
pier. Inwoners die het papier niet aan de weg kunnen zetten, mogen
rechtstreeks contact opnemen met de verenigingen. Zij halen het oud pa-
pier dan bij u op. De telefoonnummers staan op de afvalkalénder.

'R ATTENBESTRIJDING

Met ingang van l januari 2001 kunt u de gemeente niet meer bellen voor
de bestrijding van ratten. U moet nu een particulier ongediertebestrij-
dingsbedrijf bellen als u last heeft van ratten.

URGERZAKEN OP 12 DECEMBER 2OOO GESLOTEN

Omdat de medewerksters burgerzaken op 12 december een cursus vol-
gen, kunt u niet terecht op die afdeling. Woensdag 13 december kunt u
van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur weer terecht. De eerst-
komende avondopenstelling, is op dinsdag 19 december 2000 van 18.30
tot 19.30 uur.

EMEENTEHUIS GESLOTEN TUSSEN KERSTEN OUD EN
NIEUW

Tussen Kerst en oud en nieuw is het gemeentehuis gesloten.
De afdeling burgerzaken is op woensdag 27 december en op vrijdag 29
december van 8.30 tot 9.30 uur geopend voor aangifte van geboorte en
overlijden.

'N.IEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG 2 JANUARI 2O01

Op 2 januari 2001 houdt het gemeentebestuur een Nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in het gemeentehuis
kasteel Vorden.

EGEN GROENE CONTAINER OP 27 DECEMBER 2OOO

In plaats van op dinsdag 26 december 2000 kunt u de groene container
op woensdag 27 december 2001 op de gebruikelijke tijd aan de weg zet-
ten.

NZAMELEN KERSTBOMEN

Evenals voorgaande jaren kan iedereen weer kerstbomen inleveren.
U kunt kerstbomen inleveren op 3 januari 2001 tussen 13.00 en 16.30
uur: In Vorden op de gemeentewerf aan Het Hoge en in Wichmond op de
feestweide. De kerstbomen worden versnipperd, waarna het materiaal
wordt hergebruikt.

TATIONSWEG OP 13 DECEMBER 2OOO AFGESLOTEN

In verband met takelwerkzaamheden is de Stationsweg op 13 december
2000 afgesloten voor alle verkeer.

OUWAANVRAGEN

plaats
Dienstenweg

Vordense
bosweg 3

aanvrager
Barendsen
Vastgoed B.V.
mw. M. de Jong-
Nijhof

inhoud
bouwen bedrijfs-
verzamelgebouw
vernieuwen en
veranderen woning

datum ontvangst
28-11-2000

28-11-2000

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

In de gemeente Vorden halen een aantal verenigingen oud papier op. Het
spreekt voor zich dat u het oud papier pas op de dag van inzamelen aan-
biedt om te voorkomen dat het papier wegwaait of door regen heel zwaar
wordt. Verder moet u het oud papier in handzame dozen of bij elkaar ge

' ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 8 december 2000 tot en met 12 januari 2001
ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer B.W. Grotenhuys, Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden, voor het ver-

bouwen van een supermarkt, op het perceel Dorpsstraat 18 (Super de
Boer) te Vorden;

2. de heer A. Hoogstra, Enzerinckweg 12, 7251 KA Vorden, voor het ver-
anderen van een toiletgebouw, op het perceel Enzerinckweg 12 (cam-
ping "de Reehorst") te Vorden.



FT MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeeltelijke intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in de openbare bibliotheek van
Vorden, ligt gedurende de openingstijden, met ingang van 8 december 2000 tot en met 12 januari 2001 ter in-
zage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap HJ. en RA. Berenpas, Mosselseweg
3, 7251 KT Vorden, op 15 december 1998 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agra-
risch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie D, nummers 2157 en 2158, adres in-
richting: Mosselseweg 3 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning gedeeltelijk in te trekken:
- op verzoek van 30 september 2000, ingekomen 18 oktober 2000, om de productieruimte van 285 kilogram

NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Te Biezebeek-Tankink, Hoonesweg 6, 7152 AH
Eibergen;

- op verzoek van 20 september 2000, ingekomen 2 oktober 2000, om de productieruimte van 530 kilogram
NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer A.J.M. Kroezen, Vosdijk 15, 7134 RD Vragender.

'B

Na afronding van beide transacties houdt vergunninghouder een productieruimte van 599 kilogram NH3.
totale depositie neemt met 58% af van 311 naar 132 mol.

De

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde beden-
kingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 13 januari
2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend.
U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter in-
zagelegging.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

OUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben aan de heer J. Dadema, Stations-
weg 24 te Vorden, vergunning verleend voor het bouwen van een logies-
verblijf annex technische ruimte en zwembad. Vrijstelling is verleend
voor bodemonderzoek (gedeeltelijk) en goothoogte.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunning aan aan-
vrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunningen aan aanvrager is bekendgemaakt kunt u navragen bij de sec-
tor grondgebied.

OUWEN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DIENSTENWEG l
TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 3, lid 3.5.4. van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werk-
veld-Oost" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsver-
zamelgebouw aan de Dienstenweg 1. Toegestaan zijn gebouwen met een
goothoogte van 4 meter en een bebouwingshoogte van 9 meter.
De hoogte van het gebouw varieert van 6,35 meter tot 9,5 meter, waarbij
de goothoogte tevens de bebouwingshoogte is. Deze vrijstelling maakt
het bouwen met de hogere goot- en bebouwingshoogte mogelijk.
De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 7 december 2000 tot en met woensdag 3 januari 2001 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schrif-
telijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

ja, elk van mijn drie kinderen
krijgen een exemplaar!
Dat vertelt een jonge vader die houdt van zijn kin-
deren en van Vorden. 'Voor alledrie heb ik een ex.
gekocht van het boek 'Vorden '99'. Kunnen ze, als
ze groot zijn, zien en lezen zien hoe mooi het dorp,
waarin ze hun jeugd hebben doorgebracht, nog was in het jaar
2000. Hoe goed het was te wonen in Vorden op de drempel van
een nieuwe eeuw'.
Vorden '99' staat boordevol interessante informatie over ons dorp
en telt meer dan 150 foto's in kleur en zwart/wit. En toont aan-
doenlijke tekeningen van de kinderen over 'hun liefste plekje' in

Vorden. Hebt u het nog niet gekocht? Dan is er
nog een kans. Het boek kost maar f 29.50 en de
laatste ex. liggen bij Boekhandel Bruna en de\—t-* /

Openbare Bibliotheek,
't Is een passend kerst-
cadeau aan 't eind van
deze bewogen eeuw.

Biej ons in d'n Achterhook
"Wat wil iej now met een mobieltjen doen, op schole he'j um neet neudig en hier in
huus he'w een tillefoon. Daor ko'j, at 't neudig is, gebruuk van maakn." Frits Groot Neus-
sink begon dat gedram van zien zönne umme een mobieltjen knap te veeln. Ze zoln, wat
um betrof, Sinterklaos maor in Spanje laotn. Al veerten dage had e dat gezanik an de kop
maor at 't an um lei kreeg e d'r ginne.

"Wim van tante Leide hef t'r ok ene evraogd veur Sinterklaos", begon Peter nog maor 's
weer. "En krig hee d'r dan ok ene?. Dat liekt mien sterk, zee kan "t geld wel anders ge
bruukn". Tante Leide mos leaven van een uutkering en had moeite zat umme de endjes
an mekare te knupn. Daor waarn wel dinge harder neudig as mobieltjes in de huushol-
ling. Toch vetrouwen Frits 't neet helemaols, iej wissen nooit hoe zo'n buul van een jon-
ge op zien moeder in kon warken.

Daorumme beln e 's aovunds Leide maor 's op en veteln eur van 't gedram van zien zön-
ne. En zei ok dat e d'r neet an dach zien zönne een mobieltjen te geevn. Now, daor was
Leide bli'j met. Wim had eur al veteld dat Peter d'r ok vaste ene kreeg. Zee had 't pak fol-
ders dat ze dizze dage in de brievenbusse kreeg al 's deur-esnuffeld umme te zien waor
zoiets 't goedkoopste was. "Bedankt veur 't tillefoontjen Frits, now wet in teminste wat
mien te doen steef.
Zoas wel meerderweggens wodn zowel biej Peter as Wim op zondagaovend al Sinterkla-
os eholn. En biej beide huushollings zat, too de pekskes uutepakt waarn, een jonge in 'n
hoek te pradn. Zonder mobieltjen uuteraard.

"Belt Wim 's op, heur 's of den wel een mobieltjen hef ekreegn. Hier he'j de tillefoon".
Frits reikn Peter de loop-tillefoon an. "Den nem ik met nao boaven". "Oh, iej doet maor
, wat mek 't ons uut wa'j d'r allemaole uutkraomt".
Met een heel ander gezichte as waormet e de trappe op was egaon kwam Peter vief

menuutn later de kamer weer in. "Wim had t'r ok ginne ekreegn", zei e schienbaor op-
elucht Net of toe de behoefte inens wat minder was umme zo'n ding te hemmen.
Waormet maor ezeg wil wean dat de luu zich te bastend koopt umdat de buurman 't ok
dut. En 'n afvalberg zo hoge wod da'j d'r haos neet meer oaver hen kont kiekn, ok biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

BOUWBEDRIJF B.V.

Van Reedestraat 14,
7131 BE Lichtenvoorde
is een middelgroot bedrijf,
regionaal opererend,
dat haar sporen heeft
verdiend in het veelvuldig
realiseren van vrijstaande
woningen die grotendeels
op een traditionele wijze
worden gebouwd.
Daarentegen nemen
verbouw en renovatie een
steeds grotere plaats in.

beschikt over een
eigen werkplaats waar de
kozijnen, trappen en de
kappen voor eigen werken
worden vervaardigd.

Steeds meer opdrachtgevers
kiezen voor de kwaliteit van
imMfo die dagelijks door
een goed gemotiveerde
groep vakbekwame mensen
wordt verwezenlijkt.

Om de kwaliteit te waarborgen, zoeken wij
ter aanvulling van het team

werk-
voorbereider/
calculator
met oog voor detail

Wij vragen:
• MTS bouwkunde
• goede contactuele eigenschappen
• het zelfstandig voorbereiden en begeleiden

van projecten
• leeftijd 25 a 35 jaar

Wat kunnen wij je bieden:
• een prettige werksfeer met een sterke teamgeest

waarin je mening daadwerkelijk telt
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Diegene die dit aanspreekt en deze uitdaging aandurft, kan contact
opnemen met Edwin Rensing of Wilbert Veerbeek. Zij zullen je uit-
nodigen voor een bezoek, waarna je rondgeleid zult worden door het
bedrijf om je zo in staat te stellen van alle facetten kennis te nemen.

Telefoonnummer

0544 371 300 b.g.g. 0544 377 872 of 0544 377 574

DECEMBER

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme jeu de
boulebaan De Wehme: info bij de recep-
tie
Hobbyen maandag-, woensdag- en don-
derdagmorgen in het Dorpscentrum.
Voor meer informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en spel, volks-
dansen en zwemmen.

6 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
7 BZR Vorden Bridgeclub Dorpscentrum
7 Volksdansen de Wikke
7 Bejaardenkring Dorpscentrum

11 Bridgeclub Vorden
12 Soosmiddag KBO

13 BZR Vorden Bridgeclub Dorpscentrum
13 Welfare Kerstcontactmiddag Wehme
13 N.B.V.P. kerstfeest
13 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
14 HVG Wildenborch kerstviering
14 Volksdansen de Wikke
15-16-17 PKV Clubtentoonstelling de Herberg
17 Kranenburgs Belang kerstwandeltocht
18 HVG dorp kerstavond
18 Bridgeclub Vorden
19 Passage kerstavond
19 Kerstmiddag KBO
20 BZR Vorden Bridgeclub Dorpscentrum
20 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
21 Volksdansen de Wikke
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 PCOB kerstbijeenkomst met liturgie
27 ANBO klootschieten bij 't Olde Lettink
28 Volksdansen de Wikke



Feest bij 'De Echte Groenteman' Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

Mevrouw Karin Kamphuis met skelter.

"De echte Groenteman", de
familie Huitink aan de Burg.
Galleestraat heeft onlangs een
kleurplatenaktie uitgeschreven,
die was georganiseerd door
"Zespri Kiwi's".

Een landelijke actie waarvoor de
organisatie in totaal over geheel

Nederland als hoofdprijs 9 "Zespri
Skelters" beschikbaar heeft ge-
steld.
Een van deze hoofdprijzen viel in
Vorden. Tijdens een gezellige bij-
eenkomst waren Sinterklaas en
zijn Pieten hoogstpersoonlijk naar
Vorden afgereisd om deze prijs te
overhandigen aan de achtjarige

Karin Kamphuis uit Vorden. Karin
was maar wat blij met dit (vroege)
presentje van de Sint.

Er was echter nog een gelukkige.
In het kader vande "Franse Week"
won mevrouw Ria Veldkamp een
"weekendje Parijs". Ook deze prijs
werd door de Sint uitgereikt.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Waterschap Rijn en IJssel
In het voorjaar van afgelopen
jaar zat er bij de nota van het
Waterschap Rijn en IJssel een
folder ingesloten over een boek
dat zij in de komende zomer-
maanden wilden laten verschij-
nen.

Het boek heet: 'Gij beken eeuwig
vloeyend'. Water in de Streek van
Rijn en IJssel. Uitgave: Stichting
Matrijs Utrecht, 287 bladzijden.
Jaar 2000. We kochten het boek.
Het bevat een register van geogra-
fische namen. Nieuwsgierig wat er
over Wichmond in zou staan,
vond ik o.a. op blz. 222 iets over
ons dorp. Tot m'n verbazing las is
het volgende over Wichmond. Ik
citeer: 'Er stonden zeer weinig hui-
zen in dit gebied. Alleen voor de
kern van Wichmond zouder er
maatregelen getroffen moeten
worden om inundatie te voorko-
men. Om dit inundatiegebied in
stand te houden zou natuurlijk
hier geen uitbreiding van de be
bouwing meer mogen plaats vin-
den. Aan de gemeente Steenderen,
Warnsveld en Vorden werd daar-
om verzocht om bij het verlenen
van bouwvergunningen rekening
te houden met de mogelijke inun-
datie van het gebied. Omdat de ge
meenten aan dit verzoek gehoor
gaven, kent het inundatiegebied
nog steeds zeer weinig bewoning
en kan het zonder veel schade on-
der water komen te staan'. Einde
citaat.

Naast deze tekst staat een mooi
gekleurd kaartje van het gebied
dat onder water gezet kan worden
en daar ligt alleen Wichmond in.
Baak valt er net buiten.

Ik was stomverbaasd.

In 1952 ging de Baakse Overlaat
dicht. Wanneer je daar over

spreekt met oudere mensen dan
menen zij dat het gevaar van on-
derlopen van Vierakker/Wich-
mond voor goed verleden tijd is!

In de jaren dat de Baakse Overlaat
werkte, bezaten veel mensen in
Vierakker/Wichmond een aak, een
boot om de melk naar een hoger
gelegen gebied te kunnen roeien,
voor de boodschappen of de dok-
ter op te halen.

Naast Rijwiel- en Garagebedrijf
Henk Arends, vroeger Zeevalkink,
stroomde in de tijd van de Baakse
Overlaat de Lindense Laak en daar-
in lag een gemeenteaak waar o.a.
de veldwachter gebruik van maak-
te. Misschien ook wel de postbode.

Toen de familie Krijt het café aan
de Dorpsstraat verliet en een nieu-
we woning aan de overkant van de
straat bouwde in de 70er jaren
werd de woning met vooruitzien-
de blik op een terp gebouwd zou je
nu kunnen zeggen. Alle nieuw-
bouw in Wichmond: Vogelzang,
ündeselaak, Ludgerstraat staat ge
lijk met het straatniveau. Nu ik bo-
venstaand citaat gelezen heb denk
ik: "Gemeente Warnsveld/Vorden
waarom waarschuwde je je nieuw-
bouwers niet op de mogelijkheid
van overstroming? Een goede raad
zou zijn geweest: "Bouw je huis op
een verhoging". Doordat de dijk
van de veengoot het begaf, over-
stroomde aan de Hackforterweg in
1994 de camping 'de Kleine Stee
ge'. Een paar jaar later kwam op
Nieuwjaarsdag de geluidswagen
van de politie door het dorp om
ons er op voor te bereiden dat de
kans bestond dat door de hoge wa-
terstand van de IJssel onze kelders
vol water en de straten blank kwa-
men te staan.

Eind augustus 2000 is aan staats-
secretaris M. de Vries (Verkeer en
Waterstaat) het advies: 'Waterbe
leid voor de 21e eeuw' aangebo-
den. Een paar niet mis te verstane
zinnen in dat verhaal zijn: "De ko-
mende vijftig jaar moet in Neder-
land 110 duizend hectare grond
worden ingericht voor opslag van
overtollig water" en "Waterschap-
pen zijn het met de hoofdlijnen
eens".

Dat betekent voor Wichmond dat
het de kans loopt weer onder te lo-
pen net als voor de sluiting van de
Baakse Overlaat. Tv. beelden van
ondergelopen landerijen en stra-
ten die we de laatste weken uit an-
dere landen zagen: Amerika, Azië,
Afrika, Engeland, kunnen we die
in de toekomst ook over Wich-
mond op het beeldscherm zien?

Moeten we toch maar weer een
houten boot kopen? Alvast zand-
zakken bestellen? Adviseert de ge
meente Vorden aan toekomstige
huizenbouwers: "Bouw je huis op
een bult?". Wordt het bouwterrein
de Wogt voorlopig niet volge
bouwd vanwege het toekomstige
hoge water? Welke maatregelen
wil de gemeente treffen voor de
kern van Wichmond, zoals in het
eerstgenoemde citaat staat? Kun-
nen we die ergens lezen? Heeft de
gemeente een rampenplan voor
hoog water?

Wist u geachte lezer(es) iets af van
deze plannen van onze Gemeente
en het Waterschap: Wichmond
inundatiegebied?

Jan Lamers
Dorpsstraat 21
7234 SM Wichmond
Tel. 0575-441341

De wethouder
en het milieu
Alweer twee dagen letterlijk
verknald door de Enduro-rit in
het landelijke, "stille" buiten-
gebied van Vorden.

Op de voorpagina van het Contact
staan louter lovende berichten. Op
een van de volgende pagina's staat
een lovend artikel over een wet-
houder die zich blijkbaar met mi-
lieu bezighoudt. Misschien is het
een idee voor deze wethouder zich
werkelijk met het milieu bezig te
houden door deze motorcross te
verbieden. Hieronder volgt wat
aanvullende informatie, die in het
artikel van het Contact ontbreekt:

Een cross-motor verbruikt l liter
benzine per 5 tot 8 km. Bij een cir-
cuit van 75 km en 208 deelnemers
betekent dit een benzineverbruik
tussen 1950 en 3120 liter. Boven-
dien is door TNO enkele jaren ge
leden onderzocht, dat motoren tot
35 maal zoveel vervuilende uit-
laatgassen produceren dan een
doorsnee voertuig. Om nog maar

te zwijgen van het lawaai. Officieel
is er een maximum aan het geluid
dat door voertuigen mag worden
geproduceerd, maar hier zal geen
politie er over piekeren dit te con-
troleren. Klachten over Schiphol
worden door de landelijke politiek
serieus genomen.

Het geluid van een landend vlieg-
tuig is een fractie van het lawaai
dat wordt geproduceerd door deze
cross-motoren. En allemaal puur
voor de lol van een handjevol geïn-
teresseerden. Hoeveel mensen er
overlast van hebben, lijkt niet uit
te maken. Misschien is het een
idee, volgend jaar de motorcross
dwars door het dorp en de nieuw-
bouwwijken te houden. Wellicht
komen er dan meer klachten over
geluidsoverlast en de walmen uit-
laatgassen die lang blijven hangen
na het passeren van'ieder groepje
motorrijders.

L. Kruit,
Vorden

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

VERKEERSBEPERKINGEN
Voor- of nadeel voor middenstand?
In mijn reactie op het rapport
van MKB Reva heb ik de vorige
week gesuggereerd, dat de aan-
pak van het doorgaande ver-
keer de hoogste prioriteit zou
moeten hebben.

Is dit probleem eenmaal opgelost,
dan ligt de weg letterlijk open voor
een verdere ontwikkeling van het
centrum tot een fraai winkelge-
bied. IK spreek hier expliciet over
het doorgaande verkeer en niet
over het bestemmingsverkeer.

Door het minder aantrekkelijk
maken van de doorgaande verkeers-
route zullen veel meer automo-
bilisten dan op dit moment kiezen
voor de rondweg. Dit is mijns in-
ziens met enkele relatief eenvou-
dige aanpassingen te realiseren.

Wat te denken van éénrichting-
verkeer voor motorvoertuigen op
de volgende wegen: De Zutphense
weg vanaf De Boonk tot het kruis-
punt (De Tuunte). De Raadhuis-
straat vanaf dit kruispunt tot Het
Hoge en de Burgemeester Gallee-
straat vanaf het kruispunt tot Het
Jebbink.
Het Hooge is gedeeltelijk reeds
éénrichting. Het Jebbink vanaf de
Burg. Galleestraat tot de Decanij-
eweg of verder zou daarnaast ook
een optie zijn.

Indien in de Dorpsstraat vanaf de
Ruurloseweg eveneens eenrich-
tingverkeer voor motorvoertuigen
wordt ingevoerd, dus in de andere
richting ten opzichte van de
Zutphenseweg, wordt het recht-
doorgaande verkeer geblokkeerd
en moet afbuigen. Dit kan nog ge
accentueerd worden door een lage
drempel aan de centrumzijde van
de Dorpsstraat, waardoor deze
straat gevoelsmatig wordt afge
sloten voor het verkeer vanuit
Zutphen.

De Dorpsstraat kan door het ver-
smallen en eventueel verhogen
van de rijbaan een semi-voetgan-
gersgebied worden. Bredere trot-
toirs verfraaien het geheel. Dit
laatste behoeft overigens niet be-
perkt te blijven tot het winkelge
bied in de Dorpsstraat alleen. Het
is begrijpelijk indien de midden-
stand in het centrum niet positief
staat tegenover een afname van
het verkeer van buiten Vorden.
Toch geloof ik dat hun zorg niet te
recht is. Een fraaier winkelgebied,
mits goed geoutilleerd, trekt ook
van buiten mensen aan. We moe
ten dan echter wel extra parkeer-
plaatsen zien te vinden zonder dat
dit ten koste gaat van onze mooie
omgeving.

WRTuin - Vorden
canatrade.tuin@wxs.nl

Met goud bekroonde
documentaire trekt volle zaal
De belangstelling was groot afge
lopen dinsdag voor de schitteren-
de documentaire over Het Haaks-
bergerveen van de Borculose ci-
nast Ben Tragter. Op uitnodiging
van Vereniging Bomenbelang
vertoonde hij deze adembene
mende film voor een volle zaal in
't Pantoffeltje. Deze natuurfilm
werd onlangs met goud bekroond
en uitgeroepen tot beste amateur-
film van Nederland. Het publiek
genoot van de unieke opnames in
dit prachtige hoogveengebied.

Na de pauze kwam de biologisch-
dynamische boer Jeroen van Ipen-

burg uit Aalten aan bod. Aan de
hand van dia's vertelde hij op een
boeiend wijze over het leven en
werken op het bedrijf. De manier
waarop de familie van Ipenburg
hun bedrijf runt , in harmonie
met de omringende natuur,
dwingt veel respect af.

Vereniging Bomenbelang mocht
weer terugzien op een geslaagde
avond. De vereniging , die zich in-
zet voor het behoud van groen, in
het bijzonder oude bomen in en
rond Vorden, organiseert meerma-
len per jaar lezingen en excursies
voor leden en belangstellenden.



KoopAvonden
tot 20.00 uur

Fa.Heijink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575-52 17 96

voor uw

Stedentrip

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Veïswijk

Suselbeek

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Cld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

VLAAI VAN DE WEEK:

Kersenvlaai
f 10,00

\1/ xf £ \fc \f / \fc }t/
*l\ *l\ *l\ *l\ 'l* *l*

OM ALVAST TE PROEVEN:

Mini stollen f 4,75

ZATERDAG:

10 gesorteerde harde
minibroodjes +

5 mini croissants
samen voor f 5,00

Komt u vrijdag en zaterdag
ook kijken/proeven bij de Welkoop?

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Muziekvereniging

Concordia
verzorgt op
vrijdag 8 december en
zaterdag 9 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

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

• Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVtt

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Doe nog maar zo'n
heerliJK avondje!

Karbonades

4 halen 3 betalen
gebraden runderham,
varkensfricandeau, 1 Q8 ioogr.
mn «.. l *J\J

zalmsalade,

10QQ °°9

^gy Muiderslotje
Serranoham, ̂ jP " (biefstulqe gevuld met
(Spaanse gedroogde C Ci C

100 gr.

4 runderlappen,

ham), WO gr.

monchou + kruiden-
boter), 100 gr.

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

U bent vanaf 6 december van harte welkom op onze

KERSTSHOW
Open: dagelijks van 08.00-12.00 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag tot 16.00 uur.

9 KERSTBOMEN alle soorten en maten

• KE R STSTU KKE N alle prijsklassen

• KE RSTM ATE R l ALE N voor doe-het-zelf

U moét het gezien hebben!

Kwekerij-Tuincentrum

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

KOOPZONDAG
10 DECEMBER

11.00-17.00 UUR

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrff
.-O;;-.:.

VAN D
•V

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



'A & A' Autoschadespecialisten
staat voor: Alfred Linnenbank
en André Kolman

Sinterldaas-toer

In onze zakelijke maatschappij
zijn de belangen van onderne-
mers zeer uiteenlopend. Heel
vaak zelfs tegenstrijdig.

Kijk naar onze talrijke verzeke-
ringsmaatschappijen. Die hopen
op een " zachte winter", dus een
winter met heel weinig autoscha-
des. Lijnrecht tegenover deze be-
langen, staan de belangen van bij-
voorbeeld de autoschadespecialis-
ten. Voor hen betekent een strenge
winter met veel verkeersongemak-
ken, dat er schades aan auto's her-
steld moeten worden. En daar
moet je tenslotte de boterham
mee verdienen, nietwaar?

Neem in Vorden de "A&A" auto-
schadespecialisten. De "ene" A
staat voor Alfred Linnenbank (32)
en de andere "A" staat voor André
Kulman (29). Zij verklapten mij,
zonder te hopen op persoonlijke
ongevallen, dat zij beslist niet "af-
kerig" staan tegenover " hier en
daar" een deukje!
In hun bedrijf aan de Industrieweg
5 ( op het industrieterrein Werk-
veld) staan ze er klaar voor om de
onfortuinlijke automobilist snel
van dienst te kunnen zijn. "Dat be-
tekent", zo zeggen beide specialis-
ten, dat je verschillende werktij-
den hebt. De ene week alles heel
normaal, de andere week avond
aan avond tot 21.00 uur aan de bak
om al het werk klaar te krijgen,
want voor de automobilist geldt
namelijk maar ÈÈn ding "ik wil zo
snel mogelijk mijn auto terug heb-
ben".

Het verhaal van André en Alfred is
niet overdreven, want toen wij op
een avond bij hen op bezoek wa-
ren, had Alfred bijna geen tijd voor
een gesprek, want er moest nog
dringend een karwei geklaard
worden. "De klant komt morgen-
vroeg om 8.00 uur zijn auto opha-
len", zo zei hij.

De beide "A" s' zijn nog niet zolang
eigen baas. Om precies te zijn van-
af l maart jongstleden. Daarvoor
werkten beiden al een aantal jaren
bij eenzelfde autoschadebedrij f in
de regio. De ene (André) als be-
drijfsleider en de ander (Alfred) als
chef werkplaats. André Kulman:
Op gegeven moment dachten we
bij ons zelf, wat onze baas kan,
kunnen wij ook, wij beginnen
voor ons zelf. Tenslotte zijn we al-
lebei, ieder op zijn eigen terrein,
specialist". Alfred is gediplomeerd
eerste spuiter en André is in het
bezit van het diploma MTS Auto-
technieken.
Hoe werkt dat in de praktijk? Een
voorbeeld. Er komt een auto bin-
nen. Deuk opgelopen. André haalt
indien noodzakelijk "de auto uit
elkaar" en houdt zich vervolgens
met het uitdeuken 'bezig. Alfred
zorgt o.m. voor het "in de grond-
verf zetten" en het spuitwerk.

Uiteraard komt er meer bij kijken
dan bovenstaand is geschetst. "Feit
is, zo stellen beiden, wij vormen
een goed team. André heeft er nog
een taak bij, die van boekhouder
en ervoor zorgen dat de facturen
op tijd de deur uitgaan.

Toen zij vorig jaar december het
besluit namen om voor zich zelf te
beginnen, hoorden zij bij toeval
dat het pand aan de Industrieweg
(240 vierkante meter) te huur was.
Een pand dat al geheel was aange-
past. Er was verwarming voor de
spuitcabine, alsmede een com-
pressor met luchtleidingen. "Er
werd een ondernemersplan ge-
maakt. De Kamer van Koophandel
werd er bij betrokken en zie zo
zegt André, het was vrij eenvoudig
rond te krijgen". Maar dan komt
het, de jonge ondernemers heb-
ben klanten nodig! André: "Wij
zijn de markt opgegaan, garages,
autohandelaren, klanten die we
vanuit onze vorige baan kenden,
kennissen, noem maar op.
We hadden al vrij snel een zestal
vaste klanten. De eerste opdracht
was het groen spuiten van een ge
Ie volkswagen LT. De klant, een ho-
venier, wilde de auto in de be
drijfskleur gespoten hebben. Voor
pns geen probleem". Doordat het
klantenbestand zich continu uit-
breidt zijn "A&A" in staat ook
steeds moderner gereedschap aan
te schaffen.

De beide heren zijn ervan over-
tuigd dat zij prijstechnisch en qua
kwaliteit (goed materiaal) met ie
dereen in de branche kunnen con-
curreren. Stellen zij: "Wij hebben
lage overheadkosten. Bovendien
kunnen we "op voorhand" vrij
nauwkeurig inschatten wat een
autoschade gaat kosten. Gevolg
van dit alles, tot "over de oren" in
het werk"!

Op 15 december zullen jonge
ren uit de verschillende Vor-
dense kerken tweemaal een
uitvoering verzorgen van
jeugdmuziektheater "Het Slot".

"Het Slot" - een productie van de
NCRV - gaat over het leven van jon-
geren in een gezinsvervangend te
huis en is speciaal geschreven
voor de adventstijd.

Centraal in het stuk staat het ver-
haal van Sharon, een levenslustig
meisje dat een dagboek bijhoudt.
Op een dag stuurt ze Sharon haar
levensverhaal naar de krant en het
wordt gepubliceerd. Daarnaast is
Sharon in een droomwereld op
zoek naar haar vader, die ze al ja-
ren niet meer heeft gezien.

In haar droombeelden zien we
vier vaderfiguren optreden: een

bekende popster - waarvan zij een
enorme fan is; Rob - die lijkt op
haar groepsleider; de Blauwe Man
- een vertekend beeld van haar ei-
gen vader; en Jozef (van Maria) - de
onechte vader die gebukt gaat on-
der het feit dat hij nauwelijks aan-
dacht krijgt in het kerstverhaal.

In het huis wonen ook andere jon-
geren. De meest opvallende zijn de
knappe Marianne en de stoere
sterke Theo. Zij hebben ook al het
nodige meegemaakt. Marianne is
slachtoffer van sexueel misbruik
en Theo heeft vanwege criminele
activiteiten al een voorwaardelijke
gevangenisstraf aan zijn broek.

Willemien, Droppie en Watt treden
minder op de voorgrond. Wille
mien is een grijze muis, niemand
weet eigenlijk iets van haar. De
teruggetrokken Droppie steelt

regelmatig snoep van Theo, wat
hem een blauw oog oplevert. Watt
is een verstrooid professortje, ver-
slaafd aan techniek en pornoboek-
jes. Hij legt in het huis allerlei on-
mogelijke electronische verbindin-
gen aan, waardoor hij vooral van-
uit de kerstboom allerlei appara-
ten kan bedienen.

Last but not least is er nog de
groepsleider Rob, die het leven in
huis in goede banen moet leiden.
Hij is vriendelijk, streng maar
rechtvaardig en kan maar
moeilijk weerstand bieden aan de
charmes van Marianne en Sharon.

Kaarten voor beide uitvoeringen
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij DA-drogisterij Ten Kate
aan de Zutphenseweg en Schil-
dersbedrijf Boerstoel BV aan de
Dorpsstraat in Vorden.

Ter afsluiting van het seizoen, or-
ganiseerde de toercommissie van
'De Graafschaprijders' een zgn.
'Sinterklaastoer'. Start en finish
waren bij het pannekoekenrestau-
rant Kranenburg. De circa 120
deelnemers, waaronder enkele

Belgen, kregen een route voorge
schoteld die hen geheel door de
Achterhoek voerde. De lengte van
de tocht bedroeg 127 kilometer.
Na afloop kregen de deelnemers,
naar keuze, een chocoladeletter of
speculaas aangeboden.

Wij
De mooiste tijd op de kerstmarkt is als het donker is, en het kamp-
vuur fijn knettert en spettert. Je kunt langs de verlichte stands lopen
en gluhwein drinken bij Hannie. Van allerlei soorten muziek en ge-
zang worden ten gehore gebracht om de 'wij' vreugde te vergroten.
Maar "WIJ* komen pas aan het eind van de dag. Voor onszelf begint
het al een paar uurtjes eerder.

Wij komen eerst, buiten de dorpskern, tezamen in de Herrieberg
alwaar onze roots ligt. Eerst ietsjes koffie en dan een ietsjes meer
bier geeft ons het perfecte kerst gevoel om de markt compleet te
maken.

Zodra de Kerstman met onze apparatuur op transport gaat komen
'wij' in gepast kledij naar het kampvuur om samen met de kerstman
de vreugde te vergroten. Wie 'wij' zijn? Ha!, ha!, ha!....
Loat ons moar lopen.

Wordt vervolgd (volgende week)

r o l i t i e varia
24 november:
In de nacht van vrijdag 24 novem-
ber op zaterdag 25 november werd
er ingebroken in een café in Wich-
mond. Men is via het openbreken
van de achterdeur naar binnen ge
komen. Uit het café zijn sigaret-
ten, snoepgoed, drank en geld uit
de gokautomaat weggenomen.

25 november:
Er stond vandaag een aanrijding
op de Schutterstraat plaats tussen
een bedrijfsauto en een personen-
auto. Een bestuurder uit Holten
reed met zijn bedrijfsauto op de
Schutterstraat, komende uit de
richting van Vorden. Op de krui-
sing met de Kostedeweg verleende
hij geen voorrang aan een be
stuurder uit Beilen, die met zijn
personenauto op de Kostedeweg
reed. Een aanrijding tussen beide
voertuigen was niet te voorkomen.

26 november:
Er vond vandaag een aanrijding
plaats op de Molenweg tussen een
bromfiets en een personenauto.
Een bestuurder uit Vorden reed met
zijn bromfiets op de Stationsweg
en wilde de Molenweg inrijden.
Achter hem reed een bestuurder
uit Bathmen met zijn personen-
auto. Op dat moment dat de
bromfietser linksaf de Molenweg
in wilde rijden werd hij ingehaald
door de personenauto. Een aanrij-
ding tussen beide voertuigen was
niet te voorkomen.

27 november:
Vandaag werd er ingebroken in
een woning op de Vierakkers-
estraatweg te Vierakker. Via een
deur van de woning heeft men
zich de toegang tot de woning ver-
schaft. Uit de woning zijn twee
slijpmachines en een boormachi-
ne weggenomen.

Tevens werd er vandaag aangifte
gedaan door een bewoonster uit
Amsterdam van diefstal uit haar
personenauto. Ze had haar auto
geparkeerd op de Baakseweg. Men
heeft het slot van de kofferbak ge
forceerd. Uit de auto zijn drie tas-
sen weggenomen.

Er vond vandaag een eenzijdige
aanrijding plaats op de Baakse
weg. Doordat hij rechts de berm in
reed verloor hij de macht over het
stuur. Hij botste hierdoor tegen
een boom. De bestuurder had pijn
in de nek en pijn op de borst en
werd daarom per ambulance over-
gebracht naar het Spittaal te

Zutphen. Omdat bestuurder alco-
hol had gedronken werd er een
bloedproef van de bestuurder af-
genomen.

28 november:
In de nacht van maandag 27 no-
vember op dinsdag 28 november
vond er een inbraak plaats in een
woning aan het Ludger te Wich-
mond. Via het forceren van het
slot van de achterdeur is men de
woning binnengekomen. Er is
niets uit de woning weggenomen.

Vandaag kwam er een bewoner uit
Vorden aangifte doen van diefstal
van haar fiets. Ze had haar fiets bij
het NS station in Vorden neer-
gezet. Toen ze terugkwam bij de
plek waar ze eerder haar fiets had
neergezet zag ze dat deze wegge
nomen was.

29 november:
Er werd vandaag een gordelcontro-
le uitgevoerd op de Zutphenseweg.
Er werden 35 personenauto's ge
controleerd. Er werd 4 keer een
proces-verbaal ter zake het niet
dragen van een autogordel uitge
schreven.

Tevens werd er vandaag aangifte
gedaan door een bewoonster uit
Wichmond van diefstal van een
groene vuilcontainer. De vuilcon-
tainer is in de nacht van maandag
27 november op dinsdag 28 no-
vember weggenomen. De vuilcon-
tainer stond op dat moment aan
de Dorpsstraat.

Er vond vandaag een eenzijdige
aanrijding plaats op de Hengelose
weg. De bestuurder moest op de
Hengeloseweg uitwijken voor een
haas. Hij is hierdoor aan de rechter-
zijde van de weg tegen een boom
gebotst. De bestuurder bleek, nadat
hem een blaastest was afgenomen
alcohol te hebben gedronken. Er
werd de bestuurder een transactie
uitgereikt.

30 november:
Er werd vandaag tweemaal aangif-
te gedaan, allebei door bewoners
uit Vorden, van poging inbraak in
een personenauto. In beide geval-
len is men niet in de auto geweest
en heeft men niets weggenomen.

Gevonden voorwerpen:
- blauwe kindermuts
- bos sleutels

Verloren voorwerpen:
- vijftig gulden



verder vertellen

"Elke vrijdag k&op knipavond van
13:00 tot 21:00 uur."

Bel effe: 0575 - 55 12 15

JIM HEERSINK Haarmode
zutphenseweg 21 vorden

er zn
eigen wens

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel.(0575)552749

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

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering

• Dfu prrmic gekit voor particulieren bi) een opdracht van minimaal dne mandagen conform de voorwaarde

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HARMSEN
VAKSCHILDERS

geeft weer winterkorting
ƒ 50,- per man per dag*

Ja, daar kijkt u van op hé? Maar wij werken in de winter gewoon door. En als u ervoor kiest uw huis deze winter in het nieuw
te steken, dan kiest u natuurlijk voor ons schildersbedrijf. Want bij ons kunt u profiteren van de voordelige winterkorting
voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk. Samen met het verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. de voormalige voor

schilderwerk gehanteerde 17,5 %) voor binnen- én buitenwerk aan woningen ouder dan 15 jaar, zorgt dat voor een

verrassend vriendelijk eindbedrag!

schilder*

Hengelo GU. Telefoon 0575 - 46 40 00
Zeil», Telefoon 0314-6219 98

vrijdag 8 december van 09.00 tot 20.00 uur
zaterdag 9 december van 09.00 tot 17.00 uur

•̂̂ ^^

Aanbieding
alleen op 8 en 9 december:

4 blokken!
voor 5.OO
Kunstkerst-
bomen !{ i95
vanaf

Vrijdag 8 en
zaterdag 9 december
demonstratie kerst-
decoraties maken vooi
binnen en buiten

Tijdens het
pleinfestijn

Maak je eigen
dompelkaars
op zaterdag
9 december
(gratis)

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. 0575-551583



De Drie Keien

Grolse Hofzangers

oor Doet In Pop

De Stoppers

k Trekzakduo

Westhoff en Stapelbroek

Trekzakduo Te Molder



Met het oog op Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6
7126 AX Bredevoort
Tel.:(0031)54345 1825
Fax:(0031)543452305
E-mail: info@elcerlyck.nl
Internet: www.elcerlyck.nl

Goudsmid Lud Aversteeg van Atelier Elcerlydt: in Bredevoort:

Op de foto van links naar rechts de goudsmeden Kristel Roskam,
Sonja Arendsen en Luci Aversteeg van Atelier Elcerlyck in Bredevoort.

Atelier Elcerlyck in Bredevoort heeft de afgelopen veertien jaar een
geheel eigen stijl opgebouwd en staat bekend om haar eenvoudige en
rustige ontwerpen. De goudsmeden Luci Aversteeg, Kristel Roskam en
Sonja Arendsen kiezen dan ook niet voor technisch ingewikkelde sie-
raden maar voor strakke designvormen. „Goudsmeden die rechtstreeks
van de vakschool komen, willen vaak het liefst alleen maar technisch
hele moeilijke dingen maken", legt eigenaresse Luci Aversteeg uit.
„Maar daar zit niemand op te wachten. Dat is onbetaalbaar. Wij kiezen
dan ook heel bewust voor eenvoudige en rustige ontwerpen. Ik noem
dat altijd: de kunst van het weglaten. De sieraden die wij maken, zijn
echter niet doorsnee: wij proberen ons te onderscheiden door anders
dan anders te zijn". Elcerlyck is de grootste goudsmidatelier van de
Achterhoek en de klanten komen uit heel Nederland. De atelier en win-
kel is gevestigd aan de Prinsenstraat 6 in Bredevoort.

Het was een decaan op de middel-
bare school die Luci Aversteeg op
het idee bracht om goudsmid te
worden. „Eigenlijk puur toeval. Ik
wilde wel iets met mijn handen
doen, maar wist niet precies wat."
Luci Aversteeg leerde het vak op de
vakopleiding voor goudsmeden
aan de MTS in Schoonhoven.
Omdat het begin jaren tachtig
heel moeilijk was om als goud-
smid werk te vinden, knoopte ze
daar nog vier jaar kunstacademie
aan vast. „Op de kunstacademie
heb ik geleerd om te kijken en te
beoordelen wat goed is", legt ze
uit. „Maar het echte vak leer je
natuurlijk in de praktijk."
Toen Luci Aversteeg (39) veertien
jaar geleden met Atelier Elcerlyck
begon, kostte het haar aanvanke-
lijk heel veel moeite om klanten
duidelijk te maken wat ze nu pre-"
cies doet. "Voor veel mensen is het
toch een beetje een droomwereld
die ver van hen afstaat. Vroeger zat
een goudsmid ook ergens in een
achterkamertje of op een donker
zoldertje te werken. Door een
eigen atelier en winkel voor parti-
culieren te beginnen heb ik gepro-
beerd dat te doorbreken: de men-
sen kunnen hier met eigen ogen
zien watje allemaal met goudsme
den kunt doen. Toch is er nog
steeds erg weinig bekendheid over
het vak. De meeste mensen weten
absoluut niet wat de mogelijkhe-
den zijn".

Persoonlijk gesprek
Luci Aversteeg neemt altijd ruim
de tijd om met haar klanten te pra-
ten. „Zo'n gesprek kan soms wel
een paar uur duren. Het allerbe-
langrijkste is dat de klant een sie-
raad krijgt die helemaal bij hem of
haar past. Daarvoor is het van
groot belang dat ik de klant eerst
een beetje beter leer kennen en
het verhaal achter een sieraad te
horen krijg. Aan de hand van dat
verhaal ga ik vervolgens aan het
schetsen. En het leuke van dit vak
is dat geen verhaal hetzelfde is: elk
ontwerp is daardoor ook weer
anders."
Ze vertelt vervolgens het verhaal
van en vrouw die enkele weken
geleden in de atelier was en de
trouwring van haar oma had
geërfd. „Die vrouw wilde de ring
laten veranderen. Allereerst kijk ik
dan naar de kwaliteit van de ring.
Maar het allerbelangrijkste is
natuurlijk het gevoel wat om de
hoek komt kijken. Het veranderen
van erfstukken laat je namelijk
niet zomaar doen. Wij weten uit
ervaring dat er vaak een heel ver-
haal achter zo'n sieraad zit en
gaan daar dan ook zorgvuldig mee
om en nemen ruimschoots de tijd
om alle mogelijkheden voor de
klant in beeld te brengen. En die
mogelijkheden zijn heel divers,
want je kunt van zo'n ring niet
alleen een andere ring laten
maken, maar ook bijvoorbeeld een
broche of een hanger. Het is dus

niet zo dat de mensen bij ons
twaalf plaatjes krijgen voorgelegd
en dat ze daaruit moeten kiezen.
Integendeel, bijna alles is moge
lijk".

Trouwringen
Atelier Elcerlyck is gespecialiseerd
in het ontwerpen en veranderen
van trouwringen. Ook hier neemt
Luci Aversteeg ruim de tijd om
met klanten om de tafel te gaan.
„Het is toch een ring waar je - als
het goed is - zo'n dertig tot veertig
jaar mee rondloopt. Het is dan
ook erg belangrijk dat 'je eigen ik'
ik zo'n ring naar voren komt",
legt ze uit. Naast handgemaakte
individuele ringen, heeft Atelier
Elcerlyck een eigen trouwringen-
lijn: YIP. Deze letters staan voor
Young Independant People. Deze
handgemaakte lijn bestaat uit een
groot aantal ringen met allemaal
weer andere thema's en symbolie-
ken.
„De oplage van deze serie is
beperkt. Het is dus niet zo dat
straks heel Nederland met dezelf-
de ring rondloopt", lacht Luci
Aversteeg. „Het moet wel exclusief
blijven." Verder bestaat de moge-
lijkheid om een bepaalde ring uit
de YlP-lijn aan te passen. „Laatst
hadden we een echtpaar in de ate-
lier dat nummer 12 van de YlP-lijn
erg mooi vond maar daar nog wel
wat aan veranderd wilde hebben.
Zoiets juichen we alleen maar toe,
want dat geeft aan dat de mensen
actief willen meedenken over de
uiteindelijke totstandkoming van
het ontwerp. Alleen op die manier
kom je tot een ring die helemaal
bij je past. En daar gaat het bij ons
om!"
Luci Aversteeg raadt mensen die
trouwplannen hebben aan om tij-
dig langs te komen. „Meestal
gebeurt dat ook wel, maar je hebt
ook klanten die zich twee weken
van tevoren plotseling bedenken
dat ze nog geen trouwringen heb-
ben en dan wordt het natuurlijk
wel kort dag". Ze voegt daaraan

toe dat een paar trouwringen kan
worden uitgebreid tot een comple-
te set. Daarbij moet gedacht wor-
den aan bijvoorbeeld een hanger,
armband, reversspeld en manchet-
knopen.

Prijsklasse
Dat het goed gaat met de econo-
mie en dat de mensen meer te
besteden hebben, merkt Luci
Aversteeg natuurlijk ook in haar
atelier. Toch is het niet zo dat ze
het nu drukker heeft dan een paar
jaar geleden. „De belangrijkste
reden dat mensen bij ons binnen-
stappen is toch dat ze zich willen
onderscheiden. Ze willen iets
anders dan de buurvrouw."
Dit laatste betekent niet dat een
zelfgemaakte ring, broche of han-
ger ook gelijk veel duurder is dan
de sieraden die in de etalage bij de
juwelier liggen. "Ik kan me voor-
stellen dat voor heel veel mensen
de drempel erg hoog is om bij ons
binnen te stappen. Ze gaan er op
voorhand al vanuit dat het wel erg
duur zal zijn om een trouwring of
een ander sieraad bij ons te laten
maken. Maar dat hoeft dus hele-
maal niet zo te zijn. De kunst is
om voor iedere portemonnee iets
te bedenken. Meestal vraag ik aan
het begin van een gesprek ook in
welke prijsklasse ze iets zoeken. En
eigenlijk komen we daar altijd wel
uit."
Atelier Elcerlyck heeft in de afgelo-
pen veertien jaar een heel eigen
herkenbare stijl opgebouwd. De
twee belangrijkste kenmerken zijn
'strak' en 'draagbaar'. "Je kunt wel
allerlei technische hoogstandjes
uithalen, maar dat is onbetaalbaar
en daar zit niemand op te wach-
ten. Wij kiezen dan ook heel

bewust voor eenvoudige en rustige
ontwerpen."

Modern jasje
Naast het ontwerpen van sieraden
en het veranderen van ringen en
erfstukken houdt Atelier Elcerlyck
zich ook bezig met het weer in een
modern jasje steken van bijvoor-
beeld parels en broches. „Soms
kunnen deze heel oubollig zijn en
liggen ze al jaren in de la. Zonde
natuurlijk, want dat is helemaal
niet nodig. Door een paar simpele
aanpassingen kunnen wij deze sie-
raden weer in een nieuw jasje ste-
ken en kunnen ze weer jaren
mee." Ook voor relatiegeschenken
bent u bij Atelier Elcerlyck aan het
juiste adres. "Het vinden van een
origineel cadeau voor zakenrela-
ties is niet eenvoudig. Aan een sie-
raad wordt vaak niet gedacht ter-
wijl dat wel heel persoonlijk en
verrassend is. Zo hebben wij in
onze atelier diverse logo's van
bedrijven omgetoverd tot sleutel-
hanger of speld. Als goudsmid
kunnen we wat dat betreft dus alle
kanten op", zegt ze.
Wie graag kennis wil maken met
het werk van Elcerlyck is van harte
welkom om een kijkje te nemen in
de atelier en winkel aan de
Prinsenstraat 6 in Bredevoort.
Elcerlyck beschikt over een ruime
collectie sieraden die op een over-
zichtelijke wijze in de vitrines van
het winkelgedeelte gepresenteerd
worden. De atelier en winkel is van
dinsdag tot en met vrijdag geo-
pend van 10.00 tot 18.00 uur. De
openingstijden op zaterdag zijn
van 10.00 tot 17.00 uur. Wie een
ring of een ander sieraad wil laten
ontwerpen kan het beste van tevo-
ren even een afspraak maken.



Welkoop Vorden al helemaal in Kerstsfeer:

Pleinfestijn op 8 en 9 december
Lezers schrijven ...

Buiten verantwoording van de redactie

Het pleinfestijii van Welkoop Vorden begint zo langzamerhand
een traditie te worden. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december is het
weer zover. Speciaal voor deze gelegenheid is het magazijn van de
Welkoop omgebouwd tot kerstafdeling. En de vaste bezoekers van
het pleinfestijn weten het inmiddels: Welkoop Vorden biedt volop
keus!

Die ochtend zijn Gonny en Wim
*" Weenk van de Welkoop in Vorden

nog snel even naar de groothandel
in Hengelo Overijssel geweest. "We
hebben de laatste kerstspullen in-
geslagen", zegt Gonny Weenk.
Naast gewone kerstartikelen pro-
beert het tweetal telkens weer
nieuwe spullen voor de kerst in de
winkel te hebben en in te spelen
op de laatste trends.

Het mag duidelijk zijn dat Wel-
koop Vorden een breed kerstassor-
timent heeft: van gewone kerst-

'• boomversiering tot glasballen en
van sterverlichting tot kerststukjes
waarin de meest uiteenlopende
materialen zijn verwerkt. Ook de
vensterverlichting is weer hele
maal terug van weggeweest. "Vo-
rig jaar hadden we ze niet meer,
maar er was wel ongelooflijk veel
vraag naar. Vandaar dat we het op-
nieuw in ons assortiment hebben
opgenomen. En dat geldt ook voor
de reservelampjes".

Kerstbomen zijn er weer in alle
» soorten en maten. Vergeleken bij

vorig jaar heeft Welkoop Vorden
de hoeveelheid kunstbomen fors
uitgebreid. "Het afgelopen jaar wa-
ren we na het pleinfestijn al door
de kunstbomen heen. Dat zal dit
jaar niet meer gebeuren", lacht
Gonny Weenk. In de dagen vooraf-
gaand aan het pleinfestijn worden

er allerlei kerststukjes gemaakt
die op 8 en 9 december verkocht
worden. Verder zijn op beide plein-
festij ndagen Lenie Groote Haar,
Carla Lindenschot en Marianne
Klein Eugelink van de partij. Om
de woorden van Gonny Weenk te
gebruiken: drie vrouwen met su-
percreatieve handen die met de
meest uiteenlopende materialen
allerlei leuke en originele kerstver-
sieringen maken. Daarbij moet u
bijvoorbeeld denken aan het be
kleden van spiegels en het versie
ren van glasballen.

Ook maken ze driedimensionale
kerstdraaikaarten. De kerststukjes
en kaarten van het drietal zijn tij-
dens het pleinfestijn te koop.
"Maar de demonstraties die ze ge
ven zijn ook bedoeld om gewoon
leuke ideeën op te doen", zegt
Gonny Weenk. Het mag duidelijk
zijn dat alle materialen die de drie
daarbij gebruiken bij de Welkoop
te koop zijn en om het de klanten
makkelijk te maken heeft Wel-
koop Vorden speciale doehet-zelf
pakketten samengesteld.

De klanten hoeven dan niet eerst
alle materialen bij elkaar te zoe
ken maar kunnen zo een kant en
klaar pakket meenemen".

Er doen weer diverse deelnemers
mee aan het Pleinfestijn van vrij-

dag 8 en zaterdag 9 december. Zo
is de Vordense afdeling van de
NBvP-Vrouwen van Nu van de par-
tij. Zij bakken nieuwjaarsrolletjes
en nieuwjaarswafels. Bakker Joop
zorgt op beide dagen voor de olie
bollen. Ook de glühwein en de
kerstman zullen natuurlijk niet
ontbreken. Verder kunnen de jeug-
dige bezoekers op zaterdag hun
eigen dompelkaars maken.

VUURWERK
De jaarlijkse vuurwerkdemonstra-
tie van Welkoop Vorden komt dit
jaar in verband met de vuurwerk-
ramp in Enschede te vervallen.
"Het leek ons niet gepast om dit
jaar groots uit te pakken met een
demonstratie. Misschien volgt jaar
weer", zegt Wim Weenk. Dit laat-
ste betekent natuurlijk niet dat
Welkoop Vorden dit jaar geen
vuurwerk verkoopt. Deze week zal
huis-aan-huis een folder worden
verspreid met daarin het uitge
breide vuurwerkassortiment van
Welkoop.

Wie de bestelbon op de achterzijde
van de folder voor 25 december in-
levert, maakt kans op een midi-set,
een mobiele telefoon of een oude
jaarslot. De trekking van de verlo-
ting vindt na de kerst plaats en de
uitslag zal aan het eind van het
jaar bekend worden gemaakt in
Weekblad Contact. Verder krijgt ie
dereen bij aankoop van f 50,- of
meer gratis siervuurwerk. Ook dat
is dus al een reden om uw vuur-
werk in de voorverkoop te bestel-
len bij Welkoop Vorden.

Lampionoptocht met veel
jeugdige Zwarte Pieten

Een mooi gezicht al die kleine
Zwarte Pieten, die zich vol
spanning opmaakten voor de
lampionoptocht die vrijdag-
avond werd gehouden.

Circa 50 kinderen (jongens en
meisjes) meldden zich bij de jury
in de openbare dorpsschool. Een
moeilijke taak voor de juryleden
want het is niet eenvoudig om de
verschillende Pieten, de een nog
fraaier dan de ander, van elkaar te
onderscheiden. Toch slaagde zij er-
in. De uitslag was als volgt:

2 t/m 4 jaar: l Nane Janssen, 2
Martij n Knoef, 3 Lotte Keij.

5 t/m 7 jaar:
l Sharon Bouwmeister, 2 Arlette
Oosterhuis, 3 Rianne Keij.

8 jaar en ouder:
l Arjan Knoef, 2 Jamie Buunk,
3 Matthijs Bogchelman.

De winnaars kregen namen de
VOV {Vordense Ondernemers Ver-
eniging) uit handen van mevrouw
Barendsen de prijzen uitgereikt.

Overigens ging geen enkele Zwar-
te Piet met lege handen naar huis,
want ieder kind kreeg een zak
snoep aangeboden. Intussen had
het grote "Zwarte Pieten" orkest
zich in de Kerkstraat opgesteld.

Vervolgens ging het, uitgedost met
lampions en onder begeleiding
van vele ouders, in optocht door
het dorp. Ook zaterdag veel
muziek in het dorp. Ook die dag
zorgde een Zwarte Pieten orkest
op diverse locaties in het dorp voor
stemmige Sinterklaas-liedjes.

'Bomenbelang wil brede discussie over groenbeleid'

Vereniging Bomenbelang
vindt gemeente Vorden
Onbetrouwbaar
Vereniging Bomenbelang heeft
voorlopig het regelmatig overleg
met de gemeente Vorden opge-
schort. Gebrek aan openheid,
het niet nakomen van gemaakte
afspraken en het amateuris-
tische bomenbeleid zijn aan-
leiding geweest om in een spe-
ciale bestuursvergadering tot
dit besluit te komen.

Bomenbelang's voorzitter Jacques
van Hooijdonk:" Wij vragen ons af
wat de meerwaarde is van contac-
ten met een gemeente die telkens
confronterend bezig is. Je kunt
niet samenwerken als je te maken
hebt met een onbetrouwbare part-
ner. Daarom is het beter dat we
voorlopig afstand nemen, er is te
veel irritatie". Van Hooijdonk be
nadrukt dat Bomenbelang de ge
meente Vorden graag als gespreks
partner had, maar wat er zich de
laatste tijd in Vorden heeft afge
speeld wijst er op dat de gemeente
niet bereid is van de gemaakte fou-
ten in het verleden te leren. Zo
heeft er een enorme kaalslag
plaats gevonden langs de Baakse
beek en bleek de gemeente te wil-
len bevorderen dat een kapver-
gunning zou worden verleend
voor een kerngezonde, beeldbepa-
lende kastanje in het centrum van
het dorp.

Vorden is rijk aan natuurhisto-
risch erfgoed. Dit moet, voorzover
redelijk en mogelijk, tewaard wor-
den voor het nageslacht. Een goed,
deskundig bomenbeleid is van es-
sentieel belang. Het college steunt
voor het groenbeleid hoofdzake
lijk op zijn groenmensen. Bij ge
brek aan belangstelling voor, laat
staan visie op groenbeleid steunt
het college als het om waardering
en bescherming van bomen gaat
geheel op zijn groenmensen. Ons
probleem is dat deze ambtenaren
bomen hoofdzakelijk beoordelen
vanuit hun cultuurtechnische
achtergrond. Dat betekent dat
laanbomen al gauw beoordeeld
worden op "kaprijpheid" en dat
anderen, die onderhoud behoe
ven, al is het maar heel eenvoudig
onderhoud, "te duur" worden.

De laatste jaren doen steeds meer
burgers in Vorden een beroep op
Vereniging Bomenlang als het
gaat over verontrusting over een
kapvergunning, niet nakom en
van herplantplicht, het geheel ont-
breken daarvan of het toelaten
van moedwillige vernielingen.
Deze mensen hebben geen ver-
trouwen meer in de gemeente.
Jarenlang is de gemeente Vorden,
bij gebrek aan een bomenbeleids-
plan, erg onduidelijk geweest over
het kapbeleid. Sinds kort staan er,
wat het kappen betreft, een aantal
regels goed op papier. Dat is zeker
winst, maar aan de mentaliteit is
nog niets veranderd, de gemeente
is niets zuiniger op haar bomen
geworden.

Bomenbelang hoopt dat wamneer
straks de gemeente gaat fuseren
het groenbeleid in handen komt
van ambtenaren met echt "groen-
gevoel" en bovendien goede com-
municatieve kwaliteiten. Te veel
burgers worden door de slechte
communicatie met de gemeente
tegen elkaar uitgespeeld, dat zet
kwaad bloed.

Van Hooijdonk:" We hebben al
met een aantal van zulke gevallen
te maken gehad. Een ernstig en te
kenend voorbeeld is wat er zich de
afgelopen jaren heeft afgespeeld

in de Ganzensteeg, in Kranenburg,
een buurtschap van Vorden. Na
klachten van verontruste buurtbe
woners heeft de gemeente afspra-
ken gemaakt waar door gebrek
aan daadkracht niets van terecht
is gekomen. Het gevolg is dat par-
tijen steeds moeilijker tegenover
elkaar zijn komen te staan. Goede
voorlichting een professionele en
consequente aanpak, dat is wat we
hier node missen. Burgers weten
langzamerhand niet meer wat ze
aan de gemeente hebben. Waar de
een een boete voor krijgt, daar
mag de ander zijn gang gaan.

Vereniging Bomenbelang vindt
de werkwijze van de gemeente
Vorden zo kwalijk dat zij er aan
twijfelt of er nog gesproken kan
worden van behoorlijk bestuur.

Daarom is tot het volgende beslo-
ten:
- Tot nader order is het regelmatig

overleg met de gemeente opge
schort.

- De vereniging probeert via an-
dere contacten tot resultaten te
komen.

- De vereniging bereidt zich voor
op een stevige, nieuwe actie,
waarvan zij verwacht dat die
door veel Vordenaren gedragen
zal worden.

Van Hooijdonk:" We stellen nu on-
ze eigen prioriteiten en we gaan
kijken met welke partijen we de
gestelde doelen het b**fl RUiinen
bereiken, inmiddels heoben we de
eerste externe contacten gelegd.
We hebben de indruk dat dit over-
leg heel wat nuttiger is dan dat
met de gemeente, dat was gewoon
verspilling van energie. We den-
ken dat het moment is aangebro-
ken dat we d.m.v. een actie in bre
dere kring aandacht gaan vragen
voor de problemen hier. Er is meer
onrust onder de bevolking, niet al-
leen over het bomenbeleid. Kran-
tenartikelen van de laatste tijd en
ingezonden brieven spreken boek-
delen. We denken deze keer niet
aan een ludieke actie als vorige zo-
mer. Toen heeft de vereniging als
reactie op grootschalige kapplan-
nen van de gemeente honderden
bomen langs de invalswegen met
grote, gele medailles versierd. Het
was een vrolijke actie, die zelfs de
wethouder wakker maakte. Maar
deze keer zal het ernst worden.

Wij willen graag op een construc-
tieve manier met de gemeente Vor-
den samenwerken, dat hebben we
vanaf het prille begin van ons be
staan geprobeerd.

Maar wanneer er binnen het ge
meentelijk apparaat geen mensen
zijn met wie we dat kunnen, ga je
je als bestuur afvragen wat het
nog voor zin heeft om daar rond
de tafel te gaan zitten. Natuurlijk
is het de gemeente die uiteindelijk
de beslissingen neemt, maar we
gaan daar niet heen voor wat
prietpraat.

Pas wanneer we overtuigd zijn
dat de gemeente ons als serieuze
gesprekspartner accepteert en dat
we als vertegenwoordigers van
een deel van de burgers invloed
kunnen krijgen heeft het zin het
overleg te hervatten.

Secretariaat:
Mw. A.M. Ambagtsheer-Loepold,
Heegherhoek 2
7251 RX Vorden,
Tel. 0575-552232.
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Aktie Tegels
Vloertegel Colloseum 33x50

van 82.00 voor 39.°°

Wandtegel Fenice 20x25

van 48,00 voor 34B
0(

Wandtegel Sydney 23,5x35,5

van 28.50 voor 1 9.95

Aktie Sanitair
Designradiator wit 9isw

van 475," voor 249.°°

Design wastafel wit i oocm

van 498,-voor 349.°°

Wandcloset comb. wit

van 798," voor 399.°°

Aanbieding geldig t/m 16 december a.s. of zolang de voorraad strekt

Onbetwist de Bootste teqelspecifitist!

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • BADMEUBELS

Meeleweg 18
Tel. 0529-484661

Vrijdag Koopavond

Geerdinksweg 297
Tel. 074-2916023
Dond. Koopavond

Middenweg 55
Tel. 0598-631455
Dond. Koopavond

M.LKingsingel 14
Tel. 0512-544725
Dond. Koopavond

Smidsstraat 2
Tel. 0575-555859

Vrijdag Koopavond

Alles wat u wilt
weten staat op
onze website:

Nieuwleusenl Hengelo l Mumendam i Drachten

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Christine's Popperie

PoppenShow
handgemaakte kleipoppen

vrijdag 8 december van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 9 december van 10.00 tot 18.00 uur
zondag 10 december van 10.00 tot 18.00 uur

Vrije entree

Voor de cursus 2001 nog enkele plaatsen vrij.

Hofstraat 7, 7255 CH Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-464160

LU
[J3O"SMAN•MROENSPECIALTIGROENSPECIALIST

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

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

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

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (behalve op zondag)
Kervelseweg 23 (zijstraat Rondweg)
Hengelo (Gld.), tel. 0575-462619

Ulenhofcollege

Locatie 't Beeckland
Het Hoge 41 Nieuwstad 49
7251 XV Vorden 7251 AG Vorden

OPEN
HUIS

vrijdag 15 december 2000
van 19.00 - 21.00 uur

Onze beide schoolgebouwen zijn prachtig
verbouwd en dat willen wij u graag laten

zien.

Daarom nodigen wij alle oud-collegae,
oud-leerlingen en andere belangstellenden
uit om in één of beide gebouwen een kijkje

te komen nemen.

Hcngelosestraat 65, 7256 AB Keijenborg, tel. 0575-461451
Voor o.a.:

• Luchtkussens • Rodeostier • Sumo-
worstelen • Treintjes (ook voor op de weg)

• Klimwanden
• Skihellingen/langlaufbaan

Bel voor uitgebreide brochure

Speciaal voor die mensen
die ons telefoonnummer
niet bewaard hebben ,..
Varken Karbonade (gemengd) 6,75

per kg Ham-A/arkenslappen 9,00

Gehakt h.o.h. 7,75

Verse worst fijn/grof 7,75
Speklappen 8,00

Dikke vleesribben 7,25

Rund Sucadelappen f3,75

per kg Riblappen f2,7.5

Braadvlees 14,50

Baklapjes 16,50

Soepbot met vlees 4,25

fn porties van 5 kg of veelvoud.
Bij 50 kg gratis bezorgd.
Dit affes van eigen bedrijf.

BULTEN
V E E - V L E E S - EN V A R KE N S H AN D E L

Hengelo Gld. Telefoon 0575-467569
Telefoon 0573-461255

Aanbieding geldig t/m 15 december a.s.

v.o. f .

^^^ s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67
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Vorden Al en BI in nieuwe Ideding Amnesty met
petitielijsten in de kerken

Toen vorig seizoen het toenmalige A team hun Kampioenschap vierde werd het team verrast met de aankondi-
ging dat Tap Sport Score uit Lochem het team wilde voorzien van een compleet nieuwe outfit. De firma Mevo
uit Ruurlo (Koster) maakte met de schenking van voetbaltassen het geheel voor de jongens compleet.

Als trouw sponsor van het B-team heeft Weigraven markthandel hun team dit seizoen weervoorzien van nieuwe
kleding. Fons Jansen installatie bureau uit Vorden stelde voor dit team sporttassen beschikbaar. Voor de des-
betreffende teams is dit weer een extra stimulans om in de nieuwe competitie hun beste beentje voor te zetten.

-PvdA-afdelingen VHS-gemeenten
bijeen in Wichmond
Op 22 november hebben de
PvdA afdelingen van de drie
VHS gemeenten een openbare
bijeenkomst belegd in het Lut-
gerus gebouw te Wichmond. De
bijeenkomst werd goed be-
zocht door PvdA leden en overi-
ge belangstellende burgers.
*Doel van deze bijeenkomst was,
om de geïnteresseerde burger
bij te praten over een mogelijke
voorgenomen fusie tussen de
VHS Gemeenten, waarbij niet
uitgesloten is dat zich hierbij
ook de Gemeente Zelhem en
Keppel zullen aansluiten.

De bijeenkomst werd voorgezeten
door mevrouw M. Eggens fractie
voorzitter van de PvdA te Steende
ren. Tevens was aanwezig wethou-
der H. Boogaard (PvdA) van de Ge

Theente Vorden welke als voorzit-
ter van de stuurgroep tekst en uit-
leg kwam geven.

Wethouder Boogaard deelde mee,
dat er in practische zin nog weinig
politieke discussie is geweest rond-
om de fusie voornemens van de
VHS Gemeenten. De wethouder
betoogde dat de voorbereidingen
goed zijn geweest, alsmede is het
goed geweest om een extern bu-
reau (Ernst & Young) in de arm te

nemen om te laten onderzoeken
naar de effecten van een eventuele
fusie. Ook deelde wethouder Boo-
gaard mee, dat er inmiddels al een
samenwerking is tussen de drie
VHS Gemeenten, op het gebied
van personeelsbeleid Sociale Za-
ken en Automatisering. Dit werkt
nu al voortreffelijk en heeft zeker
al zijn meerwaarde bewezen aldus
wethouder Boogaard. Voornoemd
extern bureau zal in februari met
haar eindrapportage komen in de
betrokken Gemeenteraden aldus
de wethouder.

Aanwezig was ook de heer Piet Bijl
fractievoorzitter PvdA van de Sta-
ten van Gelderland. De heer Bijl
betoogde dat zijn fractie in de Sta-
ten niet voorlop loopt om de be-
trokken Gemeenten voor te zeg-
gen wat zij moeten doen. De spon-
taniteit om samen te willen wer-
ken, moet van onder af komen en
moet niet worden opgelegd aldus
Pde heer Bijl.

Ook deelde de heer Bijl mee, dat
indien de betrokken Gemeenten
zelf de zaak goed hebben voorbe-
reid en er is instemming, dan zal
ook de landelijke politiek zich in
de meeste gevallen aansluiten bij
die bereidheid tot samenwerking.

In ieder geval staat vast, dat de
overheid de Achterhoek als gebied
heeft aangewezen waar gemeente
lijke herindelingen dienen plaats
te vinden.

Dus wacht niet met de besluitvor-
ming op de dictaat van de over-
heid, maar zorg dat de betrokken
Gemeenten zelf hun zaakjes goed
hebben geregeld, aldus dhr. Bijl.

Hierop ontstond een goede en in-
houdelijke discussie met de aan-
wezigen, welke met name de
meerwaarde van de fusie aan de
orde stelden. Naar aanleiding van
die discussie werd besloten dat
aan de Gemeentebesturen zal wor-
den voorgesteld om op schrift
meer duidelijkheid te verschaffen
aan de burgers. Een soort profiel-
schets. Als dit onverhoopt zal wor-
den nagelaten, dan zal de PvdA
een goed leesbaar stuk over de
voorgenomen plannen aan de
PvdA leden doen toekomen, stelde
wethouder Boogaard vast.

Na het officiële gedeelte van de
avond bleven de meeste aanwezi-
gen achter om nog bij te praten,
waar nog maar eens uit blijkt dat
de voorgenomen fusie leeft onder
de burgers.

Zondag 10 december zal de
Werkgroep Vorden van Am-
nesty International aandacht
vragen voor de "Dag van de
Rechten van de Mens".

De afgelopen jaren is aandacht
aan de mensenrechtendag gege
ven, middels een fakkeloptocht
door het dorp. Dit jaar zorgt de
werkgroep voor petitielijsten voor
gemartelde kinderen in de kerken
en staan er bij het verlaten van de
Vordense kerken leden met een
fakkel.

Amnesty voert sinds oktober een
ruim een jaar durende internatio-
nale campagne tegen martelen.
Deze campagne is getiteld: "help
martelen voorkomen, genezen
doet 't nooit meer". Rond 10 de
cember komt er een rapport uit
over martelingen tegen kinderen.
Het rapport wijst op verschillende
situaties waarin kinderen gemar-
teld worden. Kinderen worden ge
marteld tijdens oorlogen en poli-
tieke conflicten.

Kinderen die verdacht worden van
criminele activiteiten lopen een
verhoogd risico om te worden ge
marteld. Kinderen worden vaak
gevangen gehouden in omstandig-
heden die bedreigend zijn voor
hun gezondheid en veiligheid. Veel

kinderen lopen risico om in elkaar
geslagen of seksueel mishandeld
te worden door volwassenen die
hen juist moeten beschermen.

Volgens het rapport kunnen mar-
telingen van grote invloed zijn op
de fysieke en psychische toestand
van opgroeiende kinderen. Kinde
ren die herhaaldelijk of gedurende
een lange periode gemarteld zijn,
maken een grote kans om perma-
nente persoonlijkheidsstoornissen
op te lopen.

Amnesty roept regeringen in de
hele wereld op om martelingen
van kinderen publiekelijk te ver-
oordelen, alle beschuldigingen
van marteling te onderzoeken,
marteling bij wetgeving te verbie
den en daders van martelingen te
berechten. Ook leiders van gewa-
pende oppositiegroepen moeten
hun troepen duidelijk maken dat
marteling onacceptabel is.

"Martelen van kinderen blijft een
van de grootste schandes in de we
reld, een dagelijkse realiteit die
door regeringen over de hele we
reld wordt genegeerd. De meeste
kinderen lijden in stilte: hun ver-
halen worden nooit verteld, de da-
ders nooit ter verantwoording ge
roepen", aldus de werkgroep van
Amnesty Vorden.

Oliebollenactie 'Concordia'
De muziekvereniging "Concor-
dia" houdt vrijdag 8 december
en zaterdag 9 december de jaar-
lijkse oliebollenactie. De leden
van "Concordia" zullen net als
andere jaren zelf de oliebollen
bakken en deze huis-aan-huis
verkopen.

Met het geld van deze actie zullen
nieuwe instrumenten worden aan-
geschaft. Het vervangen van mu-
ziekinstrumenten is en blijft

noodzakelijk, wil men de klank
van het orkest houden zoals het
nu is. Ook door de aanwas van
nieuwe leden moet het instru-
mentarium uitgebreid worden.

'Concordia' hoopt dat de Vordense
bevolking heel wat oliebollen
zullen afnemen, zodat*h?T"eerste
jaar van deze eeuw met een flinke
financiële injectie kan worden
afgesloten. Zie advertentie elders
in dit blad.

Expositie kerstgroepen
in Antoniuskerk
Dankzij de inzet van veel vrij-
willigers kan vrijdag a.s. een
bijzondere tentoonstelling wor-
den geopend in de Antonius-
kerk op de Kranenburg.

Dan is de fraaie kerk van architect
Cuypers herschapen in een expositie
ruimte waar 125 kerstgroepen en -
stallen een plaats hebben gekregen.
De kerk is dan vier weekenden
lang opengesteld voor bezoekers.

De collectie is opgebouwd door de
heer en mevrouw Wessels uit Zel-
hem. Tijdens vele vakantiereizen
hebben ze in de door hen bezoch-
te landen steeds een kerstgroep ge-
kocht die karakteristiek was voor
dat land. Geen produkten uit een
fabriek, maar vooral groepen die
zijn gemaakt door de bewoners
van dat land.

Hun collectie omvat rond honderd
kerstgroepen. Aangevuld met een

aantal groepen uit eigen bezit van
de Stichting Vrienden van de Kerk
op de Kranenburg' wordt o.a. in ne
gen verlichte vitrines een kleurrijk
en boeiend overzicht gegeven van
de creatieve manier waarop men-
sen in vele landen hun blijdschap
over 'het wonder van Bethlehem'
vorm hebben gegeven.

In het klankbeeld 'De geboorte van
de kerststal' vertelt Fons Rouw-
horst op poëtische wijze over de
betekenis van de kerststal door de
eeuwen heen. Ieder die het werk
van deze lichtkunstenaar kent,
weet dat dit klankbeeld een extra
reden is de komende weekenden
een bezoek te brengen aan de An-
toniuskerk.Voor de kinderen is er
opvangmogelijkheid in de kerk en
zaterdagmiddag a.s. zingt een
kerkkoor uit Ruurlo een aantal
kerstliederen. De openingstijden
vindt u in een advertentie in dit
nummer.

Kerstklanken in de
Antoniuskerk
Een herinnering voor liefhebbers
van kerstliederen: op zaterdag
16 december geeft het Doetin-
chemse Bachkoor een concert
waarin een aantal kerstliederen
zal worden uitgevoerd.

Het koor wordt gedeeltelijk begeleid
door orgel en harp. Het concert
van ruim een uur wordt 's avonds
uitgevoerd in de Antoniuskerk

waar op dat moment een tentoon-
stelling is ingericht van kerstgroe
pen en -stallen.

Een extra reden dus om in deze
passende omgeving te luisteren naar
het Bachkoor dat de Antoniuskerk
voor deze uitvoering heeft gekozen
ook vanwege de fraaie akoestiek
van deze kerk. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij het VW-kantoor.



SKRVICR BOHWÏVIA.RK1

KoopAvonden
tot 20.00 uur

LeestenseweglO-Zutphen
Tel. 0575 - 5217 96

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Te koop gevraagd:
oude kerst(boom)

versiering

Verzamelhuis de Brink
Rijksstraatweg 35, Warnsveld,

tel. 0575-522919

SKRVICR BOUWMARKT

KoopAvonden
tot 20.00 uur

Leestenseweg 10 • Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Kerstgroepen
in de

Antoniuskerk
De expositie is tot

zaterdag 30 december
geopend elke vrijdag,
zaterdag en zondag

van 12.00 tot 17.00 uur
Extra openstelling:

dinsdag 26 december.
Een kleurenfolder is

verkrijgbaar bij de VW

Fysio - fitness
5/voor 35 plussers en oudere

dames-, heren- en echtparen.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

AGRIEFFECT
Warnsveld / Zutphen

heeft plaats voor een
ervaren medewerker

liefst met spuitlicentie en vca 1 en
kennis van kraan- en schovelwerk

Inlichtingen: Dennendijk 6, 7231 RC Warnsveld
Tel. 0575-520645 • Fax 0575-573571

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

#. Zand, grind, tuingrond
» Grondwerk
». Containers
* Bestratingen
» Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

autoschadespecialisten

Specialisten op het gebied van:

• Autoschadeherstel
• Autoruiten

• Prijs & kwaliteit

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld

Tel. O575-5S5S35

Grandioze kerstshow
9 december

De kerstman komt langs met leuke kerstdemonstraties.
Gezellige kerstsfeer, leuke kerstcadeaus.

Gratis kinderworkshop om 10.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 16.00 uur.

Rijksstraatweg 64-68 • 7231 AH Warnsveld • Telefoon (0575) 522704 • Fax 570999

Iedere dinsdag staan wij op de markt voor u klaar ^
en bakken een lekker visje voor u gaar!

Gezinszak kibbeling è500gramy JLU^ + gratis saus

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!

Hollandse nieuwe:
vers van 't mes, een klasse apart!

Ruime keus: zalm, makreel,
paling, garnalen, zeetong, botervis,

schol, kabeljauw, koolvis.

Tot ziens iedere dinsdag van 09-30 tot 17.00 uur
op het marktplein!

VISHANDEL

LJVL & F. VAN DE GROEP vxxf.
Spakenburg

fel/fax 033-2986610 • mobiel 06 22.1..5& 903 •'•

voor al het goede uit de zee

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

vywv

C5 van de week'Cft
LET OP! MAANDAG 4 EN DINSDAG 5 DECEMBER

alle Sinterklaasartikelen
half geld

UIT ONZE KIPAFDEUNG:

KIPFILET
kg van 18,90 voor 10:90

VERS UIT EIGEN OVEN:

AH ROOMBOTER APPELTAART
stuk van 7,95 voor ff!
UIT ONZE KRUIDENIERSWARENAFDELING:

GROLSCH BIER
krat 24 x 0,3 liter nu

95

UIT ONZE WASMIDDELENAFDELING:

DASH 2 IN 1
navul of vloeibaar
1,35 kg 1,5 liter 2halen 1betalen

Openingstijden:
maandag 08.00 - 20.00 uur / dinsdag 5 december 08.00 - 18.00 uur

woensdag en donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo /^/\

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205^^ '!
VVVWWWU^^



Sint Nicolaasactie VOV
Tweede trekking 27 november 2000 en derde trekking 1 december 2000

2e trekking 27 november 2000 9 Dawood Ragaad De Hanekamp 3 Vorden
Vleespakketten

1 Gulik L.J. van
2 Winkeler Fam.
3 Meijer B.

1 4 Laanv.d.H.
5 Nijland H.
6 Beulink C.
7 Spaarwater
8 Heuvelink E.
9 Vlogman Rita
10 Schouten H.
11 BohmerRoy
12 Winkels H.G.
13 Bruisma
14 Bosgoed H.
1 5 Mombarg S.

-
De Koppel 17
Hoetinkhof 277
Hackforterweg 6
Julianalaan 38
Zelledijk 5
Brinkerhof 27
Het Jebbink 29
Almenseweg 46
Beatrixlaan 22
Insulindelaan 46
Brinkerhof 79
Beatrixlaan 13
Mulderskamp 13
Oranjelaan 5
Nieuwstad 3

Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden

10 MulderS.
11 Bulten H.C.
12 HouteH.v.
13 Walv.d.H.S.
14 Lenselink
15 RieleteH.M.

Veldhoekseweg 8
Prins Bernardweg 19
Mispelkampdijk 26
H.k.v. Gelreweg 25
Brinkerhof 7
De Doeschot 14

Hengelo (gld)
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Verrassingspakketten

1 Jansen A.W.
2 Kramer - Schram R.
3 Bargeman H.
4 HoebinkAA
5 Kornegoor H.
6 Bulten M.C.
7 Kuklemeier Fam.
8 Noach

Christanalaan 8
Het Hoge 56
Strodijk 4
Eikenlaan 19
Koekoestraat 21
Heidtje Davidsplein 16
Pernekampweg 27
Lochemseweg 40

9 Bewoners 't Hoekske Zutphenseweg 33
Verrassingspakketten

*
1 Annevelink H.W.
2 Harmsen J.
3 Arendsen R.
4 Berendsen-

Cornelissen J.
5 Loman T.
6 Vlaming C.
7 Boersveld T.
8 Bekman
9 De Kleine
10 Verbeek G.
11 Schotsman M.
12 KosseR.

«- 13 Wuestenenk-
ten Have A.

14 Velthuis E. te
1 5 Kooning P.
16 Dekkers-

Pellenberg H.J.
17 Maalderink
18 Woltering
19 Rogmans
20 Dekkers H.
21 LubbersHA
22 PardijsGJ.
23 Snippe Nick
24 Voskamp M.

«• 25 Geel van S.
26 Wormgoor
27 Dijk van Dirk
28 Goethemvan
29 Groot Jebbink B.J.
30 BrummelmanG.
31 Stoffels M.
32 LubbersHA
33 Muraglia F.
34 LeisinkTh,
35 Steenbreker A.
36 Korenblek Johan
37 Kok T.H.
38 Rondeel

«.39 WesselinkD.
"40 VisschersW.

Het Kerspel 42
Het Vaarwerk 22
B.v. Hackfortweg 37

De Delle 6
Heerlerweg 5
Het Kerspel 19
Het Wiemelink 67
Horsterkamp 13
Beeklaan 13
Industrieweg 15
Het Hoge 72
H.K. van Gelreweg 27

Koekoekstraat 23
Beatrixlaan 1
De boonk 29

Hoetinkhof 108
Hoetinkhof 10
Christinalaan 3c
Lindeseweg 14
De Eendracht 29
Vordenseweg 17
Beckenstraat 1
Beatrixlaan 19
Biesterveld 27
Staringweg 12
Ijselweg 18a
De Stroet 14
Wilhelminalaan 28
Almenseweg 41
Insulindelaan 27
Zutphenseweg 4
Molenweg 11
Kon. Julianalaan 21
Schuttestraat 1
Het Elshof 11
Ruurloseweg 36
Ganzensteeg 6
Ruurloseweg 42
Rietgerweg 4
Galgengoorweg 6

Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden

Vierakker
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo (gld)
Vierakker
Hengelo (gld)
Vorden
Almen
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Steenderen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

3e trekking 1 december 2000
Vleesspakketten

1 Eykelkamp
2 BrintJain
3 Bruine de J.C.
4 Draayer E.
5 Siemes H.
6 Mullink J.G.
7 Eggink Fam.
8 Puthoven

Stationsweg 27
Zutphenseweg 81
Nieuwstad 31
v. Wassenaarlaan 7
Ruurloseweg 57
Mispelkampdijk 52
Ruurloseweg 19
Decanije 14

Vorden
Vorden
Vorden
Almen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

10 Holtslag T.
11 BesselinkA.
12 GotinkM.
13 OnstenkW.
14 Boogaard H.
15 Hamer M.
16 Hendrik
17 Meyerman Mevr.

18 WolsingM.G.
19 Altena Mevr.
20 WentinkE.
21 Snijders Willemijn
22 Jansen Thirsa
23 Hendriksen Joh.
24 Berentsen Bram
25 RadstakeW.
26 Schepers Ivette
27 Jansen vieling W.C.
28 Berends Marga
29 Jebbink Groot G.
30 Leuselink M.
31 SteegeWJ.M.
32 Temmink J.W.
33 Eykelkamp G.
34 Beerning H.J.
35 Berenpas H.J.
36 Jonge de R.
37 BoodeR.
38 Schuerink HJ.
39 EllenkampM.
40 Berends Torn
41 Kok J.
42 Silvold Vincent
43 Lichtenberg N
44 HuetinkG.
45 DroppersF.
46 Steatman
47 Reuverdink
48 BurkvanA.
49 Jansen S.
50 WunderinkB.
51 Hop J.
52 HermsenJ.
53 Bosman M.
54 Schat
55 Rem A.
56 RuischC.
57 Hattink
58 Sprukkelhorst M.
59 Smallegoor H.
60 Jansen GJ.W.
61 Maalderink B.
62 Zweverink
63 Peters D.
64 Rouwenhorst H.J.
65 Egging fam

Dorpstraat 22a
Sarinkkamp 36a
Eikenlaan 24
Hackforterweg 34
Wiemelink 18
De Doeschot 4
Overweg 5
St.v.'s. Gravenzande-
straat 15
Nieuwstad 39
Dorpsstraat 14
Hoetinkhof 221
Het Hoge 64
DeBanenkamp 15
Slotsteeg 8
Deldensebroekweg 16
Brinkerhof 2
Biesterveld 8
Addinkhof 17
Lindeseweg 23
Margrietlaan 3
De bongerd 4
Molenweg 5
Ruurloseweg 117
De Laegte 14
De Voornekamp 69
Mosselseweg 3
Brinkerhof 89
De stroet 10
Molenweg 24
B.v. Hackfortweg 12
Onsteinseweg 11
Multatulistraat 20
Raadhuisstraat 17
Kerkweide 31
Het Elshof 14
Hoetinkhof 1
HetBret11
Vordenseweg 34
Beatrixlaan 14
De Voornekamp 18
Burg. Galleestraat 2
Komvonderlaan 4
Emmalaan 1
Boshuisweg 1
Insulindelaan 21
Het Stroo 12
Brinkerhof 39
Hoetinkhof 98
Stukkersteeg 5
Almenseweg 62a
Rijnweg 25a
Het Hoge 47
Burg. Galleestraat 34
Dr. Staringstraat 16
Mispelkampdijk 9
Mosselseweg 14

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Zutphen
Hummelo
Warnsveld
Vorden
Wichmond
Hengelo (gld)
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Brummem
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Ruurlo
Vorden
Hengelo (gld)
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

-f.

HOEZO
ON VIND
BAAR?

HetTRACING-team van het Rode

Kruis helpt tijdens en na oorlogen

en rampen familieleden terug te

vinden en het contact te herstellen.

Êbrabantia
s o l i d c o m pa n y

model postillion,
van 189,-

nu

modei avenue, van 99

nu

verkrijgbaar bij:

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Qld.) - Tel. 0575-461220

0)
<D
£

0
E

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678



4-SEIZOENEN
DEKBED TEXELSE WOL

Een weidaad vóór u w nachtrust. Eén soepel dekbed dat goed om uw
lichaöm valt. De iijk is van 100. % katoen. Het zomer-en winterdeel
worden gema(<keitjk aan elkadr gekoppeld met een nts,||

van 249,- voor 189,- 135x200 cm

l -persoons van f 249,- VOÖf ƒ 189,'

2|përsóöns van ƒ 39?,- VOÖf ƒ 299,•

Lits-jumeaux van f 479,- VÖOr ƒ 349,'

Ook ievèrboiar in lengtematen.
•:•:•:•:•:-: : • : • ; • : • : • : • : • : • : • - : ." • • • • - : • - - :

LAMMERS
WOON WINKEL

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden, Telefoon 0575-551421

LtüJN AivJDO ï>x Ju C>1 AJLJ> importeur van het weerstation

JACOBJENSEN^
JVlv-/IN JL/AIJN ü (swiss railway) horloges en klokken

wenst

JUWELIER SIEMERINK
in Vorden en haar medewerkers veel succes m bun geheel vernieuwde winkel

RUNDERSUCADELAPPEN
1 kg

RUNDER- OF
H.O.H. ROLLADE

ROOKWORSTEN
GROF OF FIJN

1kg

1195

12,95

3 stuks 8,95

HAMLAP OF FRICANDEAU
1 kg 9,95

Eikè week op cte mart<tin

Weekpakket vleeswaren

lOOgrVARKENSROLLADE

lOOgrONTBIJTSPEK

ioogrELZASSER

Nu VOOR

2 CYCLAMEN

2 KERSTSTERREN 11,00

2 BOSSEN BLOEMEN 11,00

1 BOS ROZEN a 20 stuks 9,

4 BLOKKEN OASE 5,

VOLLE DOOS a 20 stuks 19,

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

10,00 Valeweide
Bloemen en planten

95

z a t e r d a g 9 d e c e m b e r
eindejaarsaanbieding v.a. f 1 695,—

Cyrix III 500 MHz, 64 MB intern geheugen, 10 Gb harddisk ƒ 1695,-
Intel Pentium 633A, 64 MB intern geheugen, 10 Gb harddisk ƒ 1795,-
Intel Pentium 700A, 64 MB intern geheugen, 20 Gb harddisk ƒ 1975,-

Intel Pentium III 800, 128 MB intern geheugen, 20 Gb harddisk ƒ 2495,-

133 MHz moederbord, 64 MB shared VGA (AGP), 3D sound,
50 speed cdrom, 1,44MB diskdrive, 56K modem, ATX midi tower,

Win 95 toetsenbord, scroll muis, 15" digitale demo monitor

H SpelletjesPC f 2845,- B
AMD Thunderbird 800 MHz, 64 MB intern geheugen, Geforce 2 MX

32 MB, soundblaster PRO, 20 Gb harddisk 7200 rpm,
52 'speed cdrom, ATX midi tower, multimedia toetsenbord,

scroll muis, 15" digitale monitor.

Heeft u interesse in één van onze computers of wilt u weten welk
systeem het beste bij u past, bel ons gerust.

www.compusystem.nl )
Opties: DVD f 185,- • A4 scanner f 135,- • cd-rewriter f 245,-

elke za. 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960 )

HeSp
Andrea
en haar

vriendjes
opstaan!

Kinderen in Bolivia
staan op uit hun uitzichtloze

bestaan, dankzij de door
Kinderstem gesponsorde

kinderbrigades.
Help mee, steun Kinderstem!

Ja, Ik help kinderen opstaan.
Stuur mij informatie over
Kinderstem/Mensen in Nood.

Naam-

Postcode/plaats .

Telefoon

E-mail

Stuur deze bon in een ongefrankeerde
envelop naar: Kinderstem, Antwoord-
nummer 10820,2501 WB Den Haag

Als verplegende
mee tijdens
vakantie?

Jaarlijks gaan zo'n 6.200 chronisch

zieke en gehandicapte vakantiegan-

gers op pad met de Zonnebloem.

Daarom zoeken wij verplegenden

en ziekenverzorgenden om onze

gasten zo'n onvergetelijke vakantie

te bezorgen.

"Ik wil ook mee!"
Bel: (076) 564 63 62 of kijk

e
de Zonnebloemi • .

Dr
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Bij ons al in de winkel:

ALS VOORPROEFJE
EEN MINISTOL
500 GRAM 5,95

TEVENS WALDCORN
PYRAMIDEBROODJES
4 HALEN 3 BETALEN

t/m zaterdag 9 december.

Graag verzorgen wij:
• hapjes voor verjaardag en partij

• belegde en hartige broodjes
• diverse salades (uit eigen keuken)

• buffetten

Tbt ziens bij Mirjam Meulenbroek.

OPENINGSTIJDEN:
ma 8.00-18.00 / dl 8.00-18.00 / wo 8.00-13.00
do 8.0048.00 / vr 8.00-20.00 / za 8.00-16.00

Compuhulp Vorden
AANBIEDING

Toetsenbord Safeway Multimedia draadloos f 72,50
Intern Modem Safeway 56K6 Motorola PCI f 55,

Systeemkast Quality Midi Tower ATX-model
4013 G5 350 watt f 125,

Acer CD Rewriter 8x4x32 IDE f 499,
Logistech Cordless Wheelmouse f 85,-

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m woensdag 20 december 2000.

Natuurlijk verkopen wij alles op computergebied en ook
complete systemen.

Bezoek onze website: www.compuhulp.com

Openingstijden: elke dinsdagmiddag van 15.30 tot ??? uur;
elke zaterdag van 09-00 tot ??? uur.

Daarnaast zijn er wisselende openingstijden.
PROBEER of bel van tevoren met 0575-555301

Compuhulp • Kerkstraat 21, 7251 BC Vorden
Telefoon en fax 0575-555301



Voetbal

VORDEN - WG '25 1-1
Vorden moest afgelopen zondag
de return wedstrijd spelen tegen
WG '25 uit Gaanderen. In de eer-
ste helft van de competitie heeft
Vorden één wedstrijd verloren en
dat was tegen WG '25 in de eerste
wedstrijd. Het was geen beste wed-
strijd. Er hing een bepaalde mat-
heid over de ploeg en er werd veel

"te veel balverlies geleden.

Vorden trad aan zonder de gebles-
seerde Oldenhave en de Beus. Tijs-
sen speelde als laatste man en Rob
Enzerink schoof door naar de
voorstoppers plaats. Vorden begon
sterk aan de wedstrijd en het
creëerde zich diverse kansen. Eerst
was het Visser, die zich vrij speelde
en de meegekomen Wentink be-
diende. De voorzet was net iets te
hard, zodat Wentink de bal niet
goed onder controle kreeg en

«keeper Torn Schepers het schot
kon keren. Even later was het Ro-
nald Visser zelf, die vanaf 20 meter
een ziedend schot liet vertrekken.
Keeper Schepers die niets op het
schot uitdeed, zag tot zijn geluk de
bal maar nipt overgaan. Ook een
vrije trap van Wentink ging maar
rakelings over. Tot een half uur
spelen zette WG '25 daar maar
weinig tegenover en was men nog
niet voor het doel van Hoevers ge
weest. Overigens pasten ze op de
Vorden-spitsen consequente man-

Afdekking toe en begingen daarbij
nogal wat overtredingen. De spit-
sen van Vorden waren dan ook na
een half uur voetbal allemaal aan-
geslagen.

De eerste keer dat WG '25 voor het
doel van Vorden kwam was het
ook meteen raak. Een vrije trap
kwam via de kluts op het hoofd
van de totaal vrijstaande linker-
spits en hij had de bal voor het in-
knikken 0-1. De opbouw van ach-
teruit werd steeds onzorgvuldiger

^en door het balverlies kwam WG
'25 wat beter in de wedstrijd en
moest de Vordense achterhoede
meerdere keren de zeilen behoor-
lijk bijzetten. Even voor de rust
werd Wentink voor de zoveelste
keer vastgehouden en als vrije
trappenspecialist werd de muur
op zijn positie neergezet. Daartbij
had men niet gerekend op de 'lin-
kerpoot' van Tijssen die de bal
fraai om de muur krulde en de ge
lijkmaker aantekende 1-1.
Vorden begon ook sterk aan de
tweede helft. Een vrije trap van we
derom Tijssen kon door de keeper
maar te nauwer nood tot hoek-
schop worden verwerkt. Een diep-
tepass op Visser werd door hem
over de keeper in het zijnet ge
schoten. Daarmee zijn de wapen-
feiten van Vorden gemeld, want de
spitsen werden niet meer bereikt.
Van achteruit werd niet meer op-
gebouwd, het middenveld werd
volkomen overgeslagen en de spit-
sen van Vorden hadden het boven-
dien helemaal gehad. Vorden gaf
daarmee het heft uit handen en

*het wachtten was op de winnende
treffer van WG '25. Ook zij deel-
den echter in de malaise, want er
werden diverse kansen verprutst.
Sandor Verkijk kwam nog een keer
alleen voor de keeper, maar hij
raakte de bal verkeerd. Vorden
mocht van geluk spreken, dat hij
1-1 bleef.
Door het puntverlies is er een gat
van 7 punten ontstaan met de 2
koplopers SDOUC en Varsseveld.

Uitslagen 2-3 december:
Worden Dl - Voorwaarts Dl 5-3
Vorden D2-AZCD2 3-2
Vorden D3 - Gazelle D3 3^

Vorden Al - Schalkhaar Al 0-3
Vorden BI - Activia BI 5-4
Vorden Cl - V en L Cl 0-1

Vorden l-WG l 1-1
Vorden2-Vios21-l
Vorden 3 - Ruurlo 2 afg.
Witkampers 5 -Vorden 4 2-7
Deo 3-Vorden 5 1-9

Programma 9-10 december:
Columbia Dl - Vorden Dl
WHCZD4-Vorden D2
Vorden El - Gaz. Nieuwland E2
Gaz. Nieuwland E3 -Vorden E2
Vorden E3 - Oeken E2
AZCF1-Vorden Fl
Vorden F2 - Brummen F2
Oeken Fl - Vorden F3
Warnsveldse Boys F4 - Vorden F4
Be Quick F4 - Vorden F5

Avanti Al - Vorden Al
CJVers BI-Vorden BI
Harfsen Cl-Vorden Cl

UlftseBoysl-Vordenl
Lochem 2 - Vorden 2
Klein Dochteren 2 - Vorden 3
Vorden 4 - Longa 6
Vorden 5 - Reunie 6

SVRATTI
Programma zat. 9 december:
SKVW 3 - Ratti 5
EDS BI - Ratti BI
Ratti Cl - Beekbergen C2

Programma zondag 10 dec.:
WHZC l - Ratti l
RKZVC 4 - Ratti 2
Ratti 3 - Brummen 7
Ratti 4 - Grol 10

Progrmma zondag 17 dec.:
De Hoven 5 - Ratti 3

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN

Uitslagen 27 november:
Groep A:
1 echtpaar Hoftijzer 56,3%
2 hr. Bergman/mv. v. Gastel 54,9%
3 dms. v. Burk/Hendriks 52,1%

Groep B:
1 dms. Vreeman/Beek 58,8%
2 hr. Gille/mv. Tigchelaar 55,0%
3 hr. Post/mv. Steenbeek 46,3%

Groep C:
1 echtpaar Speulman 61,8%
2 hrn. den Ambtman/Kip 60,4%
3 dms. Jansen/Reindsen 59,0%

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN

Uitslagen 29 november:
Groep A:
1 v. Burk/Hendriks 69,2%
2 den Elzen/Hissink 59,2%
3 Bouyman/v. Manen 58,3%

Groep B:
1 de Jonge/v, d. Berg 61,7%
2 Hooyveld/Kamp 58,5%
3 de Bie/Harmsen 57,1%

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 19 november was er een
wedstrijd voor ponies in Gorssel
hier werden de volgende prijzen
behaald. Lisette Bijenhof met Sur-
vivor een tweede prijs met 158
punten in de klasse L. Cynthia Kor-
negoor met Leandros Sirik een eer-
ste prijs met 165 punten in de klas-
se B. Bart Hartman met Spider-
man een zevende prijs met 158
punten in de klasse B. Karin Steen-
blik met Navaro een achtste prijs
met 157 punten in de klasse B.

Zondag 26 november was er een
wedstrijd voor ponies in Brummen,
ook hier werden enkele prijzen
behaald. Flodie Stokman met Aif-
hia een tweede prijs met 162 pun-
ten in de klasse M2. Carlijn Slijk-
huis met Jungfrau een vierde prijs
met 164 punten in de klasse Ml.
Karin Steengblik met Navaro een
vijfde prijs met 159 punten in de
klasse B.

Judo

VORDENSE JUDOKA'S
SUCCESVOL
Afgelopen zaterdag deden een
aantal judoka's van Rob's Sports
Vorden mee aan een groot jeugd-
toernooi in Markelo. Er deden 700
judoka's uit Oost Nederland aan
mee. De onderstaande judoka's be-
haalden een prijs. Goud: Roy Beu-
mer en Lars Temming. Zilver: Guy
ten Kate en Jurjen Temming.
Brons: Frank van Veldhuizen.
Trainer Robert Pek kan terugkijken
op een succesvol toernooi. Aan-
staande zondag doen een aantal
judoka's mee aan de groot judo-
toernooi in Aal ten.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Vorige week maandag speelde
Velocitas de uitwedstrijd tegen
ZVD uit Denekamp, dat ook in de
onderste regionen van de hoofd-
klasse speelt. Had coach Hans ten
Elshof de selectie weer helemaal
fit de vorige wedstrijd, maar ook
nu sloeg de pechvogel weer toe.
Erik Oldenhave brak de zondag
voor de wedstrijd op het veld voor
de 2e keer zijn middenvoetsbeentie,
en is dus weer een tijdje uit de
roulatie. Ronny de Beus was zijn
vervanger. Velocitas kwam binnen
2 minuten op een 0-1 voorsprong.
Een prachtige pass van Huberto
Eykelkamp werd door Rob Enzerink
doeltreffend afgerond. De tegen-
partij draaide Velocitas de duim-
schroeven aan en doelman Gerrit
Wenneker kwam een paar keer
goed weg. Toch werd het 1-1 toen
er werd verzuimd om rugdekking
te geven, en een speler van ZVD
vanaf de middenlijn alleen op
Wenneker afliep en scoorde. Even
later kreeg ZVD weer een levens-
grote kans, alleen had de scheids-
rechter niet gezien dat hier opzet-
telijk hands aan voorafging. Toen
Dennis Wentink de leidsman hier-
op attendeerde kon hij 2 minuten
op de strafbank zitten. Met een
man minder kreeg Velocitas geen
treffer tegen, al had het hier de
hulp voor de scheidsrechter voor
nodig. Deze zag niet dat Jeroen
Tijssen als een volleyballer een ze
kere treffer met de hand uit de
goal sloeg. Zo bleef de ruststand
1-1.
ZVD kwam in de 2e helft op 2-1
voor. Dom balverlies en slecht om-
schakelen van Velocitas ging aan
deze treffer vooraf. De Vordenaren
gaven de moed niet op, al was het
lastig om door de stugge defensie
heen te komen. Toen dit een keer
lukte liet Huberto Eykelkamp de
kans tot 2 keer toe liggen. En zo
kwam de oude voetbalregel weer
om de hoek kijken. Als je de kan-
sen niet maakt krijg je doelpunten
tegen. De 3-1 viel uit een vrije trap
waarbij doelman Gerrit Wenneker
niet geheel vrijuit ging, en na een
snelle counter lag ook de 4-1 in het
netje. Met nog 6 minuten op de
klok wisselde coach Hans ten Els-
hof doelman Wenneker voor veld-
speler Tijssen. Het wierp direct
zijn vruchten af. Met een voetbal-
ler meer zette Velocitas ZVD met
de rug tegen de muur en kreeg het
wel kansen. Dennis Wentink
scoorde na een mooie actie 4-2, en
Velocitas rook bloed. Maar net zo-
als de laatste weken zat het de Vor-
dense zaalvoetballers niet mee.
Eerst schoot Jeroen Tijssen van
grote afstand de bal buiten bereik
van de keeper op de paal, en ook
René Nijenhuis en Ronny de Beus
hadden geen geluk bij hun doel-
pogingen. Zo bleef de stand 4-2 en
wordt het onderin de stand drin-
gen geblazen, waar 8 teams een
onderling verschil van 6 punten
hebben. Er is dus voor Velocitas
nog niets verloren, maar men zal
er wel alles aan moeten doen om
zich te willen handhaven in de
hoofdklasse.

W i elrennen

RTV ERS CROSSEN
IN HEIJBERGEN
Op zondag 3 december vertok een
auto vol crossers vroeg richting
Heijbergen aan de grens van Bel-
gië. Om 11.00 uur vertrok Martin
Weijers uit Hengelo (G) voor zijn
wedstrijd in de sportklasse. De eer-
ste ronde kwam hij als eerste door,
dit werd snel anders. Door de vele
regenval deze nacht stond er ont-
zettend veel water op het parcour.
Hierdoor werd het een slijtageslag,
zeker doordat er goed hoogte ver-
schil in het parcour zat. Martin
kwam moegestreden uiteindelijk
als 7e over de streep. Winnaar
werd oud prof Gert-Jan Bijnen.
Ook Rudi Peters uit Wichmond
stond een uur later bij de vetera-
nen aan het vertrek, hij reed sterk
op dit zware parcour naar een 6e
plaats. De jonge Vordenaar Thijs
van Amerongen reed super op dit
werkparcour hij reed vanuit een
slechte start netjes naar een lle
plaats.
Gretha Klein-Brinke uit Vorden
reed bij de dames mee, zij maakte
enkele technische fouten en raak-
te daardoor op achterstand. Haar
opstap verliep naar een hindernis
door spierpijn minder soepel. De
altijd knokkende Gretha werd uit-
eindelijk toch nog 12e.
Afgelopen week behaalde Gretha
nog een Ie plaats in Eibergen bij
een GOW-wedstrijd. Op zondag 21
januari 2001 verrijd de RTV haar
gezamelijke clubkampioenschap-
pen, dit alles gebeurt in Vorden op
Kamphuizen aanvang.

Volleybal

Schaatsen

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Pelgrum Makelaars/Dash l -
Longa 2
Donderdag 30 november speelde
Pelgrum Makelaars/Dash dames l
de inhaalwedstrijd tegen Longa 2
uit Lichtenvoorde. Longa is de kop-
loper van de competitie en had,
tot donderdag, slechts twee sets
verspeeld. Van tevoren werden er
dus niet teveel illusies gemaakt
over het behalen van punten tegen
deze ploeg. De enige doelstelling
was om zoveel mogelijk punten te
halen, door te volleyballen met lef.
In de eerste set had dames l de
draai nog niet echt gevonden; er
waren behoorlijk wat individuele
foutjes. Niettemin kon Dash toch
behoorlijk meeballen in de rally's.
Maar door enkele goede service
beurten van Longa, was er een gat
ontstaan waardoor Dash deze set
niet meer kon winnen.
In de tweede set maakte Dash veel
minder fouten en dit vertaalde
zich meteen door in de punten; de
hele set kon Dash goed bijblijven
en na een spannende strijd kon
Dash deze set winnen.
De derde set was ongeveer gelijk
aan tweede set; veel spannende
rally's en een gelijk opgaande
stand. Deze keer bleek Longa weer
de sterkste.
In de vierde set begonnen beide
teams weer gelijk op, maar aan het
einde van de set kon Dash niet
voorkomen dat Longa wat uitliep.
Hierdoor verloor Dash ook deze
set.
Dit betekent dat Dash weer verloor
met 3-1, maar dit verlies was van
tevoren ingecalculeerd, dus was
Dash maar wat blij met dat ene
punt. Maar gezien de wedstrijd-
beeld is het toch wel jammer,
want bij een 2-3 was het misschien
een eerlijker verdeling van de
punten geweest.
Aankomende zaterdag speelt Pelg-
rum Makelaars/Dash l in Vorden
tegen de nummer twee van de
ranglijst; Smash '65. Natuurlijk zal
Dash proberen om voor een stunt
te zorgen door te winnen van
Smash '65 en daarbij kunnen ze
uw steun hard gebruiken! Graag
tot ziens in het Jebbink!

ARJAN MOMBARG IN VORM
VOOR "GREENERY SIX"

De Vordense marathonschaatser
Arjan Mombarg heeft afgelopen
week op het ijs goede zaken ge
daan. Tijdens de marathon van
Dronten zag het er naar uit dat hij
voor de eerste keer een klassering
bij de eerste twintig zou halen. Uit-
eindelijk werd hij 23e.
Desondanks was de altijd positief
ingestelde schaatser tevreden met
de uitslag. De vorm wordt steeds
beter en dat geeft vertrouwen voor
de komende tijd, aldus Mombarg.
Ook in Alkmaar waar afgelopen
zaterdagavond een wedstrijd over
150 rondes werd verreden, wist
Mombarg zich goed te handhaven.
Hij finishte midden in het peloton
en was niet echt in de problemen
geweest. Vooruitblikkend naar de
wedstrijden op de Weisssensee (en
eventueel natuurijsln Nederland!)
ziet Mombarg wel mogelijkheden
om voorin te eindigen, tenzij hij
weer door tegenslag een trainings-
achterstand oploopt, bijvoorbeeld
als gevolg van een valpartij. Het ge
duw en getrek, met name in het
zicht van de finish, wordt volgens
Mombarg steeds heviger, maar hij
weet zich totnutoe goed staande te
houden.

Wichmonder Martin Rietman
doet het ook uitstekend bij de B-rij-
ders. Hij heeft alle wedstrijden tot
nu toe uitgereden, met uitzonde
ring van die in Groningen als ge
volg van een valpartij. Het is nog
niet zo dat hij met de voorsten
meekan, maar met zijn resultaten
is de rijder van Ecotrans/Free-
wheel zeer tevreden.
Volgende week wachten hem 2
wedstrijden over 75 ronden.
Mombarg moet 6 avonden ("Gree
nery Six") achter elkaar "aan de
bak", 4 wedstrijden over 100 ron-
des en 2 oveer 150 rondes plus nog
de nodige kilometers in de auto.
Hij durft geen voorspelling te
doen, maar als hij blessurevrij
blijft, verwacht hij een heel eind te
kunnen komen.

Voetbal

sociï

Uitslagen:
WHCZ A2 - Sociï Al 2-5
Beekbergen C2 - Sociï Cl 1-0
Sociï l - de Paasberg l 4-3
Sociï 3 - de Hoven 2 2-2
Zutphanisa 4 - Sociï 4 4-1
de Hoven 5 - Sociï 5 5-3

Programma 9-10 december:
Sociï Al - Gaz. Nieuwland Al
Sociï Cl- Gaz. Nieuwland C3
Zutphania - Sociï
AZC 4 - Sociï 2
SHE 2 - Sociï 3
Sociï 4 - Warnsveldse Boys 5
Sociï 5 - Doesburg

N.B.V.P
Vrouwen van Nu
Vrijdag 24 november vertrok een
groep dames en enkele heren naar
Scheveningen. Men heeft in het
Fortis Circustheater de musical
Elisabeth bezocht.

N.B.V.P
Vrouwen van Nu
Het kerstfeest wordt dit jaar ge
houden op woensdag 13 december
bij 'De Herberg'. De familie Reu-
link uit Wehl, moeder, 3 dochters,
kleindochter, kleinzoon, verzorgt
dit jaar het kerstfeest met zang en
verhalen.



themamiddagen
Mineralenstromen en
Mestbeleid v.a. 2002

• GIBO Groep Accountants en Adviseurs organiseert een viertal themamiddagen over het nieuwe

mestbeleid. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u van onze agrarische specialisten informatie over

onder andere een integrale aanpak van de mestproblematiek en de mogelijkheden die u als

agrarisch ondernemer heeft om op het nieuwe mestbeleid in te spelen. Natuurlijk komen ook

de ervaringen met mestverwerking ruimschoots aan bod.

Heeft u belangstelling? U bent van harte uitgenodigd! Laat ons dan wel even weten bij welke van de

vier bijeenkomsten u aanwezig wilt zijn via tel. (0314) 37 69 32 of via het GIBO account-

antskantoor bij u in de buurt. Dit in verband met het aantal te reserveren personen voor de

lunch. De tijden van de bijeenkomsten zijn steeds van 11.00 uur tot 15.15 uur.

• Dinsdag 12 december a.s., Hotel - restaurant "'t Zwaantje". Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde

• Woensdag 13 december a.s., Café "De Kruisberg", Kruisbergsweg 172 in Doetinchem;

• Donderdag 14 december a.s., Zalencentrum "Meijer", Ruurloseweg 1 in Groenlo;

• Maandag 18 december a.s.. Zalencentrum "De Zon", Hoofdstraat 3 in Varsselder-Veldhunten.

Natuurlijk de GIBO Groep!

Groep
Accountants en Adviseurs

GIBO Advies Doetinchem, Koopmanslaan 6. telefoon (0314) 37 69 32

Voorlichtingsbureau Vlees start nieuwe campagne:

'En wat maakt u vandaag met
varkensvlees'
Woensdag 15 november gaat de
Varkensvleescampagne van het
Voorlichtingsbureau Vlees van
start. Op die datum vindt de
première plaats van een nieuwe
tv-commercial die ook de ko-
mende maanden frequent op
televisie te zien zal zijn. Doel
van de campagne is om de be-
kendheid en de populariteit
van varkensvlees bij de Neder-
landse consument nog verder
te vergroten.

De nieuwe Varkensvleescampagne
brengt varkensvlees breed onder
de aandacht van de consument.
De doelgroep is gezinnen (± 35
jaar) met kinderen. Behalve op te
levisie zal men ook middels recep-
ten in supermarkten en slagerijen,
en op internet kennis kunnen ma-
ken met de constante, inspireren-
de en oneindige variatiemogelijk-
heden die dit product biedt.
De commercial duurt 40 seconden
en gaat over een stukje uit het da-

gelijks leven van een jonge moe-
der die een antwoord zoekt op de
nog altijd belangrijke vraag *Wat
zullen we vandaag eten?'. Ze
wordt daarbij geïnspireerd door
haar omgeving. De slagzin van de
commercial luidt: "en wat maakt
u vandaag met varkensvlees?".
Op internet kan men op de websi-
te van het Voorlichtingsbureau
Vlees (www.vlees.nl) eveneens de
nodige varkensvleesrecepten raad-
plegen.

Grafische
kennis

Communicatief
sterk

Een
Orderbegeleider
die weet waar
het om draait

Organisatie
talent

Bij Hoijtink zijn we drukker dan ooit. Als grafisch bedrijf weten we steeds meer opdrachtgevers aan
ons te binden door onze visie op drukwerk, onze levertijden, onze prijs/kwaliteit verhouding en last
but not least onze no-nonsense mentaliteit. Om de huidige groei te continueren zijn we nu op zoek
naar een ervaren Orderbegeleider v/m. U spreekt opdrachten door met klanten en begeleidt deze
vervolgens binnen onze organisatie. Daarbij bent u verantwoordelijk voor de planning, de inkoop van
materiaal, de beoordeling van drukproeven en drukwerk en, vanzelfsprekend, de voortgang van het
project. Als aanspreekpunt informeert u ook klanten hierover. Uw kennis van (druk)techniek maakt
bovendien trouble-shooting mogelijk. Kortom, u bent straks de spil waar de productie om draait.
Herkent u zich in dit profiel? Richt dan uw schriftelijke sollicitatie met cv aan Hoijtink,
t.a. v. de directie, postbus 88, 7260 AB Ruurlo. Of bel voor meer informatie (0573) 45 30 50.

oHoijtink

Kerstmarkt
in Vierakker
Dit jaar houdt men weer een
Kerstmarkt in en om het Lud-
gerusgebouw in Vierakker aan
de Vierakkersestraatweg 37, en
wel op zaterdagmiddag 9 de-
cember. De Kerstmarkt is klein
van opzet, ongeveer 20 tot 25
kramen en is in principe alleen
toegankelijk voor de hobbyïst.

Men onderscheidt zich hiermee
van andere Kerstmarkten, waar
toch veelal de middenstand over-
heerst. Uit ervaring is gebleken dat
het aanbod van de hobbyisten zeer
uitgebreid en van goede kwaliteit
is.

Het aanbod van de Kerstmarkt be-
staat o.a. uit: kaarsenmaker, kerst-
kaarten, zeepjes, schilderingen,
glaswerk, kerstbomen, kaarsen-
standaards van hout en gips, ver-

schillende kerstdecoraties van
gips, Welfare, Wereldwinkel, be-
ton decoraties, figuren gemaakt
van lichtslang, kerstbakjes en
groen, etc. <
Ook is er natuurlijk heerlijke
Glühwein, warme chocolademelk,
oliebollen en niet te vergeten erw-
tensoep, om de inwendige mens te
verwarmen en te versterken. De
Countryline Dancers uit Warns-
veld zorgen voor de muzikale noot
in dit geheel, met gezellige kerst-
muziek. Ook de Kerstman zal niet
ontbreken op onze markt.
In Café De Bosrand kan men te
recht voor een kopje koffie of iets
sterkers.

Men hoopt dat de weergoden ie
dereen goed gezind zullen zijn.
Inlichtingen en informatie: 0575-
441581.

Restauratieconcert
Op vrijdagavond 15 december wordt in de St. Willi-
brorduskerk te Vierakker het restauratieconcert ge
houden.

Medewerking verleent Vordens Mannenkoor, Eiberg-
se Mannenkoor en St. Willibrorduskoor.

Na afloop van het concert wordt u gratis koffie aan-
geboden in het Ludgerusgebouw.

Landbouw RAI 2000
Donderdag 14 december
gaan wij met de bus naar de
Landbouw RAI.

Vertrek:
07.45 uur bij HCR Stegeman, Laren
Retour: 18.00 uur.

Opgave is mogelijk tot en met 11 december a.s.
bij onderstaande mechanisatiebedrijven:

Dondertman BV
Kerkwijk Ruurlo
Slootsmid Laren BV

Mechanisatie Lochem

LMB Nijenhuis
Fa. Postel
Schouten BV

Slootsmid Geesteren BV

LMB Woenstenenk BV

0573-401273
0573-451440
0573.-401227
0573-252445

0573-251689
0573-221224

0573-251141

0545-273859
0573-421206

TUJNVERLICHTING
Wferote keus

modern
&

klassiek

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes \

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vonden, tel. (0575) 551217



JSTEN
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-

den randje. Kom dan
eens kijken naar de

uitgebreide collectie

wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u

vin'dt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie

zeefdruk, fijn borduur-

werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij

maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wand!

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 46 40 00

Boeken

DRUKKERIJ
WEEVERS

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Gislaued Banden,
uw uakman uertelt u waarom!
Cislived tomcr- en winterbimtan worden volgins Zweedse normen jtmiikl. Ongekend

gotdi en veilige binden lijn dairvin het gevolg, l» dit il duidelijk mtrkbnr il

besturing, wcgligging en levensduur. Kont u Mni persoonlijk boren wat levenslang!

garintil inhoudt, in wat dut banden 10 bijionder maakt!

Sislaved
Da's Zweeds voor kwaliteit

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Ook 's avonds

RICTMAN enopzale;S
l AVT08AM>£H SM

462779

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURI.O
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

r~ Openingstijden:

Donderdag 10.00-12.0O uur en 13.30-10.00 uur

Vrijdag 1O.OO-12.00 uur en 13.30-21.00 uur

Zaterdag 1O.OO-12.00 uur en 13.3O-16.00 uur

Of ov afspraak.

Geopend tijdens de Kerstkiokkenzondag
op 10 december a,s, van 12,00 -17,00 mr,

l Antiek-Curiosa Hot/
Vareseveldseweg 25 • 7131 BH Lichterwoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel O6 - 22401510

• Reparatie • Restauratie • Loogwerk
• Meubelen op maat gemaakt • ötoelen matten

Effe een boompje
pnzetten???. È

Weer volop
kerstbomen bij uw

GardenMaster
tuincentrum,

met of zonder
rkluit. Veel soorten,
vee! maten en
voordeliger dan u
denkt! Tevens deze
week voor elke

L betalende klant
pak GRATIS

kerstkoeken.

fGrat\s
OP=°P

Vorden
RUURLOSEWEG 65* - 7Z 51 LB VORDEN - TELEFOON 0575 553671

V O O R D E L I G E R DAN U DENKT!

Het begin van iets moois...
KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

In de sfeervolle showroom van BouwCenter HCI worden
woonwensen werkelijkheid. Laat u verrassen door de
vele sfeerstijlen en de creatieve ideeën van onze vak-
mensen. Zo groeit een idee uit tot iets moois.

BouwCenteriHCI
Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30-17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19,00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00-16,00 uur

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

BouwCenter HCI ontwerpt
vrijblijvend een keuken
op maat.
Een perfecte keuken begint met
een goed ontwerp waarbij geen
centimeter ruimte verloren gaat.
De ontwerpers van Bouwcenter
HCI maken vrijbli jvend een cre-
atief ontwerp, gericht op uw
situatie en uw woonwensen!
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Vergane
glorie?
Met Kerstfeest vieren we niet zo-
maar de geboorte van een kind.
Nee, we staan stil bij de komst van
de Zoon van God, die geboren
wordt uit Maria. In Bethlehem, de
stad van koning David. Hij was de
grootste van alle koningen uit Is-
raël geweest. Zijn rijk strekte zich
uit over duizenden kilometers.

Het was een glorietijd geweest
voor het volk dat eens niet meer
was dan een enorme ploeg slaven
van de Egyptische farao. Zijn zoon
Salomo had de boel nog aardig bij
elkaar kunnen houden, maar na
hem kwam de klad erin. Het rijk
brokkelde af en werd veroverd
door bijvoorbeeld de Babyloniuërs.
Maar Bethlehem bleef iets mysteri-
eus houden.

De profeet Jesaj a had eens aan Da-
vid de belofte gegeven, dat altijd
een van zijn nakomelingen op de
troon zou zitten. Hij had ook ge
sproken over een verlosser die ge-
boren zou worden uit de familie
van David. "Er zal een twijgje op-
schieten uit de afgehakte stronk
van Isaa en een tak uit zijn wortels
zal vrucht dragen". Met andere
woorden: Davids koningschap is
geen vergane glorie. Er is hoop
voor de toekomst. De tijden van
weleer keren terug. Daarom had
een moeder die afstamde van de
grote koning, de stille hoop, dat
haar zoon die verlosser zou zijn.

Wie
is die Verlosser?
Wie is die Verlosser? Hij zal dus ko-
ning zijn, maar niet slechts over
één land. Nee, heel de wereld zal
Hem dienen. Hij zal de aarde vrede
en gerechtigheid brengen. Hij zal
ons terugbrengen naar het para-
dijs.

Toen God de aarde schiep, zette
Hij de mens in een wereld die per-
fect was. Er was werkelijk niets op
aan te merken. God hield van de
mensen, de mensen waren vrien-
den van God. Tussen Adam en Eva
viel geen verkeerd woord. De na-
tuur was in volmaakte harmonie.

Geweldig! In die heerlijke wereld is
de kettingreactie van de zonde op
gang gekomen. Adam en Eva aten
van de boom, waarvan God hen
verboden had te eten. De duivel,
Gods tegenstander, had hen daar-
toe verleid, maar zij hadden ja ge
zegd. Er brak iets tussen God en
zijn schepselen; onderling kregen
de mensen ook problemen. En de
mens leefde niet meer dienend in
de schepping, maar overheerste
die, maakte er soms misbruik van.
Ziekte en dood werden een dage
lijks verschijnsel. Duistere mach-
ten kregen en grepen hun kans.

Deze totale ontwrichting zal door
de beloofde Verlosser ongedaan
worden gemaakt. Van zonde en
dood zal Hij ons verlossen.

Wat doet
die Verlosser?
De christenen geloven, dat de Ver-

De
En het

Daarop zei de H

losser is gekomen. We vïBten
op Kerstfeest. Jezus Christ^heeft
de vrede gebracht. Ni
log te voeren tegen zijn tegelVs^tan-
ders. Ook niet door een volk
stand te ontketenen, waarvan Hij
de grote leider was. De vrede die
Hij bracht was de vrede van ver-
zoening, de vrede van het lijden.
Hij was bereid om ten onder te
gaan aan alle ellende die ontstaan
was als gevolg van de zonde van de
mensen. *—

Hij bleef geloven in het nieuwe be
gin. Alleen als mensen hun Schep-
per weer totaal volgen, kan het
weer goed worden. Dat was de
boodschap van Jezus. Hij onder-

e ooen wrrei

et wonderen, z
oepen van duize

met vrijwel mets
fs het opwekken
och sloeg zi
an. De mensen
est in hun t

doden. En
boodschap niet
waren zo vastg
woonte om t
den, dat ze
een God die
om gelukki
Jezus to

ts wi
t gehoorzame

in. Ze brachte
nw,e vermoordde

j (fFJf'e, Jeremia?

W
IJ

ak over mijn woord

•juist toen ble>kjezus de Ver-
losser te zijn. Zijn steVen aan het
kruis was hetlekejivaSi Gods lief-

^s geef Ik
een nieüw^Begin. lk~vergeef jullie
alles. Natfeze daad stond Jezus op

uit de dood als een teken dat het
echt waar is. Zo mogen mensen
voortaan leven uit wat Jezus heeft
gedaan, leven van Gods geschenk.
Wij zijn vrij!

, maar . . .
Toen ik vanmorgen wakker werd,
hoorde ik het nieuws dat een jon-
ge vrouw was vermoord in Henge
lo (Gld). Een kaal bericht, maar
hoeveel verdriet zit daarachter! Er
vloeien in onze wereld heel wat
tranen, ook al is die dan verlost
door God. Moord, armoede, oor-
log, haat en nijd, ze zijn er ook na
Jezus' leven. Hoe zit dat dan?

Met Kerstfeest zingen we van 'vre-
de op aarde'. Wellicht leggen som-
mige strijders de wapens neer tij-
dens een kerstbestand. Maar hoe
lang zal het duren voor het echt
vrede op aarde is?

Ik kan op deze vraag geen ant-
woord geven. De Bijbel zegt, dat
we nu wachten op de terugkeer
van Jezus. Op de dag dat dat ge
beurt, zullen vrede en gerechtig-
heid voorgoed en volmaakt ko-
men. Dan zal de Here alle tranen
van de ogen afwassen. Hij zal 'alles
en in allen' zijn. Dat wil zeggen,
dat heel de wereld doortrokken
zal zijn van zijn liefde. Maar wan-
neer dat is . . . ?

Hoop uit een
klein begin
Toch wil ik een antwoord geven.
Het komt uit Jeremia, het boek
van een profeet, een boodschapper
van God. Hij leefde ver voor Jezus
kwam. Ook in zijn tijd waren er
grote problemen. Het was bepaald
geen pais en vree. Toch bleef hij
uitkijken naar de Verlosser. Hij
bleef hopen op de grote toekomst.
Hoe hij dat volhield? Hij keek naar
kleine dingen. Hij lette op het be
gin van een nieuw leven. De Here
God helpt hem daarbij met een
droom. Hij laat aan Jeremia een
tak van de amandelboom zien.

Terwijl alles in de natuur nog dor
en doods is, staat de amandel-
boom in bloei. In het Hebreeuws
lijkt het woord 'amandelboom' op
het woord 'waken'. Terwijl alles in
de natuur nog slaapt, waakt deze
boom. Ook al lijkt het er totaal
niet op, toch is de lente op komst.
God zegt dan tegen Jeremia: "Zo
zeker als de amandelboom begint
te groeien en te bloeien, zo zeker
zal gebeuren wat Ik zeg". Jeremia
ziet niets van Gods verlossing,
maar daarom is die wel aanstaan-
de.

"Vertrouw maar op Mij", zegt God
tegen zijn profeet, "Het komt
goed".

De toverhazelaar
Midden in de winter staat bij ons
de toverhazelaar te bloeien. Een
prachtig gezicht. Terwijl het koud
is en soms nog vriest en overal de
takken kaal zijn, begint die ene
boom te bloeien. De amandel-
boom van Nederland!

Kijk er eens naar en denk nog dan
aan Gods belofte, dat het paradijs
komt. Midden in een wereld vol
dingen die met dat vooruitzicht
spotten. Het wordt u beloofd door
God.

De God die ons de Verlosser heeft
gegeven.
De God die bewezen heeft, dat Hij
van ons houdt.
De God die dat iedere dag bewijst
in wat Hij ons geeft.
De betrouwbare God.

Fijne Kerstdagen gewenst onder
zijn hoopvolle zegen.

Ds. D. Westerneng



onerii n e t e v e nj n e i e v c n

volle kerstshow
if t/m zaterdag 23 december

Kerst
openingskalender
zo. 17 dec. 11.00 - 17.00
ma. 18 dec. gesloten
di. 19 dec. 09.30 - 18.00
wo. 20 dec. 09.30 - 18.00
do. 21 dec. 09.30 - 18.00
vr. 22 dec. 09.30 - 21.00
za. 23 dec. 09.30 - 16.00
2e Kerstdag gesloten

L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t ten bi j De Won e.rij
goed. C o m f o r t a b e l e fau teu i l s en banken, sa lon ta fe ls ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en d resso i r s z i j n slechts voo r -
bee lden van wat u bi j De Woner i j zoal zult v i nden .
Maar ook voor uw raamdecora t i e , ver l ich t ing
of v l o e r b e d e k k i n g bent u bi j De Woner i j aan
het j u i s t e ad res . De a c c e s s o i r e s van De Woner i j
z i j n s f e e r m a k e r s b i j u i ts tek en zo rgen v o o r
een persoonl i j k karakter in ieder huis.

i n

Zondag 17 december
open

KOOPZONDAG
van 11.00 tot 17.00 uur

Ook vindt u onze stand
op zondag 17 december op de

REURLSE WINTERDAG
bij7a¥restaurant De Luifel te Ruurlo

e r v o l l e

Adres

Telefoon

i n r i c h

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39

t i n g e n

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt op de

specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wij ziin daarin uw
partner.

ilDIIHCUlHOIIO'n

GI i; o
DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

ISDN 555678
E-mail: we«vers@we«v«rs.nl

http://www.wMvcrs.nl

UTPHEN
A
MITSUBISHI

MOTORS

Wij nodigen u uit voor onze gezellige
EINDEJAARSSHOW van vrijdag 15 t/m
zaterdag 30 december 2000.
Het was een succesvol jaar, dankzij de enthousiaste inzet
van het gehele Eme-team en het vertrouwen van onze klan-
ten in ons bedrijf. Een goede reden om dit jaar feestelijk af
te sluiten.

OPENINGSTIJDEN: Dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur

Zaterdag's van 10.00 tot 17.00 uur / Zon- en feestdagen gesloten.

Wij zorgen tijdens de Eindejaarsshow voor een sfeervolle
ambiance, fantastische aanbiedingen en voor iedere koper
van een nieuwe Mitsubishi of occasion 10 Staatsloten
cadeau t.w.v. ƒ 250,- met kans op 10 miljoen gulden!

Tot ziens tijdens de Eindejaarsshow.
Het Eme-team

A
MITSUBISHI

MOTORS

A U T O B E D R I J F

de
De Stoven 23a
Zutphen
Tel. (0575) 526 590
www.de-eme.nl

P.S. Voor iedere bezoeker hebben we een heerlijke verrassing.

VRIJDAG 15 T/M ZATERDAG 30 DECEMBER 2000



Vele activiteiten
op de
Vordense kerstmarkt
Zaterdag 16 december is het weer zover. Dan vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats op het marktplein in hartje Vorden.
Het evenement wordt door vele bezoekers gezien als de gezelligste kerstmarkt van de Achterhoek.

Kas Bendjen muzikale uitsmijter

Ook in 1997 zorgde Kas Bendjen voor een sfeervolle afsluiting van de Vordense kerstmarkt.

Naast diverse stalletjes en
kraampjes zullen verschillende
koren en muziekverenigingen
hun medewerking aan deze
kerstmarkt verlenen zoals Vor-
dens Dameskoor, het voor het
eerst aan de kerstmarkt deelne-
mende koor Reborn uit Wich-
mond. het 30+ koor, Vordens
Mannenkoor alsmede de mu-
ziekverenigingen Sursum Cor-
da en Concordia. De boeren-
dansgroep De Knupduukskes
en de midwinterhoornblazers
zijn uiteraard ook van de partij.
De kerstmarkt wordt traditio-
neel afgesloten met boerenkool
en worst.

De populaire Vordense band Kas

Bendjen zal de kerstmarkt afslui-
ten.
Enkele jaren geleden maakte Kas
Bendjen als 'kerstbendjen' ook een
geweldig slot aan de kerstmarkt.
Dit jaar zullen ze dit ongetwijfeld
weer doen. Na een rust periode
van ongeveer eenjaar zijn ze in au-
gustus tijdens het Babybiggen-
mealbal weer met een geheel
nieuw programma van start ge-
gaan. Alle nieuwe nummers ko-
men van eigen bodem en zorgen
voor vrolijke klanken zoals men
van hen verwacht. Het Achter-
hoekse dialect staat en blijft hoog
in het vaandel. Voor de Vordense
kerstmarkt zullen ze zeker met
een mooi aangepast 'kerstlied' ko-
men.

Om de kosten van dit optreden
enigszins te drukken hebben Ba-
rendsen Vorden bv, Fashion Cor-
ner, Siemerink opticien, Van Zee-
burg en Visser en Drukkerij Wee
vers een financiële bijdrage aan
dit gebeuren geleverd.

WINTERSPELEN
Evenals vorig jaar zullen op zater-
dag 16 december weer de Vordense
winterspelen worden gehouden.
Deze spelen zijn voor de jeugd be-
doeld. Indoor Sport Vorden zal
zorgdragen voor de organisatie. De
winterspelen bestaan uit vijf on-
derdelen: spijkerslaan, houtzagen,
langlaufen, luchtbuksschieten en
ballen gooien.
Wie zich kampioen van Vorden

mag noemen zal nog voor de no-
dige spanning gaan zorgen. Deel-
nemers kunnen zich van tevoren
opgeven bij Indoor Sport Vorden
aan de Overweg 16 en Bleumink
tweewielers aan de Dorpsstraat 12
en tevens nog op de kerstmarkt.

DEMONSTRATIE SMEDEN
In samenwerking met smederij 01-
denhave zullen Bert Krabbenborg,
Joost Bosman en Erik Oldenhave
een demonstratie ijzersmeden
verzorgen. Met een veldsmidse
gaat men een muurversiering ma-
ken. Ambachtelijk smeedwerk-
werk kent 'de hand van de mees-
ter'. Het ijzer wordt in het smids-
vuur verhit en met gerichte slagen
van de smid op het aambeeld ge-
vormd.

Zo'n werkstuk kan een mooie kan-
delaar zijn, maar bijvoorbeeld ook
een brugleuning of toegangs-
poort. Nederland kent vandaag de
dag nog zo'n kleine veertig sme-
den die op authentieke manier
metaal bewerken. Smederij Olden-
have, die gevestigd is aan de Spie
kerweg te Vorden, is een van deze
smeden. De vakkennis is steeds
doorgegeven van vader op zoon,
momenteel is de derde generatie
Oldenhave werkzaam binnen het
bedrijf.

Brood- en banketbakkerij Joop zal
in het grote kampvuur op de
markt brood gaan bakken. Om al-
vast in de winterportsfeer te gera-
ken zal Free Wheel een heuse lang-
laufbaan opstellen.

DORP
WEER IN KERSTAANZICHT
De Vordens Ondernemersvereni-
ging heeft er weer alles aan ge-
daan om het dorp gezellig aan te
kleden. De ruim tweehonderd ver-
lichte kerstbomen in het centrum
van het dorp geven een gezellige
aanblik evenals de grote kerstklok.
Visser Mode aan de Burg. Gallee
straat, heeft er dit jaar voor ge-
zorgd dat er weer een prachtig ver-
lichte kerstboom prijkt.
Badmintonclub Flash zal ook dit
jaar weer zorgen dat de lampjes in
de kerstbomen blijven branden.

LEVENDE KERSTSTAL
Dit jaar zal er, voor het eerst, op
het grasveld voor de Herv. Kerk een
levende kerststal worden opge-
bouwd. De voor de kerst traditio-
nele dieren als schapen, os en ezel
zullen vast niet ontbreken.

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

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

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
en ADVIES

Hoveniersbedrijf

Kettelerij v.o.f.
en medewerkers

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een stralend 2001

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden
Telefoon 0575-552054 (b.g.g. 551164)

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een gezond
en sportief 200J

Indoor Sport Vorden

Overweg 16, Vorden, telefoon 0575-553433

Dorpsstraat 30 • Vorden
Kopso/on Tel. 0575-55/423

Schoonheidssalon Tel. 0575-552033

a a. r - «r» h u i cd v e

Zowel voor dames als heren

rgi n g

wenst u

Prettige Feestdagen
en een

Gezond en Voorspoedig
2001



er n
vuurwer

Onder de voorverkooplijsten
worden

2 vuurwerk-
pakketten

verloot ter waarde van

f 125.- Zutphenseweg 15 • Vorden • Telefoon 0575-552159

Restaurant

De Tuinkamer

Restaurant www.pelgrum.nl

De Herberg
Hotel-boerderij

Wij wensen u allen
fijne feestdagen

en een goed begin van 2001
JOS EN RIA WEEL

Hotel-boerderij De Herberg
Hengeloseweg l • 7261 LV Ruurlo • Telefoon 0573-452147

Van woensdag 27 december tot vrijdag 26 januari
zijn wij wegens vakantie gesloten.

Pelgrum Wohingmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijk en professioneel.

Wij wensen u
prettige kerstdagen en een
gezond en in olie opzichten
voorspoedig 2001

Uw contactpersoon:
Udo Heij, lid NVM Wonen

A
PELGRUM

Woningmakelaars
Zutphenseweg 29,7251 DG Vorden
T 0575-555555, F 0575-553697
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl

Brandenbarg
vlees-, vee- en
varkenshandel

wenst haar klanten

prettige Kerstdagen
en gelukkig Nieuwjaar

BRANDENBARG
vee-,vtees- en varkenshandel

Geesinkweg 4, 7231 RE Warnsveld. Tel. 0575-521570



W ifte Kerst
Witte kerst is zeldzaam

LAATSTE WINTER
WAS GEEN WINTER

Wanneer komt er weer
eens een strenge winter

in Nederland?
Een winter, waarin ijs en

sneeuw domineren en
vrieskou iedereen naar

de winterjas, ijsmuts en
handschoenen doet

grijpen. Het is bijna vier
jaar geleden dat ons

land in de greep was van
een koude winter.

Dat was in december
1996, toen vroor het dat
het kraakte. De schaats-

liefliebbers kwamen
behoorlijk aan hun

trekken. Tegen het einde
van het jaar was ook in
Friesland het ijs stevig

genoeg om aan een
Elfstedentocht te

denken. En zowaar werd
die al begin januari 1997

gehouden. Op zaterdag
4 januari vond onder

enorme publieke
belangstelling de laatste
Elfstedentocht plaats en

wie die dag niet in
Friesland was volgde het

evenement op de
televisie. In de drie

winters daarna zouden
we ver verwijderd

blijven van een nieuwe
Elfstedentocht.

De winters van 1997-
1998,1998-1999 en vooral

die van 1999-2000,
kwamen niet verder dan

het predikaat zacht.

DIT JAAR WEINIG OPZIEN-
BARENDS

Het jaar 2000 heeft op het gebied
van het weer weinig opzienba-
rends gebracht. In alle seizoenen
was van extreme weerstoestanden
geen sprake. De laatste winter
(1999-2000) met de gemiddeld ho-
ge temperatuur is minder extreem
dan het lijkt. In de vorige eeuw
hebben wij ook veel van deze win-

Bij dit overzicht dient te worden
vermeld dat de aanvang van de
winter gerekend is vanaf januari.
Maar om een voorbeeld te noe-
men, de zeer strenge winter van
1947 begon in feite al in begin de-
cember 1946. December was toen
een zeer koude maand, zoals dat
ook in 1996 het geval was. Het jaar
1996 was trouwens toch al bijzon-
der wat de winter betreft. Niet al-
leen was het koud in december,
waardoor begin 1997 een Elfste-
dentocht mogelijk was. Maar ook
in de maanden januari en februari
was het zeer koud. Toen was er ook
bijna een elfstedentocht georgani-
seerd. Maar de leiding van het eve-
nement durfde het net niet aan
vanwege zwakke plekken hier en
daar in het Friese ijs. Een beslis-
sing waarop toen veel kritiek is ge-
komen. Niettemin was de winter
van 1995-1996 de strengste van de
jaren negentig, ook zonder Elfste-
dentocht. Niet altijd leidt een

aangenaam ervaren, maar dat dit
verandert wanneer er een koude,
snijdende oostenwind bijkomt.
Soms voelt het al heel koud aan in
november, wanneer die combina-
tie van vorst en oostenwind op-
treedt. Zowel in 1998 als in no-
vember 1999 deed die combinatie
zich voor. Dat betekende voor de
meeste mensen een onaangename
verrassing. Regen en wind en af en
toe storm zijn de weersomstandig-
heden, die men over het algemeen
met de maand november asso-
cieert. Op winterweer is men dan
nog niet voorbereid. Opvallend
was wel dat het koude november-
weer in 1998 en 1999 niet een
voorbode van een strenge winter
zou zijn. Integendeel. De daarop
volgende winters behoorden tot
de zachtste van de vorige eeuw.

STRENGHEID
De strengheid van een winter
wordt uiteraard mede bepaald

ters meegemaakt, met name in de
jaren tachtig en negentig.
Ook de zomer van het jaar 2000
was er eentje met een typisch Ne-
derlands gemiddelde en dat
bracht nogal wat teleurstelling,
omdat de zomer van 1999 ver bo-
ven dat Nederlandse gemiddelde
lag.
Zachte winters kwamen overigens
niet alleen voor in de jaren tachtig
en negentig, maar ook in de ze-
ventigerjaren. De winter van 1975
was de zachtste van de vorige
eeuw, maar ook de winters van
1974 en 1977 produceerden wei-
nig kou en sneeuw.
De rangschikking van de strenge
winters in de volgende eeuw laat
aan de top het volgende beeld
zien:

1.1947; 2.1963; 3.1942; 4.1940;
5.1929; 6.1979; 7.1985; 8.1956;
9.1917; 10.1996.

strenge winter dus tot een Elfste-
dentocht. Het bekendste voorbeeld
is de winter van 1979, die toen di-
rect na Kerstmis 1998 begon. Deze
winter zorgde voor grote onge-
makken. Op l januari 1979 lag
heel Nederland onder een dikke
sneeuwvacht en later zou de ijzel
voor nog grotere problemen zor-
gen. Het Friese ijs was van zeer
slechte kwaliteit, zodat ondanks
alle kou er geen Elfstedentocht
kon plaatsvinden.

KOUBELEVING
Strenge winters kunnen qua ka-
rakter sterk verschillen. De winter
van 1979 was vooral de winter van
ijzel, dus zeer glad. Daarentegen
waren de winters van 1963 en
1985 vooral 'wit', dus met een ex-
treme sneeuwval. Koubeleving is
zeer persoonlijk, maar over het al-
gemeen kan gezegd worden dat
velen vrieskou niet per se als on-

door de lengte van een vorstperio-
de. Het kan nu en dan best een
weekje stevig vriezen, maar een
strenge winter kenmerkt zich toch
door lange vorstperiodes, eventu-
eel aangevuld met sneeuw en ijzel.
Zo kon de winter van 1947 uit-
groeien tot de strengste van de vo-
rige eeuw, omdat die winter begin
december al begon met stevige
vorst en pas eindigde in de eerste
helft van maart. Ook de zeer kou-
de winter van 1962 en 1963 liep
door tot in maart, maar die winter
begon pas na de kerstdagen en
was dus een stukje korter dan die
van 1946-1947.
Sommige winters die het predi-
kaat 'streng' verdienen, begonnen
al in december. Dat gold ook voor
de recente winter van 1996-1997,
toen het in december vroor dat
het kraakte met een vroege Elfste-
dentocht in 1997 tot gevolg. Maar
veel strenge winters begonnen pas
in januari. Dat gold met name
voor de sneeuwrijke winter van
1985. In deze winter, zij het pas
eind februari, vond voor het eerst
sinds 1963 weer een Elfsteden-
tocht plaats. Zelfs is het vroeger
voorgekomen, dat winters pas in
februari en dan nog voor veel over-
last zorgden. De winters van 1956
en 1986 waren daar een voorbeeld
van.

Niet onvermeld mag blijven, dat
de winterbeleving nu een andere
zal zijn dan een halve eeuw of lan-
ger geleden. Onze huizen zijn te-
genwoordig een stuk beter ver-
warmd en geasoleerd dan enkele
generaties terug. Veel huizen zijn
zelfs centraal verwarmd en de toe
nemende welvaart zorgt er voor
dat de gestegen stookkosten ge-
makkelijker binnen het gezins-
budget kunnen worden opgevan-
gen.

Creatief
kaarsen
plaatsen

In de donkere winter-
maanden, en dan vooral
zo rond de feestdagen,
zorgen * vooral kaarsen
voor sfeer in huis. Wij
doen dit allemaal op on-

Kaarsen hebben iets mys-
tieks. Zij geven dat primi-

e gevoel van int imi-
t e i t dat vooral in de de-
cembennaand tot zijn
recht komt. De fascine-
rend dansende vlamme-

/ijn al eeuwenlang
ymbool van het licht

en de goedheid. Denk
aan het kaarsjes branden
in de kerk!
De kaarsen zijn in /<
vormen te koop dat het
niet moeilijk is om
te maken. Of'soms wél?
Het is heel ge/ellig om

n groepje te
maken. Dat bestaat dan
uit kaarsen van verschil-
lende dikte en hoogte.
Het is natuurlijk wel ver-
standig om daar een
goed plekje voor te kie-
zen. We moeten er op let-
ten dat deze kaai
creatie vanuit verschil-
lende gezichtspunten in
de kamer volledig tot zijn
recht komt. Zo'n kaarsen-
groepje moeten we op
een vlakke ondergrond
plaatsen en het moet
geen schade opleveren
als één of meer kaarsen
zouden gaan druipen.
Een metalen dienblaadje
kan er wel tegen.
Als we echte kaarsjes
gaan branden in de kerst-
boom moeten we wel ex-
tra maatregelen nemen.
Dit begint al als we de
houders gaan plaatsen.
Vanzelfsprekend moet ie-
der kaarsje de ruimte
hebben om te voorkomen
dat een tak vlam zou vat-
ten. Zet ook niet teveel
kaarsjes in de boom en
zorg dat elk kaarsje op
een stevige tak staat zo-
dat het niet kan kante-
len.
Als de kaarsjes branden
moet er altijd een volwas-
sene in de buurt zijn om
maatregelen te nemen
als er iets fout gaat. Het is
verstandig om een em-
mer water en een natte
dweil onder handbereik
te hebben. Laat de kaars-
jes ook niet helemaal op-
branden. Wij wensen u
sfeervolle en fijne feest-
dagen!



K L E U R P L A A T
Wie kleurt er mee?
Ie prijs ƒ 25,- • 2e prijs ƒ 15,- • 3e prijs ƒ 10,- • 4e t/m 15e prijs ƒ5,-
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 6 januari 2001. Wel voldoende postzegels plakken: 80 cent.

Hebben jullie ook medelijden met dit jongetje. Zijn pappa speelt met zijn speelgoed.

Kleur de plaat maar mooi om hem te troosten en stuur hem naar de krant. Wie weet win je wel een prijs?!

Leeftijd:

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd



Vocale sfeer tijdens de Kersttijd
Kerstconcert
Vordens Mannenkoor

Ook dit jaar is het Vordens Mannenkoor er weer in geslaagd een kerstconcert te organiseren. Woensdagavond
20 december gaan de deuren van de Christus Koningkerk aan Hetjebbink te Vorden open, zodat de klanken
van het koor de ruimte van deze kerk kunnen vullen.
Niet alleen het Vordens Mannenkoor o.l.v. hun nieuwe dirigent Frank Knikkink zal zorg dragen voor het ten
gehore brengen van een ruim assortiment kerstmelodieën. Naast deze sonore mannenkoorklanken kunt u ook
genieten van het gemengd koor Martin 's Scholars o.l.v. Martin Versluis. Van harte nodigen de beide koren uit
dit gratis kerstconcert bij te wonen.

Zij werd twee keer verkracht door
de assistent-burgemeester. Hij
dreigde ook Ana en haar familie te
zullen doden als ze zich zou ver-
zetten tegen nieuwe verkrachtin-
gen of wanneer ze zou vertellen
wat er met haar gebeurd was. De
kaarten bevatten voorbeeldteksten
en afbeeldingen die verstuurd
kunnen worden.

Ook kan er meegedaan worden
met de nieuwste bliksemactie te
gen martelen. In de kraam zal er
informatie over aanwezig zijn.
Wie al eerder op de hoogte wil zijn
kan ook de Amnesty-site raadple-
gen: www.amnesty.nl.

Tijdens de kerstmarkt zijn er na-
tuurlijk ook weer mooie Amnesty-
producten te koop, zoals kaarten,
kalenders en kaarsen.

Huis-aan-huis
bezorging weer
actueel
Sinds oktober heeft de Vlaaierie
Zutphen in de Beukerstraat in
Zutphen een nieuwe eigenaar, Vio-
na Hauptmann uit Warnsveld. Het
assortiment is uitgebreid en be-
staat nu uit meer dan 80 ambach-
telijk vervaardigde vlaaien. Deze
vlaaien worden iedere nacht door
bakkerij De Haas (Limburgia) uit
Haps vers geleverd.

Bij Vlaaierie Zutphen wordt het
woord service heel erg groot ge-
schreven. Volgens Viona Haupt-
mann bestaat bij de huidige con-
sument, zowel ouderen als ook
jongeren, steeds meer behoefte
aan huis aan huis bezorgingen.
Zoals vroeger de bakker zijn bro-
den zonder meerprijs bij de men-
sen thuis bezorgde, wil Viona
Hauptmann aan de terugkerende
wens om thuisbezorging tegemoet
komen door vlaaien in de regio
Zutphen, Eefde, Vorden, Laren en
zelfs Lochem gratis te bezorgen.
Zelfs worden de vlaaien desge-
wenst vooraf in 10 of 12 zéér ruime
punten gesneden. De vlaaien kun-
nen telefonisch worden besteld,

Tijdens de
kerstmarkt

is de
Dorpskerk
in Vorden
geopend

voor
iedereen

We
hebben
boeken,
kaarten,
koffie
en...
tijd
voor u!

Amnesty International
in actie tegen het
martelen van kinderen
Tijdens de kerstmarkt organi-
seert de werkgroep van Amne-
sty International handteke-
ningacties tegen het martelen.
Amnesty voert ruim een jaar
lang actie tegen martelingen
onder het motto: "help marte-
len voorkomen, genezen doet t
nooit meer".

Onlangs is er een rapport door
Amnesty uitgebracht over kinde
ren die worden gemarteld. Amne-
sty roept regeringen in de gehele
wereld op om martelingen van
kinderen publiekelijk te veroorde-
len. Op de kerstmarkt kunnen er
petitielij sten getekend worden ten
behoeve van een drietal regerings-
leiders van landen waar sprake is

van het martelen van kinderen.
De verhalen van de betrokken kin-
deren zijn ook beschreven: "hij
had een tang in zijn handen. Hij
bleef maar vragen waar de mobie
Ie telefoon was. Ik zei hem dat ik
'm niet had. Hij greep mijn duim
en klemde die tussen de tang. Hij
kneep zo hard dat hij mijn duim
fijn kneep. Wat er daarna gebeur-
de kan ik me niet meer herinne-
ren."
Firoz, een negenjarig jongetje dat
door de politie in Bangladesh is ge
marteld.
Daarnaast zijn er kaartslingers die
thuis verstuurd kunnen worden.
Ook hierin wordt aandacht ge-
vraagd voor een gemarteld meisje:
Ana Maria Pichol uit Guatemala.

waarbij tevens deskundige advie
zen worden gegeven.

SERVICE
Als speciale service is het ook mo-
gelijk de vlaaien in feestelijke ge
schenkverpakkingen en zelfs met
een grote foto van een jarige, favo-
riete sportclub of met een bedrijfs-
logo te bezorgen.
Voor feesten en partijen maar ook
bij bedrijfsevenementen en be-

drijfspresentaties worden vlaai-
buffetten verzorgd.

INFORMATIE
Voor meer informatie: Vlaaierie
Zutphen, Beukerstraat 83, Zutphen,
Viona Hauptmann. Telefoon 0575-
514387, Fax 0575-570625, E-mail:
info@rovidam.nl, Internet: www.
limburgiavlaai.nl.
Zie ook de advertentie in de Kerst-
krant.

Restauratieconcert
St. Willibrorduskerk
Op vrijdagavond 15 december zullen het Vordens Mannenkoor, het Ei-
bergse Mannenkoor en het St. Willibrorduskoor in de St. Willibror-
duskerk te Vierakker een concert verzorgen waarvan de opbrengst is
bestemd voor de restauratie van deze kerk.

Na afloop van het concert wordt een gratis kop koffie aangeboden in
het St. Ludgerusgebouw.

Wereldwinkel Vorden
van alle markten thuis
Alweer bijna drie jaar heeft We-
reldwinkel Vorden haar eigen
winkelpandje aan de Raadhuis-
straat. Lekker warm en goed ge-
vuld met eerlijke handel.

Voor die tijd hebben we jarenlang
met kratten koffie, thee, sieraden
en cadeauartikelen naar en van de
markt gesjouwd. Het blijft blijk-
baar toch nog af en toe trekken,
die sfeer van de markt, want op
een paar kerstmarkten zijn we ko-
mende tijd te vinden.
Zaterdag 9 december waren we op
de kerstmarkt in Wichmond en
woensdag 20 december zijn we op
de kerstmarkt op het Spectrum in
Warnsveld. Op beide markten heb-
ben we voorgaande jaren ook ge-
staan en de kleinschaligheid en ge
zelligheid van deze markten heb-
ben hun charme. Nieuw is echter
dat we op de Vordense kerstmarkt
op zaterdag 16 december aanwe-

zig zijn. Voorheen was dit niet mo-
gelijk en hielden we een eigen
'hartverwarmende' kerstmarkt op
het pleintje voor de winkel. Samen
met diverse ideale organisaties
creëerden we daar een eigen sfeer.

Dit jaar heeft de organisatie daar-
van geprobeerd ons een plaats te
geven op de grote kerstmarkt. En
met groot genoegen laten wij u
weten dat wij 16 december van de
partij zijn! Door financiële steun
van de Raad van Kerken kunnen
we samen met Amnesty, het Rode
Kruis en Unicef aanwezig zijn.

We hopen dat u onze 'winkel-
kraam' op zaterdag 16 december
komt bezoeken. Hij is niet moeilijk
te vinden want we staan vlak bij de
stoplichten. Voor de verandering
hopen we dat deze vaak op rood
zullen staan zodat iedereen even
bij ons werk stilstaat.

Kersts g 2000

Allemaal
van harte welkom
op zondag 17 december
a.s. om 19.00 uur in de
Dorpskerk te Vorden.

Georganiseerd door de
Raad van Kerken
te Vorden.

Dit jaar
met medewerking van:
R.K. parochiekoor
Cantemus Domino en
het koor In terchrist.

Tot ziens!

AL WIE DOLEND

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

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

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

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

Henk Jongerius.



Univé Oost wenst u
prettige feestdagen en een voori \j \j iq 2OOI

Kantoor Ruurlo:
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
Telefoon 0573-451635

TTNTVE
V—/ VERZEKERINGEN M -*

Daar plukt ü de vruchten van!

Kantoor Lochem:
Eekmolenweg 10

7241 CM Lochem
Telefoon 0573-298100

Foto: Elly ter Stal, Intratuin Lochem

Druk, druk, druk . . .
iedereen is voor de kerstdagen druk.

Geen tijd om te koken, geen zin in afwas.
Maak het .u gemakkelijk en bestel bij ons één van de

V' ve'ecomftipte meeneemmenu's, bijvoorbeeld:

late oerham
late saté

platen boerenmaaltijd
\ plate spare ribs

plate schnitzél 'de Buurman'
inclusief patat of aardappêlschijfjes,

r^jwkost, bol huzarensaj^rae en toetje.

Wij zijn gpslotén vafi m|(and|g 25 december 2000
% tot SrNBet*2 janlari 2001 .

. . ' v ; s . .

Wij wero iedereen ijne feestdagen
en tot ziens in hei nieuwe jaar.

Buurman'
KWAL TA
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

Dorpsstraat 8 • Vorden
Telefoon 0575-554355

Er zijn
twee adressen

waar u
goed kunt eten.,.

bet uwe
en het onze

prettige feest-
dagen en een
voorspoedig Wij zijn beide Kerstdagen geopend.

Ook verzorgen tvij uw salades.
Reserveer tijdig.

Wij zijn van 27 december t/m 8 januari
gesloten. Op Oudejaarsdag zijn wij geo-
pend tot 18.00 uur

café-restaurant
't Wapen van 'tMedler

Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
tel. 0575-556634

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en 'n Voorspoedig Nieuwjaar

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijff

Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414



L. A

Tweede kerstdag geopend
Ciil Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

E ï berge 11 J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M l N K M A A K T HET M O O I E R BIJ U T H U I S . i! m i n kme u be Ie n

KERST-INN 2000

dik*

en de koren:
Ruurto's Kamerkcx>r 4

Het Meidenkoor f
Sursum Corda.

in de Ned.Herv Kerk te Ruurto,
Zondag 17 december 2000.

Aanvang 19.30 u,
Kerk open 19.00 u,

Thema: Kersttlcht 'onbetaalbaar".

Toegang vrij.
&••

bij aankoop
van een paar

t schoenen vanaf
ƒ 100.- een paar

sokken of panty's naar

keuze l BK1 II J-S

geldig t/m 31 dec.2000

Kerst-aanbieding

Mfes^fli^BiBiÏL
SCHOENMODE

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

www.Giesen.Shoes.nl [>:/] Giesen@Shoes.nl

De Regt Financiële Planning

en Regio Bank
wensen u

sfeervolle feestdagen
en een

goed en gezond 2001 toe
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wij

hopen u volgend jaar weer van dienst te mogen zijn.
Nieuwstad 44 Lochem Tel. 0573 - 255 300

Met de feestdagen
gezellig thuis."

Onze kantoren zijn
op beide kerstdagen en

op nieuwjaarsdag
gesloten. Rabobank

Prettige feestdagen!

i teem
Dorpsstraat 10, 7261 AW Ruurlo, telefoon (0573) 45 27 77

Uw adres voor service en kwaliteit

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 2001

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

EN MEDEWERKERS

Nieuwbouw

Onderhoud

Renovatie
NVOB

wenst allen
Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 2001



f50,- korting per man per da
mm
Schildersbedrijf

PET ERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkels in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al uw

SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

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

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

Wij wensen alle relaties,
vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2001

HelpatHome

u Pijnt
ï

HelpatHome levert o.a.

- Service aan dé zaak of a&n huis zander vtHfmj kusten
- Systeem- én nèt*i«rkb«fifeer
•» Reparatie en instalSasie
- Cö«np*ulers* en randapparatuur
»• InbJèrrtetdientseni

Teiêfóort: 0575*460361 of é-maiJ
Kijk voor meer trrformutïe op www.helparthome.nf

STUKADOORSBEDRIJF

UMMEUMKI
Ventersteeg 3 - RUURLO

Telefoon 0573-451704 - Fax 0573-453545

wenst u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2001

U bestelt toch ook een heerlijke
salade voor de Kerstdagen

bij 't Pantoffeltje?
Uit eigen keuken bereiden on/e koks

de volgende salades:

HUZAREN f 8,50 p.p.
RUSSISCH EI f 10,50 p.p.
ZALMSALADE f 13,50 p.p.

Een salade van 't Pantoffeltje is lekker smakelijk.
Voor bestellingen: tel. 0575-551770

bodega

Dorpsstraat 34 • Vorden • Tel. 0575-551770

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN VAN 27 DECEMBER T/M 6 JANUARI
Maandag t/m vrijdag showroom

bouwmarkt
09.00- 17.30 uur
08.00- 17.30 uur

Vrijdagavond
Zaterdag

showroom 4- bouwmarkt 19.00 - 21.00 uur
showroom
bouwmarkt

10.00- 16.00 uur
08.00- 16.00 uur

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

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

Wij wensen relaties, familie en bekenden

fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2001

Uw huismerk

Wesselink G[ Lanjouw
Makelaardij onroerende zaken

Borculoseweg 150, Ruurlo • Telefoon 0573-454027

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Loonbedrijf

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-467361

New Spirit, Royalu^s en
ext Generation voor professional

teeds doeltreffend! '

siervuurwerk 20 vers

Knalvuurwerk O.a.siof
< "̂̂  ^^B
Vuurpijlen o.a. slof babypijlen, 141

Ratelbanden 36of?6o, 1200,2000 *<**&

JACHT- EN WAPENHANDEL

Zutphensewég 9, voraen



Kipfilet met calvados Een

Kokkerellen
voor de

feestdagen

Courgettesoep met zalm

Benodigdheden: 2 courgettes, l ui, l teentje
knoflook, */2 liter kippenbouillon, 200 gram
gerookte zalm, 80 gram boter, 30 gram bloem,
125 ml crème fraïche, peper uit de molen, 4 kleine
takjes verse dille.

Snijd de ui zeer fijn. Maak van een kippenbouillontablet
een halve liter bouillon. Maak 50 gr boter heet in een pan
maar laat ze niet bruin worden. Doe de bloem erbij en
voeg al roerende met scheutjes de warme bouillon toe zo-
dat er een stevige gebonden bouillon ontstaat. Maak de
rest van de boter warm en fruit hierin de ui en fijngesne-
den knoflook glazig. Schil de courgettes en snijd ze in
stukjes. Voeg ze met een eetlepel water bij de ui, ga er
even met de pepermolen over en laat ze in een kwartier-
tje zachtjes gaar worden. Maak van het ui-courgette-
mengsel met een staafmixer een homogene massa. Doe
deze massa in de pan bij de gebonden bouillon. Snijd de
gerookte zalm in reepjes. Verwarm vier borden. Verdeel
de courgettesoep over de borden, leg in het midden een
klontje crame fraache en maak daar met een vork even
een krul van. Strooi wat gerookte zalm over de soep en leg
er een takje verse dille over. Een stukje warm stokbrood is
er heerlij k bij.

Salade met verse ananas

Benodigdheden: l verse ananas, 200 gr kipfilet,
200 gr gepelde roze garnalen, 200 gram gewassen
sla naar keuze, l bakje cocktailsaus, 11/2 eetlepel
olijfolie, azijn, l theelepel kerriepoeder, 50 gr boter,
peper en zout, een doosje Italiaanse diepvries-
kruiden.

Doe de sla in een kom. Bak de kipfïlet in 50 gram boter op
een zacht vuurtje met wat zout en het kerriepoeder in
een kwartiertje gaar. Snijd vier schijven van circa ander-
halve centimeter dikte van de ananas, schil deze en haal
er de harten uit. Snijd deze in stukjes van ongeveer twee
centimeter. Doe in een apart kommetje de olijfolie, een
halve eetlepel diepvrieskruiden, een mespuntje zout, een
theelepeltje suiker een twee theelepeltjes kruidenazijn
en meng dit tot een dressing. Zorg dat de garnalen en
cocktailsaus op kamertemperatuur zijn.
Zet de sla één minuutje in de magnetron zodat ze lauw-
warm is. Roer er dan de dressing door. Verdeel de sla over
vier borden en schik hierop dan de ananas en de garna-
len. Snijd de warme kipfïlet in plakjes en geef ze ook een
plaatsje op de salade.
Doe de cocktailsaus in een schaaltje en geef die er voor de
liefhebbers apart bij.

Benodigdheden: 2 flinke kipfilets, zout, groene vers-
gemalen peper, l grote zachtzure appel, 100 gr
boter, l borrelglaasje calvados, 500 gr champignons
(of een combinatie van paddestoelen), l teentje
knoflook, 125 ml crème fraïche, l el warm water.

Was de kipfilet, snijd ze door midden en dep ze goed
droog met keukenpapier. Wrijf ze in met zout en peper.
Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd hem in
kleine stukjes. Verhit 50 gram boter in een pan met een
antiaanbaklaag en bak de kipfilets zachtjes goudgeel op
een niet te hoog vuur. Anders worden ze taai. Doe de stuk-
jes appel in de pan en verwarm ze. Giet de calvados er
over en steek deze aan. Laat de zaak uitbranden. Doe er
een eetlepel warm water bij, leg een deksel op de pan en
laat de filets op een laag pitje een klein uurtje stoven.
Snijd de paddestoelen in dunne plakjes en bak ze, óók in
een pan met een antiaanbaklaag, bruin. Voeg wat zout
toe. Bak ze zo lang door tot ze droog zijn.
Neem nu de kipfilets uit de pan en houd ze warm. Kook
het vocht in tot het stroperig is en roer er dan de crème
fraïche door.
Verdeel de dikke saus over vier warme borden. Leg in het
midden een kipfilet en verdeel daarover de gebakken pad-
destoelen. Serveer er eventueel geblancheerde peultjes en
wat dunne frietjes bij.

feestelijk
versierde
tulband

Benodigdheden: 100 gr boter,
100 gr bloem, 30 gr maïzena,
100 gr krenten en rozijnen, 5 ei-
eren, 100 gr suiker en een beet-
je zout. 150 gr basterdsuiker, 30
gr cacao, l eiwit. Eventueel ge-
kleurde chocolaatjes.

Zeef de bloem met de maïzena in
een ruime kom, snijd de boter in
stukjes en voeg er een mespuntje
zout aan toe. Zet dit weg zodat de
boter zacht kan worden. Bestrijk
een tulbandvorm (liefst met een
antiaanbaklaag) met boter en be-
stuif hem daarna met bloem. De
krenten en rozijnen wassen en
met keukenpapier droogdeppen.
Splits de eieren. De dooiers met de
helft van de suiker met een garde
schuimend kloppen. De eiwitten
goed stijf kloppen (in een keuken-
machine) terwijl u de rest van de
suiker er in gedeelten aan toe

Apfelschnee

Benodigdheden: */2 liter fijne appelmoes, een
eetlepel citroenrasp uit een potje, 1J41 slagroom,
100 gr donkere rozijnen, 100 gr gewelde abrikozen,
l zakje vanillesuiker, poedersuiker, 4 blaadjes mint.

Snijd de gewelde abrikozen in stukjes en doe ze samen
met de rozijnen in een schaaltje waarop u wat warm wa-
ter doet. Dek het schaaltje af. Zet dit 2 minuten in de mag-
netron zodat ze gaar worden. Giet ze af en laat ze afge-
dekt koud worden. Klop de slagroom met de vanillesuiker
half stijf. Doe de appelmoes in een schaal. Roer er de ci-
troenrasp door en de koude rozijnen en abrikozen. Roer
er tenslotte de geklopte slagroom door. Verdeel de Apfel-
schnee over vier glazen of schaaltjes. Stuif er wat poeder-
suiker over en leg er een blaadje mint op.

voegt. Voeg nu eerst de bloem en
de boter aan de eiwitten toe, daar-
na de schuimende eidooiers en
daarna de krenten en de rozijnen.
Meng alles behoedzaam met een
houten spatel zodat een luchtig
deeg ontstaat. Doe dit over in de
geprepareerde tulbandvorm.

Zet de vorm in een tot 175° voor-
verwarmde oven en laat hem in
een klein uurtje gaar en bruin
worden. Haal de vorm uit de oven
en laat hem enkele minuten af-
koelen. Stort de tulband op een
taartrooster en laat hem verder af-
koelen.

Meng de basterdsuiker met de ca-
cao en een eiwit. Als de massa niet
smeuïg genoeg is doet u er nog
wat eiwit bij. Roer zo lang met een
garde tot de suiker gesmolten is.
Giet de massa over de (afgekoelde)
tulband. Beplak het glazuur naar
keuze met leuke chocolaatjes. In
de vorm van bijvoorbeeld witte en
gekleurde takjes hulst.



een sfeervolle

De Vordense win
Raadhuisstraat 11 • Vorden

Tel. 0575-555222

Op de kerstmarkt:
roodje warme ham.

Onze heerlijke
grillworst f 5,-
Aanbieding:

3 rookworsten voor f 10,

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 • Vorden

Tel. 0575-551321

Ook DA Ten Kate
is op de kerstmarkt aanwezig

met diverse kerstartikelen.

Tot ziens op de
kerstmarkt.

Cora en Wietze ten Kate

Zutphenseweg 2
Vorden

Op de kerstmarkt
hebben wij ze weer voor u,

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

Kom daarom
gerust proeven!

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 • Vorden
Tel. 0575-551384

op de
kerstmarkt

rstmarkt
zaterdag 16 december
van 1 2.00 tot 1 9.00 uur op het marktplein
Vele kramen en stalletjes in kerstsfeer, houtvuur, bezoek van de kerstman,
optredens van Vordense en Wichmondse zangkoren en muziekverenigingen
en tevens midwinterhoornblazers en boerenkool met worst.

Vanaf 18.00 uur kunnen bezoekers van de kerstmarkt tegen inlevering van
een 'boerenkoolbon1 genieten van een heerlijk bord boerenkool met worst.
Deze bonnen zijn op de kerstmarkt verkrijgbaar voor de prijs van zes gulden.

DEELNEMERS AAN DE KERSTMARKT
De Herberg café • Barendsen Fixet doe-het-zelf/Etos • Sueters speelgoed/huishou-
delijke artikelen • Ten Kate drogist • Van Asselt bakkerij • Vlogman/Rodenburg sla-
gerij • Garden Master Vorden tuinbenodigdheden • De Rotonde petit-restaurant/kin-
derrestaurant • Bakkerij Joop brood en banket • Free Wheel skeeler- en schaatsuit-
rusting • Asya pizzeria • Flash badmintonvereniging • Raad van Kerken gezamenlij-
ke Vordense kerken • Kluvers dierbenodigdheden • Anthony's Country Store ca-
deauartikelen • Bosvelt banketbakkerij • Vordense Tuin bloemen etc. • Vordense
Pan pannenkoeken • 'de Mölle gebak, brood, salades.

le Herbergt
Op de Vordense

kerstmarkt
een goed en mooi
verzorgde sortering

met die heerlijke

KERSTBAKJES
KERSTARTIKELEN

GLUHWEIN
gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze.

.Voor de kinderen warme
chocomel

Ruurloseweg 65a • Vorden
Tel. 0575-553671

Bez
tffden _ .

kerstmarkt onze
"kraam voor allerlei lekkernijen

o. a.:
groofmoeders

erwten- en bonensoep
warme chocolademelk.

Kerstkransjes, roomboter-amandelkrans,
Weihnachtstollen. roomboterstaven,

koek van de Mölle, enz.

DE /'OILILE

Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek
. Galleestraat 38 • Vorder

Tel. 0575-555767



ANTHONY'S

Voor gezellige sfeer
en kwaliteit.

Let op de speciale
kerstmarkt-

aanbiedingen

Ol SOI N

Leuke
kerstacties!
Speciaal op de kerstmarkt.

Wees er snel bij.

11 os
team

IARENDSEI

^

Tijdschema
12.00-13.45 uur
13.45-14.15 uur
14.15-14.30 uur
14.30-15.15 uur
15.15-15.30 uur
15.30-16.00 uur
16.00-16.30 uur
16.30-16.45 uur
16.45-17.15 uur
17.15^17.25 uur
i/.3ü- 18.00 uur
Vanaf 18.00 uur
Om 18.15 uur

Verenigingen
Kerstmuziek
Dansgroep De Knupduukskes
Vordens Dameskoor
Sursum Corda muziekvereniging
Midwinterhoornblazers
Reborn Wichmond
30+ koor
Midwinterhoornblazers
Vordens Mannenkoor
Prijsuitreiking 'winterspelen'
Concordia muziekvereniging
Uitgifte bord boerenkool met worst
Afsluiting door Kas Bendjen

Vorden:
voor kerstsfeer

l en gezelligheid

l

Wij wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

nieuwjaar.
Bezoek onze kraam op de kerstmarkt

Burg. Galleestraat 6
Vorden

Welfare
Rode Kruis
neemt deel aan
de kerstmarkt
Ook de Welfare van het
Rode Kruis staat op de
kerstmarkt met hand-
werken gemaakt door
deelnemers uit het ver-
zorgingshuis en thuis-
deelnemers.
Een groot assortiment
kleden, gehaakt en ge-
borduurd, schorten en
lopers, knuffels en vele
andere artikelen voor elk
wat wils.
De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan onze
doelstelling: het zinvol
bezig zijn met de oudere
medemens.

Kerstfeest
Wat beweegt me om deze aanhef te gebruiken?

Wat is er zo bijzonder aan dit/het jaar 2000?

Millennium hebben we al uitgebreid 'gespeld en besproken', de computers zijn niet op
tild geraakt en de aarde draait nog steeds rond. Dus daar zijn we over uitgepraat.

Over de kerst echter raken we nooit uitgepraat, niet in het jaar 2000 en niet daarna. Met
gemengde gevoelens beleven we ook dit jaar weer deze periode. We kijken naar de tele-
visie, luisteren naar de radio en lezen de kranten.Verdeeldheid/armoede/oorlogen/ziek-
te/verdriet zijn enkele van de opsommingen welke als eerste in ons opkomen en de
vreugde en blijdschap overschaduwen. Het feest van het licht is niet voor een ieder op
aarde op deze wijze te beleven.

Het is goed om ook in Vorden daar even bij stil te staan en onze voordelen te blijven zien.
Vorden, een dorp waar we elkaar nog 'gedag' zeggen, verenigingen floreren, de buren el-
kaar nog kennen en 'meer' dan de eerste levensbehoeften volop verkrijgbaar zijn.

In ons dorp hebben we ook dit jaar weer de aankleding met verlichte kerstbomen in het
centrum van het winkelgebied en vele ondernemers en particulieren ook buiten dit cen-
trum passen zich bij deze 'lichtbronnen' aan. Ook de vertrouwde kerstklok in het cen-
trum op het grasveld naast de grote boom completeert het geheel.

Verder is er de traditionele kerstmarkt welke dit jaar zal worden uitgebreid met een le-
vende kerststal en educatieve instellingen onder verantwoording van de Raad van Ker-
ken in Vorden.

Wellicht dat deze kerstmarkt aan het jaar 2000 een nieuwe dimensie geeft en we met el-
kaar vol trots kunnen zeggen: "Een hartverwarmende kerstmarkt in ons mooi verlichte
Vorden".
Namens de Vordense Ondernemers Vereniging wens ik een ieder op eigen wijze kerst-
dagen in goed sfeer en harmonie.

Voorzitter VOV HJH. Kettelerij.

Reborn
op de Vordense kerstmarkt

Reborn is een enthousiast gemengd jongerenkoor. Het repertoire is veelzijdig, onder
andere gospels en popsongs. Het koor neemt dit jaar voor net eerst deel.
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Raadhuisstraat 6 • Vorden • Telefoon 0575-554155

De Wereldwinkel
bedankt al haar

donateurs en klanten.
We wensen iedereen een

hartverwarmend nieuw/aar

Ook Unicef
zal zaterdag 16 december a.s.

op de kerstmarkt staan.

VORDENS
MANNENKOOR

onder leiding van Frank Knikkink met medewerking van

MARTIN'S SCHOLARS
onder leiding van Martin Versluis

Woensdag 20 december 2000
Christus Koningkerk

Het Jebbink te Vorden

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

Toegang gratis

'Limburgia' Vlaaierie Zutphen
Beukerstraat 83 • telefoon 0575-514387

GRATIS BEZORGING
in de regio Zutphen, Eefde, Almen, Vorden en Lochem

Bel tijdig voor de kerstbestelling!
Ie en 2e Kerstdag geopend van 10.00-11.00 uur voor bestellingen

1991 2001

W jaar

Angela Taken en Angela Sasse
wensen u

gezellige Kerstdagen
en een

gezond en succesvol 2001

'De Huikert'
telefoon 0573-4912

NOG EVEN.... e. dan
staan de feestdagen weer voor de deur!

^ Een fraai ingericht huis.
Warme vloerbedekking, in een vloeiende

^ combinatie met sfeervolle gordijnen.

S \ Gezellige en tevreden gezinsleden en u
\ bent blij dat u een specialist in de arm

heeft genomen !

Nu is er de tijd nog voor, kom NU langs
, voor een vrijblijvend advies:

PEEST interieuradviseur
m j|

'de woonwinkel van Warnsveld"
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Telefoon 0575-526132

BESSELING
radio & televisie •

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

sanitair • centrale
verwarming •

luchtbehandeling •
airconditioning •
Lid VNI en UNETO

Wenst allen

fijne Kerstdagen en een

gezond en voorspoedig 2001

Dorpsstraat 4 • Ruurlo
Telefoon 0573-451328 • Fax 0573-451028

Kerst 2000

Kerstbrunch
zondag 24 december van 11.00 tot 14.00 uur

prijs f 32.50

Beide Kerstdagen vanaf 16.00 uur geopend.

Kerst keuzemenu
een viergangenmenu met ruime keuze.

Elke tafel wordt slechts éénmaal
gereserveerd,

u kunt dus zolang tafelen als u wenst.

Prijs van het menu f 82,50

Restaurant

de Timmerieé
Lochemseweg 16 Warnsveld Tel. 0575-431336 Fax. 0575-432244
E-mail: aQ.maalderinkQworldonline.nl

YOGA
van 12 yogalessen

start 1O Januari
in Ruurlo en Lochem

van Lierop
Cgedlpl. yoga-lerares)

Bluisterplein 5, Ruurlo
Telefoon 0573-454610

Vanaf NU volop

in alle maten
te koop.

Leestenseweg 10 - Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96



BODYMOTION

agu*
Body Motion
Fitnessaccessoires

korting

van 54,95 voor

44,95
^ € 20,40 '

KENOSHA HANDSCHOEN
WINDSTOPPER M1
Volledig van Isowind waardoor het
optimaal ademend en warmte-isolerend is,
verkrijgbaar in de maten M t/m XXL

4 functies
van 29,95 voor

24,95
€ 11,32

FIETSCOMPUTER
Met 4 functies, voorzien van een extra
stevige bekabeling en duidelijke display.
Eenvoudig te bedienen en te monteren. PR

DE Fl ETSSPECIALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden
Telefoon 0575-551393

|S| U VUURWERK BESTELLEN

Voorverkoop Korting 10 t/m 28 dec. 2000

PRIJSGARANTIE

Wanneer bij aankoop
van de Vuurwerk
artikelen in onze

folder een identiek
artikel elders aantoon-

baar goedkoper is
tijdens deze aktieperiode

dan betalen wij het
prijsverschil uit

A R

•
"-m.

RESTAURANT

jveiiai s
www.avenarius.nl

"Avenarius" kerst-traiteur biedt u de mogelijkheid thuis
een schitterend kerstdiner te serveren. Wij hebben voor
u de gerechten alvast voorbereid. Het enige dat u nog

dient te doen is het verwarmen van de gerechten
(indien "warm") en het presenteren van de gerechten.

Jtaitewunenu a ƒ 4-C.CC pjp.
Wildpaté met cranberrysaus

Wildbouillon met bospaddestoelen

Goulash van wildzwijn met stoofpeertjes
aardappelpuree en schorseneren

of
Gegrilde zalmfilet met witte wijnsaus

aardappelpuree en schorseneren

Luchtige bavarois van pure chocolade
met vanillesaus

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

U dient uw bestelling vóór 22 december door te geven!

Voor meer informatie of uw bestelling:
Tel. 0573-451122 E-mail: traiteur@avenarius.nl

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

LVVj
M

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

VW-aanbieding

'Avondje uit

dinerbon plus theater- of
bioscoopbon in stijlvolle verpakking

met een cd als bonus.

vanaf f 7Of-
Er zijn natuurlijk ook de vertrouwde

geschenkbonnen in alle prijsklassen.

De Vuurwerkspecialist

MULTIMATE
SERVICE BOUWMARKT

Fa-Hcijink
Leestenseweg 10 - Zutphen

Tel. 0575 - 52 17 96

De beste
maat
in
service
en

F O T O
Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax 0575-527251



Een puzzelkluif voor de feestdagen
HORIZONTAAL: l management-as-
sistent; 10 derhalve; 14 halfaap; 19
zangvogeltje; 28 vrl. dier; 29 klei-
aarde; 30 luierstof; 33 wegknagen;
37 mand; 38 persbureau; 40 in lo-
co; 42 uniform; 44 lichtengel; 45
water in Utrecht; 47 bouwstijl; 49
onlangs; 51 zangnoot; 52 gevange-
nis; 54 achter; 55 pi. in Utrecht; 56
teer; 58 vermogend; 59 Turks ge-
recht; 61 bijbeldeel; 62 dop; 63
hoofdtelw.; 65 uitroep; 67 vaar-
tuig; 68 pi. o.d. Veluwe; 70 voort-
durend; 72 voorz.; 73 pi. o.d. Velu-
we; 74 hevig; 76 kilovolt; 77 boom;
78 klasse; 81 vogel; 83 naaigerei;
85 tijdsdeel; 86 iem. die publi-
ceert; 90 gelofte; 91 uniek; 93 ver-
tegenwoordiger; 95 open bosplek;
96 binnenkomertje; 98 vaartuig;
99 vochtig; 101 pont; 103 rubidi-
um; 105 Eur. gebergte; 107 mid-
dag; 109 beurtzang; 110 spiermas-
sa; 112 domina; 113 godheid; 116
Europeaan; 117 grapjas; 119 zin;
121 plant; 123 kon. aanspreektitel;
124 meisje; 125 schaaldier; 127 we-
reldtaal; 128 legerafd.; 129 straat;
130 vr. maat; 132 zuigbuis; 134
kleefmiddel; 135 pi. in N.-Brabant;
136 moeilijkheden; 137 hectoliter;
138 vis; 140 voorz.; 141 afgelegen;
142 akker; 144 boom; 146 androa-
de; 148 Russ. dorpsgemeenschap;
149 kwaad; 151 grondsoort; 153
aandacht trekkend voorwerp; 156
decimeter; 157 dreumes; 159 vor-
dering; 160 op deze wijze; 161 pro
Deo; 163 broodsoort; 166 kleur;
167 kous; 168 kleur; 170 kroot; \72
schuifbak; 173 brandstof; 175 mak;
176 programmapunt; 178 militair;
179 en andere; 181 opmerkzaam;
182 tooi; 183 rijstdrank; 184 was-
pin; 186 naschrift; 187 tegenover;
188 oplosmiddel; 189 zangnoot;
190 streling; 191 vogelprod.; 192
spil; 193 mager; 194 de jongere;
195 klok; 196 ten bedrage van; 197
grondtoon; 199 hoofddeksel; 201
kunstwerk; 203 voegw.; 205 neon;
206 nikkel; 207 houding; 209 sna-
vel; 211 groet; 212 Hun Edelacht-
baren(afk-); 214 aarzeling; 216
waarnemer; 219 dakgedeelte; 221
Sp. uitroep; 222 dierentemmer;
225 iets groots; 226 aanvoerder;
227 leidsman; 229 beroep; 231 de
onbekende; 232 Rijksmerk; 234
een zekere; 235 lokspijs; 237 mili-
tair; 238 xenon; 240 nobel; 243
med. specialisme; 245 gang; 246
roofvogel; 249 kerel; 251 licht
breekbaar; 253 visgerei; 255 golf-
term; 256 groot vertrek; 257

zangstuk; 258 vruchtennat; 260
gewricht; 262 legerafd.; 263 voorz.;
264 vacht; 265 hiel; 266 langspeel-
plaat; 268 amfibie; 270 kegelvor-
mig; 272 steenmassa; 273 naald-
boom; 274 westerlengte; 275 lek-
kernij; 276 gebogen been; 277
melkklier; 278 emmer; 279 toile-
tart; 280 insect; 281 jongstleden;
282 spinachtige; 283 rots; 285
Schotse rok; 288 droog; 290
schoolonderzoek; 292 roofdier;
293 smaakmaker; 294 dyne; 295
landbouwwerktuig; 297 Ierland;
299 onderricht; 301 groep; 302
worp; 303 dandy; 304 strik; 306
zandhoogte bij moeras; 308 insect;
309 stapel; 310 precies; 311 durf;
313 strafwerktuig; 315 getij; 317 vo-
gel; 318 pluk; 321 broos; 323 onder
andere; 325 dierengeluid; 326 wal-
vis; 329 voorz.; 331 vraagstuk; 334
opbergmap; 336 gebakjes; 338 kij-
ker; 339 tweetal; 340 nageslacht;
343 familielid; 344 zangnoot; 345
hoofdtelw.; 346 opschudding; 348
gebak; 349 boom; 351 godsdienst;
353 dominee; 355 schenkgerei;
358 niets; 360 millimeter; 361
Rijksuniversiteit; 362 uitroep; 363
kosten voor koper; 364 slang; 365
waterstand; 366 als onder; 368 bij-
woord; 369 bovenbeen; 370 jong
dier; 371 riv. in Rusland; 372 bij b.
plaats; 374 knabbelen; 376 palm;
379 gebladerte; 383 slappeling;
386 maanstand; 388 op een; 389
eter; 391 zwemvogel; 393 er; 394
oliestaatie; 396 vies; 397 verve-
lend; 398 tot en met; 400 koraalei-
land; 402 wie zich op iets toelegt;
405 aan boord; 407 rund; 408 var-
kenshok; 410 lidw.; 411 Green-
wichtijd; 412 pi. in Oekraane; 416
insect; 417 rustig; 419 boom; 421
dampen; 423 Sp. riviermond; 426
Eur. munt; 427 van de; 429 eerw.
vader; 431 onbep. vnw.; 433 argen-
tum; 434 kuch; 436 sleepnet; 437
onbep. vnw.; 439 nonsens; 442 ka-
raat; 443 nachtvogel; 444 hectare;
445 wilde haver; 447 knorrepot;
449 hoofddeksel; 450 volgzaam;
451 pi. in Belgia; 453 ontvangka-
mer; 455 teken; 457 bijt; 458 drie
tal; 460 zeebeweging; 461 hoog
bouwwerk; 462 schilderslinnen;
464 parvenu; 465 ontelbaar; 467
oosterlengte; 468 pi. in Gelder-
land; 469 dof; 471 lekkernij; 472
decigram; 474 deciliter; 475 pulve-
rig; 477 verlichting; 478 samari-
um; 479 tijdrekening; 481 pi. i.d.
Noordoostpolder; 484 liefhebben;
486 pi. in Overijssel; 488 vrucht;

490 functioneel leeftijdsontslag;
492 vaardigheid; 496 schaakstuk;
498 gram; 499 bedrog; 501 titel;
502 boerderij grond; 503 slaap-
plaats; 505 Centraal Medisch
Tuchtcollege; 507 heidemeertje;
508 stuurboord; 509 metaalsoort;
511 woonboot; 512 pers. vnw.; 514
uitnodigen; 516 gravin v. Holland;
518 pi. in Drenthe; 519 manier;
522 ad vocem; 524 afgemat; 525
bijbeldeel; 526 kledingstuk; 529
vrg. munt; 531 goedzak; 533 oude
dans; 534 schillen; 537 milliliter;
538 kaar; 539 pi. in Belgia; 541
goedkoop schrijfpapier; 544 trop.
zeewierprod.; 547 soldatenkost;
548 weigering; 550 doorsnee i.d.
maatschappij; 551 riv. in Rusland;
552 krachtig; 553 specerij.

VERTICAAL: 2 maanstand; 3 berg-
pas; 4 zuiver; 5 insect; 6 pi. in
Duitsland; 7 koor; 8 titel; 9 dag v.d.
week; 10 editie; 11 gedroogde
druif; 12 pers. vnw.; 13 in orde; 14
moeder(Fries); 15 slee; 16 knaag-
dier; 17 hetzelfde; 18 pedaal; 20
pers. vnw.; 21 insecteneter; 22 pu-
ree; 23 bijb. maat; 24 paal; 25 loot;
26 selderij; 27 sedert; 30 vogel; 31
slede; 32 science fiction; 34 getij;
35 meer in Canada; 36 duin; 39
vrag. vnw.; 41 vod; 43 militair; 44
vrg. japon; 46 EuroCity; 48 uitged-
orst graan; 50 goochelaar; 51
manl. dier; 53 bundel; 55 sterren-
wichelaar; 57 kloosterlinge; 58
wiel; 60 jong paard; 62 via; 64 gast;
66 Hare Doorluchtigheid; 67 in
het jaar; 69 loven; 71 opening; 72
toespijs; 73 delfstof; 75 lichaams-

plooi; 76 kilogram; 77 Gr. letter; 79
Aartsbisschop; 80 dat is; 82 dwerg-
buffel; 84 kunst; 85 verbond; 87
motorraces; 88 van af; 89 hap; 92
kiezelzandsteen; 93 Hebr. letter;
94 nakomeling; 96 Eur. taal; 97
voorz.; 98 lied; 100 uitgestorven vo-
gel; 101 gewas; 102 etage; 104 bari-
um; 106 opgeld; 108 Europeaan;
109 slimme streek; 111 onbevoeg-
de; 112 titel; 114 zangnoot; 115 Eur.
hoofdstad; 117 tuinvak; 118 mager;
120 zonder energie; 122 loopvogel;
123 sociateit; 124 kl. plaats; 125
kluit; 126 peulvrucht; 129 gras-
veld; 131 titel; 133 namelijk; 136
zangnoot; 137 bijwoord; 139 ver-
lies; 141 insect; 142 land in Azia;
143 hoofdtelw.; 145 knaagdier; 147
mondstuk; 148 tijd. kledingge-
bruik; 149 wijdte; 150 dierenver-
blijf; 152 mollengang; 153 kraag;
154 Ver. Staten; 155 bedorven; 156
spijkerstof; 158 steen; 160 buidel;
162 Eur. rivier; 163 hoen; 164 eme-
ritaat; 165 ketting; 166 Sp. riet; 169
groot water; 171 voorz.; 172 zang-
noot; 174 lappenpop; 177 maalin-
richting; 180 mondblaar; 181 zoog-
dier; 185 Europeaan; 186 voor; 197
ooievaar; 198 medicijn; 200 strek-
king; 201 linie; 202 vertrager; 204
party; 206 windrichting; 207 zang-
stem; 208 opstootje; 210 dierenge-
luid; 211 drank; 212 raamscherm;
213 autokeuring; 215 scheepsver-
trek; 216 riv. in Zwitserland; 217
behoeftige; 218 hert; 220 vogelge-
luid; 221 familielid; 222 kledij; 223
vertaler; 224 koning(Lat.); 225
snor; 228 hoeveelheid; 230 orgelre-
gister; 233 vluchtheuvel; 236 Eur.
rivier; 239 pers. vnw.; 241 decibel;
242 ent; 244 nakroost; 245 pi. in
Belgia; 246 gemeen; 247 laatstle-
den; 248 voorm. eiland; 250 kraan;
252 groente; 254 landverhuizer;
255 klein torentje; 256 schaak-
term; 257 voorz.; 259 Eur. hoofd-
stad; 261 brandweerslang; 264
huidopening; 265 uitspansel; 267
schicht; 269 aanw. vnw.; 271 be-
drukt; 272 veerkracht; 273 hals-
doek; 274 melodie; 281 liegen; 282
sporenplantje; 283 aanschaf; 284
traag; 286 deksel; 287 voerbak; 289
gevangenis; 291 weekdier; 292 be-
roep; 293 nakomeling; 294 laagte;
296 vrijgevig; 298 reus; 300 on-
der(Lat); 302 bordspel; 303 beta-
melijkheid; 305 jaargetij; 307 klas-
se; 309 pers. vnw.; 310 visje; 312
hoofddeksel; 314 onzedelijke; 316
slaghout; 317 erg boos; 318 want;
319 nauw; 320 boekhouddiploma;

322 Ned. rivier; 324 gevat; 325
mand; 327 vlug; 328 onderwijs-
inst.; 329 ogenblik; 330 godin; 332
dagdeel; 333 monddeel; 334 lof-
dicht; 335 pi. op Ameland; 337
vaartuig; 341 muurholte; 342 dor;
345 pi. in N.-Holland; 347 duim-
spijkertje; 350 blaasinstrument;
352 Turks gerecht; 354 sneeuwlat;
355 etenbereider; 356 zangspel;
357 bijna; 359 haarpluk; 360 maat;
361 afvoer; 365 Turkse titel; 367 fa-
milielid; 372 kl. deeltje; 373 smet;
375 bloeiwijze; 376 razernij; 377
soort; 378 voegw.; 380 openbaar
vervoer; 381 bejaard; 382 trots; 384
verzadigd; 385 wreed heerser; 387
koord; 390 bijb. fig.; 391 klaar; 392
rijksdaalder; 395 roerbakpan; 398
muziekterm; 399 met name; 401
myth. fïg.; 403 voedsel; 404 wier;
406 pi. in N.-Brabant; 408 beknopt;
409 wasbak; 411 vogel; 413 schou-
derblok; 414 godheid; 415 spelonk;
418 ploegsnede; 420 hetzelfde; 421
vogel; 422 reukorgaan; 424 in op-
dracht; 425 bestand(comp.); 428
treffende; 430 soort wijn; 432 spijs
tot zich nemen; 434 tuingereed-
schap; 435 watervogel; 436 fris;
438 kleurschakering; 440 vis; 441
lekkernij; 443 braaksel v.e. roofvo-
gel; 444 lichaamsdeel; 446 titani-
um; 448 reeks; 449 schrobben; 450
plag; 452 bloeiwijze; 454 tussen-
werpsel; 456 omroepver.; 457 pers.
vnw.; 459 voorteken; 461 eertijds;
463 gril; 466 handvatten; 468 ei-
land i.d. Oostzee; 470 voor de mid-
dag; 471 kanon; 473 schaaldiertje;
475 koraalbank; 476 koeienmaag;
478 enkele; 480 anno Christi; 482
nikkel; 483 zomerschoen; 484
manl. dier; 485 nummer; 487 ver-
voersmij.; 488 tijdperk; 489 wate-
ring; 491 loco citato; 493 Hollands
Spoor; 494 schaal; 495 vruchtelo-
ze; 497 recherche^jd^JjQP duw;
501 overeenkomst;*502 nobele;
504 monster; 506 soutane; 507 uit-
zicht; 510 familielid; 512 grond-
soort; 513 hoofddeksel; 515
scheepsvloer; 517 thans; 520 mu-
ziekterm; 521 'verschrikkelijke
sneeuwman'; 523 ader; 526 in-
houdsmaat; 527 vat; 528 pausen-
naam; 530 Laus Deo; 531 muziek-
en dansvorm; 532 flauw; 533 be-
vel; 534 pi. in Frankrijk; 535 hallu-
cinerend middel; 536 zelfkant;
538 dubbel; 540 numero; 542
briefopschrift; 543 niet even; 545
Am. soldaat; 546 rijksstudietoela-
gen; 547 Regeringsreglement; 549
water in Friesland.

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

Ie prijs:

ƒ25,-
2e prijs:

ƒ20,-
3e prijs:

ƒ15,-
4e t/m 10e prijs

ƒ10,-

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 6 januari 2001 met vermelding in de linker-
bovenhoek van KRUISWOORDPUZZEL aan:

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

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.



Een puzzelkluif voor de feestdagen
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Vordense
Ondernemers
Vereniging

Kerst
AVONDEN:

21 dec

vrijdag

Vierakkersestraatweg 37 • Vierakker • Telefoon 0575-441581

wenst u allen een prettig Kerstfeest en 'n voorspoedig Nieuwjaar

C AF TAURANT- ZAAL

Ie Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 0575-552243

OPENINGSTIJDEN:
Zondag 24 december : van 9.00 tot 17.00 uur
1e Kerstdag : GESLOTEN
2e Kerstdag : vanaf 12.00 uur GEOPEND

Reserveer tijdig voor uw kerstdiner é la carte.

OUDEJAARSDAG
organiseert dart- en biljartvereniging 'De Herberg' tot

ca. 18.00 uur diverse spelen, zoals: potbiljarten, darten, blackjack, enz.

1 januari café vanaf 16.00 uur GEOPEND
's avonds in de zaal

Nieuwjaarsknaller m.m.v.

FUEL
KAS BENDJEN

(kaarten in voorverkoop) zaal open 20.30 uur.

Wij verzorgen ook graag uw salades
(huzaar, russisch ei, zalm)

diverse soorten pudding en hapjes
voor de feestdagen.

prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2001

Tegen inlevering van deze advertentie

Kerst-slagroom-
I of mokkataart

van ƒ22,50 voor ƒ19,95
Graag van tevoren bestellen.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

M.G.J. Reintjes «"«KERINGEN «
Vorden, telefoon 551417 FINANCIERING

wenst allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2001

Wij wensen allen prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2001

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
Burg. Galleestraat 10 • Vorden • Tel. 0575-551967



weer verrassend en . . .

;

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Telefoon 0575-551508 • Fax 0575-553070

Denkt u
aan de

openings-
en

sluitingstijden
van de
winkels
in uw

woonplaats

Pannekoekboerderij

'de Heikamp'
Het hele jaar geopend - maandag rustdag

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11.00-21.00 uur
(keuken geopend van 12.00-19.45 uur)

Ie Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten

Op 2e Kerstdag serveren wij een
oer-A chterhoeks

4-gangen Kerstmenu f 40,-
3-gangen kinderkerstmenuf 15, -

Wij raden u aan te reserveren!

Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurio, tel. 0573-452090

Wist u
dat tijdens de

ivintermaanden:

'De Heikamp'
naast onze

pannenkoeken
ook huisgemaakte

stamppotten,
erwtensoep en

hazenpeper serveert.

'De Heikamp'
een gezellige locatie is
voor uw feest, partij,

vergadering óf cursus
en dat wij daarvoor

verschillende buffetten
kunnen verzorgen.

U bij 'De Heikamp'
ook een High-Tea
kunt reserveren.

IA/1'Wij u
prettigêijjjjitdagen

en een viiiMloedia 2001

Installatiebedrijf
Altena'

Borculoseweg 9, Ruurio
Telefoon 0573-451364

CAFÉ • RESTAURANT «ZALEN

'DE KEIZERSKROON'
Dorpsstraat 15, Ruurio, Telefoon 0573-451416

•̂B ÜMËi m •

Voor de Kerstdagen
diverse saladesen puddingen

Gaarne vroegtijdig bestellen vóór 20 december.

De familie Van Tuil en medewerkers
wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2001

A.s. vrijdag en zaterdag 15-16 december

KERSTSHOW
• tal van demonstraties

nieuwste trends van kerststukjes maken en andere decoraties

• dakpannen beschilderen
in kerstsfeer ^

demonstraties vanaf 10.00-17.00 uur

Proef tijdens deze dagen de kerstsfeer bij Welkoop Ruurio onder het genot
van een kopje koffie met koek of een glas Glühwein.

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

wenst al zijn klanten gezellige Feestdagen
en een goed 2001 toe.
Wij verzorgen ook voor u in het nieuwe jaar
- warme meeneem-maaltijden
- koude en warme buffets
- snack-schotels

Afhalen van salades en ijstaarten:
24 en 31 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Wij zijn gesloten:
24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.

IS GOED EN BLIJFT GOED, OOK IN 2001
Debbie, Jelle, Linda, Sanne, Ninke, Peter en Ton



KERSTMIS
2000

Kinderpuzzel
Welke

twee

bomen

zijn

hetzelfde?

De verkeerde arrenslee
Joepiooo.... klinkt het door de
nacht als de kerstman op weg
is naar de kinderen in Neder-
land. Een vrolijke lach klinkt
door de frisse lucht. De kerst-
man is vrolijk en dat mag ook
wel want een griezelig avon-
tuur is tot een goed einde ge
komen. Bijna... ja, bijna was
de kerstman dit jaar niet ge
komen. Trek maar niet zo'n
verschrikt gezicht. Ik zei toch
bijna... Het gebeurde allemaal
enkele dagen geleden toen de
kerstman alle cadeautjes aan
het controleren was geweest.
Dat is een heel karwei, dat
snap je wel. 't Duurde daarom
tot in de kleine uurtjes. En
het eerste gloren van het dag-
licht kwam al aan de hemel
toen de kerstman vermoeid
onder de dekens kroop.

Nu weetje natuurlijk wel dat
de arrenslee van de kerstman
een heel bijzondere is. Als de
kerstman aan zijn tocht naar
Nederland begint laat hij zich
eerst zachtjes van de be-
sneeuwde hellingen glijden,
steeds sneller gaat hij dan, tot
hij zo snel gaat dat de slee los-
komt van de grond en steeds
hoger en hoger stijgt tot bij de
sterren. Als hij eenmaal hoog
genoeg vliegt doet de slee al-
les zelf, helemaal automa-
tisch zou je kunnen zeggen.
De kerstman zit dan voorop
de slee en zingt het hoogste
lied.

Toen de kerstman klaar was
met het controleren van de
cadeautjes was er nog maar
één ding wat hij moest doen,
en dat was de slee bij de ka-
bouters Slim brengen om een
vrolijk kleurtje. De kabouters
Slim waren daar zo handig
in, ze schilderden de mooiste
kerstfiguren. En terwijl de
knikkebollende kerstman
onder de wol kroop to-
gen zij opgewekt aan
het werk.
De uren verstre
ken, de kerst-
man sliep
en sliep. Hij
haalde alle
uurtjes in
die hij de
laatste
weken
tekort
was ge-
komen.
Hij sliep
dus als een
roos. Alle ka-
bouters slopen
door het grote
huis tot ze in de
kamer van de kerstman weer
die geluiden hoorden die er-
op duidden dat de kerstman
wakker was geworden. De
kerstman liep naar buiten de
sneeuw in... en wat stond
daar... Een prachtige slee, don-
kerrood met gouden bellen.
De verbazing stond op zijn
gezicht te lezen. Wat een

prachtslee was dat. Zouden
de gebroeders Slim hem zo
mooi hebben gemaakt?
Hij liep er heen en be
keek hem
van

de krulletjes van zijn baard
en hij voelde een jolige en uit-
gelaten bui opkomen.
Een ondeugende twinkeling

was er in zijn ogen
gekomen.

Zou hij

alle kanten.
Ja, het was zijn slee, hij her-
kende de krullen in het hout
aan de achterkant van de slee.
Verrukt ging hij er in zitten.
Voorzichtig probeerde hij een
stukje te glijden. Ja, dat ging
heerlijk. De wind speelde met

niet eens
een proef-

ritje maken. Ach waarom
niet, dacht hij bij zichzelf. En
hij gaf een beetje meer vaart.
"Toch vreemd", denkt hij, "de
slee gaat nu wel erg hard, als
het zo doorgaat zal ik de
lucht in moeten anders kom
ik met mijn neus in de

sneeuw terecht en dat met
die diepe afgronden hier,
brrr, griezelig hoor. Wacht, ik
rem een beetje af'.
Maar Oooh, wat is dat? Waar
is de rem? Waar normaal de
rem zit, zit nu niets. Wat is dit
voor iets raars. De slee gaat
steeds harder en harder.
"Dan maar de lucht in",
denkt hij en wil de knop in-
drukken die er voor zorgt dat
hij de lucht in gaat, maar ook
die knop is niet op de plaats
waar die hoort.

De schrik slaat de kerstman
om het hart. Hij pakt de slee
bij de voorkrullen en pro-
beert een beetje schuin te stu-
ren... en dan houdt hij zo'n
krul in de hand. Afgebroken.
Nou ziet hij ook waar de slee
van gemaakt is. Van dun hout
en karton, het is een namaak-
slee. Maar veel tijd heeft hij
niet om er over na te denken
want daar ziet hij een grote
hoop sneeuw liggen. Welbe-
wust stuurt hij de slee recht
op de hoop sneeuw af.
Boem...

Even later komt een proesten-
de kerstman onder de sneeuw
vandaan. Van de slee is niet
veel meer over dan wat stuk-
ken karton en hout en de
kerstman snapt niet dat hij er
zo snel mee had gesleed.

Dan hoort hij stemmen. Daar
komen de gebroeders Slim
aan, nu met de echte slee, die
er prachtig uitziet. Geschrok-

ken springen ze eruit en
kijken verbijsterd naar wat

er overgebleven is van de
kunstig nagemaakte
slee.

Deze namaakslee
hadden ze nodig voor
het grote feest wat
die avond gegeven
zou worden en ze
hadden hem even
voor de deur van de
kerstman gezet om
hem door iedereen

te laten bewonderen.
Toen de schrik eenmaal
over was kon iedereen

weer lachen om dat avon-
tuur wat gelukkig goed was
afgelopen.
De volgende dag is de kerst-
man vertrokken op weg naar
ons en als je soms eens mid-
den in de nacht wakker wordt
kijk dan eens uitje raam naar
de lucht, want tussen de ster-
ren door kun je de kerstman
zien aankomen en als je goed
luistert hoor je zijn vrolijke
lach door de nacht schallen.
Joepiooo...



Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
goede jaarwisseling

Poelier Hoffman
Laren (GId.)
Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (GId.) en Rijssen

De Vordense
Weekmarkt

fl/tyrf 'n bezoek waard
Ook voor Kerst

BOTERSTOL1000 gram nu

ROOMBOTER-
AMANDELSTAAFnu
ROOMBOTER
DENNENTAKnulOvoor

o

C l-f»XVj
c

KERSTYELLOWS 5 voor

u
r®
b

BAKKERIJ STOEPJI

200ASE'S

4 BRODEN OASE'Svoo

2 BOS BLOEMEN naar keuze

De Valeweide GRAFTAKvo„r

en alles voor de doe-het-zelver 2 CYCLAMEN in*

f9-95

5.°°
ff.00

f7,95

995

Gieser Wildeman TOOd StOVCrS per kg

Honingzoete clementine mandarijnen 100

Rode goudreïnetten pw KM è 12 kg

Puikbeste bildStar 10 UB

•
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DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS • KERSTMARKT 15 DECEMBER • KERSTMARKT 15 DECEMBER • KERSTMARKT 15 DECEMBER



SPELWEEKEND
Biljartvereniging K.O.T. Vorden organiseert weer het spelweekend

leuke prijzen te winnen
op vrijdag 15 december aanvang 19.00 t/m 24.00 uur
op zaterdag 16 december aanvang 12.00 t/m 24 uur.

U bent van harte welkom bij café Uenk
Wij zullen dit jaar niet op de kerstmarkt staan,
kom dus gewoon maar op de Nieuwstad aan.

Kerstavond zondag 24 december gesloten om 19.00 uur.
Eerste Kerstdag maandag 25 december gehele dag gesloten.

Tweede Kerstdag dtaftdèg 26 december vanaf 15.00 uur geopend.

g zondag 31 december gesloten om 18.00 uur.
ig maandag 1 januari 2001 'nieuwjaarsreceptie'
/ vandftDQ tot 17.00 uur.

ag zondag 31 december zijn er bij café Uenk zoals ieder jaar
e prijzen te winnen met het kurkbiljart, balero en potbiljart

aanvang 11.00 uur t/m 17.00 uur.

geopend vanaf 16.00

Wij wensen al onzêJ^ahten, leverancfèfè, kërïïty
een gezond en gelukkig 2001.

TOON, YVONNE EN NANCY

•n

Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen
en de beste wensen voor 2001

Fel. A. Beeftlllk & Zn. Loon- en grondverzetbedrijf

+ Handel in zand en grint enz.
* Landschapswerken
* Bosbouw o. a. klepelmaaier, bosfrees en mobiele versnipperaar
* Rupskraan o. a. stobbenschaar en sorteergrijper

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
tel. 0575-551249/552503
fax. 0575 - 552095

Erkend door Het Bosschap

Zaterdag 16 december: kerstmarkt Vorden

Wij wensen u allen
Prettige Feestdagen

en een Voorspoedig 2001
voor vakkundige reparatie en slijpwerk

T W E E W I E L E R - EN M A A l E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Telefoon 0573-453100 - www.fokkinktweewielers.nl

Sfeervolle feestdagen
en een gezond en

zonnig 2001 wenst u

HEGRO}
i parket en zonwering

Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo
Telefoon 0573-451661 • Fax 0573-451717

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO!

HONDENSCHOOL 'KLEIN WEET1NK'

begint op 13 januari 2001
weer met de
nieuwe cursus

Voor inlichtingen en opgave:

Lucia Mullink 0314-642361
Ap Peters 0314-641436

WIL
HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een geslaagd 2001

XL

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Auto te l. O6 53730183

dith
hondentr imsalon

wenst u en uw hond
prettige feestdag*

en een voorspoedig 2ooi
Gratis hondenshampoo bij trimbehandeUng

in december en januari.

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

Telefoon 0575-462434

SALADE
voor de feestdagen?

c AM PIN G
KLEINE STEEGE

Hackforterweg 33 - 7234 SH WICHMOND
Telefoon 0575-441992

Graag vroegtijdig bestellen.
Thuis bezorgen kan.

Wij wensen u fijne feestdagen

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, tel. 0575-551849

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

wensen we

fijne feestdagen
en een goed 2001

Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn we gesloten

Kijk
voor
meer

nieuws
op;

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN

DECORATIEF

Schildersbedrijf / DecoHome

Barchemseweg 1 - Ruurlo
Tel. 0573 - 451287



Van agenda tot organizer

Mixen, roeren
en schudden

U heeft allemaal weieens uw
drankje vermengd met een
lepeltje citroen of een scheutje
bitter. En omdat we iets
minder alcohol willen drinken
gebruiken we vaak vruchte-
sappen in onze cocktails.
Hieronder geven wij u een
aantal drankjes die u zullen
helpen de feestdagen weer
gezellig door te komen. Het is
even wat werk, maar ze zijn zo
verrukkelijk dat ze de tongen
en de lachspieren wat losser
zullen maken.

Cocktail Fontana
U doet 2 cl Campari, l cl Grand
Marnier, l cl Cointreau en 2 cl si-
naasappelsap in een shaker met
ijs, goed schudden. Dan schenkt u
de cocktail in het glas en vult het
aan met droge mousserende wijn.
Met een schijfje citroen gameren.

Margarita
Maak een randje aan het glas, zo-
als bij de tip beschreven, maar in
plaats van suiker gebruikt u zout.
U doet 3 cl Tequilla met l cl Cu-
racao Triple Sec en l cl limette- of
citroensap in de shaker. Doe er ijs
bij en schud goed. Dan de cocktail
in de glazen schenken.

Bestuurderscocktail
Doe l liter druivensap in de pan.
Doe daarbij 150 gram honing en
een 1J2 pijpkaneel, 3 kruidnagelen,
de schil van een T/2 citroen en een
ï/2 sinaasappel. Breng het mengsel
bijna aan de kook en schenk het in
verwarmde glazen.

Besom caresser
U neemt 3 cl cognac met een ^2 cl
Cointreau, l lepel grenadine en
een eierdooier. Doe dit in de sha-
ker met ijs en nu maar flink
schudden. Giet dit in een wijnglas.

Whisky Soda
Doe in een shaker met ijs een 1J2
borrelglaasje citroensap, een thee
lepel opgeloste suiker en l 1/2 bor-
relglaasje whisky. Dan goed schud-
den en daarna zeven. Doe dit in
een cocktailglas en gameer het
met een schijfje sinaasappel en
een kers. Aanvullen met sodawa-
ter. U kunt ook de whisky vervan-
gen door vieux, brandewijn, rum
enz.

Pétrifier
Schenk in een glazen kan met veel
ijs 5 cl wodka, 5 cl cognac, 5 cl gin,
5 cl Curac.ao Triple Sec, l cl Grand
Marnier en 9 druppels Angostura
bitter met het sap van l citroen.
Vul dan bij met ginger ale, roer
langzaam. Schenk het in glazen
en gameer met schijfjes sinaasap-
pel en citroen. Nu heeft u een
heerlijk twaalfuurtje.

Old Fashioned
U neemt een 'on the rocks glas', l
suikerklontje, een paar druppels
Angostura, een scheutje sodawa-
ter. Alles fljnmaken en roeren met
2 a 3 ijsblokjes, dan een borrel-
glaasje whisky er in en weer goed
roeren. In het glas doen en game-
ren met een schijfje sinaasappel
en een kers.

C?/

De meesten van ons houden er een agenda op na. We zijn allemaal druk, druk,
druk en kunnen dus niet alles meer onthouden wat er op de agenda staat.
Al vroeg had de mens er behoefte aan om de dagen te tellen en de seizoenen in te
delen en het jaar systematisch te verdelen.
We weten dat de Chinezen al vroeg een jaartelling hadden. Dat jaar bestond uit
360 dagen die weer verdeeld waren over 12 maanden. Ze ondervonden dat dit te
weinig dagen waren en daarom waren er van elke 19 jaren 12 gewone, dus met
360 dagen en 7 met dertien maanden.
De Babyloniërs hadden al in 3000 v. Chr. een tijdrekening, waarbij het jaar uit
354 dagen bestond. Twaalf maanden van afwisselend 30 en 29 dagen.
Bij een afwijkende zonnestand werd er willekeurig een maand bijgeteld of juist
afgehaald.
De Egyptenaren hadden het jaar nog het best berekend. Zij hadden eenjaar van
365 dagen en dat al in circa 5000 v. chr.
De joden hebben nog steeds een eigen jaartelling.

Kalender
Het woord kalender is afgeleid van het Latijnse woord calendae, hetgeen eerste dag van de
maand betekent. Wij hanteren al eeuwenlang de Gregoriaanse kalender. Deze heet zo om-
dat paus Gregorius XIII in 1582 hiervoor het initiatief nam. Dit is het ons nu vertrouwde
systeem van 365 dagen met elke vier jaar een schrikkeldag, behalve als het nieuwe jaar een
eeuwjaar is dat niet door vier deelbaar is.
Veel mensen weten ook niet van het bestaan af van het 'kerkelijk jaar'. Het kerkelijk jaar be-
gint op de eerste adventszondag, dat wil zeggen op de eerste van de vier zondagen die aan
kerstmis (25 december dus) voorafgaan. Dit jaar begint het kerkelijk jaar dus op zondag
3 december.
Korte tijd is eer ook nog een geheel afwijkende tijdrekening in gebruik geweest en dat is
nog niet eens zo heel lang geleden. Het was tijdens de Franse republiek. Volgens deze
kalender werden de jaren geteld van 22 september 1792 af, de dag van de proclamatie van
de republiek. De tijdrekening was zeer simpel opgebouwd. Het jaar telde 12 maanden van
30 dagen. Men kwam uiteraard 51/4 dag tekort en dit werd opgeheven door aan het eind
van de 12 maanden nog 5 dagen toe te voegen en C^nmaal in de vier jaar zes. Elke maand
was verdeeld in 3 perioden van 10 dagen, die decaden werden genoemd en alle een eigen
naam bezaten.
Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quantidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi en Decadi.
Gewoon een tot een met tien dus in het Latijn.
De week van tien dagen bleek in de praktijk toch niet zo handig en al op 31 maart 1802
werd die afgeschaft en voerde men de zevendaagse week weer in.
Op 9 september 1805 besloot de Franse senaat om op l januari 1806 de oude Gregoriaanse
kalender maar weer in te voeren.
Tot op heden blijkt onze vertrouwde Gregoriaanse jaartelling nog het meest te voldoen en
de meesten van ons hebben voor het nieuwe jaar waarschijnlijk al weer een nieuwe 'orga-
nizer' zoals we tegenwoordig onze agenda vaak noemen al weer aangeschaft.

Maak het gezellig!
Oudejaarsavond wordt nog het meest met familie en vrienden gevierd. Het is een
gezelligheidsfeest met veel hapjes en drankjes. Ondanks het feit dat we tegenwoordig
door de globalisering met veel lekkere hapjes uit andere landen in aanraking komen
zijn de aloude oliebol en appelflap niet weg te denken. Hierbij het aloude recept voor
het bakken van oliebollen en appelflappen.

Oliebollen
Benodigdheden: 250 gram bloem, 15 gram gist, 2 1/2 dl melk, 125 gram krenten, rozijnen en su-
kade. Zout, olie en poedersuiker.

De krenten en rozijnen in lauw water wassen en uit laten lekken. Leng de gist aan met wat lau-
we melk. Voeg dit bij de bloem en maak met de rest van de melk en een pietseltje zout een be-
slag. Roer er tot slot de krenten, rozijnen en de gesnipperde sukade door. Dek het beslag af en
laat het op een lauwwarme plaats een uurtje rijzen. Verhit voldoende slaolie in een pan en laat
deze dampend heet worden. Maak met behulp van twee eetlepels een bol en laat deze in de hè
te slaolie glijden. Als het goed is keren ze zich vanzelf om. Bak ze tot ze mooi bruin van kleur
zijn en laat ze op keukenpapier uitlekken. Bestuif ze voor het serveren met poedersuiker.

Appelflappen
Benodigdheden: 125 gram bloem, l theelepel bakpoeder, 2 eieren, l dl melk, zure appelen, l
borrelglaasje rum, 20 gram suiker, olie en wat zout, kaneel.

De appelen schillen en boren. Snijd ze in schijven. Bestrooi de schijven met suiker en rum.
Scheid de dooiers van de eiwitten. Meng het meel met het bakpoeder, de eierdooiers, wat zout
en scheutje bij scheutje de melk. Roer totdat u een glad beslag hebt gekregen. Klop het eiwit stijf
en roer dit met een spatel door het beslag. Maak de olie dampend heet. Dompel de appelschij-
ven in het beslag en laat ze in de olie glijden. Bak ze lichtbruin maar gaar. Bestrooi ze met sui-
ker en een beetje kaneel. Dien ze warm op.



DONDERDAG 14 DECEMBER 2000 AUTONIEUWS

(zondag 17 december open van 10 tot 17 uur

F I A T

Autobedrijf Citroen

Teqer BV Ruesink

Ruurlo:
Stationsstraat 18,

tel. 0573 - 45 14 26

Ruurlo:
De Venterkamp 11,

tel. 0573 - 45 20 04

Garage

Huinink
V.O.F.

Ruurlo:
Spoorstraat 14,

tel. 0573 - 45 18 01

Autobedrijf

{X/Deunk-
Hendriksen

Ruurlo:
Groenlcseweq 13a,

tel. 0573 - 45 27 43

Kom naar de

eindejaars-
show

van Flat Teqer
en maak kennis met de nieuwe 2001

modellen.

Tijdens deze dagen staan wij
bol van acties.

Uiteraard staan onze occasions er
blinkend bij.

Tot ziens in onze showroom.

•Vraag naar onze voorwaarden

OP NIEUWE EN
GEBRUIKTE
AUTO'S

VEEL TE VEEL
VOORDEEL!

Vraag niet hoe het kan,
maak er gebruik van.

EINDEJAARSFEEST
Bij aankoop van een nieuwe
Subaru Impreza, Forester,

Legacy
GRATIS TREKHAAK

INCL. MONTAGE!

LET OP: INTRODUCTIE VAN
DE NIEUWE IMPREZA

Subaru:
betrouwbaar en veilig door
de unieke All-Wheel drive

techniek!

Bij aankoop van een nieuwe of
gebruikte auto t/m 30 december

EEN DINER
VOOR TWEE!

Tijdens onze eindejaarsshow kunt u
kennis nemen van het Volvo-nieuws,
modeljaar 2001, met o.a. de S60 in

volle glorie.
We hebben nog 50 gebruikte Volvo's,

die wel tegen uiterst aangename
prijzen worden

verkocht.

Tot ziens op onze eindejaarsshow

, v

Eerste en Tweede Kerstdag gesloten!
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